
بغداد/ الزوراء:
توقـع وزارة الصحـة زيـادة االصابـات 
بكورونا يف االيام املقبلة. بينما أعلن نرش 
الفـرق الصحية عىل مداخـل العاصمة، 
لفحـص زائري اإلمام الكاظم (ع).وقال 
وزيـر الصحة، حسـن التميمـي، امس 
االحـد، يف مؤتمر صحفي: ”الحظنا عدم 
التـزام الزائريـن بالتعليمـات الصحيـة 
وناقشـنا االسـتعدادت الجاريـة يف ظل 
اإلصابات“.واضـاف  أعـداد  يف  الزيـادة 
”نراقـب املوقف الوبائـي ونتوقع زيادة 
اإلصابـات يف األيام املقبلـة“. الفتا اىل ان 
”فرض حظر التجوال الجزئي والشـامل 
أسـهم بشـكل كبري يف تقليـل اإلصابات 

بفـريوس كورونا بنسـبة %40“. مبينا 
”الحظنـا عدم التـزام املواطنـني بلبس 
الكمامـة واالجـراءات الوقائيـة، وهـذا 
أمر يسـهم باستمرار تسـجيل اإلصابة 
بفـريوس كورونـا ويعـرض سـالمتهم 
للخطر“.وحـذر وزيـر الصحـة مـن أن 
”املوقـف الوبائـي خطـر واالصابات يف 
تزايد خـالل االيـام املقبلة“. مشـرياً اىل 
ان ”ازديـاد الحـاالت الحرجة للمصابني 
بكورونا سـيؤدي ملشاكل كبرية وضغط 
عـىل املؤسسـات الصحية“، مشـريا اىل 
”مناقشـة االسـتعدادات الجارية يف ظل 

الزيادة يف أعداد اإلصابات“.
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برلني/ متابعة الزوراء:
اقرتاعـني  مـن  واحـد  اسـبوع  قبـل 
محليني رئيسيني، تراجع الدعم لحزب 
املستشـارة األملانيـة، انغيـال مـريكل، 
ألدنـى مسـتوياته منـذ عـام بسـبب 
إدارة حكومتهـا  إزاء  الغضـب  تزايـد 
شـعبية  كوفيد19-.وسـّجلت  ألزمـة 
حزب االتحاد املسـيحي الديموقراطي 
االتحاد  املستشـارة وحليفـه  بزعامة 
االشرتاكي املسيحي يف بافاريا، تراجعاً 
إىل 32 باملئـة خالل أسـبوع، بحسـب 
اسـتطالع أُجراه معهـد كانتار لصالح 
صحيفة ”بيلد“ األملانية، وهو ما يمثل 
تراجعـا بنقطتني يدفع بشـعبية أكرب 
حـزب يف أملانيـا إىل أدنـى مسـتوياتها 

منذ آذار/مـارس 2020.وتحّدثت بيلد 
عن ”أسـباب كثرية لالنخفاض وكلها 
مرتبطة بالجائحة“.ويشـّكل الرتاجع 
نبأ سـيئا للمحافظني قبل االنتخابات 
الربملانية اإلقليمية املقررة يف 14 آذار/
مـارس يف واليتـي راينالنـد باالتينات 
وبادن فورتمبريغ.ويحظى االقرتاعان 
بمتابعة قوية ستشكل اختبارا للمزاج 
العام يف أملانيـا، وخصوصاً مع اقرتاب 
موعـد االنتخابـات الترشيعيـة يف 26 
أول  والتـي سـتكون  أيلول/سـبتمرب 
انتخابـات يف البـالد منذ أكثـر من 15 
عاما ال تضـم املستشـارة التي قررت 

التقاعد.

بريوت/ متابعة الزوراء:
أغلـق متظاهرون، امـس األحد، عدة 
طرقات يف لبنان لليوم السـادس عىل 
التـوايل، فيمـا قـام آخرون بإشـعال 
اإلطـارات املطاطية.وأفـادت غرفـة 
األمـن  قـوى  يف  املـروري  التحكـم 
الداخـيل بقطـع السـري عـىل طريق 
عـام الشـويفات مفـرق تـريو، من 
قبـل محتجني.كمـا قـام نشـطاء يف 
صيـدا بالتجمـع يف ”سـاحة الثورة“ 

عند تقاطـع ايليـا بصيدا، وأشـعلوا 
اإلطارات احتجاجا عىل ارتفاع سـعر 
رصف الـدوالر والضائقـة املعيشـية 
أقفلـوا  كمـا  األسـعار،  وارتفـاع 
جانبا مـن الطريق، وسـط إجراءات 
أمنية.فيمـا قالـت الوكالـة الوطنية 
لإلعـالم إنه تمـت إعادة فتـح طريق 
األوتوسـرتاد السـاحيل يف الجية، بعد 
حضـور عنارص من الجيش اللبناني، 
حيـث يشـهد الطريـق عـىل مرسبي 

األوتوسـرتاد حركة سري باالتجاهني، 
فيمـا تراجـع الشـبان املحتجون إىل 
جانب الطريق لتسهيل حركة املرور.
ومـأل وجود مكثف للجيش مناطق يف 
العاصمة بريوت، مـع رسيان غضب 
بسـبب الرتاجـع االقتصـادي للبالد.
وهدد رئيس حكومة ترصيف األعمال 
اللبنانية، حسان دياب، باالمتناع عن 
تأديـة مهـام منصبـه، للضغط عىل 
السياسيني لالرساع يف تشكيل حكومة 

مـن  مجموعـات  وتـرضم  جديـدة. 
املحتجني النريان بإطارات السـيارات 
إلغـالق الطرق يف جميـع أنحاء البالد 
بشـكل يومـي، منذ أن هـوت العملة 
اللبنانية إىل مسـتوى منخفض جديد 
يوم الثالثاء املـايض، مما أثار غضب 
السـكان الذين يشـعرون منـذ فرتة 
طويلـة بالذعـر مـن االنهيـار املـايل 
أمـام  محتجـون  البالد.وتظاهـر  يف 
جمعيـة مصـارف لبنـان، مطالبـني 

بالحصول عـىل ودائعهم، ثم توجهوا 
إىل مبنـى الربملـان يف وسـط بـريوت 
للتعبـري عـن إحباطهـم مـن تدهور 
األوضاع االقتصادية. وأشعل نحو 50 
متظاهرا النار يف إطارات سـيارات يف 
ساحة الشـهداء بوسط بريوت.وأدت 
األزمة املالية التي بدأت يف عام 2019، 
إىل فقدان وظائف، وأثارت التحذيرات 
من تزايد الجـوع وحرمت الناس من 

الحصول عىل ودائعهم املرصفية.

بغداد/ الزوراء:
يف اليـوم الثالث من زيارته اىل العراق، وصل 
بابا الفاتيكان فرنسـيس، امـس االحد، اىل 
اربيل واملوصل، وفيما عّد التناقص يف اعداد 
املسـيحيني بالرشق االوسـط رضر جسيم، 
أكـد بابـا الفاتيـكان رضورة إزالـة الطمع 
يف السـلطة من قلوبنا، قائال : سـأغادر إىل 
رومـا لكن العـراق باق يف قلبـي دائماً».أكد 
بابا الفاتيكان فرنسـيس، امس األحد، عىل 
رضورة إزالة الطمع يف السلطة من قلوبنا، 
فيمـا أشـار إىل أن الكثـري مـن العراقيـني 
يحملون جراح العنف.وقال البابا فرنسيس 
خـالل تفسـريه آيـات مـن االنجيـل أثناء 
القداس التأريخي برئاسته يف ملعب فرنسوا 

حريـري بمحافظـة أربيـل «هنـا يف العراق 
الكثـري من إخوانكم يحملـون جراح العنف 
والحروب» مضيفاً «التجربة هي الرد عليها 
بالقـوة البرشيـة والحكمة».وتابـع «يجب 
أن يكون القلب نقيـاً وطاهراً من األكاذيب 
واالزدواجيـة التي لدينا جميعاً يشء منها»، 
مؤكـداً «الحاجـة إىل أن نزيـل مـن قلوبنـا 
البابا فرنسـيس  الطمع بالسـلطة».وتابع 
مخاطباً العراقيني «أتيت حاجاً ألشكركم».
وذكر مراسل «الزوراء»: ان البابا فرنسيس 
وصـل صباح امس االحـد اىل اربيل وكان يف 
استقباله رئيس إقليم كردستان نيجريفان 
بارزاني ورئيس الحكومة مرسور بارزاني و 
نائب رئيـس الحكومة قوباد طالباني كانو 

يف اسـتقبال البابـا فرنسـيس.واضاف: ان 
البابا عقد فور وصولـه إىل أربيل ، اجتماعا 
مـع رئيـس إقليـم كردسـتان نيجريفـان 
بارزاني ورئيس الحكومة مرسور بارزاني.
واشار اىل ان البابا غادر اىل محافظة نينوى 
بعـد زيارتـه إىل أربيل، مؤكدا انـه وصل اىل 
كنيسـة حـوش البيعـة يف املوصل.وتابـع: 
ان اهـايل املوصـل القديمـة ومـن جميـع 
املكونات،  اسـتقبلوا البابا بحفاوة كبرية يف 
حـوش البيعة، ولوح أطفال املدينة باالعالم 
العراقية والورود.ودعا قداسة الحرب االعظم 
البابا فرانسـيس، املكون املسيحي بالعودة 
اىل املوصل.وقـال البابـا بكلمته يف كنيسـة 
حـوش البيعـة بمدينـة املوصـل، تابعتهـا 

«الـزوراء»: ان «تعاونا كبـريا وجدناه عند 
زيـارة العراق»، مبينا ان «التناقص يف اعداد 
املسـيحيني يف الرشق االوسط رضر جسيم، 
املوصـل». اىل  للعـودة  املسـيحيني  داعيـا 
واضـاف: «نرفع صالتنا ترحماً عىل ضحايا 
اإلرهاب، مشـددا ان «املوصـل فيها رمزان 
لالقـرتاب مـن الله جامـع النـوري ومنارة 
الحدباء، وان االبتعاد عن القيم االلهية ادى 
اىل انتشـار الرش».وانتقل البابا إىل الكنيسة 
الطاهرة الكـربى للصالة عىل الشـهداء.اىل 
ذلك، اسـتذكر قداسـة الحرب األعظـم البابا 
فرانسـيس، اليوم االحد، مـا فعله الدمار يف 

مدينة قرقوش بمحافظة نينوى.

الزوراء/ يوسف سلمان:
يعقد مجلـس النواب جلسـة اعتيادية 
جديـدة عـرص اليـوم االثنـني، حيـث 
سـيتصدر جـدول اعمالهـا اسـتكمال 
التصويـت عىل املـواد السـت املؤجلـة 

يف مرشوع قانون املحكمـة االتحادية، 
عليهـا يف  التصويـت  يتـم  لـم  والتـي 
جلسـة الخميس املايض .لكن االجتماع 
الجديـد الـذي كان مقـررا عقده امس 
االحـد، بحضور رئاسـة مجلس النواب 

لالتفـاق عـىل املادتـني املتبقيتـني  من 
مـرشوع القانـون، لـم ير النـور حتى 
سـاعة متأخرة مـن يوم امـس، وذلك 
بعد ان انتهى االجتماع املشرتك لرئاسة 
مجلـس النواب مع قادة الكتل واعضاء 

اللجنة القانونية ظهر السبت باالتفاق 
عىل (٤) مـن املواد الخالفيـة املؤجلـة 
يف مرشوع قانون املحكمـة االتحادية، 
وتأجيـل املادتـني املتبقيتـني .باملقابل 
تعهدت اللجنة املالية النيابية بدراسـة 

٩ مقرتحـات جديدة تمهيـدا للموافقة 
عىل اضافتها ضمن بنود قانون املوازنة 
العامـة ٢٠٢١ مـن اجـل عرضهـا عىل 

مجلس النواب .
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلـن وزير الدفـاع األمريكـي، لويد أوسـتن، أن 
الواليـات املتحدة سـرتد عىل الهجـوم الصاروخي 
الذي اسـتهدف مؤخرا قاعدة عني األسد يف العراق 
”يف زمـان ومكان سـتختارهما“.وأكد أوسـتن يف 
مقابلة أجرتها معه شبكة ”أي بي يس“ األمريكية 
أن البنتاغون يواصل تقييماته بهدف تحديد الجهة 
املسـؤولة عن الهجوم الـذي أودى بحياة متعاقد 
مدني أمريكي يف القاعدة.وقـال: ”بودنا أن نتأكد 

أننا ندرك من هو املسـؤول عن ذلك، ورسـالتنا إىل 
من ينفذ هجوما كهذا مفادها أنه علينا أن يتوقع 
منـا أن نفعل ما هو املطلـوب للدفاع عنا“.وتابع: 
”سـنوجه رضبة، إذا قررنا أن ذلك ما يجب علينا 
فعلـه، يف زمان ومكان سـنختارهما بأنفسـنا“.

وشدد الوزير عىل أن الواليات املتحدة تحث الجانب 
العراقـي عىل ترسيـع تحقيقاتـه يف الهجوم، وأن 
تتجاوب بغداد مع هذه الدعوات، متعهدا بمالحقة 

املسؤولية عن االعتداء.

عمان/  متابعة الزوراء:
أجـرى رئيـس الـوزراء األردني، بـرش الخصاونة، 
تعديـال عـىل حكومتـه شـمل 10 وزارات، وفق ما 
نقلته وكالة األنباء األردنية.وصدر مرسـوم ملكي 
ينص عىل تعيني كل من ”محمد جميل موىس النجار 
وزيرا للمياه والري، وعيل حمدان عبد القادر العايد 
وزيـرا للثقافة، ووجيه طيب عبد الله عزايزة وزيرا 
للنقل، وأحمد نوري محمد الزيادات وزيرا للعدل“.
كما نص املرسـوم عىل تعيني ”خالد موىس شحادة 

الحنيفـات وزيـرا للزراعة، ومحمد خـري أحمد أبو 
قديس وزيرا للرتبية والتعليم ووزيرا للتعليم العايل 
والبحث العلمي“، فضـال عن تعيني ”محمود عواد 
إسماعيل الخرابشة وزير دولة للشؤون القانونية، 
ومعن مريض القطامني وزيرا للعمل“، يف حني ُعني 
”صخـر مروان دودين وزير دولة لشـؤون اإلعالم، 
وأخـريا عني مـازن عبد الله هـالل الفرايـة وزيرا 
للداخليـة“.وأدى الـوزراء اليمني الدسـتورية أمام 

امللك عبد الله الثاني يف قرص بسمان الزاهر.
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الزوراء/ حسني فالح:
اعلنـت اللجنـة املاليـة النيابيـة انجاز 
مسـودة قانـون موازنـة 2021، وفيما 
كشفت اسـباب تأخر تمريرها، مؤكدة 
الكتـل  بتوافـق  مرهـون  اقرارهـا  ان 
السياسـية، اشـار الحزب الديمقراطي 
كردسـتان  اقليـم  ان  اىل  الكردسـتاني 
يطلـب بـأن يكون لـه تمثيـل حقيقي 
الوطنيـة  النفـط  تسـويق  رشكـة  يف 

”سومو“.
وقالت عضـو اللجنة، النائبة محاسـن 
حمـدون، يف حديـث لـ“الـزوراء“: انـه 
ال توجـد أي خالفـات عىل بنـود املوازنة 
سوى التي تخص اقليم كردستان وتمت 
معالجتهـا. الفتـة اىل: ان نـواب االقليم 
أبـدوا اسـتعدادهم للتجـاوب حـول أي 
سؤال او استفسار فيما يخص االيرادات 
البيانـات  قدمـوا  وبالفعـل  والنفـط، 
واالرقـام الخاصـة بااليـرادات النفطية 
وغـري النفطية.واضافت: انه وألول مرة 
يتجـاوب االقليـم مع املركـز بخصوص 
االيـرادات وحصته يف املوازنـة. مؤكدة: 
ان مسـودة موازنة 2021 انجزت بشكل 
كامـل من قبل اللجنـة املالية بعد اجراء 
بعـض  ومعالجـة  الالزمـة  التعديـالت 
املـواد باسـتثناء املـواد التـي تحتاج اىل 
قوانـني كخصخصة الـرشكات وغريها، 
إذ انهـا بقيـت يف املوازنـة وسـتعرض 

عـىل التصويت.واشـارت اىل: ان رئيـس 
اللجنـة املاليـة ارسـل كتابا اىل رئاسـة 
مجلـس النواب اشـعرهم بـأن املوازنة 
انجـزت وبانتظار التصويـت، ومتى ما 
طلبـت رئاسـة الربملـان املوازنة سـيتم 

تسـليها لغرض عرضها عىل التصويت.
واوضحـت: ان جميع املواد تـم االتفاق 
عليها. الفتـة اىل: ان الكتل الشـيعية اىل 
اآلن لـم تحسـم موقفها مـن القبول او 
الرفض من املوازنة.ولفتت اىل: ان تحالف 

القـوى العراقيـة والكتل الكردسـتانية 
متفقون عىل جميع بنود املوازنة سـوى 
الكتل الشـيعية. مرجحة تمرير املوازنة 
واقرارها خالل اليومني املقبلني.وتابعت: 
ان سعر الرصف سيبقى يف املوازنة بسعر 

1450 دينـارا للـدوالر الواحـد، الن هذا 
مـن صالحية البنك املركزي مع رئاسـة 
الوزراء وثبتوها يف املوازنة .ودعت جميع 
الكتل السياسية اىل امليض بأقرار املوازنة 
لكـون الشـعب ينتظـر بفـارغ الصـرب 
اقرارهـا بعـد انتهـاء سـنة كاملـة من 
دون موازنة.مـن جهتها، قالـت النائبة 
عن الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني، 
خالـدة خليل، يف حديث لـ“الزوراء“: انه 
سـيتم التصويت عـىل املوازنـة، وهناك 
تقـارب كبـري بني الكتـل. الفتـة اىل: ان 
الخالفات بني املركز واالقليم اكثر بكثري 
مـن املوازنة.واضافت: ان الكرد يريدون 
تمثيال لهم يف رشكة سـومو. مؤكدة: ان 
هناك خالفات بني الكتل الشـيعية حول 
حصـة االقليم.ويف وقت سـابق، كشـف 
النائب عن كتلة النهج الوطني، حسـني 
العقابي، عن وجـود بعض املخالفات يف 
مـرشوع قانـون املوازنة لسـنة 2021.
وقـال العقابـي يف حديث لـ“الـزوراء“: 
ان كتلتـه قدمت مقرتحات عدة ملعالجة 
بعض بنـود املوازنة. مبينـا: انه يف حال 
عـدم تضمني هـذه الفقرات سـتقاطع 
الكتلـة جلسـة التصويت عـىل املوازنة.

واضـاف: ان مـن بـني املقرتحـات التي 
وضعتهـا الكتلة معالجة فقرات سـعر 
الـرصف وحصـة االقليـم وخصخصـة 

الرشكات ونسبة العجز وغريها.
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بغداد/ الزوراء:
البورصة  يف  الدوالر  رصف  أسعار  ارتفعت 
االحد. امس  كوردستان،  اقليم  يف  الرٔيسية 

بغداد  يف  الرئيسية  البورصة  اسواق  تزال  وال 
مقفلة لليوم الثاني نتيجة الحظر الشامل الذي 
أسعار  شهدت  االثنني.بينما  اليوم  سينتهي 
ارتفاعا مقارنة  أربيل امس  الدوالر يف بورصة 
البيع  سعر  بلغ  حيث  املايض،  الخميس  بيوم 
والرشاء  دوالر،  مائة  لكل  دينار  الف   ١٤٥٦٠٠
دوالر  مائة  لكل  دينار  الف   ١٤٥٣٠٠ بواقع 

أمريكي.
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بغداد/ الزوراء:
حسـمت اللجنـة املاليـة النيابيـة الجدل 
الدائـر بشـأن إمكانيـة فـرض رضائـب 
عـىل رواتـب املوظفـني مـن عدمه.وقال 
مقـرر اللجنة، احمـد الصفار، يف ترصيح 
صحفـي: إنـه «عـدم وجـود أي رضائب 
ضمن قانون املوازنـة العامة لعام ٢٠٢١ 
عىل رواتب املوظفني». مشـخصاً «أربعة 
معرقـالت تعيـق عمليـة التصويـت عىل 
قانون املوازنة».وأضاف أن «املعرقل األول 

يتعلق بالتوافق السيايس واالخر حصص 
املحافظات، فيما يتعلق الثالث بالدرجات 
الوظيفيـة ويتعلـق الرابع بحصـة إقليم 
كردستان».وأشـار اىل أن «ما يشاع حول 
تضمـني فقـرة يف موازنـة ٢٠٢١ تتعلـق 
بفـرض رضائـب عـىل رواتـب املوظفني 
غري صحيح»، الفتـا اىل أن «اللجنة املالية 
حذفـت هـذه الفقـرة، ولـم تكـن هناك 
رضائب أو استقطاع عىل رواتب املوظفني 

يف املوازنة».

بغداد/ الزوراء:
دعـت مديريـة املـرور العامـة املواطنني اىل 
االلتـزام بمقـررات لجنة الصحة والسـالمة 
الوطنية.وقالـت املديريـة يف بيـان، «ندعـو 
املواطنـني اىل االلتزام بمقررات لجنة الصحة 

والسـالمة الوطنية بما يخص حظر التجوال 
الكيل والجزئي كونه حظراً صحياً». وأضاف 
البيـان أنـه «سـيتم فـرض الغرامـات عىل 
املخالفني»، مؤكداً عىل «التساهل مع الحاالت 

اإلنسانية والتعامل الحسن مع الجميع».

@Ô€aÏn€a@Û‹«@ëÜbè€a@‚ÏÓ‹€@Êb‰j€@¿@pbubvny¸a@›ñaÏm
Ü˝j‹€@Übón”¸a@…ua6€a@kjèi@kõÃ€a@ÊbÌãé@…fl

بغداد/ الزوراء:
قررت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي أداء االمتحانات النهائية إلكرتونيا للدراسات 
األولية يف الجامعات.وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: انه تقرر أداء االمتحانات 
النهائية إلكرتونيا يف الدراسات األولية للمواد غري األساسية يف ضوء التوقيتات املثبتة 
يف التقويم الجامعي واستمرار الدروس العملية (الرسيرية) للمراحل املنتهية لكليات 
والتمريض/  الخامسة  املرحلة  األسنان/  وطب  السادسة  املرحلة  البرشي/  الطب 
املرحلة الرابعة بواقع يومني يف االسبوع بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسالمة 
الوطنية رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١.واضافت: كما تقرر تأجيل االختبارات الحضورية للمواد 
األوىل  فوق  ما  للمراحل   ٪٦٠ بنسبة  سابق  وقت  يف  حددت  التي  األساسية  الدراسية 

ونسبة ٤٠٪ من املواد األساسية للمرحلة الدراسية األوىل.

@ÚÓˆbË‰€a@pb„bznfl¸a@ıaÜc@Z·Ó‹»n€a
ÚÓ€Î˛a@pbéaäá€a@¿@bÓ„Î6ÿ€g
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الزوراء/ يوسف سلمان:

اعتيادية  جلسة  النواب  مجلس  يعقد 

جديدة عرص اليوم االثنني، حيث سيتصدر 

عىل  التصويت  استكمال  اعمالها  جدول 

قانون  مرشوع  يف  املؤجلـة  الست  املواد 

املحكمة االتحادية، والتي لم يتم التصويت 

عليها يف جلسة الخميس املايض .

مقررا  كان  الذي  الجديد  االجتماع  لكن 

عقده امس االحد، بحضور رئاسة مجلس 

النواب لالتفاق عىل املادتني املتبقيتني  من 

مرشوع القانون، لم ير النور حتى ساعة 

متأخرة من يوم امس، وذلك بعد ان انتهى 

النواب  مجلس  لرئاسة  املشرتك  االجتماع 

مع قادة الكتل واعضاء اللجنة القانونية 

املواد  (٤) من  باالتفاق عىل  السبت  ظهر 

قانون  مرشوع  يف  املؤجلـة  الخالفية 

املادتني  وتأجيل  االتحادية،  املحكمة 

املتبقيتني .

النيابية  املالية  اللجنة  تعهدت  باملقابل 

تمهيدا  جديدة  مقرتحات   ٩ بدراسـة 

للموافقة عىل اضافتها ضمن بنود قانون 

عرضها  اجل  من   ٢٠٢١ العامة  املوازنة 

عىل مجلس النواب .

والضحايا  الشهداء  لجنة  عقدت  حيث 

املالية  واللجنة  السياسيني  والسجناء 

عمـل  ورقة  ملناقشة  مشرتكا  اجتماعا 

املشمولني  تخص  مقرتحات   ٩ تضمنت 

لغرض  االنتقالية  العدالة  بقوانني 

«رفد  منها  املوازنة،  قانون  يف  تضمينها 

التشغيلية  الشهداء،  مؤسسة  موازنة 

بنايات  اكمال  لغرض  واالستثمارية، 

املحافظات  بعض  يف  الشهداء  مؤسسة 

ورفد   ، الجماعية»  املقابر  دائرة  وكذلك 

السياسيني  السجناء  مؤسسة  موازنة 

استثناء  مع  واالستثمارية،  التشغيلية 

من  االنتقالية  العدالة  بقوانني  املشمولني 

عن   فضال  الوزارات،  بني  النقل  ايقاف 

مؤسسة  بقانون  املشمولني  استثناء 

السجناء  مؤسسة  وقانون  الشهداء 

 ٢١ املادة  من  االرهاب  ضحايا  وقانون 

التي جاءت  االتحادية  املوازنة  من قانون 

النها   ، نافذة  قوانني  لرأبعة  مخالفة 

الشهداء  برشيحتي  ترض  خطرية  مادة 

والضحايا والسجناء بشكل كبري .

املطالبة  الجديدة  املقرتحات  وتضمنت 

باطالق  الحكومة  تلزم  فقرة  بإضافة 

تمويل املستحقات للمعتقلني واملحتجزين 

السياسيني املشمولني يف قانون مؤسسة 

السجناء السياسيني رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ 

تخصيصات  بإضافة  واملطالبة  املعدل، 

لقانون ١٦ لسنة ٢٠١٠ ، وقانون ٥ لسنة 

تخص  فقرة  باضافة  واملطالبة   ،  ٢٠١٠

املطالبة  وكذلك  السياسيني،  املفصولني 

للشهداء  الخدمة  نهاية  مكافاة  برصف 

والداخلية  الدفاع  وزارتي  من  والجرحى 

وهيئة الحشد الشعبي .

برلني/ متابعة الزوراء:
محليني  اقرتاعني  من  واحد  اسبوع  قبل 
املستشارة  لحزب  الدعم  تراجع  رئيسيني، 
مستوياته  ألدنى  مريكل،  انغيال  األملانية، 
إدارة  إزاء  الغضب  تزايد  بسبب  عام  منذ 

حكومتها ألزمة كوفيد-١٩.
املسيحي  االتحاد  حزب  شعبية  وسّجلت 
وحليفه  املستشارة  بزعامة  الديموقراطي 
بافاريا،  يف  املسيحي  االشرتاكي  االتحاد 
أسبوع، بحسب  باملئة خالل  إىل ٣٢  تراجعاً 
لصالح  كانتار  معهد  أُجراه  استطالع 
يمثل  ما  وهو  األملانية،  «بيلد»  صحيفة 
تراجعا بنقطتني يدفع بشعبية أكرب حزب يف 
آذار/مارس  أدنى مستوياتها منذ  إىل  أملانيا 

.٢٠٢٠
وتحّدثت بيلد عن «أسباب كثرية لالنخفاض 

وكلها مرتبطة بالجائحة».
قبل  للمحافظني  سيئا  نبأ  الرتاجع  ويشّكل 
يف  املقررة  اإلقليمية  الربملانية  االنتخابات 
١٤ آذار/مارس يف واليتي راينالند باالتينات 

وبادن فورتمبريغ.
ويحظى االقرتاعان بمتابعة قوية ستشكل 
وخصوصاً  أملانيا،  يف  العام  للمزاج  اختبارا 
الترشيعية  االنتخابات  موعد  اقرتاب  مع 
أول  ستكون  والتي  أيلول/سبتمرب   ٢٦ يف 
انتخابات يف البالد منذ أكثر من ١٥ عاما ال 

تضم املستشارة التي قررت التقاعد.
تحالف  تراجع  باالتينات،  راينالند  والية  يف 
الديموقراطي  املسيحي  االتحاد  حزب 
االتحاد  وحزب  املستشارة  بزعامة 
االشرتاكي املسيحي يف بافاريا خلف الحزب 
وسط)،  (يسار  االجتماعي  الديموقراطي 

استطالعات  الخرض  حزب  يتصدر  فيما 
الرأي يف بادن فورتمبريغ.

وكانت شعبية املحافظني األملان بلغت نحو 
٤٠٪ من نوايا التصويت يف أعىل مستوياتها 
كوفيد- وباء  تفيش  من  األوىل  املوجة  أثناء 

١٩ يف ربيع ٢٠٢٠، يف وقت كانت أملانيا ُتعد 
نموذجاً ُيحتذى به يف أوروبا يف املعركة ضد 

الوباء.
لكّن أكرب اقتصاد يف أملانيا ترضر بشدة من 
موجة قوية للوباء يف نهاية ٢٠٢٠، وتتعرض 

حكومة مريكل حالياً النتقادات الذعة.
املؤملة  اإلغالق  تدابري  من  أشهر  ورغم 
اقتصاديا واجتماعيا، لم تعد أعداد اإلصابات 

ترتاجع خالل األيام األخرية.
والروتني  التلقيح  حملة  بطء  تسبب  كما 
عن  الكشف  فحوص  توزيع  يف  والفشل 

كوفيد يف تقليص ثقة السكان يف الحكومة.
فضيحة  مريكل  مصاعب  من  زاد  وما 
مرتبطة برشاء الكمامات خالل االيام األوىل 

لالزمة.
تحقيقا  السلطات  فتحت  الفائت،  والشهر 
االتحاد  النائب يف حزب  بتلقي  اتهامات  إثر 
نوسيلني  جورج  املسيحي  االشرتاكي 
ملورد  للرتويج  يورو  ألف   ٦٠٠ بلغت  رىش 

للكمامات.
كما طالت شبهات مماثلة النائب يف االتحاد 
املسيحي الديموقراطي نيكوالس لويبل الذي 
يورو  ألف   ٢٥٠ بلغت  عمولة  رشكته  تلقت 

للعمل كوسيط يف عقود رشاء أقنعة.
واألحد أعلن لويبل تركه منصبه وانسحابه 

من الحياة العامة.
وكتب جناح الشباب يف االئتالف الحاكم عىل 

تويرت «اولئك الذين يستغلون معاناة الناس 
مللء جيوبهم ال مكان لهم يف الربملان».

كبرية  انتكاسة  التطورات  هذه  وتمثل 
إن  مراقبون  وقال  املحافظني،  لحظوظ 
أن  يمكن  الوباء  بإدارة  املرتبطة  األخطاء 

تلقي بظاللها عىل إرث مريكل.
األملان  التزم  لالزمة،  األوىل  األيام  وخالل 
فرضتها  التي  الصارمة  بالقيود  تذمر  دون 
إجراء  مع  والتي  السابقة،  العاملة  مريكل، 
رعاية  ووجود  واسع  نطاق  عىل  فحوص 
السلطات  ساعدت  املستوى،  عالية  صحية 

عىل السيطرة عىل انتشار الوباء يف البالد.
عىل اإلثر، ارتفعت شعبية مريكل ملستويات 
قياسية وأعرب أكثر من ٧٠ باملئة من األملان 

عن موافقتهم عىل إدارة حكومتها لألزمة.
 ٣٥ إىل  اآلن  تراجع  املرتفع  الرقم  هذا  لكّن 

أجراه  استطالع  ذكر  حسبما  فقط،  باملئة 
متحورة  نسخ  البالد  مواجهة  مع  يوغوف، 
من الفريوس وأكثر عدوى، واإلرهاق الناجم 
يف  مربكة  قواعد  ومجموعة  اإلغالق  عن 

جميع الواليات الفدرالية األملانية الـ١٦.
ولم يعد سجل أملانيا بمواجهة الوباء موضع 
باللوم عىل  وألقى كثريون  أوروبا،  يف  حسد 
ينظر  كان  الذي  سبان  ينس  الصحة  وزير 

إليه يوما عىل أنه خليفة محتمل ملريكل.
وكتبت صحيفة شبيغل األسبوعية األسبوع 
داعية  يا سيد سبان!»،  يكفي  «هذا  املايض 

إياه إىل تقديم استقالته.
لقاحات  وال  كافية  كمامات  «ال  وأضافت 
كافية والفحوص الرسيعة تتأخر. أصبحت 
سياسة إدارة األزمة مهزلة».وتساءلت «هل 

هذه أملانيا حقا؟».
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سياسة

اسـم املناقصة (إكمال مد شـبكة ماء مع تنفيذ اعمال اتصاالت وتحويل الكيبالت الضوئية املعارضة مع تأهيل الشـبكة الكهربائية مع تنفيذ خطوط محطة 
مجاري امطار وثقيلة مع خط دفع مع صب وإكسـاء الشـوارع الرابطة بني مدخل ناحية الزبيدية من جهة العزيزية وشـارع محطة الكهرباء يف حي االمري 

وحي الربيع يف ناحية الزبيدية) وعىل حساب رشكة زحل الخري للمقاوالت الناكلة
عىل حساب مشاريع تنمية االقاليم ضمن التبويب (٢-٤٣-٢٤-٤-١٣-٢١-٢)

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال املتوسطة
١. يرس ديوان محافظة واسـط/ قسـم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لعمل (اكمال مد شـبكة ماء مع تنفيذ اعمال 
اتصاالت وتحويل الكيبالت الضوئية املعارضة مع تأهيل الشـبكة الكهربائية مع تنفيذ خطوط محطة مجاري امطار وثقيلة مع خط دفع مع صب وإكسـاء 
الشـوارع الرابطـة بني مدخل ناحية الزبيدية من جهة العزيزية وشـارع محطة الكهرباء يف حي االمري وحي الربيع يف ناحيـة الزبيدية) للمرة الثانية، وبكلفة 
تخمينية (٥,٧١١,٤٤٨,٥٠٠) خمسـة مليار وسـبعمائة واحد عرش مليون واربعمائة وثمانية واربعون الف وخمسـمائة دينار، وبمدة انجاز (٤٠٠) اربعمائة 

يوم.
٢. ان املناقصة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية (الصباح، العدالة، الزوراء).

٣. فعـىل مقدمـي العطاءات املؤهلـني والراغبني من الرشكات املقاولـة واملقاولني العراقيني (رابعة انشـائية، رابعة كهرباء) نافذة والـرشكات العامة وكذلك 
الرشكات العربية واالجنبية املتخصصة يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بـ(ديوان محافظة واسط/قسـم العقود) خالل (اوقات الدوام الرسـمي) 

وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
٤. متطلبات او معايري التأهيل الفنية واملالية املطلوبة:- كما هي محددة يف الجزء الثالث (معايري التقييم والتأهيل).

٥. املتطلبات القانونية:-
اوالً:-االهلية وتشـمل جنسـية مقدم العطاء: ان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل وعدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتا (معلقة انشـطته الجديدة، مدرج يف 
القائمة السـوداء او مدرج يف قائمة الرشكات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املشـاركة يف عمليات التعاقدات العامة او اسـتنادا 
اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/ مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات، ال يوجد تضارب يف املصالح، الرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة ان تثبت 

انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وقانون الرشكات العامة.
ثانياً:-عىل مقدمي العطاءات من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني تقديم شهادة تأسيس الرشكة وعقد التأسيس.

ثالثاً:- عىل مقدمي العطاءات من الرشكات العربية واالجنبية (واملسجلة) يف وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الرشكات، تقديم شهادة تأسيس الرشكة ويف حالة 
كونها غري مسـجلة يف العراق تقديم ما يثبت تسـجيلها يف وزارة الخارجية لبلد الرشكة ومصدقة من السـفارة العراقية او امللحقية التجارية العراقية يف ذلك 

البلد.
رابعاً:- كتاب عدم املمانعة من االشـرتاك يف املناقصة (نسـخة اصلية+نسخة مصورة) نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة اىل محافظة واسط /

قسم العقود.
خامساً:- وصل رشاء املناقصة (نسخة اصلية+نسخة مصورة).

٦. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتباراً من آخر نرش لالعالن بعد تقديم طلب تحريري اىل (ديوان محافظة واسـط /سـكرتري لجنة 
فتح العطاءات) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار .

٧. يتم تسـليم العطاءات اىل (ديوان محافظة واسـط /سكرتري لجنة فتح العطاءات) قبل الساعة الثانية عرش ظهراً من يوم الخميس املصادف ٢٠٢١/٣/٢٥ 
وهـو تاريخ غلق املناقصة، علماً بأن العطاءات املتأخرة سـوف ترفض وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطـاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف 
العنوان التايل (واسط/الكوت/شارع املحافظة/ ديوان محافظة واسط/قسم العقود/الطابق االول) يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهراً من يوم الخميس 

املصادف ٢٠٢١/٣/٢٥.
٨. كل العطـاءات يجـب ان تتضمـن ضمان للعطاء (خطاب ضمان مرصيف او سـفتجة او صك مصـدق) وبمبلغ(١١٤,٣٠٠,٠٠٠) مائـة واربعة عرش مليون 
وثالثمائة الف دينار  معنون اىل محافظة واسـط /االدارة العامة واملحلية (نفقات املشـاريع االسـتثمارية) ويتضمن االشارة السم ورقم املناقصة ويفضل ان 
يكون صادراً من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن (١٢٠) مائة وعرشون 
يوماً اعتباراً من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون التأمينات االولية بإسـم مقدم العطاء او (أي من املسـاهمني يف الرشكة او الرشكات املشـاركة وبموجب 

عقد مشاركة).
٩. ان مدة نفاذ العطاء(٩٠) تسـعون يوماً من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب ان يكون من قبل املدير املفوض للرشكة او أحد املسـاهمني او من 
يخولـه بموجـب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط اسـايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مسـتندات املناقصـة ويقدم العطاء داخل ظرف 

مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة.
١٠. عىل مقدم العطاء تقديم الحسـابات الختامية الرابحة آلخر سـنتني متتاليتني والتي تسـبق موعد االعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل محاسب 

قانوني معتمد ويف حالة عدم امتالك الرشكة الحسابات الختامية آلخر سنتني فيتم تقديم الحسابات الختامية الرابحة آلخر سنتني والتي تسبق عام ٢٠١٤.
١١. ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

١٢. يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه (وثيقة تنفيذ عقود االشـغال املتوسـطة) بكافة اقسـامها فأنه سـيتم اسـتبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة 
ذلك عند التقديم.

١٣. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح.
١٤. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن آلخر اعالن عن املناقصة.

                                                                                                الدكتور 
                                                                                         محمد جميل املياحي
                                                                                            محافظ واسط
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عىل حساب مشاريع تنمية االقاليم لعام ٢٠٢١ حسب التبويب (٢-٥٥-١-٣-١-١٣-٣٦٥)

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغرية
١. يرس ديوان محافظة واسـط/ قسـم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني والرشكات 

العامة املختصة لتقديم عطاءاتهم للمناقصات املدرجة يف الجدول ادناه :-
٢. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية (الصباح، العدالة، الزوراء).

٣. عـىل مقدمـي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بـ(ديوان محافظة واسـط/ قسـم العقود) خالل (اوقات 
الدوام الرسمي) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.

٤. متطلبات او معايري التأهيل الفنية واملالية املطلوبة:- كما هي محددة يف الجزء الثالث (معايري التقييم والتأهيل).
٥. املتطلبات القانونية:-

اوالً:-االهليـة وتشـمل عـدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتا (معلقة انشـطته الجديدة، مدرج يف القائمة السـوداء او مـدرج يف قائمة الرشكات املتلكئة 
بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة  التخطيط عن املشاركة يف عمليات التعاقدات العامة، اليوجد تضارب يف املصالح، الرشكات العامة الحكومية 

واململوكة للدولة ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وقانون الرشكات العامة.
ثانياً:-شهادة تأسيس الرشكة وعقد التأسيس وهوية تصنيف الرشكات املقاولة واملقاولني نافذة.

ثالثاً:- كتاب عدم املمانعة من االشـرتاك يف املناقصة (نسـخة اصلية+نسخة مصورة) نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة اىل محافظة 
واسط /قسم العقود.

رابعاً:- وصل رشاء املناقصة (نسخة اصلية+نسخة مصورة).
٦. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتباراً من اخر نرش لالعالن بعد تقديم طلب تحريري اىل (ديوان محافظة واسط /سكرتري 

لجنة فتح العطاءات) .
٧. يتم تسليم العطاءات اىل (محافظة واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات) قبل الساعة الثانية عرش ظهراً من يوم الخميس املصادف ٢٠٢١/٤/١ 
وهـو تاريـخ غلق املناقصـة، علماً بأن العطاءات املتأخرة سـوف ترفض وسـيتم فتح العطاءات بحضـور مقدمي العطـاءات او ممثليهم الراغبني 
بالحضور يف العنوان التايل (واسط/الكوت/شارع املحافظة/مبنى ديوان محافظة واسط) يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهراً من يوم الخميس 

املصادف ٢٠٢١/٤/١.
٨. كل العطـاءات يجـب ان تتضمن ضمان للعطاء (خطاب ضمان مرصيف او سـفتجة او صك مصدق) معنون اىل محافظة واسـط / االدارة العامة 
واملحلية (نفقات املشـاريع االسـتثمارية) ويتضمن االشـارة السـم ورقم املناقصة ويفضل ان يكـون صادراً من احد املصـارف املعتمدة لدى البنك 
املركزي ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن (١٢٠) مائة وعرشون يوماً اعتباراً من تاريخ غلق املناقصة عىل 

ان تكون التأمينات االولية بإسم مقدم العطاء او(أي من املساهمني يف الرشكة او الرشكات املشاركة وبموجب عقد مشاركة).
٩. ان مـدة نفـاذ العطـاء (٩٠) تسـعون يوماً من تاريخ غلـق املناقصة وان تقديـم العطاء يجب ان يكون مـن قبل املدير املفـوض للرشكة او احد 
املسـاهمني او من يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط اسـايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مسـتندات املناقصة 

ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة.
١٠. ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

١١. يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه (وثيقة تنفيذ عقود االشـغال الصغرية) بكافة اقسـامها فأنه سـيتم اسـتبعاد عطاءه مما يقتيض 
مراعاة ذلك عند التقديم.

١٢. اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح.
١٣. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن آلخر اعالن عن املناقصة.

هوية مبلغ ضمان العطاءمدة االنجازالكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
التصنيف

مبلغ القطع

انشاء مجموعة طرق ريفية بطول ١٢٠٢١/٩/٥
كيل ٨,٥ كم(طريق قرية الصامدين 
والفتح بطول ٥,٥ كم وانشاء طرق 

فرعية يف منطقة قرية الذهب بطول ٣ 
كم )يف قضاء الصويرة

٧٧٣,٣٥٠,٠٠٠
سبعمائة وثالثة وسبعون مليون 

وثالثمائة وخمسون الف دينار 

١٨٠٢٣,٠٠٠,٠٠٠ يوم
ثالثة وعرشون 

مليون دينار

تاسعة 
انشائية 

١٠٠٠٠٠
مائة الف دينار

انشاء مجموعة طرق ريفية بطول ٢٢٠٢١/٩/٦
كيل ٧,٠٥كم (طريق قرية االمام 

املنتظر وطريق قرية الحسيني 
وبطول ٣,٧ كم وطريق قرية االنوار 
وقرية الثورة (السجاد) وبطول ٣,٣ 

كم( يف ناحية البشائر

٧٩٤,٢٢٢,٥٠٠
سبعمائة واربعة وتسعون مليون 

ومائتان واثنان وعرشون الف وخمسمائة 
دينار

١٨٠٢٣,٠٠٠,٠٠٠ يوم
ثالثة وعرشون 

مليون دينار

تاسعة 
انشائية 

١٠٠٠٠٠
مائة الف دينار

 الدكتور 
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

تنويه
نرشت جريدة الزوراء بعددها (٧٤٤١) 
بتاريخ (٢٠٢١/٣/٤) إعالنا صادرا من 
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 
املرقم (٢٠٥٢/ش/٢٠٢١)، حيث ذكر 
(٣٦٧٩/ش/٢٠٢١)  االضبارة  عدد 
خطأ، والصحيح (٣٦٧٩/ش/٢٠٢٠).. 

لذا اقتىض التنويه.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                               العدد:٢٢٦/ش/٢٠٢١

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

املدعى عليه (عمار عبد الجليل صخيل)
م/ تبليغ بقرار حكم غيابي

اصدرت هذه  اضبارة (٢٢٦/ش/٢٠٢١)  وبعدد   ٢٠٢١/٢/١١ بتاريخ 
بتصديق  الغيابي  الحكم  بقرار  تبليغك  اقتىض  غيابيا  حكما  املحكمة 
الطالق الخلعي الواقع بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٣ وملجهولية محل اقامتك يف 
الوقت الحارض حسب رشح املبلغ القضائي (حيدر صالح حمدان) عليه 
وبإمكانك  اعاله،  املذكور  بالحكم  يوميتني  صحيفتني  يف  تبليغك  تقرر 

االعرتاض خالل مدة عرشة ايام من اليوم التايل لتاريخ نرش االعالن.
القايض 
مرتىض سليم خصاف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                               العدد:١٢٢٩/ب/٢٠٢٠

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية                             التاريخ:٢٠٢١/٣/٤

اعالن 
اىل املدعى عليه/ احمد جرب طالب

اصدرت محكمة بداءة النارصية بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢ قرارها الغيابي 
التأمني  رشكة  عام  مدير  للمدعي  بتأديتك  بإلزامك  والقايض  بحقك 
محل  وملجهولية  دينار،  ماليني  عرشة  قدره  مبلغا  لوظيفته  اضافة 
االعرتاض  حق  ولك  محليتني  صحيفتني  بواسطة  تبليغك  قرر  اقامتك 

واالستئناف والتمييز خالل املدة القانونية ووفق االصول.
القايض
ازهر عيل فرج

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                               العدد:٦٨٧/ب/٢٠٢٠

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية                             التاريخ:٢٠٢١/٣/٤

اعالن 
اىل املدعى عليه/ خليفة رهيف كريم

اصدرت محكمة بداءة النارصية بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥ قرارها الغيابي 
التأمني  رشكة  عام  مدير  للمدعي  بتأديتك  بإلزامك  والقايض  بحقك 
الوطنية اضافة لوظيفته مبلغا قدره ثالثة ماليني واربعمائة وخمسون 
صحيفتني  بواسطة  تبليغك  قرر  اقامتك  محل  وملجهولية  دينار،  الف 
محليتني ولك حق االعرتاض واالستئناف والتمييز خالل املدة القانونية 

ووفق االصول.
القايض
جواد حسني نايف
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بغداد/ الزوراء:
يف اليـوم الثالث مـن زيارته اىل العراق، 
وصل بابا الفاتيكان فرنسـيس، امس 
االحـد، اىل اربيـل واملوصـل، وفيما عّد 
التناقص يف اعداد املسـيحيني بالرشق 
بابـا  أكـد  جسـيم،  رضر  االوسـط 
يف  الطمـع  إزالـة  الفاتيـكان رضورة 
السلطة من قلوبنا، قائال : سأغادر إىل 

روما لكن العراق باق يف قلبي دائماً“.
أكـد بابـا الفاتيكان فرنسـيس، امس 
األحـد، عـىل رضورة إزالـة الطمـع يف 
السـلطة من قلوبنا، فيما أشـار إىل أن 
الكثري مـن العراقيني يحملـون جراح 

العنف.
وقال البابا فرنسـيس خالل تفسـريه 
القـداس  أثنـاء  االنجيـل  مـن  آيـات 
التأريخي برئاسـته يف ملعب فرنسـوا 
يف  ”هنـا  أربيـل  بمحافظـة  حريـري 
العـراق الكثري من إخوانكـم يحملون 
مضيفـاً  والحـروب“  العنـف  جـراح 
”التجربـة هـي الـرد عليهـا بالقـوة 

البرشية والحكمة“.
وتابـع ”يجـب أن يكـون القلـب نقياً 
وطاهـراً مـن األكاذيـب واالزدواجية 
التي لدينا جميعـاً يشء منها“، مؤكداً 
”الحاجة إىل أن نزيل من قلوبنا الطمع 

بالسلطة“.
مخاطبـاً  فرنسـيس  البابـا  وتابـع 

العراقيني ”أتيت حاجاً ألشكركم“.
وذكـر مراسـل ”الـزوراء“: ان البابـا 
فرنسـيس وصل صباح امس االحد اىل 
اربيـل وكان يف اسـتقباله رئيس إقليم 

كردسـتان نيجريفان بارزاني ورئيس 
الحكومـة مـرسور بارزانـي و نائـب 
رئيس الحكومة قوبـاد طالباني كانو 

يف استقبال البابا فرنسيس.
واضـاف: ان البابـا عقد فـور وصوله 
إىل أربيـل ، اجتماعـا مع رئيـس إقليم 
كردسـتان نيجريفان بارزاني ورئيس 

الحكومة مرسور بارزاني.
واشـار اىل ان البابا غـادر اىل محافظة 
نينوى بعـد زيارتـه إىل أربيـل، مؤكدا 
انه وصل اىل كنيسـة حـوش البيعة يف 

املوصل.
القديمـة  املوصـل  اهـايل  ان  وتابـع: 
اسـتقبلوا  املكونـات،   جميـع  ومـن 
البابا بحفاوة كبـرية يف حوش البيعة، 
ولوح أطفـال املدينة باالعالم العراقية 

والورود.
ودعـا قداسـة الحـرب االعظـم البابـا 
فرانسـيس، املكون املسـيحي بالعودة 

اىل املوصل.
وقـال البابا بكلمته يف كنيسـة حوش 
تابعتهـا  املوصـل،  بمدينـة  البيعـة 
”الـزوراء“: ان ”تعاونـا كبريا وجدناه 
عند زيارة العراق“، مبينا ان ”التناقص 
يف اعداد املسـيحيني يف الرشق االوسط 
رضر جسيم، داعيا املسيحيني للعودة 

اىل املوصل“.
واضـاف: ”نرفـع صالتنـا ترحماً عىل 
ضحايـا اإلرهاب، مشـددا ان ”املوصل 
فيها رمـزان لالقرتاب مـن الله جامع 
النـوري ومنارة الحدبـاء، وان االبتعاد 
انتشـار  اىل  ادى  االلهيـة  القيـم  عـن 

الرش“.
وانتقـل البابـا إىل الكنيسـة الطاهـرة 

الكربى للصالة عىل الشهداء.
اىل ذلك، اسـتذكر قداسة الحرب األعظم 
البابا فرانسيس، اليوم االحد، ما فعله 
الدمـار يف مدينـة قرقـوش بمحافظة 

نينوى.
وقـال البابـا خـالل كلمته يف كنيسـة 
الطاهـرة الكـربى بمدينـة قرقـوش، 
تابعتهـا ”الزوراء“: ”أشـكر الله الذي 

منحني هذه الفرصـة ألكون بينكم“، 
مشـيداً ”بمواطنـي قرقـوش إللقـاء 

شهاداتهم املؤملة“.
واستذكر البابا فرانسـيس، ”ما فعله 
الدمـار يف قرقـوش“، مؤكـداً أن ”هذا 
الوقـت ليـس لرتميم املبانـي فقط بل 
لرتميم الروابط بني الجميع، فحافظوا 
عىل الروابط التي تجمعكم معاً، ويجب 
أن تكون لنا محبة أخوية تعرتف بقيم 

اإلنسانية ”.
وتأثر البابا ”بكالم املواطنة املسـيحية 
من قرقوش لدى إلقاء شهادتها، قائالً 
”لنطلـب من الله أن يمنح هذه األرض 

وأهلها السالم واألخوة“.
وتابـع: ”أشـكر مـن عمـق قلبي كل 
األمهات والنسـاء الشـجاعات الالتي 

يواجهن الصعوبات“.
وعـاد البابـا فرنسـيس اىل اربيـل بعد 

اختتام زيارته اىل املوصل.
وتراس البابا القداس يف ملعب فرانسوا 
حريـري يف محافظـة اربيـل بحضور 

غفري.
وأكد بابـا الفاتيـكان فرانسـيس، أن 
صـرب العراقيني هو مـا دفعه ”للحج“ 

إىل العراق.
وذكر البابا أثناء القداس الذي ترأسـه 
يف ملعب فرانسـو حريري يف أربيل، أنه 
”يوجـد يف العراق الكثـري من إخوانكم 
يحملون جـراح العنـف“، مضيفاً أنه 
”يجب أن يكون قلبنا نقياً وطاهراً من 

األكاذيب والنفاق“.
وتابـع البابـا، أننـا ”نحـن بحاجة أن 

نزيل من قلوبنا الطمع بالسلطة بينما 
يعاني إخوتنا وأخواتنا“.

وبني أنه ”أتيت حاجاً ألشكركم“.
وقدم كلمة شكره بمناسبة زيارته إىل 

أربيل، قائالً للعراقيني وفقكم الله.
وأشـار البابـا إىل أنـه ”يف األيـام التي 
مضت يف العراق سـمعت آالم الناس“، 
مضيفاً أن ”الفضل لجميع املؤسسات 
الدينيـة واملنظمـات يف إعـادة اإلعمار 

والبناء“.

وذكر أنه ”سأغادر إىل روما لكن العراق 
باق يف قلبي دائماً“، متابعاً ”أدعو الله 
أن تتعـاون الطوائف يف خدمة الصالح 

العام“.
وردد البابـا قائـًال ”السـالم، السـالم، 

السالم“.
وكان قداسـة البابا فرنسيس، قد أكد 
أن الغني عند الله من يعطف عىل أخيه 

وليس من تهتف له الجموع. 
وقـال البابا يف كلمة له يف كنيسـة مار 
يوسـف اول امـس السـبت، تابعتهـا 
”الـزوراء“: إن ”الغنـي عنـد اللـه من 
يعطف عىل أخيه وليـس من تهتف له 

الجموع“. 
وأضاف، أن ”العالم ال يغرّي بالسلطان 
أو بالقوة“، مبينا أنه ”ال يمكننا القيام 

بأعمال تفوق قدراتنا“. 
السـبت،  امـس  اول  مسـاء  وبـدأت، 
مراسـيم القداس الـذي يقيمـه البابا 
فرانسـيس يف كنيسـة مار يوسـف يف 

العاصمة بغداد“.
وقال مراسـل ”الزوراء“: إن مراسـيم 
رئيـيس  حضـور  شـهدت  القـداس 
الجمهوريـة برهـم صالـح، والربملان 
تحالـف  وزعيـم  الحلبـويس،  محمـد 

عراقيون السيد عمار الحكيم“.
وكان البابـا فرانسـيس، قـد وصل إىل 
كنيسة مار يوسف يف العاصمة بغداد، 
عائدا عرص اليوم من محافظة ذي قار 
بعد أن صىل يف اثار الزقورة حيث مولد 
النبي إبراهيم عليه السالم وألقى كلمة 
بمشـاركة مختلـف املكونـات الدينية 

من اجل السالم واالسـتقرار يف العراق 
واملنطقة.

مـن جهتـه، أكـد بطريـرك الكلـدان 
الكاثوليك يف العراق والعالم مار لويس 
روفائيل ساكو، أن زيارة قداسة البابا 
فرنسـيس ستشـجع العراقيـني عـىل 

تخطي املايض األليم. 
وخاطـب سـاكو البابا يف كلمـة له يف 
كنيسـة مـار يوسـف : أن ”زيارتكـم 
العراقيـني عىل  التاريخيـة ستشـجع 

تخطي املايض األليم“. 
وأضاف، أن ”العراقيني أخوة متنوعون 
والعراق بيتهم جميعا“، فيما شدد عىل 
”دور البابـا فرنسـيس يف تعزيز روح 

العيش املشرتك“. 
السـفارة  أكـدت  سـابق،  وقـت  ويف 
األمريكيـة لدى بغـداد، أن زيـارة بابا 
الفاتيكان التأريخية ستسـلط الضوء 

عىل أهمية العراق.
تلقتـه  بيـان  يف  السـفارة  وقالـت 
”الـزوراء“: ”لقد ترشف السـفري تولر 
بأن يكون من بني أولئـك الذين رحبوا 
بقداسـة البابـا فرانسـيس يف حفـل 

االستقبال الرئايس الجمعة“.
وأضـاف البيـان، أن ”الواليات املتحدة 
تهنـئ العـراَق حكومـًة وشـعباً عـىل 
اسـتضافة البابا والوفـد املرافق له“، 
التاريخيـة  الزيـارة  أن ”هـذه  مبينـاً 
سـوف تسـلط الضـوء عـىل أهميـة 
العـراق بوصفـه مسـقط رأس النبي 
إبراهيم، وعىل القلوب املُرحبة للشعب 

العراقي“.
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بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنـت وزارة الصحة والبيئة، امس 
اليومـي  الوبائـي  املوقـف  االحـد، 
لفريوس كورونا املستجد يف العراق، 
وفيما اكدت تسـجيل 3359 اصابة 
جديـدة و24 حالـة وفـاة وشـفاء 
3509 حالـة، حـددت دائـرة صحة 
الرصافة التوزيع الجغرايف لالصابات 

حسب املناطق.
تلقتـه  بيـان  يف  الـوزارة  وذكـرت 
الفحوصـات  عـدد  ان  ”الـزوراء“: 
 ،35206 امـس:  ليـوم  املختربيـة 
ليصبـح عـدد الفحوصـات الكلية: 
7123762، مبينـة انه تم تسـجيل 
24حالـة  3359 اصابـة جديـدة و 

وفاة وشفاء 3509 حالة.
واضافـت: ان عـدد حاالت الشـفاء 
الكيل: 660541 (%90.9)، أما عدد 
حـاالت االصابات الـكيل: 726548، 
بينما عدد الحاالت التي تحت العالج: 
52435، يف حني عدد الحاالت الراقدة 
يف العناية املركزة: 438، وعدد حاالت 

الوفيات الكيل: 13572.
من جهتـه، اعلن مديـر عام صحة 
بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، 
تسجيل 411 اصابة جديدة بفريوس 
كورونـا، بينهـا 163 خـالل الرصد 

الوبائي للقطاعات الصحية.
تلقتـه  بيـان  يف  السـاعدي  وقـال 
”الزوراء“: ان ”املؤسسات الصحية 
سـجلت امـس يف جانـب الرصافـة 
411 اصابة جديدة بفريوس كورونا 
موزعـة كالتـايل: 163 حالـة خالل 
الرصد الوبائي للقطاعات الصحية: 
قطـاع املدائـن 54 حالة مـن خالل 
الرصـد الوبائي / قطاع االسـتقالل 
21 حالة  من خالل الرصد الوبائي /

قطـاع االعظمية 25 حالة من خالل 
البلديات  الوبائـي/ قطـاع  الرصـد 
االول 21 حالـة مـن خـالل الرصـد 
الوبائي/ قطاع النهـروان 42 حالة 

من خالل الرصد الوبائي .
خـالل  حالـة   248 ان  اىل  واشـار 

مراجعتهم للمؤسسـات الصحية : 
57 حالـة  يف مدينـة الصدرموزعة 
عىل املحـالت / الكيـارة / الزراعي 
1 / رشكـة رمضـان /  / قطـاع 
قطاعـات 11 50 و  38 و 19 و 61 
و6 و 7 / / حـي االمانـة / الجوار 
/  االورفيل  / الحبيبية /حي طارق 
شـارع  يف  4 حـاالت    ، / جميلـة 
فلسـطني محلة /  املستنرصية  / 
503 / 502 /  508، 23 حالـة   يف 
الشـعب  محلـة/ سـبع قصـور / 
حـي البسـاتني / 367 / البنـوك / 
733 / حـي اور / 341 ، 5 حـاالت 
يف منطقـة الزعفرانية توزعت عىل 
محالتهـا وشـوارعها، 7 حاالت يف 
النهـروان / الزراعي / حي الوحدة 
/ قرب املستشفى ، 6 حاالت حاالت 
يف املدائن /  جـرس دياىل / الجعارة 
/ التاميم  / حي الوحدة ، 16 حالة 
يف الحسـينية محلـة / نهر عودة / 
الجريخي/ الراشدية / حي الزهور  
6حـاالت   ،  221  /  217   /225  /
يف منطقـة االعظميـة محلة 302/ 
303/ 312 / شـارع 20  / 310 ، 

15 حالة  يف منطقة الكرادة محلة/ 
مطعم زرزور / 907 / 930 / 909 
14 حالـة   ، 910  / 911  / 901  /
يف البلديـات توزعـت عـىل املحالت 
 9  /  723  / 728  / 730 التاليـة: 
نيسان / 715 ، 7 حاالت يف منطقة 
بغداد جديدة محلـة 703 / 741 / 
719 / السـوق / 703 ، 8 حاالت يف 
منطقة االمني محلة 733 / 734 / 
الثانية / 751 / السـوق ، 4 حاالت 
يف منطقـة املشـتل محلـة 729 / 
730 ، 3 حـاالت يف منطقـة الدورة 
7 حـاالت يف   ،  808  / 840 محلـة 
منطقـة الغدير محلـة 710 / 711 
، 3 حـاالت يف كل مـن / جرس دياىل 
/ ام الكـرب/  حـي الخليـج محلـة 
727 و725 / املعالـف  محلـة 834 
/ الشماعية الزراعي / حي العامل 
/ مجمع الطاقة / بارك السـعدون 
 / النظـال  شـارع   / /العرصـات 
زيونـة   / الوزيريـة    / بسـماية 
محلـة 714 ، وحالتـني يف كل من / 
االصالح / الفضيلية / حي العامل 
محلـة 803 / الكمالية محلة 757 

/ الريمـوك محلـة 612 / الحريـة 
محلة 424 / املسيب / الطوبجي / 
بعقوبة / تقاطع نهروان / شهداء 

العبيدي .  
واضـاف السـاعدي انـه ”تـم نقل 
جميـع الحـاالت اىل الحجر الصحي 
لتلقـي العـالج وفـق الربوتوكوالت 
”العـدد  ان  اىل  مشـريا  املعتمـدة“، 
اىل  ارتفـع  لإلصابـات   الرتاكمـي 
86990 تـويف منهم 1458 لالسـف  
فيما اكتسـب الشفاء 79746  حالة 
شفاء واملتبقي قيد العالج 5786 ”.

ودعـا السـاعدي اىل ”مراعـاة تلـك 
الجهـود والتـي اسـفرت عـن هـذا 
الحجم من اعداد الشـفاء من خالل 
االلتـزام بإجـراءات الوقائية ولبس 
الكمامـات  والرتكيـز عـىل التباعد 
االجتماعي، وعـدم التهاون وتقدير 

تلك الجهود“.
وثمن السـاعدي ”الجهود التي تبذل 
مـن قبل مـالكات صحـة الرصافة 
ملعالجـة مصابـي فـريوس كورونا 
مضحـني بأرواحهم إلنقاذ املصابني 

الفريوس“.

سانتياغو/ أ. ف. ب:
وحـاالت  الجنسـية  االنتهـاكات  شـكلت   
االغتصاب بحق النسـاء أحد أوجـه التعذيب 
الشـائعة خـالل حكـم الديكتاتور التشـييل 
أوغوسـتو بينوشـيه (1973 - 1999)، فيما 
تواصـل الناجيات من هذه املأسـاة نضالهن 
من أجـل العدالـة يف ظل جهـود خجولة من 

القضاء إلحقاق الحق.
وتروي بياتريز باتاتشـو وهي عاملة نفس يف 
السادسة والسـتني من العمر لوكالة فرانس 
برس ”هنا يرتدد صـدى رصاخنا ودموعنا“، 
مشـرية بيدها إىل الطبقـة األوىل من منزل يف 
رشق سـانتياغو كان لسـنوات مركزا رسيا 

للتعذيب.
وتضيف الناشطة السـابقة يف حركة اليسار 
الثوري التي احُتجزت سـبعة أيام يف املركز يف 
أيلول/سـبتمرب 1974 ”لم نكن نحن النساء 
ننصـاع لهم لذا كان عقابنا أرشس بكثري من 

الرجال“.
وداخل املنزل املسـمى ”فندا سـكيس“، كان 
السـجناء معصوبي العينني باسـتمرار كما 
كانت املوسـيقى تصدح بأعىل صوت لتطغى 
عـىل ”رصخـات املعذبـني“، وفـق بياتريـز 
باتاتشـو. وكانت النسـاء ُيعتقلن يف الطبقة 
األوىل مـع تكديـس ما يصـل إىل 25 منهن يف 

الغرفة.
وكانت كريستينا غودوي-نافاريتي الطبيبة 
املتقاعـدة البالغـة 68 عامـا من بـني أوائل 
املعتقـالت يف ”فنـدا سـكيس“. وتقـول مـن 
لنـدن حيث تعيش منفية منـذ 1974 ”كانوا 
يقتادوننا إىل تحت األرض حيث كانت تنتظر 
فرق تعذيـب بالصعقـات الكهربائيـة (...) 

وكلب مدرب“ الغتصاب النساء.
وأمام املنزل الذي استحال مسكنا خاصا رغم 
تصنيفه موقعا للذاكرة، أقيم معلم رمزي مع 

صور ملعتقالت متوفيات أو مفقودات.
يف سبعة عرش عاما من الحكم الديكتاتوري، 
تعرض حـواىل أربعني ألف شـخص للتعذيب 
يف تشـييل، بينهـم 3200 ُقتلوا أو ال يزالون يف 

عداد املفقودين.
ويف 2005، جمعـت اللجنـة الوطنية بشـأن 
السـجون السياسـية والتعذيب شهادات 35 
ألف شـخص، بينهم 13 % نسـاء. وإضافة 

إىل االنتهاكات الجسـدية أو النفسـية، أبلغت 
جميـع هؤالء النسـوة تقريبا عـن تعرضهن 

للعنف الجنيس.
واعُتقلـت أكثريـة النسـوة خـالل األشـهر 
الثالثـة األوىل من الحكم الديكتاتوري وكانت 
أعمارهّن تراوح بـني 21 وثالثني عاما. ومن 
بينهـن، 229 كـّن حوامـل وخمـس عـرشة 

أنجبن يف السجن.
وتحدثت الضحايا عن عمليات تعذيب جنيس 
مـن خـالل توجيـه صدمـات كهربائية عىل 
أعضائهن التناسلية أو اغتصابهن من جانب 
كالب مدربـة لهذه الغاية، وصـوال إىل إدخال 

فرئان يف املهبل.
كذلـك تحدثـت أخريـات عـن إرغامهن عىل 

إقامة عالقات جنسية مع أفراد من العائلة.
إريكا هينينغز مدّرسـة متقاعدة يف سـن 69 
عامـا، اعُتقلت 17 يوما داخل مركز للتعذيب 
حمـل اسـم ”لنـدن 38“ يف سـانتياغو. كما 
اعُتقـل يف املركـز عينـه زوجهـا ألفونسـو 
شـانفرو طالب الفلسـفة وأحد قادة حركة 

اليسار الثوري الذي ال يزال مفقودا.
وتوضـح هينينغز التي كانت حينها يف سـن 
22 عاما، لوكالة فرانس برس ”لقد تعرضت 
للتعذيـب أمامـه ألني كنـت زوجتـه. أرادوا 
استفزاز الفونسو بمشهد زوجته الخاضعة. 
للمـرة األوىل كنـت عـىل احتـكاك مـع الرش 

والوحشية“.
الثاني/نوفمـرب  ترشيـن  مـن  الخامـس  يف 
2020، أقـام القضـاء التشـييل للمـرة األوىل 

تمييـزا بني جرائم الخطـف واالحتجاز، وتلك 
املتصلة بالتعذيب مع عنف جنيس.

وأديـن ثالثـة عنـارص سـابقني يف الرشطة 
الديكتاتـوري  للنظـام  التابعـة  السياسـية 
بهاتـني التهمتـني، ألن الوقائـع جعلـت من 
الـرضوري ”تحديد جريمـة جنائية مختلفة 
عن الخطف مع أسـباب مشـددة للعقوبة“، 
وهو ”شكل محدد للعنف ضد النساء“، وفق 

الحكم.
وترى الناطقة باسـم حركـة ”ذكرى التمرد 
النسـوي“ باتريسـيا أرتيـس لوكالة فرانس 
برس يف الحكم ”تقدما كبريا إذ يشـكل للمرة 
األوىل إقـرارا بحصـول أعمال عنـف“، لكنها 
تؤكـد ”صعوبة“ اإلشـادة بحكـم صادر بعد 

نصف قرن عىل الوقائع.
وتقـول كريسـتينا غودوي-نافاريـت ”آمل 
أن يشـكل ذلك سـابقة تمهد العتبـار“ هذه 

االنتهاكات ”جرائم ضد اإلنسانية“.
شايرا سـيبولفيدا (72 عاما) اعُتقلت عرشة 
أيام يف مركز تعذيب آخـر يف العاصمة ُيعرف 
باسـم ”فيال غريمالدي“ شـهد أيضا تعذيب 
ميشال باشـليه التي أصبحت بعدها رئيسة 
لتشـييل وباتـت تشـغل منصـب املفوضـة 

السامية لحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة.
وتقول سـيبولفيدا ”آمل أن نحصل يوما عىل 
حقنا ألنهّن يسـتحققن ذلك“، مشرية بيدها 
إىل 190 زهـرة مزروعـة يف ”فيال غريمالدي“ 
لذكـرى السـجينات املفقـودات أو املقتوالت 

بينهن 35 يف املوقع.
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بغداد/ الزوراء:
القيام  االحد،  امس  االمنية،  القوات  اعلنت 
للقبض  استباقية  أمنية  وعمليات  بحمالت 
عىل عدد من املتهمني املطلوبني للقضاء فيعدة 

محافظات.
عن  األحد،  امس  بغداد،  عمليات  قيادة  وأعلنت 
قانونية  مواد  وفق  املتهمني  من  عدد  اعتقال 
مختلفة بينهم متعاطي مواد مخدرة يف مختلف 

قواطع املسؤولية.
وقالت القيادة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة 
املشاة  فرقة  يف  األمنية  ان»القوات  منه: 
املحاذية  املناطق  تفتيش  واصلت  السادسة 
للشارع العام (طريق سامراء -بغداد) وبعمق 
اىل  املتوجهني  الزائرين  طريق  لتأمني  كم)   ١)
كل  يف  واالنتشار  املقدسة  الكاظمية  مدينة 
املدينة،  باتجاه  الزائرين  يسلكها  التي  الطرق 
والتفتيش  البحث  اجراء عمليات  إىل  باإلضافة 
قاطع  ضمن  بغداد  وغربي  شمال  مناطق  يف 
مسؤولية الفرقة». واشارت اىل أن تلك العملية 
وفق  املتهمني  من  عدد  اعتقال  عن»  أسفرت 

مواد قانونية مختلفة». 
وتابعت ان «الفرقة األوىل رشطة اتحادية تمكنت 
من اعتقال عدد من املتهمني وفق مواد قانونية 
بينهم  الفرقة  مسؤولية  قاطع  ضمن  مختلفة 
متهمني بالرسقة، وآخر برتويج املخدرات، فضال 
عن متهمني آخرين باملشاجرة وإطالق العيارات 
النارية، فضالً عن ضبط خمسة صواريخ قاذفة 
األشخاص،  ضد  قاذفة  وصاروخ  الدروع،  ضد 
واطالقات سالح أحادية (م ط)، وثالث حشوات 

دافعة، واصابع تفجري».
الديوانية،  رشطة  مديرية  أعلنت  جهتها،  من 

النطاق  واسعة  حملة  تنفيذ  عن  االحد،  امس 
القاء  أوامر  تنفيذ  ومتابعة  املطلوبني  ملالحقة 

القبض.
ان  «للزوراء»:  ورد  بيان  يف  املديرية  وقالت 
املتحركة  السيطرات  نصب  تضمنت  «الحملة 
والثابتة والتفتيش الدقيق للعجالت واالشخاص 

يف مناطق مختلفة من املحافظة».
والجمهوري  الديوانية  «مراكز  ان  واضافت 
 ٧ عىل  القبض  القاء  من  تمكنوا  والحمزة 

متهمني بقضايا مختلفة».
صالح  محافظة  رشطة  مديرية  اعلنت  بينما 
الدين، امس االحد، القبض عىل عدد من املتهمني 

بحمالت أمنية يف املحافظة.
وقالت املديرية يف بيان ورد «للزوراء»: ان «مفارز 
وبيجي  والضلوعية  سامراء  اقضية  مراكز 

قامت بتنفيذ حملة تفتيش واسعة، اسفرت عن 
إلقاء القبض عىل عدد من املتهمني واملطلوبني 

للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة».
قسم  مفارز  «تمكن  إىل  املديرية  وأشارت 
من  الخارجية  والطرق  السيطرات  شؤون 
من  قادمة  حمل  مارسيدس  نوع  عجلة  ضبط 
مادة  من  كارتونا)  تحمل(٥٠  اربيل  محافظة 
صاحب  ادعاء  وحسب  املعروفة،  غري  البودرة 
العجلة انها مركزات تستخدم يف صناعة املياه 
الغازية، وتمت احالة العجلة والسائق اىل الجهة 

املختصة».
وكذلك، أفادت مديرية رشطة محافظة ميسان 
واملنشآت، امس األحد، بتمكن مفارزها األمنية 
ضمن قاطع مسؤولية رشطة حطني، من تنفيذ 
استناداً  للقضاء  املطلوبني  بحق  قبض  أوامر 

إلحكام قضائية مختلفة.
الداخلية لشؤون الرشطة  وذكرت وكالة وزارة 
يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: أن «مراكز 
القسم  مدير  وبمتابعة  حطني  رشطة  قسم 
(خالل  جرت  أمنية  عمليات  خالل  تمكنت 
إلقاء  من  متفرقة  مناطق  يف  املايض)  االسبوع 
استناداً  ومخالفا  متهما   (٦٥) عىل  القبض 
بجرائم  متهمون  بينهم  قانونية،  ألحكام 
عىل  النار  إطالق  جريمة  الرتكابهم  االرهاب 
العشائرية)،  (بالدكة  يعرف  ما  املواطنني  دور 
بني  جرائمهم  تنوعت  متهمني  اىل  باإلضافة 
القتل العمد واالحتيال والرشوع بالقتل وحيازة 
متهمني  اىل  باإلضافة  املرخصة،  غري  االسلحة 
 ١٩٨٢ لسنة   ٥٧٠ رقم  القرار  أحكام  وفق 
إطالق  ملرتكبي  العقوبات  بفرض  الخاص 
ومخالفات  بجرائم  وآخرين  النارية،  العيارات 
قانونية مختلفة، فضالً عن ضبط سالح ناري 

نوع (مسدس) بحوزة احد املتهمني».
املتهمني تنوعت جرائمهم  ان «باقي  واوضحت 
والرشوع  واالحتيال  العمد  وااليذاء  التهديد  بني 
مشريًة  متنوعة»،  مواد  وفق  واخرين  بالقتل، 
االحتجاز  مراكز  إىل  املعتقلني  «إحالة  اىل 
الالزمة  القانونية  اإلجراءات  األمني،إلكمال 

بحقهم».
اثنني  متهمني  عىل  القبض  «القاء  واكدت 
باالرهاب متورطني بالدكة العشائرية يف قضاء 

املجر الكبري جنوب غرب مدينة العمارة».
املادة  أحكام  وفق  توقيفهما  «تم  انه  واضافت 
الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب ليكونا عربة 
لكل من تسول له نفسه إثارة الفتن والنزاعات 

يف املحافظة».

بغداد/ الزوراء:

توقع وزارة الصحة زيادة االصابات بكورونا يف 

الصحية  الفرق  نرش  أعلن  بينما  املقبلة.  االيام 

اإلمام  زائري  لفحص  العاصمة،  مداخل  عىل 

الكاظم (ع).

وقال وزير الصحة، حسن التميمي، امس االحد، 

يف مؤتمر صحفي: «الحظنا عدم التزام الزائرين 

االستعدادت  وناقشنا  الصحية  بالتعليمات 

الجارية يف ظل الزيادة يف أعداد اإلصابات».

زيادة  ونتوقع  الوبائي  املوقف  «نراقب  واضاف 

ان «فرض  اىل  املقبلة». الفتا  األيام  اإلصابات يف 

بشكل  أسهم  والشامل  الجزئي  التجوال  حظر 

كبري يف تقليل اإلصابات بفريوس كورونا بنسبة 

٤٠٪». مبينا «الحظنا عدم التزام املواطنني بلبس 

يسهم  أمر  وهذا  الوقائية،  واالجراءات  الكمامة 

كورونا  بفريوس  اإلصابة  تسجيل  باستمرار 

ويعرض سالمتهم للخطر».

الوبائي  «املوقف  أن  من  الصحة  وزير  وحذر 

املقبلة».  االيام  خالل  تزايد  يف  واالصابات  خطر 

مشرياً اىل ان «ازدياد الحاالت الحرجة للمصابني 

عىل  وضغط  كبرية  ملشاكل  سيؤدي  بكورونا 

«مناقشة  اىل  مشريا  الصحية»،  املؤسسات 

أعداد  يف  الزيادة  ظل  يف  الجارية  االستعدادات 

اإلصابات».

«األجهزة  مؤتمره  ختام  يف  التميمي  وطالب 

املعنية  والجهات  الصحة  وزارة  بإسناد  األمنية 

والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  قرارات  لتنفيذ 

الوطنية».

حسن  الصحة،  وزير  أعلن  متصل،  جانب  من 

التميمي، امس األحد، نرش الفرق الصحية عىل 

مداخل العاصمة، لفحص زائري اإلمام الكاظم 

(ع).

«تم  إنه  صحفي:  ترصيحات  يف  التميمي  وقال 

لنرش  بغداد  مداخل  كل  يف  الصحية  الفرق  نرش 

الوعي، وتوزيع الكمامات بني املواطنني وحثهم 

الزائرين  وفحص  املسحات  وأخذ  ارتدائها،  عىل 

املتوجهني إىل الكاظمية املقدسة». مبيناً أنه «تم 

أي  منع دخول  األمنية عىل  القوات  االتفاق مع 

شخص ال يرتدي الكمامة».

بعض  إقناع  يف  صعوبة  «هناك  أن  وأضاف 

املواطنني بارتداء الكمامات» مؤكداً «أننا مقبلون 

عىل أيام صعبة جداً، بسبب عدم االلتزام»

«العراق شهد زيادة كبرية يف عدد  أن  إىل  وأشار 

املصابني، وهناك حاالت حرجة تشكل ٢٠٪ من 

اإلصابات الشديدة».

وبني أن «هناك تهاوناً من قبل أصحاب املواكب 

باإلجراءات  (ع)  الكاظم  موىس  االمام  وزوار 

واملراجع  الدين  «رجال  مطالباً  الصحية». 

الكاظمية بإسناد وزارة  وهيأة املواكب والعتبة 

الصحة».

بغداد/ الزوراء:
اعلن امني بغداد املعمار، عالء معن، 
الخاصة  الخدمية  الخطة  انطالق 
االمام  استشهاد  ذكرى  بزيارة 
اعلن عن اطالق  بينما  الكاظم (ع). 
للتسامح  الوطني  لليوم  تصميم 
مستوحى من اجتماع بابا الفاتيكان 
باملرجع األعىل السيد عيل السيستاني 

ومراسم الحج يف مدينة أور.

ونقل بيان لالمانة ان « امانة بغداد 
برئاسة  عمليات  غرفة  شكلت 
امني بغداد بمقر بلدية الكاظمية 
ضمن  الخدمات  تقديم  ملتابعة 
الزائرون  يسلكها  التي  الطرق 

بمدينة بغداد «. 
وكشف أن « الخطة تتضمن تحشيد 
جهود ١٤ دائرة بلدية وتقسيم قاطع 
قواطع  عدة  اىل  الكاظمية  بلدية 

واملديرين  الوكالء  بارشاف  تكون 
العامني «.

الخدمية  الخطة   » عنأن  وأضاف 
انطلقت بالتزامن مع الخطة االمنية 
عرب استنفار الجهدين اآليل والبرشي 
املؤدية  والطرق  الكاظمية  مدينة  يف 

اليها التي يسلكها الزائرون «. 
ودعا امني بغداد املواطنني واصحاب 
امانة  مالكات  مع  للتعاون  املواكب 

االطعمة  بغداد وعدم رمي مخلفات 
واملرشوبات إال يف اماكنها املخصصة 
البلدي  الجهد  امام  املجال  وفسح 

حرصاً عىل نظافة الطريق «. 
بغداد  أمني،  أطلق  اخر،  جانب  من 
تصميما  األحد،  امس  معن،  عالء 
مستوحى  للتسامح  الوطني  لليوم 
باملرجع  الفاتيكان  بابا  اجتماع  من 
السيستاني  عيل  السيد  األعىل 

ومراسم الحج يف مدينة أور.
حسابه  عرب  التصميم  معن  ونرش 
بابا  تجمع  صورة  تضمن  تويرت  يف 
الفاتيكان باملرجع األعىل السيد عيل 

السيستاني.
وأعلن رئيس الوزراء اعتبار السادس 
الفاتيكان  بابا  جمع  الذي  آذار  من 
«يوما  السيستاني  عيل  باملرجع 

وطنيا للتسامح».

بغداد/ الزوراء:
ضبط  األحد،  امس  الحدودية،  املنافذ  هيئة  أعلنت 
أم  يف  للتهريب  معدة  بها  يرصح  لم  وأجهزة  مواد 

قرص الشمايل.
نسخة  «الزوراء»  تلقت  بيان  يف  الهيئة،  وذكرت 
تمكن من  الشمايل  ام قرص  ميناء  «منفذ  أن  منه: 
ضبط مواد وأجهزة طبية ومواد متنوعة لم يرصح 
والرضيبية  الجمركية  الرسوم  دفع  من  تهربا  بها 

ومعدة للتهريب».
الحرم  خارج  تمت  الضبط  «عملية  أن  وأضافت 
واحالة  والتحري  البحث  سيطرة  عند  الجمركي 
قرص  ام  محكمة  تحقيق  قايض  إىل  ضبطه  ماتم 
وبحق  بحقها  الالزمة  القانونية  اإلجراءات  إلتخاذ 
املقرصين من لجنة الكشف الجمركي من منجزي 
والتعليمات  للضوابط  خالفاً  الجمركية  املعاملة 

النافذة».

بغداد/ الزوراء:

أن ٢٠٪  املثنى، امس األحد،  كشفت دائرة صحة 

املخصصة  الصيني  اللقاح  من  األوىل  الدفعة  من 

للمحافظة والبالغة ٥٣٠ جرعة مزدوجة أعطيت 

للرشائح املشمولة.وقال مدير عام الدائرة، باسل 

املخصصة  املنافذ  إن  صحفي:  ترصيح  يف  صرب، 

الراغبني  باستقبال  مستمرة  اللقاح  إلعطاء 

األمن  ورجال  الصحية  الكوادر  من  اللقاح  بأخذ 

والصحفيني وكبار السن.

وأشار إىل: أن جميع الذين تلقوا اللقاح يف املحافظة 

لم يعانوا من أي أعراض جانبية.

وتوقع صرب ارتفاع تلك النسبة خالل األيام املقبلة 

بعد ارتفاع حالة االطمئنان لدى املواطنني تجاه 

اللقاح.

بغداد/ الزوراء:
علقت وزيرة الهجرة واملهجرين، إيڨان فائق جابرو، امس االحد، عىل زيارة قداسة بابا الفاتيكان 

إىل محافظة نينوى، داعية اىل استثمار هذه الزيارة إلعادة اعمار املدينة.
وقالت جابرو، يف تغريدة لها عىل موقع تويرت تابعتها «الزوراء»: إن «زيارة قداسة البابا فرنسيس 

ملحافظة نينوى والصالة يف كنائسها هو نرص يضاف لالنتصارات التي تحققت للمدينة».
التالحم  الزيارة إلعادة االعمار واالستقرار للمدينة واملزيد من  وأضافت «البد من استثمار تلك 

بني ابنائها».

بغداد/ الزوراء:

يف  املخدرات  وتعاطي  بحيازة  اثنني  بمتهمني  اإلطالة  عن  األحد،  امس  الداخلية،  وزارة  كشفت 

محافظة كربالء املقدسة. 

وذكرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرشطة، يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: ان «قسم 

يف  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  ملكافحة  العامة  للمديرية  التابع  كربالء  يف  املخدرات  مكافحة 

وزارة الداخلية، تمكن من إلقاء القبض عىل متهمني اثنني بالحيازة والتعاطي واملتاجرة باملواد 

املخدرة».

وأضافت وكالة الوزارة ان «القسم القى القبض عىل احد املتهمني وضبط بحوزته (٦٧٠٠) حبة 

حبة   (٣٨٢٠) بحوزته  وضبط  االخر  املتهم  عىل  القبض  إلقي  حني  يف  وردي،  نوع  من  مخدرة 

مخدرة من نوع (صفر _١)».

واشار اىل انه «تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهما وفق أحكام املادة (٢٨) وإحالتهما 

إىل القضاء ليناال جزاءهم العادل». 

بغداد/ الزوراء:
االحد،  امس  االنبار،  رشطة  مديرية  اعلنت 
تنفيذ  تروم  مسلحة  مجموعة  عىل  القبض 

عمليات ارهابية داخل املحافظة.
 : «الزوراء»  تلقته  بيان  يف  املديرية  وقالت 
ملعلومات  مستنداً  مختص  عمل  فريق  ان 
ارهابية  مجموعة  بوجود  افاد  استخبارية 
متواجدة  االرهابي  داعش  لتنظيم  تنتمي 

بمناطق متفرقة من محافظة االنبار.
عىل  بارش  العمل  فريق  ان  املديرية:  وبينت 
املجموعة  هذه  عن  املعلومات  بجمع  الفور 
بأعمال  للقيام  تخطط  كانت  التي  االرهابية 
ارهابية لزعزعة االمن واالستقرار يف محافظة 

االنبار، ويف ضوء ذلك تم وضع الخطة الالزمة 
القبض عىل تلك املجموعة  القاء  اىل  ادت  التي 

االرهابية املكونة من اربعة متهمني.
قبل  من  معهم  التحقيق  واثناء  واوضحت: 
االنبار  اجرام  مكافحة  تحقيق  ضباط 
ومجابهتهم باالدلة اعرتفوا رصاحًة بانتمائهم 
باعمال  وقيامهم  االرهابي  داعش  تنظيم  اىل 
ارهابية سابقاً، من بينها الهجوم عىل مدينة 
التنظيم  سيطر  اثره  عىل  الذي  الرمادي 
االرهابي عىل املدينة، وتم اجراء كشف الداللة 
بحضور السيد قايض تحقيق محكمة ارهاب 
مطابقا  الداللة  كشف  وجاء  االنبار  رشق 

العرتافاتهم.

بغداد/ الزوراء:
آلية االمتحانات  العايل  التعليم  حددت وزارة 
الجامعات  يف  األولية  الدراسات  لطلبة 
واألهلية.وقررت  الحكومية  والكليات 
إلكرتونيا  النهائية  االمتحانات  أداء  الوزارة 
يف الدراسات األولية للمواد غري األساسية يف 
ضوء التوقيتات املثبتة يف التقويم الجامعي، 
(الرسيرية)  العملية  الدروس  واستمرار 
البرشي/  الطب  لكليات  املنتهية  للمراحل 

املرحلة  األسنان/  وطب  السادسة  املرحلة 
الخامسة والتمريض/ املرحلة الرابعة بواقع 
اللجنة  قرار  بموجب  االسبوع  يف  يومني 
 ١٠ رقم  الوطنية  والسالمة  للصحة  العليا 
تأجيل  تقرر  السياق،  هذا  ٢٠٢١.ويف  لسنة 
الدراسية  للمواد  الحضورية  االختبارات 
األساسية التي حددت يف وقت سابق بنسبة 
٦٠٪ للمراحل ما فوق األوىل ونسبة ٤٠٪ من 

املواد األساسية للمرحلة الدراسية األوىل.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت قيادة عمليات بغداد، امس األحد، الرشوع بتنفيذ خطة حماية املواكب والزوار 
املتوجهني ملدينة الكاظمية، شمايل بغداد.وذكرت القيادة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة 
منه: أن قواتها رشعت بـ»تنفيذ خطة حماية املواكب والزوار املتوجهني صوب مدينة 
الكاظمية املقدسة ألداء مراسيم زيارة الـ٢٥ من رجب ذكرى استشهاد االمام موىس 
الكاظم (ع)».وأشارت إىل أن «الخطة أسفرت عن اعتقال عدد من املتهمني وفق مواد 
ذكرى  يصادف  رجب)   ٢٥) شباط)   ١٠) املقبل  األربعاء  يوم  مختلفة».ويف  قانونية 
استشهاد االمام موىس الكاظم (ع)، فيما يتوافد اآلالف من جميع أنحاء العراق إىل زيارة 

مرقده يف منطقة الكاظمية، شمايل العاصمة بغداد. 

بغداد/ الزوراء:
الشعبي، امس االحد، عىل مضافة لعنارص  للحشد  التابعة  الجزيرة  عثرت قوة من قيادة عمليات 
داعش يف جرف النرص شمايل بابل.وذكرت مديرية الحشد الشعبي يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: 
أن «قوة من اللوائني ٤٧ و٤٦ التابعة للقيادة نفذت عملية استباقية بناًء عىل معلومات استخبارية 
دقيقة يف منقطة العويسات بجرف النرص، ما أسفرت عن العثور عىل مضافة لداعش وتم تدمريها 
بشكل تام».واضاف البيان أن «قوات الحشد الشعبي تكثف من إجراءاتها االستخبارية واألمنية ملنع 

أي محاولة تسلل لعنارص داعش، واستهداف أمن املواطنني ضمن مناطق شمايل بابل».

بغداد/ الزوراء:
النزاهة  هيئة  يف  التحقيقات  دائرة  اعلنت 
املُدير  ضبط  االحد،  امس  االّتحاديَّة، 
شعبة  ومسؤول  العمارة،  لبلديَّة  السابق 
املادَّة  أحكام  إىل  استناداً  فيها؛  الحاسبة 

(٣٤٠) من قانون العقوبات.
«الزوراء»  تلقت  بيان  يف  الدائرة  وذكرت 
َذت  نسخة منه: أن « عمليَّة الضبط التي ُنفِّ
أفادت  قضائيٍَّة،  ضبٍط  رة  ُمذكَّ عىل  بناًء 
تحقيق  مكتب  من  عمٍل  فريق  ن  بتمكُّ
بلديَّة  ُمدير  ضبط  من  ميسان  يف  الهيئة 
العمارة السابق ومسؤول شعبة الحاسبة 
املُتعلّقة  القضية  خلفيَّة  عىل  فيها؛ 
وقائعها بالتزوير والتالعب بقوائم أسماء 
املُستفيدين املُسطرة يف قرار توزيع قطع 

الفريق  ضبط  ُمؤّكدًة  السكنيَّة،  األرايض 
ة بالعقارات». األوليَّات و األضابري الخاصَّ

واشارت اىل انه «تمَّ تنظيم محرض ضبٍط 
األوراق  رفقة  وعرضه  بالعمليَّة،  أصويلٍّ 
املحكمة  عىل  واملُتَّهمني  التحقيقيَّة 
ة؛ التي قرَّرت توقيفهم وفق أحكام  املُختصَّ

املادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات».
حضَّ  قد  كان  الهيئة  رئيس  أنَّ  إىل  ُيشاُر 
الضبط  عمليَّات  وترية  تصعيد  عىل 
العمل  إىل  والولوج  املشهود،  بالجرم 
داخل  الدائم  الحضور  خالل  من  امليدانّي 
سات الدولة، ال سيما الخدميَّة منها،  ُمؤسَّ
د من  واستشعار حاجات املُواطنني والتأكُّ
وعزل  واملُساومة،  لالبتزاز  تعرُّضهم  عدم 

الفاسدين واملُتجاوزين عىل املال العام.
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بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة املـوارد املائية، امس 
األحد، افتتـاح مرشوع ناظم شط 
البـرصة املنفذ من قبلها والذي من 
شأنه تخفيـض الرتاكيز امللحية يف 

مياه املصب العام.
وقال وزيـر املوارد املائيـة، مهدي 
مؤتمـر  يف  الحمدانـي،  رشيـد 
صحفـي: إن ”املـرشوع من شأنه 
خفـض الرتكيـز امللحيـة إىل أكثر 
 TDS 4000 إىل TDS من 4 مليـون
وهـو مستوى يعد جيـدا، ويشجع 
عىل استثماره يف الثـروة الحيوانية 

واالستخدامات األخرى“.
واشـار الوزيـر إىل أن ”افتتـاح هذا 
يحمـل  التوقيـت  بهـذا  املـرشوع 
رسالتـني، األوىل أنهـا تتزامـن مع 
زيـارة بابـا الفاتيكـان إىل العـراق 
ومـا تشكله هذه الزيارة من أهمية 
العاملـي، والثانيـة  املستـوى  عـىل 
هي أن هذا املـرشوع قد حسن من 
نوعية امليـاه يف املصب العام بنسبة 

كبرية“.

من جهتـه، قال محافـظ البرصة، 
اسعـد العيدانـي: إن ”هذا املرشوع 
مهـم جـدا ألهـايل املحافظـة، وقد 
تعـرض للتخريب منـذ تسعينيات 

القرن املايض“.
”املـرشوع  أن  العيدانـي  وأضـاف 
اللسـان  امتـداد  مشكلـة  سيحـل 
امللحي التي تعانـي منها املحافظة 
دائمـاً، فضـًال عن البـدء بمرشوع 
األنابيـب الناقلـة للمجـاري والتي 
ستساعد عىل إنهاء مشكلة تسليط 
ميـاه املجاري يف األنهـر وتذهب إىل 

محطة حمدان للتصفية“. 

بغداد/ الزوراء:
بني قائممقام قضاء القائم بمحافظة االنبار، احمد املحالوي، امس االحد، 

حقيقة عدم احالة معمل فوسفات القائم غربي االنبار اىل االستثمار .
وقال املحالوي يف ترصيح صحفي: ان “ الحكومة املركزية ابدت معارضتها 
عـىل اناطة معمل فوسفات قضاء القائـم كفرصة استثمارية عىل خلفية 
اصدار قرار يف عام 2008 يمنع احالة مشاريع الثروة الوطنية اىل االستثمار 
من قبل الرشكات االجنبية باعتبار هذه الثروة سيادية، وال يمكن الترصف 

بها من قبل الرشكات االستثمارية االجنبية ”.
واضـاف ان“ الحكومـة املحلية يف االنبار بانتظار قـرار من رئاسة الوزراء 
والربملـان ووزارة الصناعـة للبـت يف آليـة الترصف يف املعمـل املتوقف عن 
العمل منذ اكثر من 17 عاما نتيجة العمليات االرهابية“، مبينا ان“ رشكة 
الفوسفـات اكـدت معارضة بعـض النواب عـىل عرض معمـل فوسفات 
القائم كفرص استثماريـة“، موضحا ان“ حكومة االنبار املحلية تفاجأت 
بهـذا القـرار رغم ان رشكـة الفوسفات عرضت املعمل قبـل فرتة كفرص 
استثمارية، وابدت رشكـات برتغالية وبلجيكية رغبتها يف استثمار املعمل 
”.يشـار اىل ان مستشار محافظ االنبار للشـؤون الطاقة، عزيز الطرموز، 
كان قد رصح، يف وقت سابق، ان تشغيل معمل فوسفات القائم يساهم يف 

توفري %22 من واردات وزارة املالية. 

بغداد/ الزوراء:
اعلـن مـرصف الرافديـن، امـس األحـد، موعـد املبـارشة بمنـح السلـف 

للموظفني
وقـال املرصف يف، بيان تلقت ”الـزوراء“ نسخة منه: ان“مرصف الرافدين 
يعلـن املبارشة بمنح السلف للموظفـني اليوم االثنني، وعرب فروع املرصف 

وتسلمها فوريا مع اتخاذ اجراءات وقائية من كورونا“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلنت منظمة االغذية والزراعة ”الفاو“ عن حاجة 45 بلدا بينها العراق اىل 

مساعدة غذائية خارجية.
وقالـت املنظمـة، التي تتخذ من روما مقرا لهـا، يف تقرير له: اطلعت عليه 
”الـزوراء““ إن ”اإلنتاج اإلجمايل للحبوب من جانـب بلدان العجز الغذائي 
ذات الدخل املنخفض البالغ عددها 51 بلًدا ارتفع بنسبة 3 يف املائة مقارنًة 

بالسنة املاضية ليصل إىل 502.4 ماليني طن“.
واضافت أن ”االنتعاش يف أفريقيا الجنوبية والرشق األوسط فاق الرتاجع يف 
أفريقيـا الوسطى، لكن من املتوقع أن ترتفع املتطلبات اإلجمالية السترياد 
الحبوب من جانب املجموعـة يف السنة التسويقية 2020/2021 لتصل إىل 
74.1 مليـون طن، حيث تظهـر االحتياجات اإلضافيـة األكرب يف اإلقليمني 

الفرعيني للرشق األقىص وأفريقيا الغربية“.
واشـارت املنظمـة إىل: انها أجـرت تقييما لــ45 لًدا بحاجـة إىل مساعدة 
غذائية خارجية شملت كل من إثيوبيا، وإريرتيا، وإسواتيني، وأفغانستان، 
وأوغنـدا، وباكستان، وبنغالديـش، وبوركينا فاسـو، وبوروندي، وتشاد، 
وجمهوريـة أفريقيا الوسطى، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية 
تنزانيا املتحـدة، وجمهورية كوريـا الشعبية الديموقراطيـة، وجمهورية 
كونغـو الديموقراطية، وجنوب السودان، وجيبوتـي، وزامبيا، وزمبابوي، 
والسنغال، والسودان، وسرياليون، والصومال، والعراق، وغينيا، وفنزويال، 
وكابـو فريدي، وكامـريون، والكونغو، وكينيـا، ولبنان، وليبيـا، وليبرييا، 
وليسوتـو، ومايل، ومدغشقر، ومالوي، وموريتانيا، وموزمبيق، وميانمار، 

وناميبيا، والنيجر، ونيجرييا، وهايتي، واليمن.

بغداد/ الزوراء:
مـا زالـت عجلـة املوازنـة االتحادية 
تـراوح يف مكانها، نظـرا لتمسك كل 
طرف من أطـراف املعادلـة بمواقفه 
ورشوطه، ففي الوقت الذي أشار فيه 
نائـب اىل ان حصـة اقليـم كردستان 
ليست العائق الوحيد يف طريق تمرير 
املوازنـة، اكـد اخـر أن مادتـني فقط 
يف املوازنـة لـو اتفقـت عليهـا الكتل 
املوازنـة  السياسيـة ستمـر حينهـا 

بجلسة واحدة.
وأشار عضـو مجلس النـواب، عامر 
الفايز، اىل ان حصـة اقليم كردستان 
طريـق  يف  الوحيـد  العائـق  ليسـت 
تمريـر املوازنـة، داعيـا الحكومة اىل 
حل بعض النقـاط العالقة مع بعض 
القوى السياسية بغية تمرير املوازنة 

باالغلبية.
وقـال الفايـز يف حديـث صحفي: ان 
”تمريـر املوازنـة وعدد مـن القوانني 
بغياب الكرد هو امر رأيناه يف املوازنة 
لعـام 2013 وقانـون تمويـل العجز 
املايل، لكن الواقع يشري اىل ان املشكلة 
واملعضلة ال تقترص عىل قضية حصة 
االقليـم فقط، بل هنالك عوائق اخرى 
واعرتاضات مـن كتل اخرى، ما يهدد 
اكتمال نصـاب جلسة التصويت عىل 
املوازنـة بحال تضمينها ضمن جدول 
األعمـال“، مبينا ان ”الوضع الحايل يف 
حـال استمـراره فإن الخيـار الوحيد 

حاليـا هـو استمـرار العمـل بنسبة 
1/12 مـن املوازنة لتغطيـة الرواتب 
وكما حصل سابقا يف موازنتي عامي 
2014 و2020 رغـم ان هـذا الخيـار 
يؤدي اىل رضر كبري يف عرقلة استكمال 

املشاريع االستثمارية والتنموية“.
واضـاف الفايـز انـه ”بحـال تراجع 
الحكومة عـن بعض املواد او تعديلها 
بمـا ينسجـم مـع رغبـات ومطالب 
بعـض القـوى السياسيـة فإنـه من 
املمكن حينها تمرير املوازنة باالغلبية 

بغـض النظر عن حسم حصة االقليم 
مـن عدمـه“، الفتـا اىل ان ”مـن بني 
القضايـا التـي عليهـا مشاكـل هـو 
والتي  املحافظـات  قضيـة حصـص 
تـم تصحيـح البعـض منهـا بشكل 
اقرب، وان كان غري كاٍف، ولكن ربما 
ملصلحة وطنية عليـا يتم تمرير هذه 

املرحلة والتصويت عىل املوازنة“.
تقريبـاً  تطلـب  ”البـرصة  ان  وتابـع 
42 تريليـون دينـار ديونـا مرتاكمـة 
بذمـة الحكومـة االتحاديـة كعائدات 

البـرتودوالر او من املنافـذ الحدودية، 
وبحـال إرصار الحكومة عـىل تسوية 
ديـون االقليـم واهمال ديـون البرصة 
التي تمثل رئة العراق االقتصادية فهذا 
االمـر لن نقبل به، وسيكون لنا موقف 
واضـح داخل قبـة الربملـان“، مشددا 
عىل ”ان املوازنة ستبقـى معلقة دون 
حل وتصويـت بحال عدم حسم بعض 
النقاط العالقة فيها من قبل الحكومة 
بغيـة كسب بعـض الكتـل السياسية 
عـىل نقـاط مـن املمكـن تصحيحهـا 

للحصول عىل االغلبية لتمرير املوازنة، 
أمـا مشكلة حصة الكـرد فهي صعبة 

لتمسك كل طرف بموقفه“.
بينمـا أكد عضـو مجلس النـواب عن 
املكـون االيزيدي، صائب خـدر، امس 
االحـد، أن مادتني فقـط يف املوازنة لو 
اتفقت عليها الكتـل السياسية ستمر 
حينها املوازنـة بجلسة واحدة، معتربا 
أن املشاكل مع كردستان باتت ”مرضا 

مزمنا“.
وقـال خـدر يف ترصيح صحفـي: إن 
”الربملـان انهـى جميع بنـود املوازنة 
من خالل املاليـة النيابية وارسلها اىل 
رئاسـة مجلـس النـواب إلدراجها يف 

الجلسات املقبلة“.
واضـاف ان ”رئاسة مجلـس النواب 
بدورها تنتظـر اجتماع رؤساء الكتل 
السياسيـة مـن اجـل االتفـاق عـىل 
املادتـني العـارشة والحاديـة عـرشة 
الخاصتني بنفـط كردستان ويف حال 
التوافق عليهمـا فإن املجلس سيمرر 

املوازنة خالل يوم واحد“.
وعـد خـدر أن ”املشكلـة مـع اقليـم 
كردستان باتت مزمنـة ويجب حلها 
باجتماعـات  السياسيـة  بالطـرق 
مستمـرة وباتفـاق علنـي، ويف حال 
عـدم التوافق فـإن سيناريـو تمرير 
قانـون االقـرتاض باالغلبية سيكون 
حارضا يف جلسـة التصويت، واعتقد 

االسبوع املقبل سيحسم االمر“.

بغداد/ الزوراء:
 اكـد عضـو مجلس النـواب عـن كتلة النهـج الوطنـي، حسني 
العقابـي، ان وزير املالية اليعي حجم الـرضر للمواطن من قرار 

رفع سعر الدوالر غري املدروس.
وقال يف بيان صحفي: انه  مع ارتفاع اسعار النفط الخام وتنامي 
االيرادات النفطية ما زال وزير املالية عيل عبد االمري عالوي مرصاً 
عىل رفع سعر الدوالر والتضييق عىل املواطنني العراقيني ال سيما 

محدودي الدخل بمربرات مرفوضة تماما. 
واضـاف العقابي : تابعنـا و بإستغراب شديد ترصيحات  الوزير  
بشأن ” عدم امكانية تغيري سعر رصف الدوالر ألنه سعر معقول، 
وان القـرار اتخـذ بالتشاور مع البنـك املركزي وصنـدوق النقد 
الدويل والكتل السياسية، وان األسواق تقبلته وستعمل الحكومة 
عـىل تعويض املقاولـني املترضرين منـه !!“ وال نعلم هل يعيش 
وزير املالية يف العراق ام يف دولة أخرى، وهو ال يعي حجم الرضر 
الذي تعرض لـه املواطن العراقي جّراء هـذا القرار غري املدروس 
الـذي أدى إىل ارتفاع جنوني يف أسعار املـواد االستهالكية - حتى 
املنتجـة محليا-  بنسبة تجاوزت 30 %، ما أضاف عبئا آخر عىل 
كاهل العائلـة العراقية، وشّكل ضغطاً كبريا عىل الوضع املعايش 

للمواطن البسيط وتسبب بإرباك واضح يف السوق.
واوضح: ان رهن االقتصاد العراقي بإمالءات صندوق النقد الدويل 

واستجابة الكتل السياسية النافذة لهذه اإلمالءات يمثل انعطافة 
خطـرية تؤثر عىل مستقبـل البالد، وتضع مقدراتـه وثرواته بيد 
القرارات الخارجية التي اخر ما تفكر فيه مصالح البلد وشعبه.

وجـدد العقابي املطالبات السابقة بإعادة سعر رصف الدوالر إىل 

ما كان عليه سابقا مؤكـدا ”إن السلطة الترشيعية هي صاحبة 
الكلمـة النهائيـة يف جميـع القضايـا التي ترتبط بأمـور تسيري 
املسائل املالية من خالل الترشيعات القانونية داخل قبة الربملان، 
وعىل الرغم مـن ان رفع سعر رصف الدوالر جاء بقرار من البنك 
املركـزي وبتأثري حكومي وخارجي، إال انـه من املمكن تصحيح 
القـرار من قبل السلطة الترشيعية حتـى إن استلزم األمر تعديل 

قانـون البنـك املركـزي.
وطالـب مجلس النواب بتحمل مسؤوليته االخالقية والدستورية 
يف هـذا االتجـاه والعمل عىل تصحيـح املعادلة والنظـر إىل حجم 
الظلم والرضر الذي لحـق باملواطن البسيط وإعادة سعر الدوالر 
إىل السعـر القديـم، ورفـض القـرارات الحكومية التـي لم تراع 
الـرضر والحيف عىل املواطن البسيـط كما تعاملت بحرص كبري 

مع املقاولني املترضرين من هذا القرار.
وكـرر العقابي املناشـدة لإلدعاء العام بالسعـي الجاد ملحاسبة 
الجهـات الحكومية التـي تسببت بهـدر قرابة الرتيليـون دينار 
من املـال العام يف الفرتة رافقت قرار تغيـري سعر رصف الدوالر، 
ومـا شهده مزاد بيع العمـالت االجنبية من عمليات رسقة كربى 
وتالعـب بمقـدرات الشعب من قبـل جهات تنفيذيـة ومصارف 
طفيلية تتهـم بارتباطها بالكتـل السياسية نفسهـا التي تبنت 

القرار ودعمته.

@p¸åb‰m@·Ìá‘m@∂g@ÒÏ«á€aÎ@ÚÓj‹À˛bi@áÌáËn€a@µi@NNÚ„åaÏæa
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بغداد/نينا:
 اعلن املتحدث باسـم حكومة إقليم 
كردستان جوتيار عادل , ان حكومة 
االقليـم تؤكـد دائماً التزامهـا بمبدأ 
الشفافيـة للكشـف عـن اإليـرادات 
النفطية وغـري النفطية للرأي العام 

والحكومة االتحادية .
وقال يف بيان بحسب شبكة ”رواداو 
أن الحكومـة سلمـت جميـع   ،  , ”
املتعلقـة  واإلحصائيـات  البيانـات 
النفطيـة  والنفقـات،  باإليـرادات 
والتسجيـل  النفطيـة  وغـري  منهـا 
البايومـرتي للموظفـني إىل بغـداد، 
مشـدداً عىل االلتزام بمبدأ الشفافية 
واالستعـداد لتقديم أي إيضاح إلزالة 
اإلشكاليـات التي قد تعيـق االتفاق 

بني الجانبني“.

وقـال: ”يف حـني أن املصادقـة عـىل 
لعـام  املوازنـة  قانـون  مـرشوع 
وبعـد  األخـرية  مراحلهـا  يف   2021
إجـراء مباحثـات كثرية مـع جميع 

الجهات املَعنية، تؤكد حكومة إقليم 
كردستان التزامها بجميع واجباتها 
وإيمانها بمبـدأ الشفافية كما جاء 
يف برنامج عمـل الكابينة الحكومية 

التاسعة“.
وأضـاف أن حكومة إقليم كردستان 
”اطلَعـت اللجنـة املاليـة يف مجلس 
النـواب مـن خـالل الكتـاب املرقـم 
 ،1-2-2021 يف  خـاص)،   –  7)
املتعلقـة  التفاصيـل  جميـع  عـىل 
والنفقـات  واإليـرادات  بالعمليـة 
النفطيـة (استنـاداً لتقريـر تدقيق 
ومراجعـة رشكة ديلويـت الدولية)، 
إىل جانـب إرسـال اإلحصائيات ذات 
النفطيـة  غـري  باإليـرادات  الصلـة 
وعائداتهـا  الحدوديـة  واملنافـذ 
اعتمـاداً عىل البيـان املـايل السنوي 
لوزارة املالية واالقتصـاد يف اإلقليم، 
ناهيـك عن إرسـال جـداول األرقام 
واملعلومات الخاصة بموظفي إقليم 
كردستـان بحسب نظـام التسجيل 

البايومرتي“.
وشدد أن ”حكومـة إقليم كردستان 
تؤكد دائماً التزامها بمبدأ الشفافية 
للكشف عن اإليرادات النفطية وغري 
النفطيـة للـرأي العـام والحكومـة 
االتحاديـة، وقامت حتـى اآلن بالرد 
الدقيـق وبكتب رسميـة عىل جميع 
وزارتـي  وتسـاؤالت  استفسـارات 
املاليـة والنفط االتحاديتـني وكذلك 

اللجنة املالية يف مجلس النواب“.
واختتـم قائـًال: ”يف الوقت ذاته يعرب 
اإلقليـم مرة أخـرى عـن استعداده 
إليضـاح أي استفسار بهـذا الصدد، 
مـن أجـل تبديـد كافـة االلتباسات 
واإلشكاليـات التـي مـن املمكن أن 
تلقـي بظاللها عىل مسـار التفاهم 

واالتفاق بني الجانبني“.
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بغداد/ الزوراء:

كشفت وزارة الزراعـة العراقية، امس 
االول، عن قيـام اللجنة املالية الربملانية 
بتقليص دعـم الفالحـني واملزارعني يف 
موازنة 2021، متهمة جهات لم تسمها 

بمحاولة ”إنهاء“ القطاع الزراعي.
وقـال الناطق الرسمي للـوزارة، حميد 
إن  ”للـزوراء“:  بيـان ورد  يف  النايـف، 
”هنـاك انباء وردتنا مـن أروقة اللجنة 
املاليـة يف مجلـس النـواب العراقي بأن 
اللجنـة املاليـة، ومن خـالل مناقشتها 
لفقـرات املوازنـة املالية لعـام 2021 ، 
قـررت تقليـص الدعـم عـن الفالحني 
مجـال  يف  كـان  سـواء  واملزارعـني 
البـذور واألسمدة واملبيـدات وكل أنواع 
الدعم التـي تقدمها الـوزارة للفالحني 

واملزارعني“.
وأضاف ”بالرغم مـن تواضع الدعم إال 
انه كان يساهـم يف تخفيف االعباء عن 
املزارعـني ويساعدهم عـىل االستمرار 
يف الزراعـة“، مشـرياً اىل انـه ”بالرغـم 

مـن الطلبات بزيـادة الدعـم للفالحني 
واملزارعـني يف موازنـة هـذا العـام، إال 
انـه يبـدو أن هناك مـن يحـاول انهاء 
هذا القطـاع املهم بحجج غـري واقعية 
وزيـادة االعبـاء عـىل كاهـل الفالحني 
واملزارعني والذين رغم تعرضهم للكثري 
من املعوقات، إال انهم استمروا يف زيادة 
االنتـاج الزراعي كماً ونوعـاً وصوال اىل 
تحقيق االمن الغذائي، فضال عن تصدير 

الفائض بغية تعظيم االيرادات“.
ووصف النايف هذه االنباء بـ“املحبطة 
لرشيحة مهمـة من املجتمـع العراقي 
أال وهم الفالحون الذين يمثلون ركيزة 
تأمـني مرتكزات االمـن الغذائي“، عاداً 
هـذه القـرارات ”غـري واقعيـة يف هـذا 
الوقت الذي يحتاج اليه الجميع بتعظيم 
مـوارد الدولـة من خـالل االعتماد عىل 
االنتـاج املحيل وحمايتـه، داعياً اللجنة 
املالية يف مجلس النواب اىل إعادة النظر 
يف قرارها هذا من أجـل تطوير القطاع 

الزراعي“.
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بغداد/ متابعة الزوراء

املسابقات  لجنة  أرسلت 

تقرير  التطبيعية  الهيأة  يف 

مرشف مباراة الرشطة وزاخو  

ضمن منافسات الجولة الثانية 

والعرشين لدوري الكرة املمتاز 

إىل لجنة االنضباط.

املسابقات،  لجنة  رئيس  وقاَل 

الدكتور حيدر عويف: إن تقرير 

مرشف مباراة فريقي الرشطة 

ضمن  اقيمت  التي  وزاخو 

الكرة  دوري  يف   ٢٢ الجولة 

ملعب  احتضنها  التي  املمتاز 

إرساله  تم  قد  الدويل،  الشعب 

التخاذ  االنضباط  لجنة  إىل 

القرارات املناسبة بحقها.

لجنة  ان  عويف:  وأضاَف 

من  بدعٍم  املسابقات، 

اىل  جاهدة  تسعى  التطبيعية، 

تليق  بصورة  املباريات  إظهار 

بسمعة دورينا وكرتنا، وتقلل 

رافقت  التي  السلبيات  من 

وتتطلع  املباريات،  بعض 

اللجنة إىل تعاون األندية إلقامة 

املباريات بطريقة منظمة.

واختتَم رئيس لجنة املسابقات 

اللجنة أرسلت  حديثه بالقول: 

وزاخو  الرشطة  مباراة  تقرير 

أجل  من  االنضباط  لجنة  إىل 

التي  املالبسات  جميع  يف  البت 

واتخاذ  املباراة،  يف  حصلت 

القرارات الالزمة بشأنها.

يف  املسابقات  لجنة  وعقدت 

لإلتحاد  التطبيعية  الهيأة 

اجتماعاً  القدم  لكرة  العراقي 

الدائرة  عرب  استثنائياً 

رئيس  بمشاركة  اإللكرتونية 

والناطق  اللجنة  وأعضاء 

اإلعالمي للجنة. 

وتمت، خالل االجتماع، مناقشة 

تقارير مرشيف مباريات الجولة 

للدوري  والعرشين  الثانية 

املمتاز، وقررت اآلتي، مفاتحة 

التحاد  التابعة  األمنية  اللجنة 

الكرة ملعرفة سبب تأخري بعض 

وتهاون  األمنيني  املنسقني 

عدد  دخول  مع  اآلخر  البعض 

حالة  سّبب  ما  الجمهور،  من 

مخالٌف  وكذلك  اإلرباك،  من 

للضوابط التي تم التأكيد عليها 

تماماً  الجمهور  حضور  بمنع 

فرق  بعض  لوصول  ونظرًا 

مبارياتها   مالعب  اىل  األندية 

(عجالت  منفرد  بشكل 

خاصة)، ما أدى اىل اإلخالل يف 

عملية دخولهم للملعب، وعليه 

بالحضور  األندية  نطالب 

يف  للنادي  الخاص  بالباص 

األدوار املقبلة لضمان انسيابية  

كما   للفوىض  ومنعاً  الدخول، 

األطفال  جلب  مالحظة  تمت 

وهم  املباريات،  بعض  يف 

يتبعون لبعض عوائل الالعبني 

مخالف  وهذا  املدربني،  أو 

منع  قررنا  لذا  للتعليمات، 

اصطحاب األطفال يف مباريات 

الالعبني  مع  املمتاز  الدوري 

وتوجيه  التدريبية  واملالكات 

املشاركة  األندية  إىل  تعميم 

املمتاز  الدوري  منافسات  يف 

بإرسال قائمة بأسماء أعضاء 

والضيوف  اإلدارية  الهيئات 

عرشة  تتجاوز  ال  أن  عىل 

لضمان  فريق،  لكل  أسماء 

ومنعاً  دخولهم،  وتسهيل  

موجودة  غري  أسماء  لدخول 

والتأكيد  املرسلة  القائمة  يف 

التعريفية  الباجات  ارتداء  عىل 

والالعبني  املدربني  من  للفرق 

الطبية  واملالكات  واإلداريني 

ومخاطبة األندية بجلب لوحة 

تالفياً  الالعبني،  لتبديل  أخرى 

وكذلك  يحصل،  قد  ما  لخلل 

الحاصل  الضغط  من  للتقليل 

والتأكيد  الرابع  الحكم  عىل 

التباعد االجتماعي  عىل عملية 

ولبس  البدالء،  الالعبني  بني 

الكمامة من دون خلعها أثناء 

التواجد يف امللعب، وكذلك يرسي 

املدربني  عىل  التوجيه  هذا 

واإلداريني والتأكيد عىل األندية 

درجة  فحص  أجهزة  بجلب 

وفود  بفحص  للقيام  الحرارة 

وبحضور  املتبارية،  األندية 

عىل  والتأكيد  املباراة  مرشف 

إسعاف  نقاالت  بتوفري  األندية 

الذين  لالعبني  وجيدة  نظامية 

يتعرضون لإلصابة يف املباريات 

وبعد التدقيق واملتابعة، ونظرًا 

يف  الجمهور  بعض  لدخول 

يف  والسماوة  النجف  مباراة 

مللعب  الرئيسية  املقصورة 

النجف، وبعد تكرار هذِه الحالة 

لجنة  قررت  الثانية،  للمرة 

إنذار نهائي  املسابقات توجيه 

برضورة  النجف  نادي  إلدارة 

للجمهور  السماح  عدم 

تكرارها  حالة  ويف  بالدخول، 

سيتم حرمان النادي من اللعب 

إىل  مبارياته  بنقل  ملعبه  يف 

تطبيق  لعدم  نظرًا  آخر  ملعب 

القانون من قبل مرشف مباراة 

النجف والسماوة (كامل زغري 

اللجنة حرمانه  عداي)، قررت 

الثالثة  لألدوار  اإلرشاف  من 

املقبلة و التأكيد عىل املرشفني 

الطواقم  مع  بالتعاون 

تحركات  لضبط  التحكيمية 

التهاون  وعدم  البدالء،  دكة 

منضبطة  غري  حالة  أي  مع 

ومسيئة.

إدارات  اتفقت  جهتها  ومن 

املمتاز  الدوري  من  ناديا   ١٨

عىل عقد اجتماع طارئ خالل 

املقبلة ملناقشة األخطاء  األيام 

التي  املؤثرة  التحكيمية 

شهدتها البطولة.

نادي  يف  الكرة  مرشف  وقال 

زاخو طه زاخويل  إن ١٨ ناديا 

اتفقت عىل عقد اجتماع طارئ 

املقبلة  القليلة  األيام  خالل 

التحكيمية  األخطاء  ملناقشة 

املباريات  رافقت  التي  القاتلة 

من  تقرير  رفع  وسيتم 

االجتماع للهيئة التطبيعية.

وبني: «هناك إجماع من األندية 

الحكام  لجنة  عمل  أن  عىل 

األخطاء  كثرة  وأن  مقنع  غري 

دليل واضح عىل ذلك وسنرفق 

تفاصيل دقيقة عن األخطاء إىل 

اللجنة التطبيعية لتتخذ القرار 

املناسب يف املوضوع».

املقبلة  األيام  أن  إىل  وأشار 

ستشهد تحديد موعد االجتماع 

عنه  واإلعالن  إقامته  ومكان 

أن  إىل  الفتا  رسمي،  بشكل 

األندية تسعى إليقاف األخطاء 

التحكيمية.

يذكر أن عددا كبريا من األندية 

تذمرها  سابق  بوقت  أعلنت 

يف  التحكيمية  األخطاء  من 

منافسات الدوري املمتاز.

بغداد/ امري الداغستاني
اكد مدرب نادي املوصل محمد فتحي ان 
من  بتعمد  قتلت  املحافظة،  يف  الرياضة 

قبل القائمني عىل الرياضة العراقية.
وقال فتحي ، اننا نشعر وكأننا يف مدينة 
لم  املدينة  أن  مبينا  منكوبة،  مهجورة 
منشأ  الي  وترميم  إعمار  أي  تشهد 
وزراء  ووعود  الزيارات  رغم  ريايض 

عىل  تعاقبوا  الذين  والشباب  الرياضة 
تسلم الحقيبة الوزارية.

املدينة  أن  املوصل؛  نادي  مدرب  وأوضح 
واحدا،  نظاميا  ملعبا  تملك  ال  بأكملها 
تدريباتها عىل  تجري  نادياً  وان فرق ٣٧ 
صالح،  غري  ملعب  وهو  الدواسة  ملعب 
املحافظة،  ورياضة  شباب  ملنتدى  وتابع 
الصباح حتى  التدريبات من  وتبدأ عليها 

املساء.
وأكد فتحي؛ انه ال يوجد اي دعم حكومي 
«ال  نينوى  محافظة  يف  الرياضة  لقطاع 
مالعب، ال قاعات، ال دعما ماليا»، وهذه 
املدينة  كارثة بحد ذاتها وستدفع شباب 
لرتك الرياضة ليكونوا عالة عىل املجتمع 
مآيس  من  عانى  ما  عانى  الذي  املوصيل 

وكوارث.

بغداد/ متابعة الزوراء
الداخيل  النظام  كتابة  لجنة  بحثت 
قانون  اليد،  لكرة  العراقي  لالتحاد 
للتصويت  تمهيداً  الرياضية  االتحادات 

عليه.
وقال املنسق االعالمي التحاد اليد حسام 

النظام  كتابة  ”لجنة  إن  الرضا  عبد 
اليد،  لكرة  العراقي  لالتحاد  الداخيل 
عقدت اجتماعا بحضور رئيس االتحاد 

العراقي لكرة اليد وباقي األعضاء“.
واوضح ان ”االجتماع عقد عىل هامش 
اليد  لكرة  العراقي  الدوري  منافسات 

يف  واملقام   ٢٠٢١-٢٠٢٠ للموسم 
محافظة السليمانية، حيث تم مناقشة 
العام  واإلطار  الداخيل  النظام  قرارات 
عرضة  سيتم  الذي  االتحادات  لقانون 
العامة  الهيئة  عىل  منه  االنتهاء  بعد 

للتصويت علية“.

بغداد/ متابعة الزوراء

نفط  يف  الكرة  مدير  نريوز،  عالء  أكد 

توازنه  استعاد  النادي  أن  البرصة، 

وجه  والذي  النفط،  وزير  لقاء  بعد 

رصف  خالل  من  املالية  األزمة  بحل 

األمور  لتنفرج  املالية،  املستحقات 

والفريق يستعيد توازنه يف الدوري.

رصف  فور  اإلدارة  نريوز  وقال 

نفط  رشكة  قبل  من  املستحقات 

الالعبني  عىل  وزعت  البرصة، 

الفريق  وعززنا  مستحقاتهم، 

الفريق  ليستعيد  الشتوية  باالنتقاالت 

دفعته  طيبة  نتائج  ويحقق  توازنه 

لألمام يف الئحة الرتتيب».

املقبلة  الثالث  «املباريات  وزاد: 

والصناعات  وامليناء  الكهرباء  أمام 

وهى  ملعبنا،  يف  ستكون  الكهربائية، 

عن  لالبتعاد  لفريقنا  ذهبية  فرصة 

والتمركز  بالهبوط،  املهددة  املناطق 

القائمة وتأمني وضعنا يف  يف منتصف 

الدوري».

والالعبني  الفني  «الجهاز  نريوز:  وأتم 

روح  وهناك  طيب،  مستوى  يقدمون 

يكون  ألن  الجميع  من  وإرصار  عالية 

نفط البرصة يف أفضل حاالته بالدوري 

املهددة  الفرق  بمتاهات  الدخول  دون 

بالهبوط».

يف  تقدم  البرصة  نفط  أن  إىل  يشار 

عرش  الثاني  املركز  إىل  الرتتيب  الئحة 

برصيد ٢٥ نقطة.

بغداد/ محمد حمدي

منتخبنا  العبة  درجال  عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  هنأ 

الوطني بالعاب القوى دلسوز عبيد عىل سالمتها،  عقب التداخل 

محافظة  مستشفيات  أحدى  يف  لها   أجري  الذي  الجراحي 

السليمانية، إثر تعرضها إلصابة بليغة يف الرباط الصليبي.

واكد الوزير درجال متابعته حالة البطلة «دلسوز»  وتواصله 

عروس  ملضمار  رسيعاً  عودتها  يف  أمًال  عليها،  لإلطمئنان 

األلعاب. 

جدير بالذكر ان البطلة «دلسوز» ،املختصة باألركاض القصرية  

العراقي،   الرقم  ، و ٦٠م حواجز، هي صاحبة  ١٠٠ م حواجز 

بطولة  و  العرب  بطوالت  يف  ملونة  ميداليات   ٤ عىل  وحاصلة 

فجر الدولية.

¬bjõ„¸a@Ú‰ß@∂a@ÏÇaåÎ@Ú†ãì€a@Òaäbjfl@—‹fl@›Ó•@pb‘ibèæa@Ú‰ß
—v‰€a@Üb„@ÒäaÜ¸@ÔˆbË„@äaâ„a@ÈÓuÏm
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@Ú‹�j€a@Úzñ@Û‹«@Â˜‡�Ì
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بغداد/ متابعة الزوراء
أكد عمار حسني، املدرب الجديد للحدود، أن مهمته ال تخلو من 

املجازفة ورغم صعوبتها، لكنها ليست مستحيلة.
وقال حسني إنه يعتز بإدارة الحدود التي وضعت ثقتها الكبرية 
به رغم وجود كم هائل من املدربني املميزين يف بغداد، لكن هذه 
الثقة وضعتنا أمام مسؤولية كبرية النتشال الفريق من شبح 
الهبوط ونأمل أن نوفق بما نملك من ثقة ودعم اإلدارة وإرصار 

الالعبني.
واشار إىل أن الصعوبة تكمن يف ظرف الفريق الحايل وتمركزه 

باملركز الـ١٩ يف ظل ضغط مباريات الدوري وعلينا أن نصحح 
أثناء املنافسات وهنا تكمن الصعوبة لكننا واثقون من اندفاع 

الفريق لتحقيق نتائج طيبة.
ملواجهة  االحد تحضريا  امس  يوم  األول  املران  قاد  أنه  وأوضح 
الصناعات الكهربائية واملباراة يف غاية األهمية ألن الصناعات 
التفكري  وعلينا  املتأخرة  املواقع  يف  لنا  املنافسة  الفرق  من 

بالنقاط الثالث.
يذكر أن ادارة الحدود سمت عمار حسني مدربا للفريق خلفا 

للمدرب املستقيل مظفر جبار.

Òãój€a@¡–‰€@ÅÎã€a@Üb«c@pb‘znèæa@“ãñ@ZåÎ7„
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بغداد/ متابعة الزوراء
كشـفت ادارة نادي النجف الريايض، حقيقة اصابة مدافع فريقها الكروي محمد عبد الزهرة ”ابو حالوب“ 
بفـريوس كورونا.وقال عضـو الهيئة اإلدارية للنـادي واملرشف عىل فريق كرة القـدم األول فاضل محمد إن 
”ادارة النـادي تابعت باسـتغراب شـديد ما نرش ببعض املواقع عـن إصابة العب نادينـا الكابتن محمد عبد 
الزهـرة بفريوس كورونا وهو خرب عار عن الصحة وال يمت للحقيقة بيشء“.واوضح أنه ”اطمنئ الجماهري 
بسالمة جميع العبينا وجميع مالكات الفريق ألفنية واالدارية وهم يخضعون للفحوصات الدورية املستمرة 
مع تطبيق اجراءات السالمة والوقاية املتبعة يف ظل جائحة كورونا باإلضافة اىل االلتزام بالربتوكول الصحي 

قبل الدخول للتدريبات واملباريات الرسمية للفريق.

ãºcÎ@ã–ñc
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ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
الصحفي القدير االسـتاذ عيل حنون اعلن  انتصاره  
عىل فايـروس كورونـا الذي رضبه قبـل اكثر من 
شـهر، و قـدم حنـون شـكره وتقديـره الكبريين 
للمؤسسات الصحفية واالعالمية والرياضية ولكل 
من سأل واتصل واسـتفرس عن وضعه اثناء االزمة 
الصحيـة التـي جعلته طريـح الفراش لعدة اسـابيع.. 
تمنياتنـا لالسـتاذ املبـدع ان يعود اىل ممارسـة عمله املهنـي من جديد 

باقرب فرصة ممكنة.  
 ***************

 نجـل االعالمـي حيـدر محمـد مقـدم برنامـج 
(امللعـب) مـن عىل شاشـة قناة (اسـيا) يعاني 
من ازمة صحيـة... ندعو رب العزة واالجالل ان 
يمن عىل (كرار) بالشـفاء التام وان يلبسه ثوب 
الصحة والعافية ويحفظه من كل سوء ومكروه.

 *******************
الزميـل عـيل عنـب اعلـن اسـتقالته مـن العمل يف 
املكتـب االعالمي لالتحـاد العراقي للكـرة الطائرة 
وذلك السـباب تخص العمل كما وصفها.. خالص 
االمنيات بالنجـاح لزميلنا املبدع يف خطواته املقبلة 

عىل الصعيد املهني.



عـرب برشلونـة مـن محطـة مستضيفـه 
أوساسونـا 0-2 وذلك قبـل املوقعة الكربى 

ضد باريس سان جريمان األربعاء املقبل.
ففي املرحلة 26 مـن الدوري اإلسباني عاد 
الفريـق الكاتالونـي املنتـىش بوصولـه إىل 
نهائي كأس إسبانيـا بعد ريمونتادا ملهمة 
أمام إشبيلية، عاد بانتصار غاية يف األهمية 
 30 ألبـا  بهدفـني وقـع عليهمـا خـوردي 

وإيايكس موريبا 83.
وانفـرد برشلونـة بوصافـة ترتيـب الليغا 
برصيـد 56 نقطـة خلـف أتلتيكـو مدريـد 
املتصدر بـ58 نقطة والذي قابل جاره ريال 

أمس يف ديربي مدريد الكبري.
ويتطلـع برشلونـة لواحـدة مـن أصعـب 
املواجهات هذا املوسم يف مختلف املسابقات 
عندما يحط ضيفاً عىل باريس سان جريمان 
الفرنيس، يف إياب ثمـن نهائي دوري أبطال 
أوروبـا األربعـاء املقبل مع أفضليـة لنادي 
العاصمة الفرنيس بتقدم مريح للغاية 4-1 

يف كامب نو ذهاباً.
وخـاض برشلونـة مباراتـه األخـرية قبـل 
االنتخابـات الرئاسيـة التـي يتنافس فيها 
ثالثة مرشحني هم جـوان البورتا، فيكتور 
فونـت وتونـي فريشا، وسط أجـواء ثقيلة 
تلقـي بظاللها عىل النادي الذي يعاني أزمة 
رياضية ويـرزح تحت ديـون طائلة وسط 
ضبابية حـول مستقبل نجمـه االرجنتيني 

ليونيل مييس.
وحقق برشلونة انتصاره العارش يف آخر 11 

مبـاراة يف الدوري وحافظ عىل سجله خالًيا 
مـن الهزائـم يف الليغـا للمبـاراة السادسة 
عـرشة توالًيـا، وهو لـم يخرس محليـاً منذ 
كانـون األول/ديسمـرب املايض سـوى مرة 

واحدة خالل 17 مباراة، كانت أمام إشبيلية 
يف ذهاب الكأس.

رونالـد  الهولنـدي  املـدرب  زج  أن  وبعـد 
كومـان بالتشكيلة ذاتها يف املواجهتني أمام 

إشبيلية، أجـرى تغيريين اضطراريني حيث 
حـل الفرنسيان أنطـوان غريزمان الذي لم 
يعـد ضمـن حساباتـه مؤخـرًا، وسامويل 
أومتيتـي بـدالً مـن املصابـني، مواطنهمـا 

عثمان ديمبييل واملدافع جريار بيكيه.
وهـدد أوساسونا باكرًا بتسديدة صاروخية 
رائعة مـن كيكي بارخا بيـرساه من خارج 
املنطقـة تصدى لها برباعة الحارس األملاني 

مارك أندريه تري شتيغن (14).
وافتتح ألبا التسجيل للضيوف عندما وصلته 
تمريرة رائعة مـن مييس خلف املدافعني اىل 
داخل املنطقـة عىل الجهة اليرسى، روضها 
وتابعها صاروخية بيرساه يف سقف املرمى 

.(30)
وتألق تري شتيغن الذي كان له فضل كبري يف 
بلوغ برشلونة نهائي الكأس بتصديه لركلة 
جـزاء الشبيليـة قبل حوايل ربـع ساعة من 
نهاية اللقاء، يف إبعاد كرة خطرية من روبن 

غارسا من مسافة قريبة (34).
وسـدد ميـيس كـرة زاحفـة مـرت بجانب 
القائم األيرس بعدما أبعدها الدفاع اىل ركنية 

.(44)
وحـاول ”الربغـوث“ مجـدًدا مـع انطـالق 
الشـوط الثاني بتسديدة قويـة بيرساه من 
خارج املنطقة نحـو أسفل الزاوية اليرسى 
(48).وكاد أن يعـادل األرجنتيني جوناثان 
كايـريي النتيجـة برأسيـة مـرت عـىل بعد 

سنتمرتات من القائم (70).
وأحـرز الشاب البديـل موريبـا (18 عاًما) 
الهـدف الثانـي عندمـا وصلتـه الكـرة من 
ميـيس عىل مشارف املنطقـة، راوغ املدافع 
وسـدد بيـرساه كرة قويـة يف أعـىل الزاوية 

اليرسى (83). 

7الرياضي
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قـام كارليس بويـول، مدافـع برشلونة املعتـزل، بالسخرية 
مـن رافائيـل ماركيـز زميلـه السابـق يف خط دفـاع الفريق 

الكتالوني.
وكان ماركيز يشاهد انتصار برشلونة عىل أوساسونا يف الليجا 

0-2، عندمـا كتـب  بنتيجـة 
عىل حسابـه بموقع التواصل 

االجتماعي ”تويرت“:
”برشلونـة يلعـب بثالثـي يف 
الدفاع يف بعض األوقات، لكن 
مـا يحتاجون إليـه هو العب 
يف قلـب الدفـاع يمكنه كرس 
الخطـوط أو إرسال تمريرات 
الستغـالل تحركـات أنطوان 

جريزمان بشكل مبارش.. ما رأيكم؟“.
ورد بويـول عىل تغريـدة ماركيز، ساخـرا: ”عندما كنا نلعب 
مًعا، أنا من كان مسؤوًال عن منح هذه التمريرات املبارشة“.

وأوضحـت صحيفة ”ماركا“ أن بويول بـرده هذا كان يمزح 
مع زميله السابق بطريقة ساخرة.

يذكـر أن برشلونة يحتل املركز الثاني يف جدول ترتيب الدوري 
اإلسباني برصيد 56 نقطة.

اعتـذر األمريكـي بول أريوال العـب سوانزي سيتـي املنافس 
يف دوري القسـم الثانـي اإلنجليزي لكرة القـدم عن تعليقات 
”عنرصيـة“ قديمة أدىل بها عرب وسائـل التواصل االجتماعي 

قبل نحو 10 أعوام.
ونـرش أريوال (26 عاما) املعار مـن دي.يس يونايتد األمريكي 
هـذه التعليقـات يف 2012 لكنهـا ظهـرت مؤخـرا عرب تويرت 

ليعتذر الالعب األمريكي الدويل عنها بعد ذلك.
وقال أريوال يف بيان عرب تويرت: ”أشعر بالخجل وأعتذر عن هذه 
الكلمات املسيئة والعنرصية غري املقبولة يف املايض ويف الوقت 
الحايل“.وأضاف البيان: ”أؤكد لكم أنني تطورت وتعلمت بعد 
ذلك وهذه الكلمات لم تكن تعرب بشكل دقيق عني كإنسان يف 

هذا الوقت وبالتأكيد فإنها ال تمثلني حاليا أيضا“.
ووعد الالعب األمريكي بعـدم تكرار مثل هذه التعليقات التي 

صدرت عنه قبل انضمامه إىل سوانزي.
وقـال سوانـزي يف بيـان: ”نـود التوضيـح بأننـا ال نقبل أي 
شكـل من أشكـال السلوك العنرصي مـن أي شخص مرتبط 

بالنادي“.

Òã◊aâ€aÎ@’�‰€a@Êaá‘œ@ëÏib◊@›Óñb–m@ÎãÌ@ÊÏèu7œ

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

قال أليكـس فريجسون املـدرب السابق ملانشسرت 
يونايتـد املنافـس يف الـدوري اإلنجليـزي املمتـاز 
لكـرة القدم إنه كـان يخىش التعـرض ملضاعفات 
صحيـة كبرية مثـل فقـدان الذاكرة والقـدرة عىل 
الكـالم بعـد معاناتـه مـن نزيف يف املـخ يف 2018 
وخضوعـه لجراحة.ويعتـرب كثـريون فريجسون 

(79 عاما) واحدا من أفضل مدربي كرة القدم عىل 
مـر العصور.وخضع فريجسون وهـو أسكتلندي 
لعمليـة جراحيـة عاجلـة وأمـىض عـدة أيـام يف 
العنايـة املركـزة يف مستشفـى سالفـورد امللكـي 
يف منطقـة مانشسـرت الكربى.وقـال فريجسـون 
يف لقـاء بعد العـرض األول لفيلم وثائقـي يتناول 
حياته ومسريته املهنية ضمن مهرجان جالسجو 
السينمائي: ”من أول األشيـاء التي قلتها يف اليوم 
التـايل للعملية عندما جاءت أرستي لزيارتي كانت 
عـن ذاكرتي“.وتابع: ”كانـت ذاكرتي قوية طوال 
حياتـي. يف األسبـوع التـايل.. فقـدت صوتي ولم 
أتمكـن التفوه بكلمة واحدة وكـان وضعا مخيفا 

بالفعل“.وأضـاف فريجسـون: ”كنـت أفكر يف 
كـل يشء.. وأتسـاءل هـل ستعـود ذاكرتي؟ 

وهـل سأتمكن من الكـالم ثانية؟“.وأوضح 
فريجسون أنه تلقى مساعدة من أخصائية 
يف التخاطـب وأن صوتـه عاد بعـد 10 أيام 
كمـا أن ذاكرته كانـت عىل مـا يرام.وتوىل 
فريجسون تدريب مانشسرت يونايتد ما بني 

1986 و2013 وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا 
مرتني وبلقب الـدوري اإلنجليزي 13 مرة وبكأس 

االتحاد اإلنجليزي خمس مرات.
وحصل فريجسون عىل لقب فارس (سري) يف 1999 

عندما تـوج فريقه بثالثية من األلقاب 
أبطـال  دوري  تضمنـت 

ودوري  أوروبـا 
س  كـأ و

إنجلرتا.

بلـغ حامل اللقب باريس سان جريمان الدور ثمـن نهائي كأس فرنسا بفوزه عىل مستضيفه 
بريست بثالثية دون رد.كيليان مبابي افتتح التسجيل عند الدقيقة التاسعة بعد مجهود فردي 
رائـع، وأضاف بابلو سارابيا الهدف الثاني قبل نهاية الشوط األول، وعاد مبابي ليوقع الثنائية 
والثالـث لفريقـه يف الدقيقـة الثالثـة والسبعني.وتأهل ليـون إىل ثمن النهائي عقـب اكتساحه 

لضيفه سوشو 5-2.

أكد آدم سيلفر مفوض دوري كرة السلة االمريكي 
للمحرتفـني أن الرابطـة ال تنـوي تغيـري الشعـار 
”األيقونـي“ للبطولة، عىل رغم األصـوات املطالبة 
بجعل الراحـل كوبي براينت صـورة الدوري، بمن 

فيهم نجم بروكلن نتس كايري ارفينغ.
وقـال سيلفر خـالل مؤتمر صحفي عـرب االتصال 
بالفيديـو عـىل هامـش مبـاراة كل النجـوم ”أول 
ستـار“ يف أتالنتا: إن ”الشعـار أيقوني، ال يبدو أنه 

الوقت املناسب لتغيريه“.
ومنـذ مرصع أسطـورة لوس انجليـس ليكرز عن 
41 عامـاً وابنته جيانـا وسبعة آخريـن يف تحطم 
مروحيـة يف كانـون الثاني/ينايـر 2020، حصلت 
عريضـة لـ“تخليد ذكـرى (براينـت) لألبد بجعله 
الشعـار الجديد للـNBA عىل اكثر من ثالثة ماليني 

توقيع.
ولـم يخـف إرفينغ رغبتـه يف ذلك خـالل االسابيع 
االخرية حيث قال: ”كان النمـوذج لجيلنا. نريد أن 
نضع معياراً ومثاال، مثل هذا التميز، بوضع كوبي 
براينـت عـىل الشعار. نعـم، يجب أن يحـدث ذلك. 
انـا ال اهتم بما يقولـه اي أحد. أّسس امللوك السود 

الدوري. هذا هو بالضبط موقفي“.

ويتألف الشعار الحايل مـن الصورة الظلية لجريي 
وست أسطورة لـوس انجليس ليكرز الذي احرتف 
يف صفوفـه طـوال مسريتـه، أسـوة برباينت، بني 
عامي 1960 و1974 والذي قال سابًقا إنه سيكون 

سعيًدا بتغيريه.
إال أن سيلفـر أكـد عـىل أن الرابطة لـم تطرح هذا 

املوضوع عىل الطاولة.
وأطلقـت رابطة الـدوري اسم براينـت عىل جائزة 
أفضل العـب يف مباراة كـل النجوم، وقـال سيلفر 
إنها قد تعيد النظر يف نهاية املطاف يف فكرة تحديث 
الشعـار ”ولكـن يف الوقـت الراهـن يبـدو الشعار 

مناسًبا“.

Ú„Ï‹íãi@¿@’ibè€a@È‹Óflå@Âfl@ãÉèÌ@fiÏÌÏi
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بعـد انتصار فريقـه يوفنتوس عـىل التسيو 
(1-3) يف الـدوري اإليطـايل، حيـث سجـل 
هدفـني وصنـع ثالثـا، جـاءت ترصيحات 

موراتا
وكان هذا الهدف هـو الثامن الذي يصنعه 
موراتـا هذا املوسـم، يف معدل غري مسبوق 
لالعـب، وهو أمر عـزاه إىل اللعب إىل جانب 

الربتغايل كريستيانو رونالدو، نجم اليويف.

وأوضـح املهاجم اإلسباني ”حني تلعب إىل جانب أفضل 
مهاجـم يف التاريـخ عليك أن تفكر يف تمريـر الكرة إليه 
قبل أن تفكر يف التسجيل بنفسك. حني ال يكون موجودا 
يجـب أن تفكر يف التسجيل، لكنه مثل اآللة يجب منحه 

الكرة ألنه يسجل دائما“.
ويف هـذه املبـاراة، بـدأ موراتـا أساسيـا بينمـا كـان 
كريستيانـو عىل دكة البدالء حتى الدقيقة 69 حني نزل 

محل اإلسباني.

انتفض بايـرن ميونيخ حامـل اللقب 
بعـد التأخـر بهدفـني وفـاز 2-4 عىل 
بوروسيـا دورتمونـد بفضـل ثالثيـة 
من روبـرت ليفاندوفسكـي ليحتفظ 

بصدارة الدوري األملاني.
وسجـل دورتمونـد مرتني عـن طريق 
النرويجي إرلينـغ هاالند (2 و9)، ورّد 
بتسجيـل  ليفاندوفسكـي  البولنـدي 
ثنائيـة يف الشوط األول املثري (26 ومن 

ركلة جزاء 44).
لكـن ليـون غوريتسكا أهـدى التقدم 
لصاحـب األرض يف الدقيقـة 88 قبـل 
أن يحسـم ليفاندوفسكـي االنتصـار 
بتسجيـل هدفـه الثالـث يف الدقيقـة 

.(90)
ويملك بايرن، الذي يحاول حصد لقب 
الـدوري 55 نقطـة وبفـارق نقطتني 
عـن اليبزيـغ الـذي تصـدر املسابقـة 
بشكـل مؤقت بعد فـوزه -3صفر عىل 

فرايبورغ.

وكان أفضـل مهاجمني يف الدوري عىل 
مستـوى التوقعـات يف مبـاراة القمة 
بتسجيل أربعة أهداف يف الشوط األول 
يف استـاد أليانتـس أرينـا وسط غياب 
للمشجعني بسبب جائحة كوفيد19-.

ويف أبـرز املباريات فاز باير ليفركوزن 

عىل مضيفـه بوروسيا مونشنغالدباخ 
بهدف دون رد وسقط فولفسبورغ يف 
فخ مضيفه هوفنهايم 1-2 كما تعادل 
آينرتاخت فرانكفورت مع شتوتغارت 
بهـدف ملثلـه وانترص هرتـا برلني عىل 

آوغسبورغ 2-1.

@Âfl@�aãËjfl@�aäbón„a@—�≤@ÑÓ„ÏÓfl@ÊãÌbi
á„Ï∏äÎÜ@bÓéÎäÏi

يشعـر ميكل أرتيتا مدرب آرسنال بالحـرية بعد أن ُحرم فريقه 
مـن ركلة جزاء خالل تعادله 1-1 مع مضيفه برينيل يف الدوري 

اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم.
وطالـب آرسنال، الذي كان يسعى لتسجيـل هدف الفوز بعد أن 
ألغى كريس وود مهاجم برينـيل تقدم الفريق اللندني عن طريق 
بيري-إيمريـك أوباميانج، باحتساب ركلة جـزاء عندما اصطدمت 
الكـرة بـذراع إيريك بيرتز داخـل املنطقة بعد أن حـاول نيكوالس 

بيبي مراوغته.
وأبلـغ أرتيتـا الصحفيـني بعـد املبـاراة: ”أعتقد أنهـا كانت 
واضحـة للغاية، ال يوجـد شك يف ذلك. إذا لم تكن هذه اللعبة 
ركلة جزاء، فليـرشح يل أحد ما معنى ركالت الجزاء يف هذا 

الدوري“.
وتعرض جرانيـت تشاكا العب وسط آرسنـال النتقادات 
بعد أن ارتكـب خطأ كارثيا تسبب يف هـدف التعادل الذي 
سجلـه برينيل لكن أرتيتا قال إن اللـوم ال يقع عىل الالعب 

السويرسي.
وتلقـى تشاكـا الكـرة مـن بريند لينـو حـارس آرسنال يف 
منطقـة الجزاء، لكن محاولته تمريـر الكرة إىل ديفيد لويز 

اصطدمت بمهاجم برينيل وود وسكنت الشباك.
وقـال املـدرب اإلسباني: ”هـذه هي الطريقـة التي نلعب 
بهـا والتي نريـد أن نلعب بهـا. علينا أن نعـرف املخاطر 

والقواعـد املوجودة يف بعض املناطق عىل صعيد نوعية الكرات التي يجب 
أن نلعبها“.

واعتذر تشاكا عن الخطأ.
وكتب يف حسابه عىل إنستجرام: ”أتحمل مسؤولية الهدف وأنا آسف عىل 
الخطـأ. هذه هي كرة القـدم ويف الوقت الحايل أشعـر بخيبة أمل مثلكم 

جميعا“.
وبهـذه النتيجـة يحتل آرسنـال املركز العارش برصيـد 38 نقطة من 27 

مباراة، بفارق تسع نقاط عن تشيليس صاحب املركز الرابع.
ويلتقـي آرسنـال مـع أوملبياكوس اليونانـي يف ذهـاب دور الستة عرش 
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أبدى إيرلينج هاالند، مهاجم بوروسيا دورتموند، 
حزنـه للخسارة يف كالسيكـو أملانيا ضد بايرن 
ميونيـخ، بنتيجة (2-4)، عـىل ملعب أليانتس 
آرينـا، ضمـن مباريـات الجولـة 24 للدوري.

م  تقـد هاالند بهدفني لبوروسيـا دورتموند، يف أول 9 و
يغادر اللقاء مصاًبا يف الدقيقة 60، حيث كانت دقائـق، قبل أن 

النتيجة تشري  إىل التعادل .(2-2) وكتب النرويجي عرب حسابه وقتهـا 
عـىل ”تويرت“، بعد نهايـة املباراة: ”محبط جًدا للنتيجة، لكـن يجب أن نظل مركزين 
ليـوم غـد الثالثاء“.ويستضيف دورتموند نظـريه إشبيلية الثالثـاء املقبل، عىل ملعب 
سيجنال إيدونا بـارك، يف إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.وفاز أسود الفيستيفال 

بنتيجة (2-3)، خارج أرضهم يف لقاء الذهاب، عىل ملعب رامون سانشيز بيزاخون.
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 ازدراء الصحافة لنرشها األخبار الصادمة، 
يعني عـدم فهم قدرة الجمهـور عىل تقبل 
الحقائـق القاسيـة، وعىل وسائـل اإلعالم 
مثلما عـىل الحكومات احرتام هذه القدرة، 
ومعاملة الجمهـور كرشكاء كاملني يف كل 

ما يحصل.
تواجد الصحفيني مفروض عىل السياسيني 
يف مواقـع أنشطتهـم من أجل الـرأي العام 
وحريـة تبـادل املعلومـات الـذي تنشـده 
الديمقراطيات يف العالـم. وإذا كان غالبية 
السياسيني يقبلون الصحفيني عىل مضض 
يف أنشطتهـم، فإنهم ينظـرون دائما إىل أن 
حضورهـم أمـر ضـار، ألنهـم ال يكتفون 
التحليـيل  العقـل  األخبـار.  مـن  باملعلـن 
للسياسيـني، وخصوصا  للصحفيني مـؤذ 
عندمـا يتعلـق بأمـور لم يفكر بهـا رجال 

الحكم.

تلك ثنائية معروفـة منذ أن وجد الصحفي 
مع وجود الحاكم الذي يؤمن بأن املعلومات 

قوة يجب إخفاؤها.
 لكـن ماذا عمن يتفق مـع السياسيني من 

أفراد املجتمع يف بغضهم للصحفيني.
أتذكر جملة موظفـة يف مكتبة عامة وهي 
تتعـرف عـىل هويتـي بقولهـا ”كـم تبدو 
محظوظـا“، ملجـرد أنها عرفـت بمهمتي، 
مـع أننـي ال أشعـر بذلك عـىل الـدوام. يف 
مقابـل استماعـي إىل رجل آخـر، ومع أنه 
عـىل درجـة عاليـة مـن التعليـم والوعي، 
عـزا أغلب مـا يعاني منـه أفـراد املجتمع 
من قلق ومخـاوف، إىل مبالغات الصحافة 
وتضخيمها األحداث، وفق قاعدة ”األخبار 

السيئة هي أخبار جيدة“.
كنت أستمع إىل هذا الرجل يف جلسة مشرتكة 
مـع آخريـن، وهـو يـرى أن الفايروسات 
واألوبئـة واألمراض املنتـرشة يف العالم أقل 
بكثـري ممـا تنـرشه وسائل اإلعـالم. وهو 
أمـر يتسبب باملزيد من الذعـر عند الناس، 
بعـد أن تنرشه الصحافة بمبالغة أكثر مما 

ينبغي.
كمـا يرى أن األمـراض النفسيـة املنترشة 
يف العالـم املعارص تعـود ملتابعـة األخبار، 

وخصوصا املخيفة والصادمة منها.
األهوال التي تركز عليها وسائل اإلعالم، أقل 
بكثري من الحقيقة، وفق تفسري هذا السيد 
الـذي كان يشاركنـا الكالم مـع مجموعة 
مـن األصدقاء. وزاد تصوره املتطرف حيال 
عدم فائـدة الصحافـة، بجملـة تفتقر إىل 
الكياسـة والتهذيـب، وهو يذّكـر بما قاله 
قبل سنـوات املدرب الراحـل ديغو ماردونا 
عـن الصحفيني أثنـاء انتقادهـم لطريقة 

إدارته ملنتخـب األرجنتني، عندما رد عليهم 
بشتيمة قبيحة!

هذا الرجـل يف رأيه املتطـرف بشأن جوهر 
الصحافة، ال يدرك يف النهاية قدرة الجمهور 
عـىل التعامل مع الحقائـق القاسية، وعىل 
وسائل اإلعالم مثلما عىل الحكومات احرتام 
هـذه القدرة، ومعاملـة الجمهور كرشكاء 

كاملني يف كل ما يحصل.
حسنـا، هذا الرأي املتطـرف قد يبدو شاذا، 
فمثل هـذا الرجل بطريقة تفكريه ال يمكن 
أن يـدرك ما يمكـن أن تحققـه الصحافة 
لحيويـة املجتمع يف أفضـل حاالتها عندما 

يكون الصحفيون حراسا للحقيقة.

لكننا مع ذلك سنجد من يدعمه يا لألسف.
ويبدو يل أنه أمر ال يستحق املواجهة بأكثر 
مـن أن تكـون الصحافة مصـدرا يتوق له 
الناس، من أجل معرفة املعلومة الصحيحة 
واألفكار النـرية والتحليل العميق ملا يجري 

يف العالم.
العالم لم يكن مشغوال بمصري اإلنسان كما 
هو اليوم، واملجتمعـات تشعر أكثر من أي 
وقت سابق بالحاجة إىل الصحافة وكم هي 
مهمـة يف حياتنـا. فقد رافـق انتشار وباء 
كورونـا تصاعد الوعي ملواجهـة االنكسار 

العميق الذي أصاب املجتمعات.
لم يعـد غالبية الناس يثقـون بما ينرش يف 

وسائـل التواصـل االجتماعـي، دعـك من 
الـرصاخ والشتائـم، فالتلفيـق والتزييـف 

للمعلومات أكثر خطرا من ذلك.
األخبـار املزيفة بشـأن كورونـا دفعت إىل 
استعادة ثقـة املجتمع بالصحافة كمصدر 
موثـوق بـه الستقـاء املعلومـات، وتجنب 
النـاس التكنولوجيـا مـع تزايـد املخاوف 
بشأن األمن السيرباني والخصوصية وأمان 
اإلنرتنـت واالستخـدام األخالقـي للذكـاء 

االصطناعي.
وبمجـرد النظـر لنموذج األخبـار املنترشة 
قويـة  صحافـة  بغيـاب  اإلنرتنـت  عـىل 
ومسؤولـة، تكتشف املجتمعـات بيرس ما 
فقدته ملعرفة حقيقة مـا يجري يف العالم، 
فدب الخـالف السام، وتزايد عـدم االتفاق 
عىل مفهـوم الحقيقة، وأعاد الناس إطالق 
السـؤال عـىل أنفسهم، هل نحـن يف أفضل 
حـال مـن دون صحافة مسؤولـة وقادرة 
عـىل ربط املجتمـع بديمقراطيـة حرة من 
الحاجة  تبـدو  األفكـار واملعلومات؟لذلـك 
ماسة للصحافة بوصفهـا مصدرا موثوقا 
للمعلومة التـي يجـب أن يتداولها الناس. 
وهـذا سبـب كـاف يتطلـب مـن املجتمع 
والحكومـات معـا الحفـاظ عـىل ديمومة 

صحافة موثوقة.
الحقيقة التي تنشدها الصحافة بحساسية 
عالية، وحدها قادرة عىل إنقاذ الديمقراطية 
يف زمن معلوماتي مفتوح تسريه خوارزمية 
مواقع التواصـل االجتماعي. فاألكاذيب ال 
تنجـح ما لم يصدقها الجمهور، وإذا كانت 
الصحافـة بيئـة صحية للحقائـق يرتاجع 
التزييـف. وال يمكـن أن يحصـل ذلك ما لم 
تتوفـر لدينا صحافة مستقـرة قادرة عىل 

إيجاد الحقائق من بيئة صعبة وملتبسة.
قـد يبدو األمـر وكأن وضع قطـاع وسائل 
اإلعـالم املطبوعـة ال يمكـن أن يكون أسوأ 
مـن ذلك. لكن الخسارة ستكون أسوأ ليس 
ملشغيل هـذا القطاع وحدهـم، بل سيكون 
الخارس األكـرب هو املجتمـع والحكومات، 
هدفهـا  منظومـة  إىل  الـدول  وستفتقـد 

األسايس نرش الحقيقة.
فدون هـذه الصحافـة املسؤولـة ال يوجد 
طريق واضح للميض به. أما ترك الصحافة 
تعيـش أزمتها الوجودية فهذا يجعل العالم 
بيئـة ألكاذيـب مواقـع التواصل. فـإذا لم 
يوجـد ما هـو صحيح يمكـن لكل يشء أن 

يكون كاذبا!
التـي  العمالقـة  التكنولوجيـة  الرشكـات 
أرضت بالصحافـة ال تريد فتح صناديقها 
السوداء عـىل سعتها امتثـاال ملدونة القيم 
ونرش الثقافة العالية، ألن ذلك يغري نماذج 
أعمالهـا ويؤثر عىل أرباحها، مثل كل يشء 

رديء وشائع.
لقد طمـس العالـم الرقمي بعـد اجتياحه 
لحياتنـا منـذ أكثـر مـن عقـد، الخطـوط 
وبـني  والخـاص،  العـام  بـني  الفاصلـة 
املسؤوليـة الشخصيـة والعمليـة، وكشف 
عن نرجسية تهدد مفهوم الحرية، ورصنا 
مراقبـني بذهـول للتصعيـد الدرامي يف كل 

يشء.
لذلـك ستبقـى حريـة الكـالم والنرش عىل 
اإلنرتنت متاحة للجميع، لكن الحقائق يجب 
أن تبقى مقدسة بالنسبة إلينا كصحفيني. 
وذلـك مـا ُيبقـي عـىل أهميـة الصحافـة 
للمجتمع، كما يجعـل من الصحفيني أكثر 

رضرا عىل الفساد والتغول.
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عّمان/متابعة  الزوراء:
تويف وزير اإلعالم األردني السابق نبيل الرشيف، 
متأثـراً بإصابتـه بفريوس كورونـا الجديد، يف 
العاصمة األردنية عّمـان السبت. ونعى رئيس 
الـوزراء، بـرش الخصاونة، الرشيـف، متقدماً 
بـ“أصـدق مشاعر العـزاء واملواساة“ ألرسته، 
كمـا نعتـه صحيفـة ”الدستـور“ التـي رأس 

تحريرها بني عامي 2006 و2008.
وشغـل الرشيف منصـب وزير اإلعـالم ووزير 
دولة لشـؤون اإلعالم واالتصـال، وكان ناطقاً 
رسميـاً باسـم الحكومـة، وعضـواً يف مجلس 

األعيـان، وسفرياً لـألردن يف املغرب وموريتانيا 
والسنغال.

ورأس مجلـس ”مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون“ 
و“وكالـة األنبـاء األردنيـة“ ( بـرتا) و“معهد 
اإلعالم األردني“، وكان رئيساً لتحرير صحيفة 
”الدستور“، ومدرسـاً يف قسم اللغة اإلنكليزية 

يف جامعتي الريموك واألردنية. 
والرشيف حاصل عىل أوسمة وشهادات تقدير 
محليـة ودوليـة، وعـىل شهـادة الدكتـوراه يف 
آداب اللغـة اإلنكليزيـة من ”جامعـة إنديانا“ 

األمريكية.

لندن/ا.ف.ب:
حكـم القضـاء الربيطانـي بـرضورة نـرش 
صحيفة ”مايل أون صنداي“ الربيطانية عىل 
صفحتهـا األوىل نص القرار بشأن خسارتها 
القضائية أمام ميغـان ماركل، زوجة األمري 
هـاري، التي كانـت تالحقها بتهمـة انتهاك 
خصوصيتها، إثر نرش رسالة كانت وجهتها 
لوالدها.وفـازت املمثلـة األمريكية السابقة، 
شباط/فربايـر،   11 يف  عامـا،   39 البالغـة 
بالدعـوى القضائية ضـد الصحيفة واسعة 
االنتشار. وهي كانت تأخذ عليها نرش رسالة 
كتبتهـا يف 2018 إىل والدهـا توماس ماركل، 
طالبتـه فيها بالكـف عن الكـذب يف وسائل 

اإلعالم بشأن عالقتهما املشوبة بالفتور.
ويتناول القـرار التكمييل، الصـادر الجمعة 

عـن القايض مارك واربـي، خصوصاً حقوق 
املؤلـف الخاصة بهـذه الرسالـة. وهو يلزم 
الصحيفـة أيضـاً باإلعـالن عـىل صفحتهـا 
الثالثـة أنهـا ”انتهكت حقـوق املؤلف“ من 
خالل نـرش الرسالة. كما يتعني عليها وضع 
رابط عىل موقعها اإللكرتوني يحيل إىل النص 

الكامل للقرار القضائي.
وسُتعقد جلسات استماع تكميلية يف ترشين 
األول/أكتوبـر التخـاذ قرار بشـأن احتمال 

دفع تعويضات.
ويأتي هذا الحكم يف ظـل توتر العالقات بني 
الثنائي هاري وميغان املقيمني يف كاليفورنيا، 
وسائـر أفراد العائلة امللكية الربيطانية قبيل 
عـرض املقابلة املنتظرة لهما عىل التلفزيون 

األمريكي.

الجزائر/متابعة الزوراء:
تماطـل السلطـات الجزائرية يف 
منح وتجديـد اعتمادات مراسيل 
القنوات ووكـاالت األنباء الدولية 
العاملـني يف البـالد، رغـم انتهاء 
السابقة  اعتماداتهـم  صالحيـة 
األول  ديسمرب/كانـون   31 يف 

املايض.
وينتظر عدد كبري من الصحفيني 
واملراسلني العاملني لدى القنوات 
ووسائل اإلعـالم األجنبية تجديد 
اعتماداتهـم للعـام الحـايل، من 
دون أن ينجحـوا يف ذلـك إىل اآلن، 
ومن دون أن يتلقوا أي تفسريات 
من وزارة االتصـال حيث أودعوا 
منـذ  االعتمـاد  تجديـد  ملفـات 
املايض،  الثاني  نوفمرب/ترشيـن 
خاصـة أنهـم يواجهـون خـالل 
تغطياتهـم يف الشـارع مساءلـة 

مصالح األمن.
وقال مراسل يعمـل لصالح قناة 
دولية، رفض الكشف عن اسمه، 
كـل  ”يف  األمنيـة  السلطـات  إن 
نقطة تصويـر تطالبنا باالعتماد 
أنهـم  صحيـح  الحـايل.  للعـام 

يتفهمون موقفنا، والسلطات ال 
تزال تسمح لنا بالعمل، لكن هذا 

الوضع مقلق“.
وأشـار مراسـل يعمـل لصالـح 
قنـاة أجنبية ثانيـة، إىل أن تأخر 
االعتمـاد  بطاقـات  استصـدار 
الجديـدة ”يتكـرر كـل عـام منذ 
”أودعنـا  وأضـاف:  سنـوات“، 

ملفات االعتماد يف شهر نوفمرب/
ترشيـن الثاني، وكـان لدينا أمل 
كبري بعد صدور البطاقة الرقمية 
يف أن نحصل عـىل بطاقاتنا، لكن 

يبدو أن ال يشء قد تغري“.  
أن  املراسلـني،  بعـض  ويـرى 
التوجيهات التـي يعلنها الرئيس 
عبـد املجيـد تبون بشـأن اإلعالم 

مشجعة وإيجابيـة، لكن عوائق 
عدة تعرتض تطبيقها عىل األرض، 
الفتني إىل أن معالجة ملف اعتماد 
مراسـل دويل ”ال يستحق كل هذا 
الوقت، وال ينسجـم مع االنفتاح 

الذي يتحدث عنه تبون“.  
الجزائريـة  السلطـات  أن  يذكـر 
اعتقلـت، يف السابع من مارس/

آذار العام املايض، الصحفي خالد 
درارنـي مراسل قنـاة ” تي يف 5“ 
الفرنسية، ومراسل ”فرانس 24“ 
منصف آيت قايس، بتهمة العمل 
من دون ترخيص، رغم أن الحال 
نفسه كان ينطبق عىل املراسلني 
الدوليـني كلهم حتـى 20 يوليو/

تمـوز املـايض، حـني تسلـم 20 
مراسالً دولياً بطاقات اعتمادهم 
التـي اقتـرصت صالحيتهـا عىل 
5 أشهـر، أي إىل حـني بـدء العام 

الجديد.
وتثـري املماطلـة يف آليـة تجديـد 
الدوليـني  املراسلـني  اعتمـادات 
يف الجزائـر، والتـي تتدخـل فيها 
مصالـح أخرى إضافـة إىل وزارة 
أسئلـة كثـرية. لكـن  االتصـال، 
بعـض التفسريات تذهـب إىل أن 
السلطـات الجزائريـة تلعب عىل 
عامـل الوقـت، إلبقـاء املراسلني 
تحـت الضغـط والرقابـة الذاتية 
عند معالجـة األحـداث وامللفات 
السياسيـة، خاصة تلـك املتعلقة 
الحـراك  تظاهـرات  بتغطيـة 

الشعبي.

 
واشنطن/متابعة الزوراء:

قالـت املديـرة التنفيذيـة ملوقـع 
يوتيـوب، سـوزان وجيسكي، إن 
املنصة قد ترفع الحظر املفروض 
عـىل حسـاب الرئيـس األمريكي 
السابق، دونالد ترامب، إذا ”تراجع 
احتمـال وقوع عنف“ وفقا لـ بي 

بي يس عربية. 
وأضافـت أن الرشكـة ستنظر يف 
والخطاب  الحكوميـة  التحذيرات 
املحرض عـىل العنف لتحديد متى 

يكون رفع الحظر آمنا.
وخضـع حسـاب ترامـب لحظر 
يف أعقـاب أعمـال شغب حدثت يف 
مبنى الكونجرس يف السادس من 
يناير، وأسفرت عن مقتل خمسة 

أشخاص. 
وأضافت وجيسكي خالل مقابلة 
”املجلـس  أبحـاث  مركـز  مـع 
األطليس“، املعني بمجال العالقات 

الدولية،: ”من الواضح أن الوضع 
الراهن، هو أنه ال يزال هناك خطر 

متزايد ألعمال عنف“.
الرئيـس  سلـوك  أن  وأوضحـت 

السابـق لم يسفر عن حظر كامل 
له عىل املنصة.

وتعمـل الرشكـة بموجـب نظام 
”املخالفات الثالث“، الذي بموجبه 
يتلقـى حسـاب مستخـدم ثالثة 
تحذيرات عن حدوث ”مخالفات“ 
يف غضـون 90 يومـا قبـل حجب 

الحساب نهائيا.
املحامي  وتلقى رودي جوليانـي، 
لرتامـب،  السابـق  الشخـيص 
مخالفتـه الثانية يف وقـت سابق 
من األسبوع الجـاري عىل خلفية 
االدعـاء بـأن انتخابـات الرئاسة 

األمريكية األخرية قد ”ُرسقت“.
عـادة،  األوىل،  املخالفـة  وتـؤدي 
إىل تعليـق الحساب ملـدة أسبوع، 
بيد أن فـرتة ترامب امتـدت نظرًا 

الستمرار ”خطر العنف“.
وكان الرئيس األمريكي قد ُفرض 
عليـه حظـر استخـدام كثري من 
وسائـل التواصـل االجتماعـي يف 
أعقـاب اقتحام مجموعـة كبرية 
مـن أنصاره مبنـى الكونجرس يف 

السادس من يناير.
كما ُمنع ترامب مـن التغريد عىل 
موقع تويـرت والتعليق عىل موقع 

فيس بوك.
وتبحـث لجنـة مراقبـة املحتوى 
عىل فيس بوك هل يجب أن يكون 
الحظـر نهائًيا، بيـد أنه لم يتضح 
بعد متى ستصدر اللجنة قرارها.

كما وجهت السلطـات األمريكية 
221 شخصـا  إىل  تهمـا جنائيـة 

تورطوا يف أعمال الشغب.

دبي/متابعة الزوراء:
عـربت اإلعالمية بسمة وهبة عـن تخوفها من التطور 
التكنولوجـي الرسيـع، بعدمـا نـرشت مقطـع فيديو 
لها وهي طفلـة صغرية تم إعـداده باستخدام تقنيات 
جديـدة، وأبدت رعبهـا من أن تتطـور وسائل االتصال 
لتجـد نفسها فجـأة أمـام شخصيتها وهـي صغرية، 
مؤكـدة أنها ستعاتـب نفسها وقتها بشـدة عىل مرور 

العمر رسيعا.
بسمة نـرشت مقطـع الفيديو عـرب حسابهـا بموقع 
إنستغرام وعلقت عليه قائلة: التكنولوچيا بقت مرعبة، 
أنـا حاسة التكنولوچيا اليل بعد كـده أني هقابلني وأنا 
صغـرية ونتكلـم وأزعقيل، وأقـويل أنتي كربتـي ليه يا 

بسمة ومفضلتيش صغرية.
وبعدهـا قامـت بسمـة بإعـداد مقطع فيديـو مماثل 
لوالدتهـا وعلقت عليه قائلـة: حالوتك يا امي يا جمالك 

يا أجمل ام بعيوني بحبك وحشتيني تعايل مرص بقي يا 
جمالـه يا جماله بحبك يا مامـا الله ال يحرمني منك يا 

رب وكل عيد ام وانت طيبة وبصحة وفداك حياتي.
يذكر أن بسمة قررت انهاء عطلتها الطويلة التي بدأت 
ألسباب مرضية، وأعلنت عودتها بربنامج جديد بعنوان 
”قنديـل أم هاشم“ وهو مقتبس عـن الرواية الشهرية 
للكاتب املـرصي الراحل يحيى حقـي، التي قدمت عرب 

فيلم سينمائي بنفس االسم.
وقالـت وهبة يف رسالـة مصورة ملتابعيهـا: أنا خالص 
راجعة وعملت خروج من دبي والبد أن أعود لالستمتاع 

بالجو ىف مرص ويومني الربد الحلوين يف القاهرة.
وأضافت: دقت ساعة العمل .. دقت ساعة التصوير إن 
شاء الله خالص اإلجازة خلصت وجرس الفسحة رن.. 
إن شـاء الله قنديل أم هاشـم يعجبكم باي باي يا دبي 

ووحشتيني يا قاهرة.
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سريته 
اىل جانب كونه فنانا ملتزما ومؤديا 
لـالدوار بحرفيـة كـان رحمـه الله 
مثقفا وكاتب سيناريو ممتازا فقد 

الف العديد من الكتب منها 
- كتاب يضم ثـالث مرسحيات عام 

٢٠١١
- كتاب يضم اربـع مرسحيات عام 

٢٠١٢
- كتاب (إمرأة رشقية) 

- ارهاصـات نهلت مـن نبع الشعر 
عام ٢٠١٢

مـن هواياتـه االخرى غـري التمثيل 
الرسـم فقد كان يهـوى الرسم وله 
بعض اللوحـات تركها يف البيت بعد 

وفاته .
قصة زواجه مـن الفنانة هناء عبد 

القادر 
يف مطلـع الستينيـات كـان طالبـا 
يف معهـد الفنـون الجميلـة / قسم 
الطالبـة  معـه  وكانـت   ، املـرسح 
(الفنانة القديـرة هناء عبد القادر) 
، وعـاش االثنان قصـة حب جميلة 
انتهـت بزواجهمـا، يف تلـك الفـرتة 
مثلـت هـي شخصية (جـان دارك) 
يف مرسحيـة ( عذراء اللورين ) وهو 
كـان يمثـل شخصيـة الضابـط يف 

مرسحية ( القلب األرعن) 
أعماله يف السينما

لم تقتـرص اعمـال الراحـل وجدي 
العانـي كممثـل وكاتـب بـل كانت 
له بعـض االعمـال يف السينما  فقد 

مثـل يف فيلـم (فائـق يتـزوج) عام 
١٩٨٤م وكانـت هذه آخر تجربة له 

يف السينما
اختـاره املخرج العربـي صالح أبو 
سيـف، وأسنـد لـه دور شخصيـة 

رومانية يف فيلم (الريموك)
كتـب وأخـرج مرسحيـة (ملحمـة 
الحـب) وقـد مثلـت زوجتـه (هناء 
عبدالقـادر) الشخصيـة النسائيـة 

املحورية فيها
أشهر أعماله 

باعمالـه  العانـي  وجـدي  اشتهـر 
الفنيـة الكثرية عـىل صعيد املرسح 
والسينمـا والتلفزيـون ومن أشهر 
أعمالـه  (النـاي والقمـر / رغيـف 
عىل وجـه املاء / الجمجمـة لناظم 
حكمت / الحقد / السيف والطبل / 
مواطن بـال استمارة / تذكر قيرص 
/ الينبـوع / تراتيـل فـوق املنرب) 

مسلسل - سنان - ١٩٧٥ 
مسلسل - عش االزواج - ١٩٩٤ 

اللوحة (١٩٧٧) فيلم اخراج: كارلو 
هارتيون (مخرج الفيلم )

الُعبـودي  جاسـم  العمـل:  طاقـم 
وسامـي قفطـان وقائـد النعماني 
وغـازي التكريتـي  وسليمة خضري  

وجالل كامل . 

 
فيلم - فايق يتزوج - ١٩٨٤ 

تاريـخ العـرض: ٢٥ يونيـو ١٩٨٤ 
كوميدي 

فكرة الفيلم
موظـف بسيـط يقـرر الـزواج من 
رشوط  لكـن  العمـل،  يف  زميلتـه 
أهـل الفتاة تحـول دون ذلك بسبب 

عـدم قدرته عىل إيجـاد سكن يحل 
مشكلتـه، لهـذا يلجـأ إىل أصدقـاء 
ملساعدتـه دون جدوى عندما يقرر 

الزواج يف كرفان متنقل، 
�خرا� وتاليف : إبراهيم عبدالجليل 
قصة وسيناريو وحوار  عبدالوهاب 
الداينـى طاقم العمـل: قاسم املالك  
وسناء عبدالرحمن  وسليم البرصي  
وإبراهيـم جـالل  وشفـاء العمري  
وعبدالجبـار عبـاس  ومـن اعماله 

االخرى اللعبة (١٩٨٩) 
ترصيحاته للصحافة

كـان وجدي العانـي يعشق املرسح 
ويمثل بنكران ذات غري مهتم للوقت 
او املال وقد احب املرسح كثريا حتى 
انـه كان يقول يف الكثري من لقاءاته 
اختيـاره  سبـب  عـن  الصحفيـة 

للمرسح دون باقي الفنون:- 
كـان ذلك بسبب القصـص الجميلة 
واألحاديـث املثرية التـي حدثني بها 
والدي، عن االعمـال املرسحية التي 
كان يشرتك بتقديمهـا ضمن فرقة 
مرسحيـة متجولة، هـذه القصص 
أثرت يف تأثريا كبريا وجعلتني اعيش 
خياالت رائعة، كنت تواقا لرتجمتها 
عـىل املرسح وعـيلّ ان اكـون بطله، 
املوسيقـى  أستـاذ  اعلـن  وعندمـا 
يف مدرستـي االبتدائيـة عـن عزمه 
تقديم مرسحية (صقر قريش) ولم 
يفلح، ذهبـت لرشائها وعكفت عىل 
قراءتها، وساعدني عىل فهمها ابي، 
ويف السنـة التالية حملت اثاث بيتي 
ووضعتـه عىل املـرسح وقمت بدور 
(عبد الرحمن الداخل) ووزعت بقية 

االدوار عىل اصحابي الطلبة ، كانت 
تلـك اول مرسحية اقـوم ببطولتها 
واخراجهـا ولـم اكـن ادرك حينهـا 

معنى االخراج .
ويف مجمل اقوله التـي كان يقولها 
عن عشقه للمرسح  ان املرسح هو 
عاملـي االثـري، وكلمـا انقطعت عن 
ممارستـه وابتعـدت عـن خشبته 

مرغمـا أحسسـت بالضيـاع، ودب 
املوت باطرايف، لكن االمل بالعودة اىل 
عامله السحري يدفع قلبي للحركة، 
فهـي  والتلفزيـون،  االذاعـة  أمـا 
ممارسـات ال غنـى عنهـا بالنسبة 
واستمـراره  الفنـان  لديمومـة 

بالعيش .
لقد كان  املمثل عند وجدي العاني هو 
األساس يف العملية اإلخراجية، يعمل 
معـه عـىل فهـم وإدراك الشخصية 
ويحاول الغوص يف أعماقها ومن ثم 
يحاول تجسيد ذلـك الفهم وعكسه 
جسديا وصوتيـا. وكلما كان املمثل 
متكامال، جسديـا وصوتيا، وأدواته 
التعبرييـة ناضجة، أمكـن التعامل 
جوانـب  ادراك  اىل  للوصـول  معـه 

الشخصية شكال ومضمونا.
الدراميـة واألذاعيـة، وكتـب ومثل 
األعمـال  مـن  العديـد  وأخـرج 
التلفزيونيـة، وهو ممثـل ومخرج 

أول يف الفرقـة القوميـة للتمثيل / 
بغـداد، وصدر له كتـاب يضم ثالث 
مرسحيات عـام ٢٠١١،  كما اصدر 
كتابـا يضـم اربع مرسحيـات عام 
٢٠١٢، وصـدر لـه كتـاب (إمـرأة 
رشقية) - ارهاصات نهلت من نبع 
الشعـر عـام ٢٠١٢، ومـن هواياته 

االخرى يمارس الرسم. 
يف مطلـع الستينيـات كـان طالبـا 
يف معهـد الفنـون الجميلـة / قسم 
الطالبـة  معـه  وكانـت   ، املـرسح 
(الفنانـة القديرة هناء عبد القادر) 
، وعـاش االثنان قصـة حب جميلة 
انتهـت بزواجهمـا، يف تلـك الفـرتة 
مثلت هي شخصية (جان دارك) يف 
مرسحية (عذراء اللورين) وهو كان 
يمثل شخصية الضابط يف مرسحية 
( القلب األرعـن) ، اوالده : فينوس 
البنـت الكـربى ، وسهـري ، وأنور ، 
ويقـول الفنـان وجـدي العاني انه 
سمـاه بهذا األسم تيمنـا بالفنان( 

انـور وجـدي) .
وعىل الصعيد السينمائي مثل يف فلم 
(فائـق يتزوج) عام ١٩٨٤م وكانت 
هـذه آخـر تجربـة لـه يف السينما، 
اختـاره املخرج العربـي صالح أبو 
سيـف ، وأسنـد لـه دور شخصيـة 
رومانيـة يف فلـم (الريمـوك)، كتب 
وأخـرج مرسحيـة (ملحمة الحب) 
وقد مثلت زوجته(هناء عبدالقادر) 
الشخصية النسائية املحورية فيها، 
وهـي أشهـر أعمالـه التـي منها: 
(الناي والقمـر)، (رغيف عىل وجه 
املـاء)، (الجمجمة) لناظم حكمت، 
 ،( والطبـل  (السيـف   ، (الحقـد) 
(مواطـن بـال استمـارة) ، (تذكـر 
قيـرص) ، (الينبوع) ، ( تراتيل فوق 

املنـرب) وغريهـا .
 يقول عن سبـب اختياره للمرسح 
دون باقـي الفنون: كان ذلك بسبب 
القصص الجميلة واالحاديث املثرية 
التي حدثني بها والدي، عن االعمال 
املرسحية التي كان يشرتك بتقديمها 
ضمن فرقة مرسحية متجولة،هذه 
القصـص اثـرت بـي تأثـريا كبـريا 
وجعلتني اعيش خياالت رائعة، كنت 
تواقـا لرتجمتها عىل املرسح عّيل ان 
اكـون بطلـه، وعندما اعلـن أستاذ 
املوسيقـى يف مدرستـي االبتدائيـة 
عـن عزمه تقديـم مرسحية (صقر 
قريش) ولم يفلـح، ذهبت لرشائها 
وعكفت عىل قراءتها، وساعدني عىل 
فهمها ابي، ويف السنة التالية حملت 
اثـاث بيتـي ووضعته عـىل املرسح 
وقمت بدور (عبـد الرحمن الداخل) 
ووزعت بقيـة االدوار عىل اصحابي 
الطلبـة ، كانـت تلـك اول مرسحية 
اقوم ببطولتهـا واخراجها ولم اكن 

ادرك حينها معنى االخراج .
ويضيف : املـرسح هو عاملي االثري، 
ممارستـه  عـن  انقطعـت  وكلمـا 

مرغمـا  خشبتـه  عـن  وابتعـدت 
املـوت  بالضيـاع، ودب  أحسسـت 
باطـرايف، لكـن االمـل بالعـودة اىل 
عامله السحري يدفع قلبي للحركة، 

فهـي  والتلفزيـون،  االذاعـة  أمـا 
ممارسـات ال غنـى عنهـا بالنسبة 
واستمـراره  الفنـان  لديمومـة 
بالعيـش، اىل جانـب ارضـاء غرور 

االخرين من معجبني.
رايه يف املرسح التجاري 

كـان الراحـل وجـدي العاني ممثال 
جديـا ملتزمـا يسعـى اىل تسخـري 
املـرسح  لخدمـة  كلهـا  امكاناتـه 
الجـاد وكثريا ما كـان يمقت العمل 
يف املسـارح التـي يسميهـا تجارية 
غـري جـادة انهـا ال تقـدم يف كثـري 
من األحيان سوى مـا يفسد الذوق 
للذهـن  الراقيـة  املتعـة  ويحـول 
والوجـدان إىل متعـة فجـة تتعامل 
مـع أحـط الغرائـز وتلغـي العقـل 

واالحساس.
معارصون يتحدثون للزوراء عن 

ذكرياتهم مع الراحل 
الفنانة الدكتورة عواطف نعيم

ان لرحيـل العاني خسـارة كبري اىل 
الدرامـا الن  اىل  املـرسح وخسـارة 
وجـدي العاني مـن القامات الكبري 
يف الفـن العراقي ويعد من مؤسيس 
حيـث  للتمثيـل  القوميـة  الفرقـة 
عمل ممثال ومخرجـا يف العديد من 
والسينمائيـة  املرسحيـة  االعمـال 
التـي قدمـت عـىل مسـارح ودور 
العـرض السينمائيـة يف بغداد، كما 
له العديد من الكتابات واملشاركات 
يف مجال االذاعـة والتلفزيون وكان 
اخـر عمل قدمه عىل خشبة املرسح 

بضعـة  قبـل  (الحقـد)  مرسحيـة 
سنوات وبمشاركـة عدد من نجوم 
املـرسح والتلفزيـون العراقي. كما 
مثل العديد من االعمال التلفزيونية 

واملرسحية.
أ. د. إبراهيم العّالف 

افتقدت االوساط الفنية  والثقافية 
الفنـان  العراقيـة يف  ٥-١-٢٠١٣  
واملمثـل العراقـي االستـاذ وجـدي 
العانـي الـذي انتقـل اىل رحمة الله 
يف دولة االمـارات  العربيـة املتحدة 
عن عمـر ناهـز الـ٧٠ عامـا ويعد 
الفنان وجدي العاني من أبرز رموز 
الحركة املرسحية العراقية املعارصة 

، فهو من مؤسيس الفرقة القومية 
للتمثيل وله اعمال كثرية يف السينما 
ويعرفـه  واملـرسح  والتلفزيـون 
العراقيـون جيـدا.  ومـن املؤكد ان 

املـرسح العراقـي خـرس واحدا من 
اعمدتـه وكانت مرسحيـة ”الحقد 
“ مـن اعمالـه التي قدمهـا قبل ان 
يقعده املرض  كما مثل يف مرسحيات 
كثـرية منهـا: مرسحيـة ”االيقونة 

“ ومرسحيـة “ املـوت والعـذراء“. 
عمـل مخرجـا للعديد مـن االعمال 
املرسحيـة منهـا مرسحية “ رغيف 

عىل سطح املاء “ لالستاذ عزيز عبد 
الصاحب،  ومرسحية “الجمجمة “ 
لناظم حكمت، ومرسحية ”مواطن 
بال استمـارة “، ومرسحية ”القناع 
االسود “، ومرسحية ”هرم الصمت 
السـدايس“، ومرسحيـة ”الينبو ع 
“ لنـور الديـن فـارس، ومرسحية 

”الناي والقمر“ .
رحم اللـه االستـاذ وجـدي العاني 
وباسمـي شخصيـا اقـدم التعزية 
لزوجتـه السيـدة هناء عبـد القادر 
والهلـه وملحبيـه وانا للـه وانا اليه 

راجعون .
صباح رحيمه

من الفنانني املثقفني وامللتزمني فنا 
واخالقـا وهو مؤلـف ومخرح عمل 
معـي يف مسلسل وامعتصماه الذي 
كنـت اعمل فيـه كمخـرح مساعد 
وزوحته ايضـا شاركت يف املسلسل 
نفسه بدور امللكة نتيلدا وكانا قمة 

يف االلتـزام واالداء واالحـرتام
ندمـا لم يحـرض املمثل الـذي كان 
املفـروض معه يف املشهـد كان هو 
قد ارتدى زيه واكمل مكياحه وراح 
يراجع دوره بانتظـار قدوم زميله 
ورغم اخبـاري لوجدي ان التصوير 
ممكـن ان يؤحـل اىل اليـوم التـايل 
ولكنـه ارص اال ان يضل جاهزا لعل 
زميله يحرض وحتى نهاية التصوير 

دون ضجـر او ملـل
الصحفي فائز جواد 

الـذي  العانـي  وجـدي  الراحـل 
استذكرته عندما رحل اىل جوار ربه 
يف العـام ٢٠١٣ وبرحيله ترك فراغا 

كبـريا يف تاريـخ الدرامـا العراقـي 
واملـرسح خصوصـا فكـان الراحل 
اليكل واليمل يف املشاركة يف االعمال 
املرسحيـة التـي اخرجهـا ومثلهـا 
ويقينـا استكـر نشاطـه املتميز يف 
مجال االذاعـة والتلفزيون وعرفته 
مثـال الخلق وااللتـزام وكان يسبق 
الجميـع يف الحضور اىل ستديوهات 
االذاعـة ليجسـد دورا اذاعيا وكان 
نشطـا وجميـال حـني يقبـل علينا 
بعطـره وابتسامتـه املعهودة ومع 
رفيقـة دربه الفنانـة الكبرية هناء 
عبـد القـادر التـي رثته رثـاءا يهد 
الصخر حـني رحـل اىل عاملنا االخر 
اعمالـه  وستبقـى  اللـه  رحمـه   -
حارضة اىل يومنا هذا والعاني رحل 
عنا جسـدا وبقيت روحـه وعطره 
وجماله يحـوم يف االمكنة التي كان 
عرابهـا ويعشقها بعنف له الرحمة 
واملغفـرة وبارك الله بكـم جريدتنا 
الـزوراء الستذكـار الرمـوز الفنية 
والثقافيـة العراقيـة االتـي حرص 
زميلنا واستاذنـا جمال الرشقي ان 

يستذكرهـم يف كـل مناسبـة
فالح كامل

يف عـام ١٩٨٤ حـرضت انـا فـالح 
اخوتـي  ومعـي  العـزاوي  كامـل 
الكبـار صبـاح وصـالح اىل عـرض 
خـاص ملرسحية عندما يأتي املساء 
اخـراج وجـدي العاني ومثـل أيضأ 
فيهـا دور الطبيب..وكانت تتحدث 
عـن مجموعـة جرحـى عسكريني 
مـن كافـة الرتـب يف جنـاح واحـد 
منهـم  واحـد  وكـل  باملستشفـى 
يتحدث عن دوره يف الحرب...الن يف 
وقتها كانت تـدور الحرب العراقية 
اإليرانيـة.. املرسحيـة تتحـدث عن 
الحميمية اإلنسانية التي تربط أفراد 
الجيـش فيمـا بينهم وهـم جرحى 
حرب وكانت من بطولة جالل كامل 
وراسم الجمييل وهنـاء عبد القادر 
العانـي.. وجـدي  املخـرج  زوجـة 
وطبعـا املرسحية نالـت استحسان 
الجمهـور كونهـا كانـت كوميدية 
يف قالـب تراجيـدي ومايميزها انها 
كانت تحمل كوميديا املوقف ..رحم 
اللـه فناننـا الراحل وجـدي العاني 

ممثال ومخرجا مبدعا.
•توىف الفنان العراقي وجدي العاني 
عن عمر ناهز السبعني عاما يف دولة 
اإلمارات بعد تعرض العاني اىل أزمة 
صحية شديـدة اقعدته عـن العمل 
وأملت بـه رغم املحـاوالت العالجية 
الكثرية التـي تلقاها سواء يف داخل 
العـراق او خارجه، ورافـق العاني 
يف رحلتـه العالجيـة زوجته الفنانة 

هناء عبد القادر.
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تستذكر « صحيفة الزوراء» بني الحني واالخر الفنانني 
الذين كان لهم اثر واضح وكبري يف الفن العراقي.. واليوم 
تستذكر الزوراء الفنان الكبري وجدي العاني .. هذا الفنان الذي 

ترك بصمة كبرية يف الفن منذ ان بدأ مشواره الفني. 
بـدأ الفنان وجدي العاني حياتـه الفنية من (١٩٤٠ – ٢٠١٣)، 
عـارصه خـرية الفنانـني وذكـروا للـزوراء انه كـان من شدة 
التزامه ال يمتنع ان يتأخر يف التدريب حتى ساعات متأخرة انه 
الفنـان الراحل وجدي العاني، ولد عام ١٩٤٠ بمدينة النارصية 
جنوب العـراق، والـده الصحفـي عبدالغفـار العاني صاحب 
صحيفـة اللـواء التي تعد مـن أوائل الصحـف يف النارصية  بدأ 

ممثال يف النشاط املدريس ومخرجا للفرق األهلية مثل يف مدينته 
مرسحية (زنزانة رقم ١٧ ) اخراج: محسن العزاوي عام ١٩٥٩ 
قبـل التحاقه بمعهد الفنون الجميلـة للدراسة، ادى الكثري من 
الشخصيات البطولية كما وادى شخصية معاون الرشطة، مع 

الفنان (عزيز عبد الصاحب) .
تخرج يف معهد الفنـون الجميلة / قسم املرسح ، ومارس العمل 
املرسحـي منذ عام ١٩٥٥ عندما اخرج للمرسح مرسحية (صقر 
قريش)، عمـل معلما يف مدرسة الفرات يف املحمودية يف منتصف 

الستينيات، وكتب ومثل مئات األعمال الدرامية واالذاعية، 
وكتب ومثل وأخرج العديد من األعمال التلفزيونية.
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 هنـاك فوائـد متنوعة للتربع بالـدم، ومنها 
تنشيط الدورة الدموية، وتحفيز خاليا نخاع 

العظم لتجديد نشاطاتها وزيادة فعاليتها.
و يعمل التربع بالدم عىل تخفيف ضغط الدم 
وبالتـايل يخفف الصداع ويزيـد من الحيوية 
والسالمـة، ووفقا لدراسـة أجراها باحثون 
مـن جامعـة إيمانويـل يف برلـني وشملـت 
60 شخصـا يعانـون مـن مـرض السمنة، 
قسموهـم إىل مجموعتـني، حيـث عمدوا إىل 
سحـب الكمية عينها من الـدم التي تسحب 
لـدى التربع بالـدم وتعـادل 450 مليلرتا من 
املجموعة األوىل، وملرتـني أسبوعيا عىل مدى 
6 أسابيـع، يف حـني أن املجموعـة الثانية لم 

يسحبوا دماء منها.
وقال الربوفسـور أندرياس مايكلسون: ”إن 
ضغـط دم املجموعـة األوىل انخفض بمعدل 
18 مليمـرتا زئبقيـا، أي مـا يسـاوي نصف 
املعـدل الـذي يحصل عـادة جراء الـدواء، يف 
حني انخفـض ضغط دم املجموعـة الثانية 

مليمرتا زئبقيا واحدا فقط“.
واعتـرب مايكلسـون أن سبـب إفادتنـا من 
سحب الدم هـو من جراء انخفاض معدالت 
الحديد بالجسم لـدى التربع بالدم، موضًحا 
أن الحديـد أسايس للجسـم، غري أن املعدالت 
املرتفعـة منه تـرض بالخاليـا، وتزيد خطر 

اإلصابة بااللتهابات.

ويزيل التـربع بالدم املؤكسـدات ويقلل من 
اإلجهـاد التأكسدي عـن طريق رفـع إنزيم 
سوبرأوكسايـد  مثـل  األكسـدة  مضـادات 
ديسمتيـز، فاملؤكسـدات تؤثـر سلبـا عـىل 
الخاليـا وتلعـب دورا يف الشيخوخـة وحتى 
نشوء بعض األورام، لذلك فتقليلها ذو فوائد 

صحية. 
ما املعايري التي يجب توفرها يف املتربع بالدم 

؟
يجـب أن يكون املتربع بصحـة جيدة يف يوم 

التربع.

العمـر: يجـب أن يرتاوح عمـر املتربع بالدم 
بني 18 و65 عاما.

تنصح املؤسسة املتربع بالدم بالحصول عىل 
قسـط كاٍف من الراحة والنوم وتناول وجبة 

خفيفة قبل التربع بالدم.
يجب أن يكون مستـوى الهيموغلوبني لدى 

املتربعني الذكور 18-13 غراما/ديسيلرت.
يجب أن يكون مستـوى الهيموغلوبني لدى 
16-12.5 غرامـا/ املتربعـات مـن اإلنـاث 

ديسيلرت.
يجـب أن ال يقـل وزن جسـم املتربع عن 50 

كيلوغراما.
يجـب أن يكـون املتربع خاليا مـن األمراض 
الجلديـة وأن ال تكون لديه ثقوب أو ندوب يف 

موضع الفصد.
يجـب أن تكون درجة حرارة الجسم أقل من 

37.5 درجة مئوية.
يجب أن يكون معدل نبضات القلب بني -50

100 نبضة يف الدقيقة.
يجب أن يـرتاوح ضغط الدم بـني 100/60 

و180/100 مليمرتا زئبقيا.
ما املـدة الزمنيـة التي يجـب أن تفصل بني 

مرات التربع بالدم ؟
يجب االنتظار ملدة 56 يوما بعد التربع بالدم 

الكامل (لشهرين).
112 يوما عىل األقل بعد فصادة كريات الدم 

الحمراء املزدوج.
28 يوما بعد فصادة البالزما

يومان من فصادة الصفائح الدموية.
وختمـت الكاتبـة جينيفـر فينـي بويـالن: 
”هـل هنـاك أي يشء آخر يمكنـك القيام به 
يف ساعـة واحـدة ومن شأنـه أن ينقذ حياة 
شخص آخـر؟ يف الواقع، ليـس متلقي الدم 
هو الوحيد الـذي يمكن إنقـاذ حياته، ففي 
نهايـة العملية، غالبا مـا يغمرني إحساس 
رائـع، ورغـم فقدانـي نصف لرت مـن الدم، 

فإنني اكتسبت شيئا أندر منه“.

 تقـوم السيـدات بشكـل يومـي بعاداتخاطئة من 
املمكـن أن تقوم بتدمـري برشتها وإلحـاق الرضر 

بها.
1. املاء الساخن 

يمكن للتعرض للماء الساخـن يف أثناء االستحمام 
أن يتلـف حاجز برشتك بمـرور الوقت، حيث يؤدي 
االستحمام باملاء الساخن إىل إتالف خاليا الكرياتني 
املوجـودة يف الطبقـة الخارجية مـن برشتك، تمنع 
الخاليـا التالفـة برشتك مـن حبـس الرطوبة، مما 

يتسبب يف جفافها.
و هذا الروتني يجعل برشتك تبدو أكرب سناً ويجعلها 

عرضة للطفح الجلدي والخدوش والندوب.
2. االجهاد

الكورتيـزول  مثـل  هرمونـات  اإلجهـاد  يفـرز 
واألدرينالـني يف جميع أنحـاء الجس، حيث تتسبب 
هـذه الهرمونات يف تفاعل الغدد الجلدية عن طريق 
إنتـاج املزيد من الدهون، ويتسبـب الزيت الزائد يف 
ظهـور البثور والبثـور ويمكن أن يسبـب اإلجهاد 

أيضاً املشكالت التالية:
الصدفية
األكزيما

القشعريرة
الطفح الجلدي

بثور الحمى
لذلك اتبعي نظاماً غذائياً صحياً يحتوي عىل الكثري 
من فيتامينات ”ب“ والربوتينات لتقليل مستويات 
التوتر لديك، فقط تخليص من التوتر بشكل طبيعي 
عن طريق الخروج ملدة ساعتني عىل األقل كل يوم.

3. األرق 
يويص مركـز السيطرة عىل األمـراض (CDC) بأن 
يحصـل البالغون عىل ما ال يقل عن 7 إىل 8 ساعات 
من النـوم كل ليلة، يؤدي الحصـول عىل قسط أقل 
مـن النوم املعتاد إىل شيخوخـة الجلد املبكرة، وذلك 
ألن قلة النوم تجعل جسمك يفرز الكورتيزول الذي 

يسبب االلتهاب.
يمكنك وضع روتني منتظـم لوقت النوم ملساعدتك 

عـىل النـوم بشكـل أفضل وتجنبـي الكافيـني بعد 
العشاء ألنها تمنعك من النوم طوال الليل.

4. عدم كفاية السوائل 
إذا كنـِت ال تحصلني عىل كميـة كافية من السوائل 
يوميـاً، ستصبـح برشتـك خشنـة وجافـة وتفقد 
بالجفـاف  املصابـة  البـرشة  وتسبـب  مرونتهـا، 
حكـة وتبـدو باهتة، حيـث يتسبب جفـاف الجلد 
يف نقص لـون البرشة وإظهار املزيـد من التجاعيد 

والخطوط.
لحسـن الحـظ، يمكنـك بسهولـة تغيـري عاداتـك 
لتحسني برشتك، وعليك تجنب املرشوبات املحتوية 

عىل الكافيني؛ ألنها يمكن أن تجفف برشتك
5. تناول األطعمة املصنعة 

تحتـوي األطعمـة غري املرغـوب فيها مثـل الربجر 
والبطاطا املقليـة والحلويات عىل مستوى عاٍل من 
مـؤرش نسبة السكر يف الدم، و يـؤدي هذا االرتفاع 
إىل حـدوث تشققـات يف الجلـد باإلضافـة إىل رفـع 

مستويات السكر يف الدم.

تحتـوي الوجبات الرسيعة عـىل الكثري من الدهون 
واألمالح التي تؤثر يف برشتك.

السكـر الزائد وامللـح والدهون يف نظامـك الغذائي 
يكـرس الكوالجـني واإليالستني يف برشتـك، ويجعل 
برشتـك تفقـد تماسكهـا، لذلك سينتهـي بك األمر 

بالرتهل والتجاعيد.
6. اتساخ الهاتف الخلوي 

حـاويل مسح هاتفك كثرياً باستخدام مناديل مبللة 
مضادة للبكترييا وتجنبـي أخذ هاتفك إىل حمامك؛ 
حيث يمكنه التقاط بكترييـا اإلرشيكية القولونية 
والبكترييـا األخرى التي ال يمكـن أن تجعل وجهك 

يتكرس فحسب، بل تسبب املرض أيضاً.

كل رجل له تفكـريه املختلف، وكل 
رجل يفضل اإلرتباط بإمراة معينة 
يتصورهـا يف ذهنـه ليستطيـع أن 
يكمـل معها مسـرية حياته، اال أن 
هناك صفات يحب أن يجدها الرجل 
يف املرأة وهـي تقريبا مشرتكة لكل 

الرجال، تعرفوا عليها:
ـ الرجـل يحـب املـرأة التـي تهتم 
بتفاصيل يومه ورضورياته وتهتم 

بمظهرها ومنزلها.
ـ الرجـل يفضل املرأة التي تحرتمه 
أثنـاء حديثهمـا والتـي ال تتحدث 

بنربة صوت مرتفعة.
ـ يف كـل رجـل طفل فهـو بحاجة 
دائمة إىل االحتواء، اعميل دوماً عىل 
اشباع حاجاتـه ورغباته وابتعدي 
عـن املشاعر السلبيَّـة الناتجة عن 

أي مشكلة.

ـ الرجل يحب املـرأة التي تدعمه 
والتـي تكـون سندا لـه يف جميع 
الظـروف والتـي ال تتخـىل عنـه 

ابدا.
- الرجل يفضل املرأة التي تبتسم 
والتـي تكـره النكـد وتعمل عىل 

إسعاد زوجها.
االبتسامـة يف حِد ذاتها هي جواز 
مرورك لقلوب اآلخرين، فما بالك 
برشيـك حياتـك؟ احـريص عـىل 
أال تفـارق البسمـة وجهك مهما 

حدث.
ـ الرجل يفضل املرأة ذات الصوت 
الناعم املنخفـض لذلك ال ترفعي 
صوتك بالرصاخ دائماً مع زوجك 
فذلـك يفقـدك جـزءاً كبـرياً من 
أنوثتـك والرجال عامة ال يميلون 

للمرأة ذات الصوت العايل.
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اليـوم العاملـي للمرأة هـو احتفال 
عاملي يحدث يف اليوم الثامن من شهر 
مـارس / آذار من كل عـام، ويقام 
للداللة عىل االحـرتام العام، وتقدير 
وحب املـرأة إلنجازاتها االقتصادية، 
ويف  واالجتماعيـة.  والسياسيـة 
وروسيـا  كالصـني  الـدول  بعـض 
وكوبا تحصـل النساء عىل إجازة يف 
هذا اليوم. االحتفـال بهذه املناسبة 
جـاء عـىل إثـر عقـد أول مؤتمـر 
الديمقراطـي  النسائـي  لالتحـاد 
العاملـي والذي عقـد يف باريس عام 
اتحـاد  أن  املعـروف  ومـن   .1945
النسـاء الديمقراطي العاملي يتكون 
مـن املنظمـات الرديفـة لألحـزاب 
احتفـال  أول  وكـان  الشيوعيـة، 
عاملـي بيوم املـرأة العاملـي رغم أن 
بعـض الباحثـني يرجـح أن اليـوم 
العاملـي للمرأة كان عـىل إثر بعض 
اإلرضابـات النسائية التي حدثت يف 
الواليات املتحـدة. يف بعض األماكن 

يتم التغـايض عن السمة السياسية 
التـي تصحـب يـوم املـرأة فيكون 
االحتفـال أشبه بخليط بيـوم األم، 
ويوم الحب. ولكـن يف أماكن أخرى 
غالبـاً ما يصحـب االحتفـال سمة 
سياسيـة قوية وشعـارات إنسانية 
معينـة مـن قبـل األمـم املتحـدة، 
املرأة  للتوعية االجتماعية بمناضلة 
عاملياً. بعـض األشخاص يحتفلون 

بهذا اليوم بلبس أرشطة وردية.
النسـاء  آالف  خـرج   1856 يف 
مدينـة  شـوارع  يف  لالحتجـاج 
نيويورك عىل الظـروف الالإنسانية 
التي كن يجربن عـىل العمل تحتها، 
ورغم أن الرشطـة تدخلت بطريقة 
وحشية لتفريـق املتظاهرات إال أن 
املسـرية نجحت يف دفـع املسؤولني 
عـن السياسيـني إىل طـرح مشكلة 

املـرأة العاملة عىل جـداول األعمال 
اليومية. ويف 8 مارس 1908م عادت 
اآلالف من عامالت النسيج للتظاهر 
من جديد يف شوارع مدينة نيويورك 
لكنهـن حملن هذه املـرة قطعاً من 
الخبز اليابس وباقات من الورود يف 
خطـوة رمزية لهـا داللتها واخرتن 
لحركتهـن االحتجاجيـة تلك شعار 
”خبز وورود“. طالبت املسرية هذه 
املرة بتخفيض ساعات العمل ووقف 
تشغيل األطفـال ومنح النساء حق 
االقـرتاع. شكلت ُمظاهـرات الخبز 
والورود بداية تشكل حركة نسوية 
متحمسـة داخـل الواليـات املتحدة 
خصوصـاً بعـد انضمـام نساء من 
الطبقة املتوسطة إىل موجة املطالبة 
باملساواة واإلنصاف رفعن شعارات 
تطالـب بالحقـوق السياسية وعىل 
رأسهـا الحـق يف االنتخـاب، وبـدأ 
االحتفال بالثامـن من مارس كيوم 
املـرأة األمريكيـة تخليـداً لخـروج 

مظاهرات نيويورك سنة 1909 وقد 
اسهمـت النساء األمريكيات يف دفع 
الـدول األوربية إىل تخصيص الثامن 
من مـارس كيوم للمـرأة وقد تبنى 
الوفـد األمريكي بتخصيص  اقرتاح 
يوم واحد يف السنة لالحتفال باملرأة 
عـىل الصعيـد العاملـي بعـد نجـاح 

التجربة داخل الواليات املتحدة.
غـري أن تخصيص يـوم الثامن من 
مـارس كعيـد عاملي للمـرأة لم يتم 
إال بعد سنـوات طويلة من ذلك، ألن 
منظمـة األمم املتحدة لم توافق عىل 
تبني تلك املناسبة سوى سنة 1977 
عندمـا أصـدرت املنظمـة الدوليـة 
قراراً يدعو دول العالم إىل اعتماد أي 
يوم من السنـة يختارونه لالحتفال 
باملـرأة فقررت غالبية الدول اختيار 
الثامـن من مارس، وتحـول بالتايل 
ذلك اليوم إىل رمز لنضال املرأة تخرج 
فيه النساء عرب العالم يف مظاهرات 

للمطالبة بحقوقهن ومطالبهن.

بعـد انتشـار فـريوس (كورونـا) يف معظـم أنحاء 
العالم، سبب العديد من املشكالت الجسمية وخاصة 
للمتعافـني منـه، ومن أهم هـذه املشكالت تساقط 
الشعر بشكل كبري، ولكن كيف يمكنك الحفاظ عىل 

صحة شعرك واستعادة املتساقط منه ؟
وأحد أشكال تساقـط الشعر املؤقت ينتج عن تزايد 
الضغط النفيس والحمـى وأمراض أخرى، ويف كثري 
مـن الحاالت تزول النتيجة تساقط الشعر عند زوال 
السبـب، بيد أن تـرك األمر من دون عـالج قد يؤدي 
إىل مشاكـل مزمنة.و الثابـت أن الجائحة أدت لقلة 
الحركـة وتغري عادات الطعام والرشاب مما أثر عىل 
صحة الشعر، ويف املقابل، عانى املصابون بالفريوس 

من تساقط الشعر بسبب تبعات اإلصابة؛ كالضغط 
النفـيس وااللتهابـات الناتجـة عـن الفريوس.إليك 
بعض النصائح التي تساعدك يف الحفاظ عىل صحة 

شعرك واستعادته يف زمن جائحة (كورونا):
1. التغذية الصحية.

2. استعمال الشامبو املناسب.
3. اإلكثار من الحركة.

4. تقليل السكر.
5. تقليل التوتر النفيس وتنفيسه أوالً بأول.

يف النهايـة، قـد تكون زيـارة طبيـب متخصص يف 
األمـراض الجلدية مفيدة الستشارته يف أي خطوات 

عالجية أخرى.

املقادير:
2 بصلة مفرومة كبرية الحجم

نصف كيلو لحم مفروم
نصف كيلو طماطم

نصف كيلو فليفلة خرضاء
نصف كيلو بطاطا 

2 كوب ونصف عصري الطماطم
1 ملعقة صغرية فلفل أسود

1 ملعقة صغرية ملح
1 ملعقة بهارات منوعة

نصف ملعقة صغرية كمون
ربع كوب سمنة

طريقة التحضري:
البطاطـا  بتقطيـع  قومـي   .1
والطماطـة والفليفلة والبصل إىل 
رشائح طولية ثّم تبيل اللحم بامللح 

والفلفل والكمون والبهارات. 
2. قومـي بتكويـر اللحـم حتـى 
تصبـح دائريـة الشكـل وبحجم 

حبة الدراق.
بالسمـن  صينيـة  ادهنـي   .3
وضعي رشائح البصل والطماطم 

والبطاطا والفليفلة 
4. رتبـي رشائح كرات اللحم عىل 

وجه املكونات السابقة.
5. اسكبـي عصري الطماطم فوق 
املكونـات يف الصينيـة، ثم وزعي 
السمن فوقها. ثّم اضيفي الفلفل 

وامللح والبهارات.
وأخـرًيا ادخيل الصينيـة يف الفرن 

ملدة 30 دقيقة.

باالستحمـام  األمـر  تعلـق  سـواء   
اليومـي أو عـدة مـرات يف األسبوع، 
فهناك بعـض األخطاء التي نرتكبها 
أثناء االستحمـام، والتي من املمكن 
للجلـد،  شديـدة  أرضارا  تسبـب  أن 
يظهـر بعضها مع التقـدم يف العمر، 

فما هي أشهر هذه األخطاء؟
يرجـع أطبـاء األمـراض الجلديـة، 
العديد من مشكـالت جفاف البرشة 
لدى كبار السـن إىل أخطاء يف عادات 
االستحمام أثناء الشباب. وفيما ييل 
نستعرض أهم هـذه األخطاء، وفقا 

ألبحاث طبية:
غسيل الشعر يوميا: من أشهر أخطاء 
االستحمام، هو غسيل الشعر بشكل 
الخـرباء بغسيـل  يومـي. وينصـح 
الشعر مرتني يف األسبوع عىل األكثر، 
خاصـة ألصحاب الشعـر الضعيف، 
ألن اإلكثـار من غسيـل الشعر يؤدي 

لفقدان الزيوت الطبيعية.
الصابون الخاطـئ: يعتاد الكثريون 
لسنوات عىل نوع معني من الصابون 
لالستحمام، والسيما أنواع الصابون 
املضـادة  أو  القويـة  الروائـح  ذات 
هـذه  مشكلـة  وتكمـن  للبكترييـا. 
األنواع يف أنها تصيب الجلد بالجفاف 
الشديـد وهـو أمـر تبـدأ مشاكله يف 
الظهور مع التقدم يف العمر. وينصح 
”هوفنغتـن  ملوقـع  وفقـا  الخـرباء 
بوست“ باستخدام منظفات الجسم 

الخالية من مادة الصابون.
املـاء الساخـن: يسـود االعتقاد بأن 
االستحمـام باملاء الساخـن يساعد 
يف اسرتخاء العضـالت، لكن مشكلة 
املـاء الساخـن تكمـن يف أنـه يزيـل 
خاليا دهنية طبيعية من الجلد، كما 
أنـه يحفز الـدورة الدمويـة ويؤدي 

الحمرار الجلد والتهابه.

عـدم تغيري الليفة: استخـدام الليفة 
(وتسمـى أيضا اللوفـة، أو اسفنجة 
االستحمـام) لفـرتة طويلـة يـؤدي 
إىل نمـو بكترييـا ال يمكـن التخلص 
منهـا باملاء، لـذا يجب تغيـري الليفة 
كـل فرتة، مع الحرص عىل تجفيفها 
بعد كل استحمام ملنع نمو البكترييا 

والجراثيم.
طـول فـرتة االستحمـام: كثـريا ما 
يغـري املاء الساخـن، خاصة يف أيام 
الشتـاء، بالوقـوف لفـرتات طويلة 
تحت ”الـدش“. لكن الخـرباء يرون 
أن فـرتة االستحمام ال يجب أن تزيد 
عن 10 دقائق، ألن االستحمام لفرتة 

طويلة يفقد الجلد رطوبته.
استخـدام نفـس الشامبـو: تختلف 
احتياجـات الشعـر مـع التقـدم يف 
العمر. إذ يفقد الشعر بداية من سن 
الخمسني الربوتني وتقل كثافته، لذا 
يجب تغيري الشامبو بحسب املرحلة 

العمرية واحتياجات الشعر.
إهمـال الرتطيب: يؤكـد خرباء الجلد 
رضورة عدم مرور أكثر من 3 دقائق 
بعـد االنتهـاء من االستحمـام، ليتم 
تجفيـف البـرشة ثـم وضـع الكريم 
املرطب عليهـا. وينصح الخرباء بعد 
االستحمام بتجفيـف الجلد من املاء 
مع تـرك بضـع قطـرات ثـم وضع 
الكريـم املرطـب مبـارشة لتعويض 

الرتطيب املفقود.
كلـه:  الجسـم  عـىل  املنظفـات 
االستخـدام األسـايس للصابـون أو 
منظفـات الجسـم املختلفـة، سببه 
إزالة األوساخ مـن الجسم، لذا ليس 
مـن الرضوري وضـع الصابون عىل 
كل جزء يف الجسم والسيما الذراعني 
والساقني إذ أن الخاليا الدهنية قليلة 

يف هذه املناطق
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أبـــــــراج

 مهنيـاً: قضايـا ماليـة واستثماريـة، وحديث عن 
مضاربـات وتدخـل إحدى السلطـات يف تحديد وجهة 
مسارك عاطفياً: يكون الرشيك مهتّماً بك جداً وُيظهر لك 
محّبتـه، ويشري هـذا اليوم اىل مغامـرة او سعي لكسب قلب 
وممارسـة سحرك صحياً: خفف من حـدة غضبك وانفعالك 

أمام أفراد عائلتك، فاألمور لن تمر دائماً بسالم

 مهنيـاً: تطّورات كبرية يف العمل وإنجازات تسّجل 
يف خانتـك، عىل أن تتمّكـن مـن استثمارها الحقاً 
يف مسريتـك عاطفيـًا: %65 باستطاعتـك مناقشـة 
املواضيع الحّساسـة ورّبما التفاوض حول نقطة معّينة 
صحيـاً: وظـف طاقتك يف مشاريع مسليـة تبعدك عن روتني 

العمل وتزرع الراحة يف داخلك.

 مهنياً: ممتلكات مشرتكة أو عقارات أو أعمال أو 
تغيري للمنزل، ونجاح يف خطوة مهمة بعد دراستها 
مع املعنيني عاطفياً: إذا كنت مرغماً عىل طّي صفحة 
املـايض فإن الرشيك لـن يصدمك أو يخّيـب أملك صحياً: 
ساعـد نفسك أوالً لكـي تتخلص من مشاكلـك الصحية بدل 

التلهي يف إعطاء النصائح لآلخرين

 مهنيـاً: نقاشات جادة مع الزمالء حول موضوع 
مصريي، لكّن النهاية إيجابية خالفاً لنيات بعضهم 
السيئـة عاطفيـاً: تحمـل أوراقـاً رابحـة يف مواجهة 
الرشيـك، وقـد تضطـر إىل استخدامهـا يف املـدى القريب 
صحيـاً: أكثر مـن تناول العصري الطبيعـي، وال سيما عصري 

الجزر والتفاح وغريهما

 مهنيـاً: تنتعـش أمـورك املاديـة اليـوم وتشعـر 
بالراحـة بعد فرتة صعبة وسهـر طويل عىل نجاح 
أحد املشاريع عاطفياً: تدخـل مرحلة مليئة بالنجاح 
واالنجـازات، وال تتعامـل مـع الحبيـب بقسـوة وكـن 
متساهـًال صحياً: الوقت الـذي تمضيه يف ممارسة الرياضة، 

هو املناسب من أجل غٍد صحي أفضل.

 مهنياً: ال تكن مرتاخيـًا أمام العثرات وشدائدها، 
فأنـت لم تعرف يوماً االستسالم بسهولة عاطفياً: 
غيـوم بسيطة تهـّدد العالقـة بالرشيك، لكـّن بعض 
الصرب يـؤّدي حتماً إىل تصويب البوصلـة مجدداً صحياً: 
وظف طاقتـك الخالقة وفكرك النرّي إليجـاد الحلول املناسبة 
لصحتك، وال تجعل أصحاب النيات السيئة يضعون العراقيل 

أمامك

 مهنياً: يوم مناسب لالرتباطات املهّمة والرئيسية، 
ولـن تخذلك النتائج بل تكـون عىل قدر طموحاتك 
عاطفيـاً: تبادل الرشيك أصـدق املشاعر ألّنك مطمنئ 
البـال ومرتـاح الضمـري، فـال عجـب إذا قدمـت بعـض 
التنـازالت إلرضائه صحياً: بادر فـوراً إىل التخطيط ملشاريع 

ترفيهية تعود بالفائدة الصحية عليك

 مهنيـاً: إن كنـت تبحـث عـن النجـاح عليـك أن 
تعمـل بجد أكثر وأن ال تعتمـد عىل الفرص وحدها 
عاطفيـاً: تطلع اليوم عىل الكثري مـن التفاصيل التي 
قد تجعلك ترتاجع عن مرشوع لالرتباط كنت قد خططت 
لـه صحيـاً: ال تكثر مـن حصص امليش صعـوداً فهي مرضة 

بالقلب، واكتف بالطرق السهلة.

 مهنيـاً: تتبّنـى وجهة جديدة مريحـة، ويتيح لك 
الزمـالء فسحة مـن الحّريـة وقدرة عـىل تحقيق 
بعـض املشاريـع عاطفياً: كـن عىل تواصـل دائم مع 
الحبيب، وتفهم مشاعره وحـاول أن تخفف من همومه 
وقلقـه صحياً: الحساسيـة التي تصاب بها بـني حني وآخر 

غالباً ما يكون مصدرها التوترات العصبية.

 مهنيـاً: يـوم مـن العالقـات املريحـة والجيـدة، 
ورضورة بـذل جهود مضاعفـة للتوّصل اىل اتفاق 
حول بعـض النقـاط عاطفياً: قـد تتعثـر الخطوات 
أو تشعـر بجّو من االعـرتاض تتخلص منهـاً قريباً، كن 
متفهمـاً وصابراً صحياً: حاول أينمـا كنت أن تلّطف األجواء 

وتزرع جواً من البسمة لتنىس همومك ومشاغلك.

 مهنيـاً: مشاريـع مستقبليـة قـد تغـرّي مجـرى 
حياتك، واألمور ليست سوى مسألة وقت عاطفياً: 
ال تحـاول اخفاء مشاعرك عـن الرشيك، فاإلحساس 
املتبـادل يسّهـل التفاهـم، وال تزعجه بأسئلتـك الكثرية 
صحيـاً: الجلوس خلف املكاتب طويالً ليـس صحياً، الحركة 

مطلوبة ورضورية خالل معظم فرتات النهار.

الحمل
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القوس

الجوزاء
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العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

 مهنيـاً: يمكنك املغامرة وإحداث تغيري ملصلحتك، 
الدعـم وال بد آت وتتلقـى مفاجأة تّرسك عاطفياً: 
رومانسيـة متواصلة مـع الحبيب، بسبـب التفاهم 
املسبق بينكما عىل النقـاط املطروحة للمعالجة صحياً: 
عواقـب إهمال الوضـع الصحي قد تكـون وخيمة وأكرب من 

القدرة عىل التحّمل.
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1618 - يوھانـس كيبلـر يكتشف القانـون الثالث 
لحركة الكواكب ما يعرف بقوانني كبلر.

1655 - جـون كاسور يصبـح أول الرقيق املعرتف 
بھـم قانونيـاً يف مستعمـرات إنجلـرتا يف أمريكـا 

الشمالية.
1658 - معاھـدة روسكيلد: بعـد ھزيمة مدمرة يف 
الحروب الشمالية (1661-1655) ،فريدريك الثالث، 
ملك الدنمارك والنرويج ُيجرب عىل التخيل عن قرابة 

نصف أرايض بالده إىل السويد إلنقاذ البقية.
1702 - آن ستيـوارت املعروفـة باسـم آن ملكـة 
بريطانيـا العظمـى، أخـت مـاري الثانيـة ملكة 
إنجلرتا، تصبـح امللكةالعظمى إلنجلرتا واسكتلندا 

وأيرلندا.
1775 - كاتب مجھول، يعتقد البعض أنه توماس 
بني، ينرش عنوان“الرق اإلفريقي يف أمريكا“، وھي 
تعد الوثيقـة األوىل يف املستعمـرات األمريكية التي 

تدعو إىل تحرير العبيد وإلغاء الرق.
1844 - امللـك أوسكـار أنـا يعتـيل عـرش السويد 

والنرويج.
1868 - حـادث ساكـاي : محاربـوا السامـوراي 
يقتلون 11 بحارا فرنسيا يف ميناء ساكاي بالقرب 

من أوساكا.
1894 - نيويورك تصـدر قانون يتمثل يف إجبارية 
حمل الكالب لقالدات تعـرف بھويتھم لتكون أول 

مدينة أمريكية تصدر مثل ھذا القانون.
الفرنسيـة ريمونـد دي الروش  الطيـارة   - 1910

تصبح أول امرأة تحصل عىل رخصة ”طيار“.
1911 - بـدء استعمال البصمات للمـرة األوىل أداة 

للكشف عن الجرائم وكان ذلك يف نيويورك.
1920 - املؤتمـر السوري العـام املنعقد يف دمشق 
بمشاركة ممثلني عن كافة املناطق السورية يعلن 
استقالل سوريا، وقيام ”اململكة العربية السورية“ 
عىل أرايض سوريا الطبيعية وتنصيب األمري فيصل 

ابن الرشيف حسني بن عيل ملكا عليھا.

1930 - مھاتمـا غاندي يبدأ العصيان املدني وذلك 
إلجبار اململكة املتحدة عىل منح االستقالل للھند.

1957 - مرص تعيد فتـح قناة السويس وذلك بعد 
إكمـال انسحـاب القـوات اإلرسائيلية مـن سيناء 

وقطاع غزة.
1971 - املالكـم جـو فريـزر يھزم البطـل العاملي 

محمد عيل كالي.
1974 - تدشني مطار شارل ديغول يف باريس.

1977 - الجمعيـة العامة لألمم املتحدة تختار ھذا 
التاريخ لالحتفال باليوم الدويل للمرأة.

2000 - السلطات اإلرسائيلية توقف فتاة يھودية 
يف منطقـة بـاب السلسلة (القـدس) القديمة بعد 
أن حاولـت أداء الصالة يف مدخـل املسجد األقىص، 
ويعتقد أن ھذه الفتاة تنتمي إىل تنظيم أمناء جبل 

الھيكل.
اإلسالمـي  املفكـر  تغتـال  إرسائيـل   -  2003

الفلسطيني إبراھيم املقادمة.
2004 - وضـع دستور جديد ومؤقت للعراق وقعه 

مجلس الحكم العراقي.
2005 - مئـات اآلالف يف لبنـان يتظاھـرون ضـد 
التدخل األجنبي يف التحقيق باغتيال رئيس الوزراء 
اللبناني األسبـق رفيق الحريـري، وتقديم الشكر 

لسوريا عىل ما قدمته يف لبنان.
2009 - انتحاري بحـزام ناسف عىل دراجة نارية 
يفجر نفسه وسط حشود من املتطوعني لدى أحد 
مراكز الرشطة يف العاصمة العراقية بغداد ويودي 

بحياة 28 ويصيب 57 بجروح.
2010 - وقوع زلزال يف تركيا بقوة 2.6 درجة عىل 
مقياس ريخرت يتسبب يف مقتل 51 شخصا وجرح 

34 آخرين.
2014 - اختفـاء طائرة ماليزيـة من طراز بوينغ 
777 والتي أقلعت مـن كواالملبور متجھة إىل بكني 
وكانت تحمل عىل متنھا 239 شخصا من ضمنھم 

طاقم الطائرة.

هـل تعلـم أن معظم الطيـور تأكل ضعفـي وزنها من 
الطعام يوميا.

هل تعلم أن عظام الحمامة تزن أقل من ريشها.
هل تعلم أن الضوء األحمر لديه أعىل طول موجي.

هل تعلم أن أول عملة ورقية تم استخدامها يف الصني.
والهيدروجـني  والكربـون  االكسجـني  أن  تعلـم  هـل 

والنيرتوجني يشكلون %90 من جسم اإلنسان.
الضـوء  أن  تعلـم  هـل 
هـو عبارة عـن موجة 

مغناطيسية.
هـل تعلـم أن البـارود 
يصنـع بخلـط الفحـم 
الصخـري  وامللـح 

والكربيت.
هـل تعلـم أن الزرافـة 
حبـال  لديهـا  ليـس 

صوتية.
هـل تعلـم أن الديـك ال 
إال  يصيـح  أن  يمكنـه 

بتمديد رقبته.
هـل تعلـم أن الدالفـني 

يمكنهـا سمـاع األصـوات تحـت املـاء عـن بعـد 24 
كيلومرت.

هل تعلم أنك تحرك 72 عضلة عندما تتحدث.
هـل تعلـم أن ليونـاردو دافينيش استغـرق 10 سنوات 

لرسم لوحة املوناليزا.
هل تعلم أن املرض األكثر انتشارا هو تسّوس األسنان.

هل تعلم أن األفوكادو تحتوي عىل سعرات حرارية أكثر 
من أي فاكهة أخرى.

هل تعلـم أن األمريكيني يأكلون 18 مليار قطعة نقانق 
هوت دوغ كل عام.
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غزل عراقي
هجرت القلم من بعدك والكتاب
ودليلي من العشك بطل ولك تاب
وحك العرش والكعبة والكتـــاب
تضل انتة اعز محبوب اليــــــه 

------------------------
عليك اشكد رجف كلبي وداري 
وجلل عينك بعت ملكي وداري 

أظنك تعلم بضيمــــــي وداري 
شكد احبك وانت تضحك عليه

الدورات  إحدى  في  مدرب  قام 
بتوزيع بالونات على كل متدرب 
نفخ  منهم  املدرب  طلب  و 
البالونات وربطها. فعالً قام كل 

شخص بنفخ وربط البالونة.
 جمع املدرب اجلميع في ساحة 
لدي  وقال:  ومحدودة،  مدورة 
وسأبدأ  اجلوائز  من  مجموعة 
من اآلن بحساب دقيقة واحدة 
سيأخذ  دقيقة  وبعد  فقط 
محتفظ  مازال  شخص  كل 
الوقت  بدأ  جائزة.  ببالونته 
بعضهم  على  اجلميع  وهجم 

البعض كل منهم يريد تفجير 
انتهى  حتى  اآلخر  بالونة 

الوقت. 
فلم  اجلميع  الى  املدرب  نظر 

مازال  واحد  شخص  اال  يجد 
قال  ثم  ببالونته،  محتفظ 
تفجير  أحد  من  أطلب  لم   :
بالونة اآلخر ولو أن كل شخص 
سلبي  قرار  اتخاذ  بدون  وقف 
اجلوائز  اجلميع  لنال  اآلخر  ضد 
ولكن التفكير السلبي يطغى 
يفكر  منا  !!! كل  اجلميع  على 
بالنجاح على حساب اآلخرين، 
ولكن  النجاح،  اجلميع  بإمكان 
لألسف دائماً نتجه نحو تدمير 
نحقق  لكي  وهدمه  اآلخر 

النجاح

اختـاري مفتاحـاً يف هـذا االختبار 
من الالئحة لنفتح لك ارسار القلب 
كيـف  حياتـك  برشيـك  وعالقتـك 

سيكـون شكلهـا يف املستقبـل.
 اخرتت املفتاح رقم 1

ستعيشني عالقة عاطفّية قوّية... 
وواقعّية

ولّـت االّيـام التـي كنـت تتخّيلـني 
فيهـا نفسك سـوف تعيشني قّصة 
قصـص  وال  حاملـة  رومانسّيـة 
الخيال. ألّنك اليـوم ما تريدينه هو 
ومعشوقـة،  عاشقـة  تكونـي  أن 
ولكـن يف الوقت عينه تبقني رجليك 
عىل أرض الواقـع. فقد أدركت مع 
الزمـن أّن العالقـات قـد تمـّر بها 
خصوصـاً  فتتـالىش،  العواصـف 
وأّن النـاس عاّمـة يتغـرّيون مـع 
الوقت ويتأّثـرون بظروف حياتهم 

املتغرّية.
اخـرتت املفتـاح رقـم 2

ستعيشني حّباً متيناً ال يقهر
قـد تمـّر عالقتكما بأوقـات رتيبة 
بعض الـيشء، بعيدة عـن الشغف 
الحميمّية  اللحظـات  يمّيـز  الـذي 
الوقـت  مـرور  مـع  أّنمـا  األوىل، 
سيقـوى الحـّب بينكمـا ويشتـّد 
ليتخّطى كـّل املصاعـب. فحّبكما 
أساسه مبدأ الطهارة يف اإلحساس، 
واللطافـة يف التعامـل، واإلعجـاب 
القوي الذي تكّنانـه لبعض. وهذه 

نعمـة حقيقّيـة، ندعـو أن تكونـا 
مدرَكني لقيمتها.

اخـرتت املفتـاح رقـم 3
ستعيشني شغفاً كبـرياً مثل بطلة 

رومانسية
أنت شخص يحّب العالقة الزوجّية 
شغفـك  وتظهريـن  الحميميـة، 
مـن دون خجـل لزوجـك، كمـا لو 
كنـت تعيشـني كبطلـة الروايـات 
الرومانسّيـة واألفـالم العاطفّيـة. 
عندمـا تقعـني يف الحـّب، تكونـني 
عاشقـة إىل أبعد حّد. كأّنك وزوجك 
عصافـري حـّب ال تعيشـان إال من 
أجل اآلخر، وتتمّسكان ببعض حّتى 
يف األّيـام السـوداء. لديكما شهوة 
كبرية لعيش الحياة بكّل جوارحها، 

ورغبة مشرتكة بأن تعيشا معا كّل 
اللحظات املستقبلّية.
اخـرتت املفتـاح رقـم 4

ستعيشـني حّباً خالصـاً من جديد 
رغم ألم املايض

خاّصـة  مناسبـة  كـّل  تتذّكريـن 
بعالقتكمـا أنت وزوجـك، وتحّبني 
بكـّل  عليـه  تمطـري  أن  للغايـة 
مظاهـر الشغف الـذي يجمعكما. 
عشـت  قـد  دليلـك،  قلبـك  وألّن 
أّيامـاً أليمة يف املـايض، وعواطفك 
املجروحة لم تطب برسعة. إّنما مع 
الوقت، استطعـت التغلّب عىل هذا 
األلم، وبـّت قادرة عـىل أن تعييش 
قّصة حـّب قوّيـة وطويلـة األمد. 
قلبك بالفعل مـن الذهب الخالص، 

ورشيك حياتـك سيكون محظوظاً 
بالحصول عىل هذا الكنز.

اخـرتت املفتـاح رقـم 5
ستعيشني حّباً من أّول نظرة

أنِت من األشخـاص الذين يؤمنون 
بالحـّب مـن أّول نظـرة. كمـا أّنك 
تظهريـن تعاطفاً مع كّل الكائنات 
الحّيـة، النـاس والحيوانات وكذلك 
الحيـاة الطبيعّيـة. أنـت ال تبديـن 
أحـد  أّي  عـىل  تعتمديـن  وكأّنـك 
لتعييش بسعادة، لذا فأنت تصنعني 
سعادتـك بنفسـك. وحّبـك لرشيك 
حياتك، سيكون تلقائّياً، ومن دون 

أّي مجهود يبذل.
اخـرتت املفتـاح رقـم 6

ستعيشني حّباً بكل جوارحك
أنت إنسانة محّبة للغري وبعيدة عن 
األنانّية. تحّبني تبادل الكالم الحلو 
والغزل مع الجنس اآلخر، وتحّبني 
أيضـاً أن تتـّرصيف بـدالل وغنج، 
خصوصـاً أّن لديك حـّس فاكهّي 
عـاٍل جـّداً، يقرّبك مـن اآلخرين. 
عالقة الحّب التي ستعيشينها قد 
يبـدو أّنـك ستحصلـني عليها من 
دون مجهـود يذكـر، ألّنـك عندما 
تحّبـني يكون ذلك بكـّل جوارحك 
ومـن دون تفكـري. إّنمـا عليك أن 
تحـذري من الخيـارات الخاطئة، 
وأن تحّكمي عقلـك كي ال تندمي 

بعد فوات األوان.
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التفكير السلبي يطغى على الجميع !!
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الكلمات االفقية
مـن  متكاملـة  مجموعـة   1-

األدوات - خالف التالد
-2  ال تحب ان تلبسه وإذا لبسته 

ال تراه (م) - اضطراب و تفرق
-3 الحسـن اللون مـن النبات أو 

الحيوان أو الجماد (ن) - بحر 
-4 تساير - للنداء

-5 جبـان - ضمـري منفصـل - 
ضوء

-6 للتفسري - الضالل و اإلمعان 
فيه (ن) - من الفواكه

-7 لنّي (م) - هاون, لدّق مختلف 
الحبوب 

-8عابر - ُدهش و تحري
-9 السور - مصائب (م)

-10 قطع و فّصل - نّظم - خبأ

الكلمات العمودية
-1وحدة لقياس الوزن - صاحب 

موهبة فنية - أحد الوالدين
-2 وثب - من الكواكب (م)

-3 قطع من األثاث ُيكتب عليها 
- قليل الحياء

-4 من الضمائر - جواب
-5 مـن األنبياء عليهم السالم - 

لقياس املساحة
-6متشابهـان - آخـر العالج - 

نعمة (م)
-7 حكيم - متشابهان

-8وجع - نتفقد
-9 قط (م) - من األنبياء عليهم 

السالم - نهاية
إىل  نجـم  أقـرب   - زورق   10-

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

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

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

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

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

ورشكة إنتاج كبرية.

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

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

ألكثر من ساعة متواصلة.

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

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

الهاتف املحمول أو عرب اإلنرتنت.

@Ú‡‡ófl@ÒáÌáu@pb„ÎäÜ@äÏ�m@bÓéÎä
àb‘„�aÎ@szj€a@pb‡Ë‡€

@pbflbËma@ÈuaÏÌ@⁄Ïi@êÓœ
ãj‡œÏ„@fiÏ‹zi@äbÿny¸bi@ÚÓÿÌãflc
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قبل أيام، نـرشت ملكة اإلحساس إليسا 
أحـدث صورها عرب صفحتهـا الخاصة 
عـىل إنستغـرام لتظهـر بيـد مضّمدة، 
وكأنهـا خضعـت مـرة ثانيـة لعمليـة 
جراحية إلزالة املياه من يدها التي كانت 
قد خضعـت لها العـام املـايض، نتيجة 
مضاعفات إصابتهـا بمرض الرسطان، 

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

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

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

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

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

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

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

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

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

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

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

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

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

مرتبطون بها.

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

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

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

حدث يف مهرجان الجونة“.

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

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

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

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

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

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

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

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

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

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

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

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

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

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

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

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

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

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

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

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

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

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

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

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

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

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

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

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 

  

paáÌãÃm

á€bÉ€a@Ô‹«

ÔjÀç€a@fiaÏ„

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

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

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

No: 7443   Mon   8     Mar    2021العدد:   ٧٤٤٣    االثنين     ٨    آذار     ٢٠٢١

@Êbæ5€a@¿@oÌÏón€a

@pb‡‰‡‰fl

عدد  فستظهر  التصويت  بعد  العالم  برملانات  تفعله  ما  عىل  اطلعنا  لو 
النتيجة صفراً،  الرافضني وعدد املمتنعني حتى لو كانت  املوافقني وعدد 
فيكتب العدد صفرا، ولالٔهمية العظيمة التي منحها الدستور للمحكمة 
العليا عندما اشرتط موافقة ثلثي االعضاء مما لم يشرتطه الدستور الٔي 
قانون آخر، ولعظم املحكمة العليا يف حياة البالد فهي الحاكم عىل الرؤساء 
والسلطات والحياة العامة مما لم يمنحه الدستور الٔية جهة اخرى، والٔن 
للبحوث لقرون  للدراسات وموضعاً  قانون هذه املحكمة سيكون محالً 
يف الجامعات واملحافل واملراكز واالشخاص، ولنا يف الرسائل واالطروحات 
الجامعية املقدمة يف العالم والجامعات العراقية املقدمة عن املحكمة العليا 
مثالً، ثم هل من املقبول ان اول برملان يف العراق عقد جلسة سنة ١٩٢٤  
واسماء  املوافقني  واسماء  الحارضين  اسماء  اثبت  الكرخ  مستشفى  يف 
املخالفني واسماء املمتنعني عن التصويت عىل الترشيعات املعروضة عليه 
لم   ٢٠٢١ سنة  العليا  املحكمة  قانون  ترشيع  جلسة  يف  ونحن  ونرشها، 
املمتنعني، وانما  املوافقني واسماء  الحارضين واسماء  تثبت اسماء  يتم 
تم َعّد الرافضني فقط كما حصل وإنقاصهم من العدد التخميني للنواب 
الحارضين  بدون َعّد الحارضين اوالً، وبدون َعّد املوافقني ثانياً وبدون َعّد 
املمتنعني ثالثاً عند التصويت واالكتفاء بَعّد الرافضني وإنقاصهم من عدد 
الحارضين التخميني بدون عّد حقيقي للحارضين الذي يجب ان يتكرر 
مع كل مادة يصوت عليها الربملان وعدم عّد الحارضين وعدم عد املوافقني  
يبتعد عن  ما  الرافضني فقط، وهو  بَعّد  واالكتفاء  املمتنعني،  َعّد   وعدم 
الدستور الذي اشرتط عدد املوافقني عندما يقول بموافقة اغلبية الثلثني 
لقانون املحكمة العليا مثالً، إذ البد من عد موافقة ٢٢٠ نائبا لكل مادة 
يتم ترشيعها وما جرى من عد الرافضني فقط دون عد املوافقني ودون 
قانون  ترشيع  جلسة  يف  حصل  كما  الحارضين  عد  ودون  املمتنعني  عد 
املحكمة العليا يوم٤/٣/٢٠٢١ عليه اكثر من استفهام، إذ ان عّد اصوات 
الجلسة،  تلك  يف  حصل  كما  الحارضين،  من  عددهم  وانقاص  املخالفني 
يبتعد عن احكام  الدستور والعدالة، وقد يرتتب عليه خطأ فادح. كما ان 
عد املخالفني فقط يعني اعتبار من يمتنع عن التصويت موافقاً للقانون 
الربملان  جلسة  يف  حصل  كما  موافقاً  ُيعد  ال  املمتنع  ان  من  الرغم  عىل 
واجراء  فقط،  للمخالفني  والعد  االحتساب  تم  طاملا  املذكور  بالتاريخ 
عملية حسابية بإنقاص عدد املخالفني من العدد الكيل للنواب الحارضين 
يف الجلسة، باالضافة اىل ان عدد الجالسني قد يتغري نقصاناً او زيادة وال 
يبقى كما هو، إذ قد يخرج نواب لسبب واخر، وبالتايل فإن اعتبار عدد 
الحارضين كما كان يف بداية التصويت يطيح بحقيقة اعداد الحارضين 
وعدد من يوافق ويصوت عىل القانون وأعداد من يرفض القانون وأعداد 
من يمتنع عن التصويت، ثم ان العدالة وتطبيق الدستور والقانون توجب 
القانون وعدد من  القانون وعدد من يرفض  تحديد عدد من يوافق عىل 
يمتنع، إذ ان املمتنع عن التصويت ال يمكن اعتباره موافقاً وهو لم يوافق 
ولم يرفض، وبعد قراءة كل مادة والتصويت عليها وليس كما حصل يف 
الرافضني فقط دون عّد  جلسة يوم ٤/٣/٢٠٢١ الربملانية، حيث تم عد 
مادة  كل  بعد  البد  إذ  مؤيدين،  الباقني  واعتبار  الجلسة،  يف  الحارضين 
الحارضين.  عد  بعد  واملمتنعني  والرافضني  املوافقني  عّد  عليها  يصوت 
ودون  الحارضين  عد  ودون  املوافقني  عد  دون  املخالفني  َعّد  يتم  ان  أما 
ما  وهذا  الربملانية،  الحقيقة  عن  االصوات  احتساب  يبعد  املمتنعني  عد 
نطلبه من معايل رئيس الربملان لنعرف اسماء من وافق واسماء من امتنع 

واسماء من رفض.

نرش  عمران،  لجني  السعودية،  اإلعالمية  اعادت 
ضمن  أسيل  شقيقتها  مقابلة  من  فيديو  مقطع 
برنامج «B My Guest» مع االعالمي بالل العربي، 
فريوس  انتشار  أزمة  تأثري  عن  خالله  وتحدثت 

كورونا عليها.
وعلقت لجني عىل املقطع قائلة: «كل شخص فينا 
واليل  املؤذية  الناس  من  هالنوعية  مثل  بحياته 
تاخذ  كيف  همها  وكل  وحياتك  رزقتك  يف  عينها 
الحل  يل  بالنسبة   .. نفس  آلخر  وتستغلك  منك 
بسيط جدا وتعلمته من أسيل كرت خروج من 

حياتي».
وتحدثت الفنانة السعودية عن بعض االشخاص 
الحاقدين وتأثريهم السلبي يف حياتها، قائلة: 
طاقتنا  يستنزفوا  كانوا  نحس  اشخاص  «يف 
كانوا حسد وعينهم عىل كل يشء تعملوا اش 
الشغل  هذا  جاكي  جد  عن  عملت  اش  سوت 
العني  هذه  الشغل.  هذا  منك  راح  جد  عن 

بتتعبنا من غري ما نحس».

الساعات  خالل  تويرت  تريند  شذى،  املطربة،  تصدرت 
ألغنيتها  التشويقي  البوسرت  إطالقها  بعد  املاضية، 
األيام  خالل  طرحها  املقرر  حياتي»  «مقلوبة  الجديدة 
االجتماعي  التواصل  منصات  عرب  القادمة  القليلة 

واإلذاعات املختلفة. 
الذي شاركته مع  الجديد  البوسرت  وظهرت شذى خالل 
مميزة  بإطاللة  الجديدة  ألغنيتها  للرتويج  جمهورها 
الغنائي  الشاعر  كلمات  من  واألغنية  األبيض،  باللون 
أحمد الجندي وألحان مدين، ومن توزيع عمرو إسماعيل 

ومهندس الصوت ماهر صالح، 
أوقات»  «أجمل  أغنية  فرتة  منذ  شذى  املطربة  وطرحت 

الحب  عيد  بمناسبة  والتى سجلتها خصيًصا 
األغاني  طبيعة  إىل  وتنتمي  املايض،  قبل 
الرومانسية، وهي من كلمات محمد عاطف 
ومن ألحان مدين، وتوزيع وسام عبد املنعم 
واألغنية تم تسجيلها تحت إرشاف مهندس 

الصوت خالد سند.
معينة،  بمناسبة  مرتبطة  تكن  لم  األغنية 
القائمون  ومعها  شذى  قررت  ولكن 
شذى  جمهور  يشاركوا  أن  األغنية  عىل 
بـ»أجمل أوقات» يف عيد الحب ألن األغنية 

تنتمي إىل نوعية األغانى «الرومانسية».

شّوقت الفنانة املرصية، أنغام، متابعيها من خالل إعالن فيديو كليب أغنيتها الجديدة «هو 
نفس الشوق» .ونرشت أنغام صورة لها من الكليب عرب حسابها الخاص عىل موقع التواصل 
قناة  عىل  الشوق  نفس  هو  أنغام  اغنية  كليب  «استنوا  قائلة:  عليها  وعلقت  اإلجتماعي، 
أنغام الرسمية عىل اليوتيوب».يشار اىل أن أنغام طرحت مؤخرا ألبومها «مزح»، وهو ألبوم 

خليجي - سعودي، يحتوي عىل ١٥ أغنية تنوعت ما بني الكالسيكي والطرب العرصي.

احتفال جديد يف مشوار البوب ستار، 
رامي عياش، ونجاح آخر يف مسريته 
مع  مجدداً  تعاقد  أن  بعد  الفنية 
ورشكة  جابر  محسن  املنتج 
يف  تعاونهما  لتجديد  «مزيكا» 

األلبوم الجديد.
ترصيحاته  يف  عياش  وأعرب 
بتجديد  سعادته  عن  الخاصة 
التعاقد، وأكد أن هذا التجديد 
للنجاح  استكماالً  يأتي 
املشرتك بينه وبني محمد 
جابر ومزيكا؛ خاصة 
نجاح  بعد 
ألبومه االخري 
قصة  »
الذي  حب» 
يف  صدر 
منتصف 
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وضّم ١٠ أغنيات متنوعة.
لجمهوره  سيقدم  أنه  إىل  عياش  وأشار 
أعماله  يف  العربي  والوطن  ولبنان  مرص  يف 

القادمة مفاجآت فنّية متميزة ومختلفة.
أنه  ترصيحاته  يف  جابر  محمد  أكد  توازياً، 
عياش،  رامي  مع  التعاقد  بتجديد  سعيد 
االساسية  مزيكا  أعمدة  أحد  أنه  إىل  ولفت 
العربي.  الوطن  بارزة يف  وصاحب نجومية 
توفري  عىل  تحرص  الرشكة  بأن  وّرصح 
القادمة  الفرتة  وأن  له  النجاح  كل عنارص 
يقوم  التي  املفاجآت  من  العديد  ستشهد 

بإعدادها اآلن. 
يف  عياش  رامي  يطّل  آخر،  صعيد  عىل 
 ٢٠٢٠ مسلسل  يف  بدوره  القادم  رمضان 
ضمن  رشف  كضيف  فيه  يشارك  الذي 
وقيص  نجيم  نسيب  نادين  أمام  األحداث 
خويل، حيث يظهر يف الحلقات األوىل للعمل، 
كما لديه مرشوع درامي ضخم يقوم حالياً 

بالتحضري له يف ّرسية تامة.

مع  واملوسيقى  بالفن  االحتفال  يستمر 
املشرتكني الذين يشكلون جانباً أساسياً من 
 ٩ تنافست  املستقبل..  لعراق  الفني  الجيل 
مواهب يف خامس حلقات العروض املبارشة 
عىل  العراق)  (محبوب  آيدول»  «عراق  من 
عىل  املشرتكون  وقف  العراق»..   MBC»
ليؤّدوا وصالتهم الغنائية أمام  املرسح تباعاً 
حاتم  من  املؤلفة  الثالثية  واللجنة  الجمهور 
ويف  نبيل..  وسيف  رياض  ورحمة  العراقي 
نهاية الحلقة انتهت رحلة مشرتك واحد هو 
تصويت  نسبة  أقل  عىل  لحصوله  غازي  زيد 

من الجمهور. 
بنّي  ريبورتاج  ُعرض  أسبوعياً،  وكالعادة 
املرّة  وهذه  املشرتكني،  عن  جديدة  جوانب 
التحكيم،  بلجنة  معرفتهم  مدى  عن  كشف 
حاتم  حياة  عن  لهم  أسئلة  ُوّجهت  حيث 
الفنية،  مسريتهم  وعن  ورحمة،  وسيف 
فأجاد بعضهم وأخفق البعض اآلخر. وفيما 
كانت ميس عنرب ترافق املشرتكني عىل خشبة 

إليهم  يتحدث  الرسومي  مهند  كان  املرسح، 
ويحاورهم يف الكواليس.

ويف لحظة النتائج، وقف املشرتكون الـ٩ عىل 
املرسح ينتظرون معرفة االسم الذي ستنتهي 
إىل  الربنامج، فأشارت ميس  رحلته، ويغادر 

أقل  عىل  حصلوا  الذين  الثالثة  املشرتكني  أن 
وسيقفون  الجمهور،  من  تصويت  نسبة 
الخطر، هم زيد غازي، دالل  دائرة  بالتايل يف 
أن  كشفت  بعدها  بريسم.  وغّسان  كريم 

االسم الذي سيغادر هو زيد غازي. 

بمليونه  عساف  محمد  احتفل 
الغنائية  أعماله  ألحدث  االول 
أيام  قبل  طرحها  التي  «مرايتك» 
ضمن احتفاالت عيد الحب تزامناً 
مع حفله الغنائي األول عرب تطبيق 
أخرياً،  إليه  انضم  الذي  توك  التيك 
التطبيق  عرب  األول  حفله  وانطلق 
قام  وهو  املايض،  الحب  عيد  ليلة 
أيام  قبل  للبنان  رسيعة  بزيارة 

نكشف عن أسبابها.
محبوب  أن  علم  تامة  رسية  يف 

إىل  حرض  عساف  محمد  العرب 
ألكثر  رسيعة  بزيارة  ليقوم  لبنان 
الفرتة  خالل  فني  ارتباط  من 
عساف  ُرّشح  حيث  الحالية، 
لتصوير حلقة خاصة من برنامج 
«برصاحة مع» عرب شاشة الـ»أم 
التي  الحلقة  أن  ويرتدد  يس»،  بي 
ضمن  عساف  بتصويرها  قام 
مع  ستجمعه  الربنامج  حلقات 

اإلعالمية أنابيال هالل.
قّدمت  قد  هالل  انابيال  وكانت 

«إنت  برنامج  من  األول  املوسم 
يس»  بي  الـ»أم  شاشة  عرب  مني» 

خالل الفرتة املاضية.
كذلك أنهى عّساف تصوير حلقته 
حياتي»  من  «أغاني  برنامج  من 
أيضاً  أسابيع  قبل  انطلق  الذي 
ليعود  الـ»أم بي يس»  عرب شاشة 
مع  إقامته  مقر  دبي  إىل  بعدها 
األوىل  الحلقة  زوجته، وقد شهدت 
وائل  األرسار من حياة  العديد من 
فقد  الثانية  الحلقة  أما  كفوري. 

أطل بها سيف نبيل ليكشف أيضاً 
عن العديد من أرساره.

وانضمت كل من ملكة اإلحساس 
حيث  الربنامج؛  لنجوم  إليسا 
أيام،  قبل  حلقتها  تصوير  أنهت 
التي  عجرم  نانيس  وسبقتها 
نرشت فيديو مشوّقاً من كواليس 
الخاصة  صفحتها  عرب  التصوير 
اإلجتماعي  التواصل  موقع  عىل 
قبل  اإلنستقرام  الصور  وتبادل 
إذاعة الحلقة خالل الفرتة املقبلة.

تعلمت النجمة العاملية، بيونسيه، كيف تكسب 

املزيد من الشعبية وحب الجمهور، فقد 

البالغة  الشهرية  النجمة  شاركت 

تكريم  يف  عاًما)   ٣٩) العمر  من 

واحدة من معجبيها والتي تدعى 

توفيت  والتي  شانيل»  «لرييك 

املخ  رسطان  مرض  بسبب 

وذلك األسبوع املايض .

مقطع  يف  بيونسيه  قدمت 

فيديو قصري نرشته عىل قناتها 

الفيديو  موقع  عىل  الخاصة 

عبارة  والفيديو  «يوتيوب»،  الشهري 

عن «medly» مزيج األغاني من أنجح 

 Brown» مثل   بيونسيه  أغنيات  أشهر  و 

املغطاة   ،«Love On Top«و  «Halo«و  «Skin Girl

بصور وفيديوهات شانيل، وينتهي الفيديو بقول بيونسيه، 

«أحبك من كل قلبي».

يوم  توفيت  شانيل  إن  تقرير  وذكر 

بعد  مارس)   ٥) املايض  الجمعة 

رصاع دام عامني مع املرض، وذلك 

عن عمر يناهز الـ ١٣ عاًما، فقد 

تحصل  أن  الفتاة  استطاعت 

املتابعني  من  كبري  عدد  عىل 

عىل موقع التواصل االجتماعي 

كانت  كونها   «Instagram»

تفاصيل  وعائلتها  هي  توثق 

حياتها باستمرار.

أرسلت  املايض  سبتمرب  شهر  ويف 

إىل  البيضاء  الزهور  باقة من  بيونسيه 

شانيل بعد أن نرشت مقطع فيديو لها وهي 

ان  تغني «Love On Top» عندما كانت طفلة، بعد 

خرجت من املستشفى.
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كشـفت رشكـة إلكرتونيـات اسـتهالكية، لهـا مكاتـب يف فيينا والنمسـا 
وكاليفورنيـا، عن أول تلفزيون بشاشـة 165 بوصة يمكـن طيه عندما ال 
يكون قيد االسـتخدام، وبلمسة زر واحدة، يرتفع عمود بصمت عن األرض 
وينفتح ليكشـف عن شاشة MicroLED الهائلة بدقة 4k، واملثبتة بقاعدة 
من األلومنيوم، وتتكون الشاشـة من خمس لوحات MicroLED منفصلة 
والتي عند تثبيتها يف مكانها تبدو وكأنها شاشة عرض موحدة مع طبقات 

غري مرئية.
ويعرض التلفزيون الجديد القابل للطي M1 بسـعر 400 ألف دوالر، وتقول 
الرشكة عىل موقعها عىل اإلنرتنت: ”بضغطة زر، تفتح األرضية ويف غضون 
ثواٍن، يرتفع عمود أملس من األلومنيوم املشـكل آلًيا عن األرض، والشاشة 
مقاس 165 بوصة ”تستقر بسالسة“ لتزويد املستخدمني بتجربة ترفيهية 

مميزة. 
كما أنه من املقرر تسليم M1 للعمالء ابتداًء من الربع الثالث من هذا العام، 
وقال ألكسندر سواتيك، الرشيك اإلداري يف الرشكة: ”تعد شاشات التلفزيون 
الكبرية املثبتة عىل الحائط مفارقة تاريخية ىف التصميم الداخيل الحديث“.

يتوفر M1 بألوان مختلفة بما يف ذلك الذهبي واألسـود والتيتانيوم واختيار 
األغلفة لتناسب جميع األذواق ومتطلبات املساحة واإلعدادات.

تعتمد شاشـات Micro LED عىل ماليني الوحدات الصغرية ذاتية االنبعاث، 
والتـي تنبعـث من الضوء األحمـر واألخرض واألزرق لتجمـع للحصول عىل 

ألوان حادة بشكل جيد.

بعد إنتشـار العديد من األدوات والطرق للكشف عن فريوس (كورونا) املستجد 
يف العالـم، يأمـل املخرتع الهولنـدي، بيرت فان ويـس، أن يصبح ابتـكاره بديال 
للمسـحة األنفيـة والحلقية وحتـى الرشجية.ويعمل ويس عـىل التأكد من أن 
اخرتاعـه الجديد ناجع تماماً يف الكشـف عن اإلصابة بالوبـاء من عدمها، فما 
كان منـه إال أن طلـب من املشـاركني بتجاربه دخول حجـرة محكمة اإلغالق، 
ومن ثم الرصاخ أو الغناء، ليقوم الجهاز برتشـيح الهواء من خالله، وجمع كل 
الجزيئـات املنبعثة من الجهاز التنفيس ملن بداخلـه، ليتم تحليلها والتحقق من 
احتوائها عىل الفريوس من عدمه.واعترب ويس أن الرصاخ حال اإلصابة سينرش 
عـرشات اآلالف مـن الجزيئات التـي تحتوي عىل الفريوس، ولهـذا قام املخرتع 
بتشـييد حجرة صغـرية تحوي عىل ابتكاره بجانب مركـز لفحص (كورونا) يف 
ضواحي أمسـرتدام لتجربة اكتشـافه عىل أشـخاص تم اختبارهم للتو.وقالت 
إحدى املشاركات، وتدعى سورايا أسود تبلغ من العمر 25 عاما، بعد مشاركتها 
بالتجربـة: ”مـن الجيد دوما أن ترصخ، عندما ال يتمكن أحد من سـماعك رغم 
ذلك“.ووفقـا للمبتكر، فـإن تعرف الجهاز عـىل العدوى يسـتغرق فرتة زمنية 
ال تتعـدى ثالث دقائق فقـط، ويقوم الجهاز بالتعرف عـىل الفريوس من خالل 
حجمـه، وذلك باسـتخدام جهـاز قياس بتقنيـة النانومرت.يذكر أن السـلطات 
الصحية يف هولندا كانت وافقت، الشهر املايض، عىل اختبار يعتمد عىل التنفس، 

ويطلب من املشارك فيه النفخ يف أنبوب للتحقق من إصابته بالفريوس.

أثار رجل أعمـال أردني من أصل 
فلسـطيني ضجـة واسـعة عـىل 
مواقـع التواصـل االجتماعي بعد 
تـداول صـور ومقاطـع مصورة 
لـه وهو يـوزع الذهـب وهواتف 

”آيفون“ بني موظفيه.
وظهـر أحمـد أبـو سـنينة وهو 
يـوزع املجوهـرات والذهـب بني 
تقديـرا لجهودهـم يف  موظفيـه 

العمل وتحفيزا لهم.
منهـج  األعمـال  رجـل  ويسـلك 
مشاركة املوظف يف نجاح الرشكة 
النـوع  هـذا  أن  فربأيـه  كاملـة، 
مـن الحوافز يخـرج كل مهارات 

الفريـق، ويجعلـه يشـعر أن أي 
نجاح للرشكة هو نجاح شخيص 

له. 
ويف منشـور لـه بصفحتـه عـىل 
”فيسـبوك“، قـال أبـو سـنينة: 
”اليـوم كان واحـد مـن أفضـل 
أيـام العمـل يف رشكة التسـويق 

اإللكرتوني“ التي يديرها.
وأضـاف: ”ملا أشـوف الفرحة ايل 
ارتسمت عىل وجوه املوظفني بعد 
إهدائهـم موبايـالت آيفـون، هم 
يسـتحقوا أكثر منهـا. واحد من 
األشياء ايل تعلمتها يف إدارة العمل 

الناجح هو املشاركة“.

شـبكية  غرسـة  العلمـاء  طـور 
تحتوي عىل أكثر من 10000 قطب 
كهربائي لزراعتهـا يف العني، والتي 
يمكـن أن تمنـح املكفوفني شـكالً 
من أشكال الرؤية، وتتصل الغرسة 
السـلكًيا بنظام كمبيوتر موجود يف 
إطـار زوج مـن النظـارات املصمم 
خصيًصـا والذي يرتديه الشـخص 
أيًضـا، وترسـل الكامـريا املتصلـة 
باإلطـار إشـارات إىل الغرسـة عرب 
هـذا الكمبيوتـر وتـيضء األقطاب 

الكهربائية وفًقا لذلك.
وتعمل األقطاب الكهربائية املضيئة 
عىل تنشـيط خاليا الرؤية يف العني، 

والتي ترسل صورة إىل الدماغ.
تأتي الرؤية عىل شكل نقاط سوداء 
وبيضـاء، والتـي عـىل الرغـم مـن 
اختالفهـا بشـكل كبري عـن الرؤية 
الحقيقية، ستسمح للناس بالتمييز 

بني األشكال ويف النهاية األشياء.
1 سـم  الغرسـة بعـرض  أن  كمـا 
 5 أي أصغـر مـن عملـة  تقريًبـا، 
بنـس، وتم تصميم الغرسـة بحيث 
يتـم تركيبهـا مبـارشة يف شـبكية 
العـني يف الجزء الخلفـي من العني، 

والتـي تلتقـط اإلشـارات الصادرة 
عن حاسـوب دقيق عـىل أحد طريف 
النظـارات، ويتم تحديد اإلشـارات 
التـي ترسـلها بواسـطة الكامـريا 
املثبتـة يف مقدمة إطـار النظارات، 

بطريقة مشابهة لنظارات جوجل.
طـور  يف  التكنولوجيـا  وتتجـه 
الحصول عـىل موافقة طبية للبرش 
ولـم يتـم تجربتهـا حتـى اآلن عىل 
البرش، ومع ذلـك، يقول مطوروها 
التكنولوجيـا  إن  السـويرسيون، 
عملـت كما هـو متوقـع يف نماذج 

الواقع االفرتايض.
يوضح الربوفيسـور دييجو جيزي 
مـن املعهـد الفـدرايل السـويرسي 
للتكنولوجيا يف لوزان الذي ساعد يف 
تطوير الجهاز: ”تم تصميم نظامنا 
ملنـح املكفوفني شـكالً من أشـكال 
باسـتخدام  االصطناعيـة  الرؤيـة 
األقطـاب الكهربائية لتحفيز خاليا 

شبكية العني“.
ويقـول الفريـق، إن قـدرة النظام 
جاهـزة للتجـارب الرسيريـة كمـا 
هي، ونرشوا النتائـج التي توصلوا 

إليها يف مواد التواصل.
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