
@@@2ô@›Óñb–m

@@@4ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m

بغداد/ الزوراء:
امـس  والبيئـة،  الصحـة  وزارة  اعلنـت 
السـبت، املوقف الوبائـي اليومي لفريوس 
كورونـا املسـتجد يف العـراق، وفيما اكدت 
تسـجيل 4054 اصابة جديـدة و23 حالة 
وفاة وشـفاء 4086 حالـة، حددت دائرتي 
صحة الرصافة والكـرخ التوزيع الجغرايف 
لالصابات حسب املناطق.وذكرت الوزارة يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: ان عدد الفحوصات 
املختربية ليوم امس: 30999، ليصبح عدد 
7353052، مبينـة  الكليـة:  الفحوصـات 
انـه تم تسـجيل 4054 اصابة جديدة و23 
حالة وفاة وشـفاء 4086 حالة.واضافت: 
ان عـدد حاالت الشـفاء الـكيل: 681828 
االصابـات  امـا عـدد حـاالت   ،(90.4%)

الـكيل: 754318، بينما عـدد الحاالت التي 
تحت العالج: 58771، يف حني عدد الحاالت 
الراقـدة يف العنايـة املركـزة: 450، وعـدد 
حاالت الوفيـات الكيل: 13719.من جهته، 
اعلـن مدير عـام صحـة بغـداد الرصافة 
عبد الغني السـاعدي، تسجيل 477 اصابة 
جديدة بفريوس كورونـا بينها 297 حالة 
رصـد الوبائي للقطاعـات الصحية. وقال 
السـاعدي يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ان 
”املؤسسـات الصحيـة سـجلت يف جانـب 
الرصافـة 477 اصابـة جديـدة بفـريوس 
كورونـا موزعة كالتـايل: 297 حالة خالل 
الرصد الوبائي  للقطاعات الصحية : قطاع 
املدائن 25 حالة من خالل الرصد الوبائي.

بغداد/ الزورء:
أعلنـت منظمـة أوبـك، أن العـراق تبوأ 
املرتبة الثانية، بـني أكثر الدول األعضاء 
التي قامـت برفـع إنتاجهـا النفطي يف 
املنظمة، خالل شهر شباط املايض، فيما 
كشفت دراسة احصائية جديدة لرشكة 
للطاقة  الربيطانيـة  بريتـش برتوليـوم 
العامليـة، ان العـراق يف املركـز الخامس 
العاملية.وذكـرت  النفـط  باحتياطيـات 

منظمة أوبـك يف تقريرها الشـهري، أن 
”إنتـاج الدول الـ 13 األعضاء يف منّظمة 
الدول املصـدرة للنفط ”أوبك“، انخفض 
يف شـباط املايض، حيث بلغ يف املتوسـط 
24.848 مليون برميل يوميا، بانخفاض 
بلغ 647 ألف برميل يوميا عن مستويات 
شـهر كانـون الثانـي 2021 الـذي بلغ 

25.496 مليون برميل يوميا“.

بغداد/ الزوراء:
وصـل وزيـر الداخليـة عثمـان الغانمي، 
امس السـبت، اىل دولة قطر.وذكر املكتب 
االعالمـي لوزير الداخلية يف بيان مقتضب 

تلقته ”الزوراء“: ان وزير الداخلية عثمان 
الغانمي وصل اىل دولـة قطر .ومن املقرر 
ان يلتقي الغانمي بعدد من املسـؤولني يف 

قطر لبحث التعاون االمني بني البلدين.

بريوت/ متابعة الزوراء:
اطلقـت قـوى األمـن اللبنانيـة القنابل 
املحتجـني  لتفريـق  للدمـوع  املسـيلة 
وإبعادهم عن مدخل الربملان يف العاصمة 
بريوت.واحتج عرشات الشبان أمام أحد 
مداخل الربملان اللبناني، حيث استخدموا 
الحجـارة لرشـق سـاحة النجمـة خلف 
الجـدران اإلسـمنتية والحديدية.ونجـح 
املحتجون يف إزالة البوابات الحديدية ألحد 
مداخل مجلـس النواب.كما عمد آخرون 
إىل التظاهر أمام مرصف لبنان تعبريا عن 

رفضهم لسياسـاته املالية والنقدية التي 
أغرقـت البـالد يف تضخم كبري.وتسـببت 
األزمـة املاليـة يف لبنـان، التـي اندلعـت 
الكثرييـن  فقـدان  يف   ،2019 أواخـر  يف 
لوظائفهم وعجز الناس عن السحب من 
ودائعهم املرصفية.وخرس لبنان خالل 6 
أشـهر قرابة 60 إىل 65 باملئة من إجمايل 
ناتجه املحيل، من 52 مليار دوالر يف العام 
2019 إىل 18 مليار دوالر يف العام 2020، 
بينما ترتفع نسب الفقر والبطالة وتغلق 

املؤسسات أبوباها.

 عمان/ متابعة الزوراء:
انترش مقطـع فيديو للملك األردني 
عبد الله الثاني، امس السـبت، لدى 
تفقده مستشفى السلط الحكومي 
بعد حادثة انقطاع األوكسجني عن 
مـرىض كورونا ووفاة عـدد منهم، 
فيما أعلـن وزير الصحـة األردني، 
نذيـر عبيدات، تقديم اسـتقالته إىل 
رئيس الوزراء، بعـد حادث انقطاع 
األكسـجني يف مستشـفى السـلط 
الحكومي الجديد ووفاة 6 أشخاص.

وبـدا العاهـل األردنـي يف الفيديـو، 
املستشـفى  ملديـر  أسـئلة  يوجـه 
الدكتور عبدالرزاق الخشـمان حول 
الحادثـة، وسـط أجـواء صاخبـة 
يف املستشـفى.وكان امللـك األردنـي 
طلب قبل مغادرته املستشـفى من 
االسـتقالة.ويف حادثـة  الخشـمان 
مأسـاوية، انقطع األوكسجني عن 
يعالـج  الـذي  السـلط  مستشـفى 
مـرىض كورونا، مـا أدى إىل وفاة 6 
أشخاص، وفق ما أكد وزير الصحة 

نذير عبيدات الذي تقدم باستقالته 
مـن منصبه بناء عـىل إرادة ملكية.
كمـا أعلن وزيـر الصحـة األردني، 
نذير عبيدات، امس السـبت، تقديم 
اسـتقالته إىل رئيـس الـوزراء، بعد 
يف  األكسـجني  انقطـاع  حـادث 
مستشفى السلط الحكومي الجديد، 
 األمر الذي أدى إىل وقوع 6 وفيات من
املصابني بفريوس كورونا املسـتجد 

”كوفيد19-“.

بغداد/ الزوراء:
اكـد وزيـر الداخلية عثمـان الغانمـي، امس 
السـبت، ان دماء االبرياء التي سقطت يف البو 
دور بمحافظـة صـالح الدين لن تذهب سـدا، 
متوعدا بمحاسـبة الجناة بقـوة، وفيما وصل 
وزيـر الداخلية عثمان الغانمـي ، ونائب قائد 
العمليـات املشـرتكة عبـد االمري الشـمري اىل 
محافظة صالح الدين ،شـيع اهايل املغدورين 
الضحايـا وسـط مطالبـات بكشـف الجنـاة 
وتقديمهـم اىل العدالة لينالوا جزائهم العادل . 
وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي يف ترصيح 

متلفز تابعته «الزوراء»: إن «هناك طلبات من 
أهـايل القرية التي حصـل يف الحادث االرهابي 
بتبديـل القطعات العسـكرية وإعادة الخطط 
األمنيـة»، الفتاً اىل أن «هناك مداولة مع القائد 
العـام بهـذا الصدد وسـتكون هنـاك حلول». 
وأشار الغانمي اىل أن «دماء األبرياء لن تذهب 
سدا ،وستتم املتابعة واملحاسبة بقوة»، مبيناً 
أن «لجـان التحقيق التي أرسـلها القائد العام 
للقوات املسـلحة توصلت خالل ٢٤ سـاعة اىل 

نتائج ،وتم تحديد الجناة».

الزوراء/ يوسف سلمان:
يعقـد مجلس النـواب جلسـته االعتيادية  
يوم غد االثنني ، والتي سيدرج ضمن جدول 
اعمالهـا مرشوع قانـون املوازنة العامة ، 

التي قررت رئاسـة الربملان إدراجهـا بناًء 
عـىل طلب رسـمـي مرفقـا بتواقيع ١٥٠ 
نائبـا ، وذلـك بعد  حراك تبنـاه نواب كتل 
مختلفة عرب جمـع تواقيع ملطالبة رئاسة 

مجلـس النـواب بتحديد موعـد للتصويت 
عىل قانون املوازنة العامة .باملقابل تداولت 
اوساط نيابية صيغـة مقرتح جديد يتعلق 
باملـواد املعنية باقليم كردسـتان يف قانون 

املوازنـة العامـة .وقـال النائب عـن كتلة 
تحالف عراقيون ، عيل البديري لـ» الزوراء 
«، ان « املقرتح يتضمـن إلغاء الفقرة أوال 
من املادة (١١) التي تحتسـب مستحقات 

اقليم كردسـتان للسـنوات السـابقة من 
٢٠١٤ - ٢٠١٩ عىل الرغم من عدم تسليمه 

اإليرادات النفطية وغري النفطية «.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلن مرشعـون أمريكيون من الحزب الديمقراطي 
إنهم سـيعملون خالل أسـابيع عىل ترشيع لتعديل 
تفويض استخدام القوة العسكرية استعمله رؤساء 
من الحزبني لعقود لتربير هجمات خارج البالد.وقال 
النائب غريغوري ميكس إن لجنة الشؤون الخارجية 
التي يرأسها بمجلس النواب ستبدأ يف مناقشة إلغاء 
”تفويض استخدام القوة العسـكرية“ الذي سمح 
بالحرب يف العراق عام 2002.وقال ميكس يف مؤتمر 

عرب الفيديو مع مجموعة من النواب الديمقراطيني 
”أنـوي تجهيز ترشيع يف لجنة الشـؤون الخارجية 
يف األسـابيع املقبلة إللغائه (التفويض)“.ويسـعى 
أعضـاء يف مجلس الشـيوخ أيضا إىل إعادة سـلطة 
إعـالن الحرب إىل الكونغرس مـن البيت األبيض.ويف 
أعقاب رضبات جوية يف سوريا أمر بها الرئيس جو 
بايدن، طرحـت مجموعة من الحزبني يف الثالث من 
مارس آذار ترشيعا إللغاء تفويض اسـتخدام القوة 
العسـكرية يف العراق عام 2002 وتفويض آخر أقر 

يف عام 1991.ووافق مجلس النواب يف العام املايض 
عـىل إلغـاء تفويـض اسـتخدام القوة العسـكرية 
2002 لكـن اإلجـراء لـم يحـظ بموافقـة مجلـس 
الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك.
ويمنح الدسـتور سـلطة إعالن الحرب للكونغرس 
وليـس الرئيس. وتغريت هذه الصالحيـة بعد إقرار 
الكونجرس تصاريح ”اسـتخدام القوة العسكرية“ 
التـي ال تنقـيض بموعـد محـدد وذلـك يف قـرارات 
متعلقـة بالعـراق ويف تفويـض أجـاز الحـرب عىل 

تنظيم القاعدة يف أعقاب هجمات 11 سبتمرب أيلول 
2001.وقالـت النائبة باربـرا يل يف املؤتمر الصحفي 
إن ”تفويض اسـتخدام القوة العسكرية“ استخدم 
أكثر من 40 مرة لتربير هجمات يف 19 بلدا.وأضافت 
قائلـة ”حان الوقـت لكي ننهي هـذه الحروب التي 
ال تنتهي“.وقال آدم شـيف رئيـس لجنة املخابرات 
بمجلـس النواب إنـه ينبغي ألي تفويـض جديد أن 
يحمل موعـدا محددا وأن ينطبق عـىل دول محددة 

وينبغي التشاور بشأنه مع الكونجرس.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشف مستشـار رئيس الوزراء لشؤون 
االنتخابـات عبـد الحسـني الهنـداوي، 
عن اجراءات الحكومـة لدعم مفوضية 
مصـري  حـدد  وفيمـا  االنتخابـات، 

املراقبـة الدولية من قبـل االمم املتحدة 
لجنـة  تشـكيل  اعلـن  لالنتخابـات، 
امنيـة عليـا لتامـني االنتخابات.وقـال 
الهنـداوي يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان 
الحكومة قدمت الدعم الكامل ملفوضية 

االنتخابـات مـن اجـل انجـاح مهمتها 
الجـراء االنتخابات يف موعدهـا املحدد، 
الفتا اىل ان رئيـس الوزراء يويل اهتماما 
شـخصيا يف دعم املفوضية.واضاف: ان 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه 

بترسيـع التخصيصات املاليـة وإطفاء 
الديـون املرتاكمة بذمـة املفوضية، كما 
أمر بتشـكيل اللجنة األمنية االنتخابية 
ومهمتهـا زيـارة املحافظـات وتنظيم 
وزارة  ان  اىل  الفتـا  األمنـي،  الجانـب 

الداخليـة بعثت حماية للفـرق الجوالة 
التابعـة للمفوضية.واشـار اىل انـه تم 
إعداد مخازن آمنة يف بغداد واملحافظات 

للمفوضية.

النجف االرشف/ الزوراء:

تظاهر العرشات من اهايل محافظة النجف االرشف، 

امس السبت، امام مبنى املحافظة للمطالبة باقالة 

املحافظ لـؤي اليارسي، فيما طالـب العرشات من 

املحتجني، بإقالة محافظ بابل حسن منديل.

وقال مراسل ”الزوراء“: ان العرشات تظاهروا امام 

مبنى محافظـة النجف للمطالبـة باقالة املحافظ 

لـؤي اليـارسي، الفتـا اىل ان التظاهـرات شـهدت 

تصعيدا من قبل املحتجني من خالل حرق االطارات 

تعبريا عن غضبهم وسـط تجمع بـرشي كبري من 

قـوات مكافحة الشـغب.كما طالـب العرشات من 

املحتجني، امس السبت، بإقالة محافظ بابل حسن 

منديل.وقال مصدر أمني : إن ”العرشات يتظاهرون 

اسـفل مجرس الثـورة يف الحلـة، مطالبـني بإقالة 

املحافظ“.وهدد املحتجون، بحسب املصدر ”بحرق 

اإلطـارات وقطـع الشـوارع حال عدم االسـتجابة 

ملطالبهم“.
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بغداد/ نينا:
النقل  مشاريع  لتنفيذ  العامة  الرشكة  أكدت   
الربط  مرشوع  بتنفيذ  املبارشة  واملواصالت، 
السككي مع دول الجوار قبل نهاية العام الحايل.

يف  األسدي  خليل  زيد  الرشكة  عام  مدير  وقال 
دول  مع  السككي  «الربط  إنَّ  صحفي  ترصيح 
وبشكل  العراق،  مصلحة  بمراعاة  يكون  الجوار 
وبما  الرتانزيت،  وخدمة  املوانئ  بناء  مع  متواٍز 
يخدم العمل النقيل».واشار االسدي، اىل الحاجة 
بها  تمرُّ  التي  لألرايض  واستمالك  كبري  لتمويل 

الخطوط.

@Ôÿÿè€a@¡iã€bi@Òãíbjæa@Z@›‘‰€a
Ô€b®a@‚b»€a@ÚÌbË„@äaÏßa@fiÎÜ@…fl

@754@Âfl@ãr◊¸@…–mãm@÷aã»€bi@b„ÎäÏ◊@pbibña
—€a@13.7@Ä€a@Û�Énm@pbÓœÏ€aÎ@b–€a
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@÷aã»€a@ÒäbÌçi@á»Ì@ãÁå˛a@ÑÓí
o”Î@lã”di

@ÚñäÏj€a@—”Ïm@…fl@ã‘nèÌ@ä¸Îá€a
fiaÏvn€a@ãƒy@ıaãu

بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيـس ديوان الوقف السـني سـعد 
كمبش ، أن شـيخ األزهر الرشيف أحمد 
الطيـب وعد بزيـارة العـراق قريباً.وقال 
كمبـش يف ترصيح صحفـي: إنه «التقى 
خـالل زيارتـه جمهوريـة مرص، شـيخ 
االزهـر أحمـد الطيـب، وقام بتسـليمه 
دعوتـني مـن رئيـس الـوزراء مصطفى 
الكاظمي ورئيـس مجلس النواب محمد 

الحلبـويس، لزيـارة بغداد».وأضـاف، أن 
«شـيخ االزهر وعد بزيارة العراق بأقرب 
وقـت»، مبينـا أن «شـيخ االزهـر زادت 
رغبتـه بتقديم موعد زيارتـه إىل بغداد».

وأشـار اىل أنه «سـيتم توجيـه دعوة اىل 
وزيـر األوقاف املـرصي ورئيس املجلس 
األعىل للشؤون اإلسـالمية محمد مختار 
مـربوك ومفتـي مـرص شـوقي ابراهيم 

لزيارة العراق».

بغداد/ الزوراء:
توقفـت البورصـة الرئيسـية يف سـوقي 
الكفـاح والحارثيـة بالعاصمـة العراقية 
بغداد عن التداول نتيجة الحظر الشـامل 
الـذي تم تطبيقه ابتداء مـن يوم الجمعة  
املايض والذي يسـتمر لغايـة اليوم األحد.
واستقرت أسـعار البيع والرشاء يف محال 

الصريفـة باالٔسـواق املحليـة التي فتحت 
البعـض منها ابوابها يف بغـداد، حيث بلغ 
سـعر البيع ١٤٦٠٠٠ دينار عراقي، بينما 
بلغت اسـعار الرشاء ١٤٥٠٠٠ دينار لكل 
١٠٠ دوالر امريكي.امـا البورصة يف اربيل 
عاصمة لم تشهد امس تداوال ايضا لوجود 

عطلة رسمية فيها.

Ú€b‘né¸a@ÍãÌáfl@Âfl@k‹�ÌÎ@¡‹è€a@Û–ìfl@¿@b„ÎäÏ◊@Ûöãfl@á‘–nÌ@ÊÜä˛a@Ÿ‹fl
Úzó€a@ãÌåÎ@Ú€b‘néaÎ@µvè◊Î˛a@ò‘„@ıaãu@ôbÉíc@V@ÒbœÎ@á»i

بغداد/ متابعة الزوراء:
تراجعت أسعار خام «برنت»، خالل تعامالت، لكنها بقيت قرب ٧٠ دوالرا للربميل يف ظل حالة 
من التفاؤل بشأن تعايف الطلب يف النصف الثاني من العام الجاري.ونزلت العقود اآلجلة لخام 
«برنت» بنسبة ٠٫٥ باملئة إىل ٦٩٫٣٠ دوالر للربميل، بحلول الساعة ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش، 
بينما بلغ خام «غرب تكساس الوسيط» األمريكي ٦٥٫٦٥ دوالر للربميل منخفضا بنسبة ٠٫٦ 
هذا  «برنت»  خام  ينهي  قد  متتالية،  أسابيع  سبعة  مدى  عىل  استمرت  مكاسب  باملئة.وبعد 
األسعار  المست  أن  بعد  األرباح  لجني  الخام  املستثمرون  باع  إذ  تقريبا،  تغيري  دون  األسبوع 
أعىل مستوى يف ١٣ شهرا يوم االثنني املايض عقب هجوم عىل منشآت نفط سعودية.كما تلقت 
املعنويات الدعم من قرار ملنظمة البلدان املصدرة للبرتول «أوبك» وحلفائها، املجموعة املعروفة 
باسم «أوبك+» بإبقاء تخفيضات اإلنتاج كما هي إىل حد كبري يف أبريل املقبل.ويضخ املستثمرون 

األموال يف السلع األولية مثل النفط بفضل توقعات بتعايف الطلب يف النصف الثاني من العام.

@aä¸ÎÜ@70Ä€a@lã”@@¡jËÌ@Co„ãiD@wÌçfl
kébÿæa@Âfl@Ú‹è‹é@á»i
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Ú€b‘né¸a@ÍãÌáfl@Âfl@k‹�ÌÎ@¡‹è€a@Û–ìfl@¿@b„ÎäÏ◊@Ûöãfl@á‘–nÌ@ÊÜä˛a@Ÿ‹fl

بوليفيا/ متابعة الزوراء:
السابقة، جانني  املؤقتة  الرئيسة  اعتقال  السبت، عن  اليوم  البوليفية  الحكومة  أعلنت 

آنييز، ووزيرين سابقني من أعضاء حكومتها.
وكتب وزير الداخلية البوليفي، كارلوس إدواردو دي كاستيليو، عىل حسابه يف «تويرت» 
أن الرشطة ألقت القبض عىل آنييز التي قادت البالد عىل مدى عام، خالل فرتة بني نوفمرب 
٢٠١٩ ونوفمرب ٢٠٢٠.بالتزامن مع ذلك، اتهمت الرئيسة املؤقتة السابقة عرب «تويرت» 
أيضا «الحركة نحو االشرتاكية» الحاكمة بمالحقتها لدواع سياسية، قائلة: «يتهمونني 

باملشاركة يف انقالب لم يحدث أبدا. أصيل من أجل بوليفيا وكل البوليفيني».
جاء ذلك يف أعقاب اعتقال السلطات البوليفية وزيري العدل والطاقة السابقني، ألفارو 

كويمربا ورودريغو غوسمان.
وجاءت هذه اإلجراءات يف ظل إصدار النيابة الخاصة بقضايا الفساد يف بوليفيا أمس 
آنييز و١٠ مسؤولني يف حكومتها منهم وزراء سابقون، بتهمة  اعتقال بحق  مذكرات 

اإلرهاب والخيانة العظمى والتواطؤ اإلجرامي.
البالد يف  التي شهدتها  النيابة يف األحداث  ويأتي ذلك ضمن إطار التحقيق الذي تجريه 
الرئيس  النطاق  واسعة  شعبية  مظاهرات  أجربت  حني   ٢٠١٩ أكتوبر-نوفمرب  أواخر 

السابق إيفو مورالس عىل ترك منصبه، وتعترب النيابة هذه األحداث انقالبا سلطويا.
أكتوبر  يف  جرت  التي  االنتخابات  نتيجة  البالد  يف  الحكم  إىل  موراليس  اشرتاكيو  وعاد 

املايض.

بغداد/ الزوراء:

امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 

السبت، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 

العراق، وفيما اكدت  كورونا املستجد يف 

تسجيل ٤٠٥٤ اصابة جديدة و٢٣ حالة 

وفاة وشفاء ٤٠٨٦ حالة، حددت دائرتي 

صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف 

لالصابات حسب املناطق.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: 

ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 

٣٠٩٩٩، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 

٧٣٥٣٠٥٢، مبينة انه تم تسجيل ٤٠٥٤ 

وشفاء  وفاة  حالة  و٢٣  جديدة  اصابة 

٤٠٨٦ حالة.

الكيل:  الشفاء  ان عدد حاالت  واضافت: 

حاالت  عدد  اما   ،(٪٩٠٫٤)  ٦٨١٨٢٨

عدد  بينما   ،٧٥٤٣١٨ الكيل:  االصابات 

 ،٥٨٧٧١ العالج:  تحت  التي  الحاالت 

العناية  يف  الراقدة  الحاالت  عدد  حني  يف 

الوفيات  حاالت  وعدد   ،٤٥٠ املركزة: 

الكيل: ١٣٧١٩.

من جهته، اعلن مدير عام صحة بغداد 

تسجيل  الساعدي،  الغني  عبد  الرصافة 

كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة   ٤٧٧

بينها ٢٩٧ حالة رصد الوبائي للقطاعات 

الصحية.

وقال الساعدي يف بيان تلقته «الزوراء»: 

ان «املؤسسات الصحية سجلت يف جانب 

بفريوس  جديدة  اصابة   ٤٧٧ الرصافة 

كورونا موزعة كالتايل: ٢٩٧ حالة خالل 

 : الصحية  للقطاعات  الوبائي   الرصد 

قطاع املدائن ٢٥ حالة من خالل الرصد 

االستقالل٣٣ حالة من  : قطاع  الوبائي 

النهروان  قطاع   / الوبائي  الرصد  خالل 

 / الوبائي  الرصد  خالل  من  حالة   ٤٩

قطاع البلديات االول ٣١ حالة  من خالل 

الوبائي / قطاع بغداد جيدة ١٨  الرصد 

الوبائي / قطاع  الرصد  حالة من خالل 

بلديات الثاني ٢٢ حالة من خالل الرصد 

من  حالة   ٤٣ الصدر  قطاع   / الوبائي 

الرصافة  قطاع   / الوبائي  الرصد  خالل 

الوبائي/  الرصد  خالل  من  حالة   ١٥

قطاع الشعب ٢٥ حالة من خالل الرصد 

االعظمية ٣٦ حالة من  الوبائي/ قطاع 

خالل الرصد الوبائي .

واشار اىل ان ١٨٠ حالة خالل مراجعتهم 

للمؤسسات الصحية : ٦٩ حالة  يف مدينة 

مدرسة   / املحالت  عىل  الصدرموزعة 

االصالة / السوق الكبري / سوق العورة 

/ الحميدية / حي الكوفة /  الكيارة / 

الزراعي / قطاع ١ / / قطاعات ٢٣ و 

٣٦ ٤٥ و ٥٧ و ٥٦ و ٥٤      /  االورفيل  / 

الحبيبية /حي طارق / جميلة  / ٥١ / 

ق ٥١ /  قطاع ٧٣ / ٥٣٨ / ٥٤٢ / ٥٦٥ 

 / ٥١٣ / ٥٥٢ /٥٤٧  / ٥٥٥ / ٥١٩ /

 /  ٥٥٦  /  ٥٥٠  /  ٥٤٦  /  ٥٢١  /  ٥٢٠

٥١٩  ، ٥حاالت  يف شارع فلسطني محلة 

/  قرب نادي الرتكمان  / ٥١٠ /   

حي   / محلة   الشعب   يف  حاالت     ١٠

   ٣٤١  /٣٣٣  /  / البساتني  حي    / اور 

يف  حاالت    ٤  ،  ٣٢٤  / اللقاء  /مدرسة 

منطقة الزعفرانية توزعت عىل محالتها 

الزراعي   / الكهرباء  شارع   / املعهد   /

النهروان  يف  ٣ حاالت     ، الطاقة  / حي 

  / املدائن  يف  ٨حاالت    ، الزراعي   /

الجعارة   / دياىل   جرس     / الكرغولية  

حاالت   ٥  ، الوحدة  حي   / التاميم     /

االنتصار   /  ٢١٥  / محلة  الحسينية  يف 

يف  حاالت    ٣  ، املعسكر    / الثعالبة   /

منطقة الكفاءات  محلة ٧٦٦ ، ٩حاالت   

يف منطقة الكرادة محلة/ ٩٣٠ / ٩٠٩ / 

٩٠١ ، ٣ حاالت  يف منطقة بغداد جديدة 

محلة ٧٢٥ / ٧١٩ / ٧٠٣ ، ١١ حالة  يف 

منطقة االمني محلة / املعلمني /  ٧٣٥ / 

٧٢٨ / نواب ضباط / ٧٣٣ ، ٧ حاالت يف 

منطقة املشتل محلة ٧٢٩ / ٧٥٦ / ٧٣٠ 

، ٣ حاالت يف منطقة الغدير محلة ٧٠٤ / 

٧٠٦ ، ٤ حاالت يف منطقة العبيدي محلة 

منطقة  يف  حاالت   ٥  ،  ٧٦٢  /  ٧٦٥  /

زيونة  محلة / تقاطع ميسلون /  ٧١٤ 

 / املعامل  منطقة  يف  حاالت   ٣  ،٧١٣  /

الزراعي ،وحالتني يف كل من / الطالبية 

 / الكرب  ام   / الغزالية    /   ٣٢٣ محلة 

الكاظمية محلة ٤٠٥  / سبع ابكار  / 

 / الجهاد  حي   / الصويرة    / الشطرة  

الدورة   / العمارة  / الشماعية  / حي 

النرص محلة٧٧٣ / بسماية.   

جميع  نقل  «تم  انه  الساعدي  واضاف 

الحاالت اىل الحجر الصحي لتلقي العالج 

اىل  املعتمدة»، مشريا  الربوتوكوالت  وفق 

ان «العدد الرتاكمي لإلصابات  ارتفع اىل 

٩٠٤٠٧ تويف منهم ١٤٧٤ لالسف  فيما 

اكتسب الشفاء    ٨٢٧١٤  حالة شفاء 

ومتبقي قيد العالج ٦٢١٩ «

الجهود  تلك  اىل «مراعاة  الساعدي  ودعا 

والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد 

بإجراءات  االلتزام  خالل  من  الشفاء 

والرتكيز  الكمامات   ولبس  الوقائية 

التهاون   وعدم  االجتماعي   التباعد  عىل 

وتقدير تلك الجهود». 

تبذل من  التي  «الجهود  الساعدي  وثمن 

ملعالجة  الرصافة  صحة  مالكات  قبل 

مضحني  كورونا  فريوس  مصابي 

بأرواحهم إلنقاذ املصابني الفريوس».

الكرخ،  صحة  دائرة  حددت  ذلك،  اىل 

الوبائي لها مع اعداد و عناوين  املوقف 

الحاالت املشخصة يف مخترباتها بمرض 

اعداد  مع  املستجد  كورونا  فايروس 

الشفاء والوفيات لغاية الساعة العارشة 

من ليلة الجمعة واملعلن عنها امس.

وذكرت الدائرة يف بيان تلقته «الزوراء»: 

كاآلتي  موزعة    ٧٨٠ االصابات  عدد  ان 

 /٣٢ غريب   ابو   /٢٧ دشري   ابو   :

 /١٩ التاجي   /٣٠ البياع   /٢٥ االعالم 

 /٣٥ الحرية   /٨ الحارثية   /٣ الرتاث 

الدولعي    /٥٤ الدورة   /١٢ الخطيب  

 /١٨ السيدية    /١١ الرحمانية    /١١

الخامسة  الرشطة   /١٢ الشالجية  

 /٣٥ الشعلة    /٥ الرابعة   الرشطة   /٦

الصالحية  ٧/ الطارمية  ٧/ الطوبجي  

 /١١ العطيفية    /١٦ العامرية    /١٤

القادسية   /٢١ الغزالية    /٣ العالوي 

 /١١ اللطيفية    /٤٠ الكاظمية    /٨

املكاسب    /٦ املعالف   /٤٦ املحمودية 

٨/ املنصور  ٢٤/ املواصالت ٦/ النرص 

والسالم  ٦/ الوشاش ٣/ الريموك  ٢٤/ 

اليوسفية  ٩/ جكوك ١٠/ حي الجامعة 

الخرضاء   حي   /٢٧ الجهاد  حي   /٢١

العدل  ٢٠/  العامل ٢٧/ حي  ١٤/ حي 

حي الفرات ٦/ سويب ١٠/ شارع حيفا 

الرشيد ٧/  ٧/ كرادة مريم ١٢/ ناحية 

سكنة جانب الرصافة  ٦، مبينة ان عدد 

الشفاء: ٧٩٠، بينما الوفيات: ٣.

الزوراء/ يوسف سلمان:
غد  يوم  االعتيادية   جلسته  النواب  مجلس  يعقد 
اعمالها  جدول  ضمن  سيدرج  والتي   ، االثنني 
مرشوع قانون املوازنة العامة ، التي قررت رئاسة 
مرفقا  رسمـي  طلب  عىل  بناًء  إدراجهـا  الربملان 
نواب  تبناه  بعد  حراك  وذلك   ، نائبا  بتواقيع ١٥٠ 
رئاسة  ملطالبة  تواقيع  جمـع  عرب  مختلفة  كتل 
مجلس النواب بتحديد موعد للتصويت عىل قانون 

املوازنة العامة .
مقرتح  صيغـة  نيابية  اوساط  تداولت  باملقابل 
يف  كردستان  باقليم  املعنية  باملواد  يتعلق  جديد 

قانون املوازنة العامة .
وقال النائب عن كتلة تحالف عراقيون ، عيل البديري 
الفقرة  إلغاء  يتضمن  املقرتح   » ان   ،» الزوراء  لـ» 
أوال من املادة (١١) التي تحتسب مستحقات اقليم 
 ٢٠١٩  -  ٢٠١٤ من  السابقة  للسنوات  كردستان 
عىل الرغم من عدم تسليمه اإليرادات النفطية وغري 

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

النفط العراقية (سومو).
واضاف ان « تلغى الفقرة ثالًثا التي تلزم السلطات 
املالية  والتزاماته  االقليم  قروض  بدفع  االتحادية 

التي أبرمها يف السنوات ( ٢٠١٤- ٢٠١٩) ، مبينا ان 
« املادة (١١ – ثالثا)  تعاد صياغتها( يلتزم االقليم  
العراقي  للمرصف  قروض  من  بذمته  ما  بتسديد 

للتجارة) .
الربنامج  تنفيذ  متابعة  لجنة  قدمت  ذلك  اىل 
طلبا   ، النيابية  السرتاتيجي  والتخطيط  الحكومي 
الذي  مقرتحها  لتبني  الوزراء  مجلس  اىل  رسميا 
التي لم  النيابية  املالية  اللجنة  اىل  سبق وان قدمته 

تعمل به .
راتب  مبلغ  زيادة  يتضمن  املقرتح   » ان  واضاف 

الرجل  راتب  بجعل  وذلك   ، االجتماعية  االعانة 
ألف  بدال من ١٧٥  دينار شهريا  ألف  وارسته ٢٥٠ 
ألف   ٣٠٠ اىل  وارستها  املرأة  راتب  وزيادة   ، دينار 
ان  مبينا   ،» دينار شهريا  ألف  بدال من ٢٢٥  دينار 
« مجلس الوزراء يمتلك الصالحية القانونية لزيادة 
الحماية  قانون  من   (٢٤) املادة  حسب  الراتب 
االجتماعية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤»، مؤكدا ان الزيادة 
براتب االعانة ستخفف الرضر الحاصل عىل االرس 
الفقرية جراء ارتفاع سعر رصف الدوالر واالجراءات 

االحرتازية للحد من جائحة كورونا.

الزوراء/ حسني فالح:
لشؤون  الوزراء  رئيس  مستشار  كشف 
الهنداوي،  الحسني  عبد  االنتخابات 
مفوضية  لدعم  الحكومة  اجراءات  عن 
املراقبة  مصري  حدد  وفيما  االنتخابات، 
الدولية من قبل االمم املتحدة لالنتخابات، 
لتامني  عليا  امنية  لجنة  تشكيل  اعلن 

االنتخابات.
وقال الهنداوي يف حديث لـ»الزوراء»: ان 
الكامل ملفوضية  الدعم  الحكومة قدمت 
مهمتها  انجاح  اجل  من  االنتخابات 
املحدد،  موعدها  يف  االنتخابات  الجراء 
اهتماما  يويل  الوزراء  رئيس  ان  اىل  الفتا 

شخصيا يف دعم املفوضية.
مصطفى  الوزراء  رئيس  ان  واضاف: 
التخصيصات  بترسيع  وجه  الكاظمي 
بذمة  املرتاكمة  الديون  وإطفاء  املالية 
اللجنة  بتشكيل  أمر  كما  املفوضية، 
زيارة  ومهمتها  االنتخابية  األمنية 
املحافظات وتنظيم الجانب األمني، الفتا 
اىل ان وزارة الداخلية بعثت حماية للفرق 

الجوالة التابعة للمفوضية.
يف  آمنة  مخازن  إعداد  تم  انه  اىل  واشار 

بغداد واملحافظات للمفوضية.
وبشان الرقابة الدولية قال الهنداوي ان 
املتحدة  االمم  اىل  طلبا  قدمت  الحكومة 
وننتظر  العراق  اىل  فريق  ارسال  بشان 
قرار االمم املتحدة بشان الرقابة الدولية، 

مؤكدا ان هناك فرق تعمل مع مفوضية 
االنتخابات منذ عام ٢٠٠٤ ولكن عددها 
املفوضية  لحاجة  نظرا  ويتناقص  يزداد 
يزداد  االنتخابات  فرتة  يف  حيث  لهم، 
حيث  يتناقص،  غريها  ويف   ، اعدادهم 
تقديم  او  فني  احيانا  يكون  عملها 

االستشارة وغريها.
الدولية  الرقابة  من  الهدف  ان  وتابع: 
انتخابات شفافة ونزيهة وبعيدة  اجراء 
التزوير، مشددا عىل رضورة فرض  عن 
عقوبات صارمة عىل أي انتهاك للقوانني 
طرف  أو  مرشح  أي  ومن  االنتخابية 

كان.
العليا  ويف وقت سابق كشفت املفوضية 
لالنتخابات باالرقام استعداداتها الجراء 

االنتخابات املقبلة.
جمانة  املفوضية  باسم  املتحدثة  قالت 
الغالي يف حديث لـ»الزوراء»: ان مفوضية 
الجراء  االستعدادات  اتم  عىل  االنتخابات 
حيث  املحدد  موعدها  يف  االنتخابات 
انطلقت بمرحلة تحديث سجل الناخبني 
والتي هي اوىل مراحل العملية االنتخابية 
ومستمرة  املايض  الثاني  كانون   ٢ يف 

لغاية اليوم .
للبيانات  التحديث  نتائج  ان  واضافت: 
حالة،  و١٢٧  الف  و٢٢  مليون  بلغت 
النازحني،  من  و١٠٦  الف   ١٤ منهم 
بينما املواليد الجدد بلغ ٢٧٩ الف و٦٩٥ 

تحديثا من اصل مليوني و٦٠٠ شخص 
من املواليد الجدد ٢٠٠١ و٢٠٠٢ و٢٠٠٣، 
الفتة اىل ان التسجيل البايومرتي بلغ ١٥ 
اما  مسجال،  و٥١٨  الف  و٥٣٤  مليونا 
البطاقات التي وزعت عىل الناخبني بلغت 

١٣ مليونا و٢٨٤ الف و٩٣١ بطاقة.
هناك  ان  الغالي:  قالت  املراقبة  وبشان 
عمليات  تراقب  مدني  مجتمع  منظمات 
الناخبني،  وسجالت  البيانات  تحديث 
محيل  مراقب   ٣٧٢٦ عددهم  بلغ  حيث 
وكذلك  املدني،  مجتمع  منظمات  من 
مراقبني من وكالء االحزاب ٣١٨٤ وكيل 

حزب سيايس.
واوضحت، انه بعد املرحلة االوىل انطلقت 
السياسية  التحالفات  تسجيل  مرحلة 
واستقبال القوائم االنتخابية، مؤكدة انه 
لدى املفوضية ٣٠ تحالفا مصدقا منهم 
٢٥ تحالفا مصدق عليه قبل عام ٢٠١٨ 
املصادقة  تمت  جديدة  تحالفات  و٥ 
عليها االن، وهناك ايضا ٨ تحالفات قيد 

التاسيس.
لديهم  حزبا   ٢٤٩ هناك  ان  اىل  ولفتت 
قيد  حزبا  و٥٨  تاسيس،  شهادة 
ابدت  التي  االحزاب  بينما  التاسيس، 
بلغ ٩٩  االنتخابات  باملشاركة يف  الرغبة 
االحزاب  دائرة  مراجعتهم  بعد   ، حزبا 
وتقديمهم طلب املشاركة يف االنتخابات 

املقبلة.

عمان/ متابعة الزوراء:

األردني  للملك  فيديو  مقطع  انترش 

لدى  السبت،  امس  الثاني،  الله  عبد 

تفقده مستشفى السلط الحكومي 

عن  األوكسجني  انقطاع  حادثة  بعد 

منهم،  عدد  ووفاة  كورونا  مرىض 

األردني،  الصحة  وزير  أعلن  فيما 

إىل  استقالته  تقديم  عبيدات،  نذير 

انقطاع  حادث  بعد  الوزراء،  رئيس 

السلط  مستشفى  يف  األكسجني 

الحكومي الجديد ووفاة ٦ أشخاص.

الفيديو،  يف  األردني  العاهل  وبدا 

املستشفى  ملدير  أسئلة  يوجه 

حول  الخشمان  عبدالرزاق  الدكتور 

يف  صاخبة  أجواء  وسط  الحادثة، 

املستشفى.

قبل  طلب  األردني  امللك  وكان 

الخشمان  من  املستشفى  مغادرته 

االستقالة.

انقطع  مأساوية،  حادثة  ويف 

السلط  مستشفى  عن  األوكسجني 

الذي يعالج مرىض كورونا، ما أدى 

أكد  ما  وفق  أشخاص،   ٦ وفاة  إىل 

الذي  عبيدات  نذير  الصحة  وزير 

بناء  منصبه  من  باستقالته  تقدم 

عىل إرادة ملكية.

األردني،  الصحة  وزير  أعلن  كما 

تقديم  السبت،  امس  عبيدات،  نذير 

بعد  الوزراء،  رئيس  إىل  استقالته 

يف  األكسجني  انقطاع  حادث 

مستشفى السلط الحكومي الجديد، 

وفيات   ٦ وقوع  إىل  أدى  الذي  األمر 

كورونا  بفريوس  املصابني  من 

املستجد «كوفيد-١٩».

ترصيحات  يف  عبيدات،  نذير  وقال 

«يف  إنه  األردني،  التلفزيون  مع 

انقطاع  السبت، حدث  اليوم  صباح 

السلط  مستشفى  يف  لألكسجني 

عن  ناتج  وهو  الجديد،  الحكومي 

الذي  األكسجني،  خزانات  يف  نقص 

إىل  أدى  الذي  األمر  خزانني،  لديه 

وقوع ٦ وفيات»، مضيفا أن «هناك 

عىل  األكسجني  لنقص  تأثري  ربما 

التحقق  وسيتم  الوفيات  هذه 

نقص  السبب  هناك  كان  حال  يف 

األكسجني».

وبني أنه «ال يوجد لديه تربير للموت، 

تقصري  هناك  يكون  أن  من  بد  وال 

وسيتم محاسبة املقرصين»، مشريا 

بإجراء  وجه  الوزراء  رئيس  أن  إىل 

تحقيق بهذا الخصوص.

أن  األردني،  الصحة  وزير  وأكد 

وأنه  يحاسبوا  أن  بد  ال  «املقرصين 

املسؤولية  يتحمل  للصحة  كوزير 

األخالقية ومستعد لتحملها»، معلناً 

الحكومة،  من  استقالته  تقديم 

مقدما التعازي لذوي املتوفني.

للصرب  يحتاج  «األمر  أن  وشدد عىل 

العدالة  أن  مبيناً  الجميع»،  من 

يجب أن تأخذ مجراها. ولفت إىل أن 

بعد  للمستشفى  وصل  األكسجني 

ساعة من االنقطاع وتفقد وجوده 

وجود  عدم  مؤكداً  كافية،  بكميات 

مشكلة اآلن يف املستشفى.

طوقت  قد  األمنية  األجهزة  وكانت 

تتعلق  أنباء  ورود  بعد  املستشفى 

األكسجني  أسطوانات  يف  بمشكلة 

لدى مرىض كورونا عىل أّرسة العناية 

مدير  وقال  املستشفى.  يف  املشددة 

الخشمان:  عبدالرزاق  املستشفى 

األجهزة  من  األوكسجني  نفاذ  إن 

كورونا  فريوس  بمرىض  الخاصة 

ناجم عن كمية االستهالك الكبرية، 

وهو أمر متوقع لكثرة الضغط عىل 

األجهزة.

األردنية  األنباء  وكالة  قالت  فيما 

الرسمية «برتا»، إن «رئيس الوزراء 

بإجراء  وجه  الخصاونة،  برش 

انقطاع  حادثة  يف  فوري  تحقيق 

السلط  مستشفى  يف  األكسجني 

الحكومي، وشدد الخصاونة عىل أن 

وشّفافاً  واضحاً  سيكون  التحقيق 

تفاصيله عىل  وشامالً وستعلن كل 

املأل.

األخرية  األسابيع  يف  األردن  ويشهد 

إصابات  أعداد  يف  قياسية  أرقاما 

بينما  كورونا،  فريوس  ووفيات 

تشديد  عن  الحكومة  أعلنت 

اإلجراءات والقيود.
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الخرطوم/متابعة الزوراء:
عىل الرغم من سـجن زعيم الجنجويد السـابق 
موىس هالل فإن الكثري من امليليشيات الناشطة 
يف دارفـور مازالـت تدين لـه بالوالء كمـا أنه ال 
يـزال زعيمـا لحركة مجلـس الصحـوة الثوري 
السـوداني، وهي خصال تؤهلـه للعب دور هام 
يف تسـوية النزاع املسلح الذي يعصف باستقرار 

السودان.
وأوحـت عملية إطـالق رساح زعيـم الجنجويد 
السـابق موىس هـالل، بأنها تعكـس مرونة يف 
تطبيـق منهـج العدالـة االنتقاليـة، كمحاولـة 
لتربير اإلفـراج عنه بعد حـوايل أربعة أعوام من 
اعتقاله. ولم يدرك من روجوا للفكرة خطورتها 
وما ستجلبه من صداع للحكومة، حيث حملتها 
دوائر سياسية معانَي تنسحب عىل فلول النظام 

السابق.
وقالـت مصـادر سـودانية مطلعـة، إن منهـج 
العدالـة االنتقاليـة ال ينطبق عـىل قضية هالل، 
وأن الرئيس السـابق عمر البشـري واملسـؤولني 
الذيـن عملـوا معه خالل فـرتة حكمـه ارتكبوا 
جميعـا جرائـم ال تغتفـر قانونيا أو سياسـيا، 
وال تسـتحق الصفـح ومثّبتـة وأي تالعب فيها 
والرتويج إىل أنها جزء من عدالة انتقالية سـوف 
يـؤدي إىل املزيد من توتري األوضـاع يف البالد، ألن 

تطبيقها عليهم يحتاج فرزا دقيقا.
وأطلقـت السـلطات السـودانية رساح رئيـس 
وزعيـم  الحـايل،  الثـوري  الصحـوة  مجلـس 
الجنجويد السابق، بعفو رئايس أسقط عنه تهما 
كان يحاكـم بموجبهـا، وهو مـا اعتربته دوائر 

سياسـية مصالحة تدعم العدالة االنتقالية.
وواجه هالل إضافـة إىل اثنني من أبنائه وبعض 
قيـادات مجلس الصحوة تهمـا تتعلق بمقاومة 
ومناهضـة نظـام البشـري وشـطبت الدعـوى 

املوّجهة ضدهم بواسطة املحكمة العسكرية.
واعتـرب القيـادي بمجلـس الصحـوة الثـوري 
إسـماعيل األغبش، ما تم ”مصالحة اجتماعية 
يف إطـار العدالة االنتقالية تمثـل راكوبة جديدة 
للسـالم يمكـن أن تطبـق عـىل كل القبائل التي 

بينها خالفات يف دارفور“.
النائـب األول لرئيـس مجلـس  وقـاد املبـادرة 
السـيادة، قائد قوات الدعم الرسيع الفريق أول 
محمـد حمدان دقلو (حميدتـي)، يف أول خطوة 
قيـل إنها تعكس تطبيق العدالة االنتقالية، وهو 
الـذي أسـهم يف بقاء هالل بالسـجن طوال هذه 
السـنوات نتيجة خـالف مريـر دار بينهما عىل 
النفوذ يف إقليم دارفـور، مع أنهما ينحدران من 

عشرية الرزيقات العربية.
واستندت املحكمة العسـكرية يف إسقاط التهم 
املنسـوبة لهـالل إىل تنازل ما يسـّمى بـ”أولياء 
الدم“ عـن حقهم يف القصاص، وجرت تسـوية 
شاملة قضت بدفع الدّيات، وحفظت اإلجراءات 
الجنائية، وضمن ناظر قبيلة الرزيقات محمود 

موىس مادبو املتهمني.
وقـال عضو هيئـة محامي دارفـور نرصالدين 
يوسـف، إن محاكمـة مـوىس هـالل ارتبطـت 
بجرائم ذات طابع قبيل وميليشـياوي، وتخضع 
دائمـا ملصالحات عرفيـة، وأن رصاعه املعروف 
مـع حميدتي أخذ هـذا الطابع القبـيل والرتاكم 

التاريخي عىل النفوذ.
وأضاف ، أن التدخـل الذي جرى من قبل إدارات 
أهلية وكيانات قبلية وقيادات سياسـية سـاعد 
عىل إسـقاط التهم التي كانت موجهة إليه، مع 
أن املحاكمة أخذت حّيزا زمنيا طويال، وشـهدت 
العديد من االنتهاكات الصارخة، وأضحى هناك 
تجـاوز واضح عن شـكل وطبيعـة املحاكمات 

العادية.
وشـّدد عىل أن طابع الجرائم التي ارتكبها نظام 
البشـري ضد املواطنـني يف السـودان يختلف عن 
طابع الجرائم القبلية بني عشـرية املحاميد التي 
ينتمـي إليهـا هـالل، و“املاهرية“ التـي ينتمي 
إليها حميدتي داخل قبيلة الرزيقات، وأن جرائم 
اإلسـالميني هي من تخضع للعدالـة االنتقالية 
وواجبـة وفقـا للتغيـري السـيايس واالجتماعي 

حاليا.
ويطالـب خـرباء بالتمّهـل يف مسـألة العدالـة 
االنتقاليـة كـي ال يتـم توظيفهـا لتربئـة فلول 
البشري، وتتزايد العراقيل أمام السلطة الحاكمة، 
خاصـة أن هنـاك خالفـا حـول إدارة الجهـات 
املوكل لها التعامل مع هؤالء، وشـكوكا يف نوايا 

البعض.
زعيـم  قضيـة  تسـوية  إن  مراقبـون  ويقـول 
الجنجويد السابق سوف تظل بمعزل عن مسلك 
العدالة االنتقالية والجنائية، سواء أكانت محلية 
أم دولية، وال حصانة ألحد وال إسقاط لعقوبات 
بحق أي طرف وسـتطال كل مـن ارتكب جرائم 

ضد الشعب السوداني.
وأكدت املحللة السياسـية السودانية درة قمبو، 
أن اإلفراج عن هالل جاء يف إطار التسـويات بني 
امليليشـيات التي أنشاها البشري لقتال الحركات 
املسلحة يف دارفور، واألمر ال يحظى باتفاق بني 
جميـع املكونات األهلية، وبانتظار ما ستسـفر 
عنـه محاكمة البشـري أمام املحكمـة الجنائية 
التـي تضـم آخريـن، قـد يـدرج بينهـم زعيـم 

الجنجويد السابق.
ولفتـت قمبو، إىل أن هالل لـم يكن موقوفا لدى 
قـوات الرشطـة أو جهـاز األمـن أو خضع ألي 
محاكمات مدنية، ولم يتواجد يف معتقالت الدولة 
الرسـمية، بل جرى وضعه يف سجن خارج إطار 
القانون املدني، وخطـوة اإلفراج عنه قد ُتحدث 
تغيريات وتمهـد إلنهاء حـاالت االعتقال خارج 

القانون.
ومن املتوقع أن تشـهد الفرتة املقبلة تحوالت يف 
شكل التحالفات بني الحركات املسلحة يف إقليم 
دارفـور، وأن زعيم الجنجويد السـابق لديه من 
الحضـور القبيل الواسـع ما يمكنه مـن التأثري 
عمليـا يف التفاعـالت عـىل األرض، وربما يحمل 
املشـهد العـام يف دارفـور تطـورات جديدة مع 

معرفة الدور الذي سيقوم به هالل يف اإلقليم.
وكشـفت هيئـة الدفاع عـن هـالل أن الصفقة 
التـي خرج بموجبها (لم يتم اإلفصاح عنها) لن 
تمنعه من ممارسة دوره السيايس كأي مواطن 
سـوداني، مـا يفتح البـاب أمام سـيناريوهات 
عديـدة، بينهـا أن الرجـل أفـرج عنـه لتحقيق 
أجنـدة معّينـة بالتفاهـم مـع غريمه السـابق 
وابـن عمومته حميدتـي، واسـتخدمت العدالة 

االنتقالية كواجهة إلطالق رساحه.
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مينيابوليس/ أ. ف. ب:

 توّصلـت عائلـة جورج فلويـد، األمريكي 

من أصل إفريقي الذي تـويف أثناء توقيفه 

عـىل أيدي رشطي أبيـض يف مينيابوليس، 

إىل تسـوية مـع املدينـة الواقعـة يف والية 

مينيسـوتا تمنحها 27 مليون دوالر، وفق 

ما أعلن محاموها الجمعة.

وأفاد املحامـون يف بيان أنه تم التوصل إىل 

”أكرب تسـوية تسـبق محاكمـة يف قضية 

حقـوق مدنيـة تتعلّـق بالقتـل الخطأ يف 

تاريخ الواليات املتحدة“.

يف  الرشطـي  محاكمـة  حاليـا  وتجـري 

مينيابوليس ديريك شوفني بتهمتي القتل 

والقتـل غري العمد عىل خلفية مقتل فلويد 

يف 25 أيار/مايـو العام املـايض، يف واقعة 

تـم تصويرهـا بالفيديـو مـن قبـل مارة 

وشوهدت حول العالم.

كما يواجـه ثالثة عنـارص رشطة آخرين 

اتهامات تتعلق بالحادثة.

وقـال بـن كرامـب، أحـد محامـي عائلة 

فلويـد، إن لحظـة ”مقتـل جـورج فلويد 

املروعة التي شاهدها املاليني حول العالم، 

أطلقت العنان لرغبـة عميقة ومطالبة ال 

يمكن إنكارها بالعدالة والتغيري“.

وتابـع ”تبعث أكرب تسـوية عـىل اإلطالق 

تسـبق محاكمة يف قضية قتل رجل أسود 

عن طريـق الخطأ برسـالة قوية مفادها 

أن حيـاة السـود مهّمة فعال وعىل قسـوة 

الرشطـة ضـد ذوي البـرشات امللونـة أن 

تنتهي“.

ويذكر أن التسـوية نتيجة دعوى قضائية 

فدراليـة رفعتهـا عائلة فلويـد يف تموز/

يوليو ضد مدينة مينيابوليس.

واعترب رودني شـقيق فلويد أن التسـوية 

”خطوة رضورية لنتمكن جميعنا من بدء 

طي الصفحة“.

وقال ”ستكون روح تفاؤل جورج الدائمة 

حيال إمكانية تحّسن األمور إرثه بالنسبة 

ألولئك الذيـن أحبوه، ونأمل بأن يقوم هذا 

االتفاق بذلك“.

نيامي/بي .بي .يس: 
كي يفوز بجائزة اإلنجاز يف القيادة 
السياسـية األفريقية لعام 2020، 
والقيمـة املالية املرفقة بها البالغة 
5 ماليـني دوالر، كان عـىل رئيـس 
النيجر، محمد إيسوفو، أن يتنحى 

عن منصبه.
وكان قـراره التنحـي بعـد فرتتني 
يف منصـب الرئيس، لذلك ستشـهد 
النيجـر أول انتقال ديمقراطي بني 
زعماء منتخبني منذ استقاللها عن 

فرنسا قبل أكثر من 60 عاما.
لكن لم يكن ذلك هو السبب الوحيد 
ملنحـه الجائزة، فقد أشـادت لجنة 
الجائزة بقيادتـه بعد أن ورث أحد 

أفقر اقتصادات العالم.
وقالـت اللجنة:“إنـه عـزز النمـو 
االقتصـادي وأظهـر التزامـا ثابتا 
باالسـتقرار اإلقليمـي والدسـتور 
الديمقراطيـة  عـن  ودافـع 

األفريقية“.
وبالنسـبة للجائـزة التـي لـم يتم 
منحها يف بعض السـنوات بسـبب 
عدم وجود فائز مناسـب، لم تعترب 
أوراق اعتماد إيسوفو أمرا مفروغا 

منه.
فقـد كان عـىل الرجـل، البالغ من 
العمـر 68 عامـا، إذا أراد البقاء يف 
السـلطة أن يقلد الرؤساء اآلخرين 

يف جميع أنحاء غرب إفريقيا الذين 
اسـتطاعوا تغيـري الدسـتور حتى 
يتمكنوا من تمديـد فرتة وجودهم 

يف املنصب.
وقـال لبي بـي يس قبـل انتخابات 
لـم  قناعاتـه  إن  املـايض  الشـهر 

تسمح له بذلك.
الدسـتور،  قائال:“أحرتم  وأضـاف 
وأحرتم التعهد الذي قطعته لشعب 
النيجر الـذي منحني رشف قيادته 
يتمـاىش  القـرار  لفرتتـني، وهـذا 
مـع قناعاتـي ورؤيتي ملـا ينبغي 
أن يكـون عليـه مسـتقبل النيجر 

الديمقراطي“.
األمر الوحيد الذي يندم عليه

وتعـد النيجـر هـي أفقـر دولة يف 
األمـم  لتصنيفـات  وفقـا  العالـم 
املتحدة للتنمية يف 189 دولة، فهي 
تصـارع الجفاف املتكـرر والتمرد 

وانتشار الفقر.
وهـي متورطـة حاليـا يف نزاعـني 
نجمـا عن التمـرد االرهابي يف دول 
مجاورة هي بوركينا فاسـو ومايل 
ونيجرييـا مما أجرب مئـات اآلالف 

عىل الفرار من ديارهم.
ويوجد يف النيجر تمثيل للجماعات 
االرهابية كلها سـواء تلك املرتبطة 
بالقاعـدة، ومـا يسـمى بتنظيـم 
الدولـة اإلسـالمية، وبوكـو حرام 

النيجرييـة، لكـن من حيـث العدد 
اإلجمـايل للهجمـات فقـد عانـت 

النيجر أقل من جريانها.
ويعد تهديد املتشـددين اإلسالميني 
األمـر الوحيـد الـذي ينـدم عليـه 
إيسـوفو بينما يسـتعد لتسـليمه 
السـلطة الشـهر املقبـل بعـد 10 

سنوات يف سدة الرئاسة.
وقـال إيسـوفو:“إذا شـعرت بأي 
نـدم، فهـو أننـا لألسـف مـا زلنا 
ضحايا للهجمات اإلرهابية، لكنني 
أود أن أؤكـد هنـا أن بـؤر اإلرهاب 

غري موجودة يف النيجر“.
وأضـاف قائال: ”يأتـي اإلرهابيون 
مـن الـدول املجـاورة ملهاجمتنـا، 
وعندمـا ننظر إىل مـا أنِجز حتى يف 

هذا الصدد، فإنه أمر رائع“.
كما حاول إيسـوفو تغيري النيجر، 
نيامـي  العاصمـة  شـهدت  فقـد 
الجديـدة  الطـرق  مـن  سلسـلة 

والفنادق ومراكز املؤتمرات.

لكـن منتقديـن يقولـون إن أجزاء 
أخرى من البالد لم تستفد من مثل 

تلك االستثمارات.
وتعـد النيجـر تاريخيـا بوابة بني 
شـمال أفريقيا وجنـوب الصحراء 
الكربى، وأصبحت طريقا رئيسـيا 
إىل  املتجهـني  املهاجريـن  لعبـور 

أوروبـا، ويف هـذا اإلطـار وافقـت 
النيجـر عـىل العمـل مـع االتحاد 
األوروبي لوقـف تدفق الهجرة غري 

الرشعية.
تحديـات  النيجـر  تواجـه  كمـا 
اليورانيـوم،  اقتصاديـة حيـث أن 
صادراتها الرئيسة، عرضة لتقلبات 

األسعار.
وتقع مهمة مواصلـة أي خطوات 
واسـعة قام بها إيسـوفو يف مجال 
البنيـة التحتية واألمـن عىل عاتق 
خليفتـه املختـار، محمـد بـازوم، 
الـذي فـاز يف انتخابـات فربايـر/

شباط املايض.
التعامـل  بـازوم  عـىل  وسـيتعني 
مـع تمـرد مسـتعر عـىل جبهتني 
ومعارضة تشـعر أنـه ليس الفائز 

الرشعي يف االنتخابات.
وبالنسـبة إليسـوفو، الـذي تمـت 
اإلشـادة به باعتباره ”قاد شـعبه 
عـىل طريق التقدم“، سـُيذكر بأنه 
الرجـل الـذي سـاعد النيجـر عىل 
إسـقاط الفتة ”دولة غرب إفريقيا 
إرث  وهـو  لالنقـالب“،  املعرضـة 
سيسـتمر لفرتة أطـول من جائزة 

مالية بقيمة 5 ماليني دوالر.

ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@27@Ú‡Ó‘i@ÚÌÏèm@Û‹«@’œaÏm@áÌÏ‹œ@xäÏu@Ú‹ˆb«

Òçˆbu@Û‹«@›ó±@Ôÿ€@·ÿ®a@Â«@Û‹ÉnÌ@ãvÓ‰€a@êÓˆä

bÁÏflbzfl@Â‹«c@bfl@’œÎ

     

ÚÌÜÏ»è€aÎ@ãófl@“áËnèÌ@Ô◊6€a@CÜÏ€aD@‚ÏvÁ
أنقرة-القاهرة/متابعة الزوراء:

 ضاعف املسؤولون األتراك من ترصيحاتهم 

الهادفـة إىل إذابـة الجليد مـع مرص ودول 

الخليج، يف وقت بدا فيه أن أنقرة استفاقت 

بعد املصالحة الخليجية عىل خسارة فرص 

اسـتثمارية واقتصادية كبرية وعىل تراجع 

معنوي خطري دون أن تغنم شـيئا ذا قيمة 

بسـبب دورها يف تعميـق الخالف بني قطر 

ورباعي املقاطعة.

لكن هجوم ”الود“ الرتكي الذي يسـتهدف 

مـرص ودول الخليـج، وانقـالب مواقفهـا 

١٨٠ درجة، لم يمنعا أنقرة من االسـتثمار 

يف مواضيـع أخرى مثل الصومال وسـوريا 

وأفغانستان، ما يثري شكوكا يف نواياها.

وسعى مسـؤولون أتراك عىل أعىل مستوى 

للرتويـج، يف ترصيحات متعددة وعىل مدى 

األيـام األخـرية، إىل تأكيد عـودة الدفء إىل 

العالقة مع مرص بعد سـنوات مـن التوتر 

املسـلمني  لإلخـوان  تركيـا  دعـم  بسـبب 

وحملتها عىل القيادة املرصية بعد إسقاط 

حكم اإلخوان يف يونيو ٢٠١٣.

وقال الرئيـس الرتكي رجب طيب أردوغان 

إن االتصاالت ”ليسـت عىل أعىل مسـتوى، 

لكنهـا عنـد املسـتوى التـايل لـه مبارشة. 

يحدونـا األمـل يف أن نتمكـن مـن مواصلة 

هذه العملية مع مرص بقوة أكرب“.

ونقلت وكالة األناضـول الحكومية لألنباء 

عن وزير الخارجيـة مولود جاويش أوغلو 

قولـه ”نجـري اتصـاالت مـع مـرص عىل 

مستوى املخابرات ووزارة الخارجية… بدأت 

االتصاالت عىل املستوى الدبلومايس“.

أن  مطلعـة،  مرصيـة  مصـادر  وأكـدت 

القاهـرة تعتـرب أّي مصالحـة مـع أنقـرة 

يجب أن تفيض إىل تعليق دورها يف القضايا 

الشـائكة، ويعّد الوصـول إىل هذه النقطة 

غاية املراد يف املرحلـة الراهنة، و“إذا أوفت 

تركيا بذلـك تكون مرص قـد أزالت عقبات 

كبـرية لتتفرغ لدورهـا يف املنطقة بدال من 

مالحقة املطبات التي تقف خلفها أنقرة“.

وقـال مصـدران مـن املخابـرات املرصية 

لوكالـة رويـرتز إن تركيـا اقرتحـت عقـد 

اجتماع لبحث التعاون، لكنهما أملحا إىل أن 

االتصاالت ما زالت يف مراحل تمهيدية.

وقال املصـدران إن مسـؤوال أمنيا مرصيا 

اتصـاال هاتفيـا مـن مسـؤول يف  تلقـى 

املخابرات الرتكية، الخميس، يبدي الرغبة يف 

عقد اجتماع بالقاهرة لبحث سبل التعاون 

عـىل األصعـدة الدبلوماسـية واالقتصادية 

والسياسية.

وأضافا أن املسؤول املرصي رحب بالدعوة 

ووعد بالرد يف أرسع وقت ممكن.

وجـاءت املكاملـة يف أعقـاب اتصـاالت غري 

رسـمية بـني مسـؤولني أمنيـني مرصيني 

وأتراك لبحث سـبل التواصل بني الجانبني. 

وبحسـب املصدريـن، لـم ُتطـرح قضيـة 

الحدود البحرية، التي تمثل مصدر توتر بني 

تركيا ودول أخرى يف رشق البحر املتوسط.

وزاد منسـوب الترصيحـات الرتكي تجاه 

مـرص بعد مـا اعتـربوه إشـارات إيجابية 

من القاهرة بشـأن موضوع الغاز يف رشق 

املتوسط.

واعتـرب وزير الدفـاع الرتكي خلويص أكار، 

الجمعـة، احـرتام مـرص الجـرف القاري 

لرتكيا خالل طرحها مناقصة للتنقيب عن 

النفط والغاز رشق املتوسط، خطوة مهمة 

لتحقيق السالم واالستقرار اإلقليميني.

وكشـف مصدر مرصي، رفض ذكر اسمه، 

أن ”غالبية اإلشـارات الودية لم تنضج بعد 

وهي إعالمية أكثر منها سياسية، ويصعب 

اتخاذهـا دليـال قاطعـا عـىل ُحسـن نوايا 

أنقرة، فاملطلـوب عدم التدخل بأّي شـكل 

من األشـكال يف الشؤون الداخلية املرصية، 

والحفاظ عىل مصالحنا اإلقليمية“.

ونفـى مصدر رسـمي مـرصي يف ترصيح 

نرشتـه وسـائل إعـالم محليـة، الجمعة، 

وجود ما يطلق عليه ’اسـتئناف االتصاالت 

الدبلوماسـية“، مؤكـدا أن بـالده تتوقـع 

مـن أي دولـة تتطلـع إىل إقامـة عالقـات 

طبيعيـة معهـا أن تلتزم بقواعـد القانون 

الدويل ومبادئ حسـن الجوار وأن تكف عن 

محاوالت التدخل يف الشؤون الداخلية لدول 

املنطقة.

وسـتكون إعادة بناء الثقة مهمة عسرية، 

وهـو أمـر بـدا واضحا بشـكل جـّيل لدى 

القاهرة، حيث قال وزير الخارجية املرصي 

سامح شـكري األسبوع املايض إن جامعة 

الـدول العربية تعرب عـن رفضها القاطع 

للتدخـالت العسـكرية الرتكيـة يف سـوريا 

والعراق وليبيا. ويقول مراقبون إن شكوكا 

واسـعة، ليس فقط لدى مرص والسعودية 

واإلمارات، ولكن حتى داخل تركيا، ما تزال 

تسـيطر عىل تقييـم االنعطافـة يف مواقف 

املسـؤولني األتـراك، وأن هنـاك تخوفـات 

من أن تكون مجـرد مناورة مؤقتة هدفها 

إرسال إشـارات طمأنة وكسب ود بانتظار 

مرور عاصفة الضغوط التي تحيط بأنقرة، 

خاصة مع اسـتالم إدارة أمريكية جديدة ال 

تخفي معارضتها لسياسات أردوغان.

واعترب الكاتب السـيايس الرتكي ياوز بيدر 

أنـه مـع ترصيحـات أردوغـان وجاويش 

أوغلـو حـول مـرص السـعودية واإلمارات 

”يبـدو أن تركيا أصبحـت يف وضع التلويح 

بـ‘غصن الزيتون‘ فجأة“.

لكنه استدرك قائال إن هذا التطور ”لم يكن 

يف واقع األمر مفاجئا، حيث كشـفت هذه 

التغيريات عـن النتائج السـلبية لتحركات 

أردوغـان ومواقفـه التـي شـملت الرشق 

األوسـط ورشق املتوسـط خالل السنوات 

املاضية“.

وأضـاف بيـدر أن هـذه االسـتدارة الكلية 

تفـرض عىل أردوغـان أن يتخىل عن دعمه 

العلني لإلخوان، وربما للجهاديني يف سوريا 

أيضا. كما قد ُيطلـب منه البدء يف خطوات 

عملية لبناء الثقة.

الرئيـس  أرسـل  مـرص،  مـع  وبالتـوازي 

الرتكي ووزيـر خارجيته ترصيحات تظهر 

رغبـة واضحـة يف كسـب ثقة السـعودية 

واإلمـارات، وذلك بعـد مرور أسـابيع عىل 

املصالحة الخليجيـة دون أن تحصل أنقرة 

عىل مـا كانـت تنتظره من عـودة رسيعة 

حـراك  ومـن  الخليجيـني  للمسـتثمرين 

اقتصادي كان تعطل تحـت وقع مقاطعة 

شعبية.

وقـال جاويش أوغلـو ”ال يوجد مـا يمنع 

تحسـني العالقات مع السـعودية. يف حال 

أقدمـت السـعودية عىل خطـوات إيجابية 

فسـنقابلها باملثل واألمـر ذاته ينطبق عىل 

اإلمـارات. ال نريـد التشـاحن مـع أحـد“، 

مضيفـا ”لـم نوجـه اللـوم قـط للقيـادة 

السعودية“، يف إشارة إىل االستثمار الرتكي 

يف موضـوع خاشـقجي الـذي أثـار غضبا 

واسـعا يف الريـاض وال يتوقـع أن ينـىس 

السـعوديون مـا فعلـه األتـراك عـىل هذا 

املستوى.

أن  الخليجـي  للشـأن  ويعتقـد متابعـون 

الترصيحـات الرتكيـة ال يمكـن أن تلفـت 

لـم  مـا  واإلماراتيـني  السـعوديني  نظـر 

تتبعهـا خطـوات عمليـة تظهـر أن أنقرة 

تراجع بشـكل جـدي عداءهـا للخليجيني 

ومصالحهم اإلقليمية، وأنها عىل اسـتعداد 

ملراجعة تحالفاتهـا إذا كانت تتعارض مع 

أمنهـم القومـي، وهـو أمر مشـكوك فيه 

وسـط ميل العتبـار املوقـف الرتكي مجرد 

مناورة ظرفيـة تتم تحت الضغوط وبفعل 

التغيريات اإلقليمية والدولية.

وتساءل الكاتب السعودي عمر عيل البدوي 

”هل تترصف تركيا بدافع نزيه نحو إصالح 

عالقتها مع الدول العربيـة، أم أن موقفها 

تكـون  أن  يف  مجـرد مخاتلـة“، مشـككا 

مؤهلـة حتى اآلن إلجـراء تغيري حقيقي يف 

سياسـتها، ورفـع العراقيل أمـام تحقيق 

عالقة مثمرة ومريحة مع جريانها العرب.

ومـا يزيد مـن حجـم الشـكوك اإلقليمية 

يف املواقـف الرتكيـة األخرية هو اسـتمرار 

اسـرتاتيجية أنقـرة يف ملفات أخـرى مثل 

الصومال وسـوريا، وهي ملفات يتعارض 

فيهـا الدور الرتكي مـع املصالح الخليجية 

واملرصيـة، كما تظهر أن تركيا ال يمكن أن 

تتحـّول إىل رشيـك حقيقي للعـرب يف ملف 

األمن القومي، وهي أقرب إىل خصومهم.

وفيمـا تعمـل دول عربية مثل السـعودية 

واإلمارات ومرص عىل الدفع إىل حل سيايس 

العربـي،  عمقهـا  إىل  يعيدهـا  سـوريا  يف 

ويوقف معاناة السـوريني، ال تخفي أنقرة 

رغبتهـا يف اسـتمرار الحـرب بالرغـم من 

األزمة اإلنسانية.

ويهـّدد الدور الرتكـي يف الصومال، خاصة 

مـا تعلق بتدريب امليليشـيات وتسـليحها 

وبنـاء قواعـد عسـكرية، اسـتقرار البالد 

ويعوق خطـط دول خليجية يف مسـاعدة 

مقديشـو، يف سـياق اسـرتاتيجية أشـمل 

لتأمـني األوضاع يف القرن األفريقي والدول 

املطلة عىل البحر األحمر كونها تمثل حزاما 

لألمن الخليجي.
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بغداد/ الزوراء:

يعد نهر الحلة رافداً رئيساً لتأمني املياه وبجميع 

استخداماتها الصناعية والزراعية واملدنية لثالث 

محافظات هي الديوانية واملثنى وبابل.

محافظة  يف  املائية  املوارد  مديرية  عىل  وتقع 

بابل مسؤولية كبرية للحفاظ عىل نسبة التلوث 

والقضاء عىل التجاوزات من أجل تأمني وصول 

كمية املياه إىل محافظة الديوانية بنسب توازي 

تعليمات وزارة املوارد املائية.

 مدير املوارد املائية يف بابل املهندس فالح حسن 

عليوي أشار يف ترصيح صحفي إىل «وجود الكثري 

من التجاوزات البيئية عىل طول مجرى نهر الحلة، 

آهلة  مناطق  يف  تكون  التجاوزات  هذه  وأغلب 

املدن»،  ومراكز  والنواحي  األقضية  يف  بالسكان 

العشوائي  البناء  هي  التجاوزات  «أهم  أن  مبيناً 

دفن  بعد  النهر  ضفاف  عىل  واملقاهي  للمطاعم 

جزء منه ،ما أدى إىل تشويه صورة املنطقة وأثر 

سلباً يف رسعة جريانه، وهذا يعد عامالً مهماً يف 

تقليل نسبة التلوث البيئي للنهر».

 وأضاف أن» األقفاص الحوضية لرتبية األسماك 

التي تشتهر بها املحافظة وتنحرص يف منطقة ما 

الحلة سببت  مدينة  إىل مدخل  املسيب  بني سدة 

يف تغيري نوعية املياه ،ما دفعنا إىل إطالق حملة 

آلية  بواسطة  املتجاوزة  األقفاص  لرفع  شاملة 

برمائية ليتم التعامل مع تلك األقفاص من داخل 

حافة  من  رفعها  استطاعتنا  عدم  بسبب  النهر 

تعيق  وأشجار  واسيجة  منشآت  لوجود  النهر 

حركة اآلليات التقليدية». 

األقفاص  أغلب  رفع  صعوبة  عليوي  يخف  ولم 

يف  متنفذين  وأشخاص  جهات  إىل  تعود  كونها 

عىل  مصممة  املائية  املوارد  وزارة  ،لكن  الدولة 

رفع كافة التجاوزات خدمة للصالح العام.

املائية  املوارد  دائرة  «مالكات  أن  عليوي  وتابع   

وبالتعاون مع الحكومة املحلية واألجهزة األمنية 

التجاوزات  عىل  للقضاء  واسعة  حملة  نفذت 

جرس  بني  ما  تمتد  التي  املنطقة  الحملة  شملت 

الحلة  مدينة  وسط  الحسني  باب  ومنطقة  بته 

وتكسية  تبطني  مرشوع  لتنفيذ  فوراً  واملبارشة 

ضفاف شط الحلة ،وتم إنجاز ١ كم من الضفتني 

من أصل ٣ كم كمرحلة اوىل 

كم   ٢ من  أكثر  بطول  فهي  الثانية  املرحلة  أما 

وتمتد من نهاية املرحلة األوىل إىل جرس الهنود»، 

سيقيض  التبطني  مرشوع  «إنجاز  أن  مؤكداً 

البيئية  التجاوزات  جميع  عىل  كامل  وبشكل 

ورسيع  سليم  مجرى  وضمان  للنهر  والجمالية 

واملناطق  للمحافظات  إيصاله  أجل  من  للمياه 

املستفيدة».

 من جانبه أوضح معاون مدير بيئة بابل الدكتور 

لديها  املديرية  أن» مختربات  علوان  عباس  عالء 

مآخذ محددة وثابتة ألخذ عينات من نهر الحلة 

األخرية  الفرتة  وأن  شهري  وبمعدل  لفحصها 

شهدت الفحوصات املختربية ملياه النهر بوجود 

السنني  مع  مقارنة  التلوث  نسبة  يف  تحسن 

السابقة بسبب رفع الكثري من التجاوزات».

أما مسؤول شعبة الخدمية يف بيئة بابل طه عىل 

تجاوزاً   ٣٣ «الشعبة شخصت  إن  فقال:  حسني 

عىل النهر ،وبعد اتخاذ اإلجراءات تم خاللها رفع 

منها   ٤ تجاوز   حاالت   ٧ إىل  لتصل  التجاوزات 

محالة للقضاء».

بابل  جامعة  يف  البيئة  ودراسات  البحوث  مركز 

الحياة  التي تستهدف  الدراسات  الكثري من  قدم 

الدكتور جاسم  املركز  الحلة، مدير  لنهر  البيئية 

محمد سلمان قال: إنه «بعد مراجعة الدراسات 

يظهر  الحالية  بالدراسات  ومقارنتها  السابقة 

وجود تحسن تدريجي ملحوظ يف نوعية املياه يف 

نهر الحلة مثل انخفاض املواد الهايدروكاربونية 

إجراءات  واتخاذ  املياه  مناسيب  ارتفاع  بسبب 

املختصة  الجهات  قبل  بيئية سليمة من  مراقبة 

كما لوحظ ظهور أنواع نادرة من األسماك مثل 

الكارب والبلطي يف أغلب املواقع.

بغداد/ الزوراء:
امس  الغانمي،  عثمان  الداخلية  وزير  اكد 
البو  يف  سقطت  التي  االبرياء  دماء  ان  السبت، 
سدا،  تذهب  لن  الدين  صالح  بمحافظة  دور 
وصل  وفيما  بقوة،  الجناة  بمحاسبة  متوعدا 
قائد  ونائب   ، الغانمي  عثمان  الداخلية  وزير 
اىل  الشمري  االمري  عبد  املشرتكة  العمليات 
املغدورين  اهايل  ،شيع  الدين  صالح  محافظة 
الجناة  بكشف  مطالبات  وسط  الضحايا 

وتقديمهم اىل العدالة لينالوا جزائهم العادل . 
وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي يف ترصيح 
متلفز تابعته «الزوراء»: إن «هناك طلبات من 
االرهابي  الحادث  يف  حصل  التي  القرية  أهايل 
الخطط  وإعادة  العسكرية  القطعات  بتبديل 
القائد  اىل أن «هناك مداولة مع  األمنية»، الفتاً 

العام بهذا الصدد وستكون هناك حلول».
 وأشار الغانمي اىل أن «دماء األبرياء لن تذهب 
مبيناً  بقوة»،  واملحاسبة  املتابعة  ،وستتم  سدا 
العام  القائد  أرسلها  التي  التحقيق  «لجان  أن 
اىل  ساعة   ٢٤ خالل  توصلت  املسلحة  للقوات 

نتائج ،وتم تحديد الجناة».
 وأضاف أنه «جاء اىل صالح الدين لنقل تعازي 
املنطقة  أهايل  اىل  املسلحة  للقوات  العام  القائد 
وما  ضحوا  «العراقيني  أن  مؤكداً  الوطنيني»، 
يتحقق  حتى  وطنهم  أجل  من  يضحون  زالوا 
اإلرهابي  داعش  عىل  والنهائي  الناجز  النرص 

وتبدأ ثمرة الحرية يف العراق».

من جهته، قال املتحدث باسم قيادة العمليات 
ترصيح  يف  الخفاجي  تحسني  اللواء  املشرتكة 
صحفي: إنه « بتوجيه من القائد العام للقوات 
امني  وفد  الكاظمي  وصل  املسلحة مصطفى 
اىل محافظة صالح الدين برئاسة وزير الداخلية 
عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات املشرتكة 
الفريق الركن عبد االمري الشمري لتحقيق عدة 

مهام».
الوقوف  الزيارة  الهدف االول من  ان «  واضاف 
يف  وقع  الذي  االجرامي  الحادث  اسباب  عىل 
قرية البو دور بمنطقة العوينات التابعة ملدينة 

التحقيق  نتائج  عىل  لالطالع  وكذلك  تكريت 
اي  ومواجهة  االجرامي  باالعتداء  الخاصة 
تهديد من عنارص داعش قد يكونوا متواجدين 

يف مناطق معينة واتخاذ اجراءات بحقهم».
هو  االخر  السبب   » ان  اىل  الخفاجي   واشار  
العزاء  مجلس  وحضور  الضحايا  ذوي  زيارة 
وتعزيتهم»، مبينا ان « الوفد سيطلع ايضا عىل 

الوضع االمني يف املحافظة».
واوضح ان « «هذا العمل االجرامي نفذه ارهابي 
من داعش لكن بدوافع جنائية انتقامية بعد ان 
رفض اهايل القرية عودته بينهم ولكنها تبقى 

الجريمة ضمن االرهاب الذي تمارسه عصابات 
داعش».

وشدد الخفاجي عىل ان « القوات االمنية لديها 
املقبلة  القليلة  االيام  يف  به  ستقوم  كبري  عمل 

ضد تواجد هذه العصابات االرهابية».
عمار  الدين  صالح  محافظ  أكد  جهته،  من 
جديدة  خطط  وضع  السبت،  امس  الجبوري، 

الستعادة فرض االمن يف املحافظة.
وقال الجبوري يف ترصيح صحفي: إن « القيادة 
مهتمة بموضوع االستقرار االمني يف املحافظة 
واخذت عىل عاتقها اجراءات كثرية»، مبينا ان 
« جميع مناطق صالح الدين ستشهد استقرارا 
من  الكبري  واالهتمام  التعاون  خالل  من  امنيا 

قبل الحكومة واالجهزة االمنية بهذا امللف».
وكانت خلية اإلعالم األمني، قد اعلنت يوم امس 
جريمة  بمالبسات  بالتحقيق  املبارشة  الجمعة 

قتل عائلة يف صالح الدين.
أن  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الخلية  وذكرت   
صالح  عمليات  قاطع  يف  املختصة  «الجهات 
ملعرفة  التحقيقية  بإجراءاتها  بارشت  الدين، 
حصلت  التي  البشعة  الجريمة  مالبسات 
دور  البو  قرية  يف  املاضية  الليلة  منتصف 
يف  تكريت  ملدينة  التابعة  العوينات  ،منطقة 
أقدمت  حيث  الدين  صالح  عمليات  قاطع 
عصابة إرهابية مسلحة عىل قتل عائلة مكونة 
من أربعة أشخاص مهنتهم كسبة وامرأتني يف 

الدار ذاتها».

بغداد/ الزوراء:
ترتيب  والبيئة،  الصحة  وزارة  حددت 
العاملي  الوبائي  املوقف  حسب  البالد 

لكورونا.
«الزوراء»:  تلقته  للوزارة،  بيان  وذكر 
من   ٢٤ بالرتتيب  جاء   «العراق،  أن 

حيث عدد االصابات الجديدة ليوم أمس 
حيث تتقدمه ٢٣ دولة، منها االردن إذ 
كان عدد الحاالت ٨٣٠٠ اصابة جديدة 
وايران  جديدة  اصابة   ١٤٠٤٦ وتركيا 

٨٣٠٨ اصابة».
وأضاف: «اما يف الوفيات الجديدة فكان 

دولة   ٣٦ تتقدمه  إذ   ٣٧ العراق  ترتيب 
االردن سجلت   املنطقة،  منها من دول 
وفاة   ٤١ ومرص  جديدة  وفاة   ٤٩
وتركيا ٦٣ وفاة جديدة وايران ٨٨ وفاة 

جديدة».
ملعدل  بالنسبة  «اما  البيان  وتابع 

االصابات لكل مليون، العراق  ١٨٢٥٧ 
لكل مليون ترتيب العراق ٩٣، أي هناك 
االردن  منها  العراق  تتقدم  دولة   ٩٢
٤٤٥٠٠ لكل مليون وتركيا ٣٣٣٧٨ لكل 
مليون  لكل   ٤٢١١٨ واالمارات  مليون 

وعدة دول اخرى من املنطقة».

وأشار اىل أن «يف نسبة معدل الوفيات، 
فان ترتيب العراق ٧٧  ومعدل الوفيات 
األردن  حني  يف  مليون،  لكل  وفاة   ٣٣٥
٥٠٣ وفيات لكل مليون، وتونس ٦٨٩ 
وفاة   ٧٦٩ ولبنان  مليون،  لكل  وفاة 

لكل مليون».

بغداد/ الزوراء:

 ٢٥ إنقاذ  من  تمكنها  املدني،  الدفاع  مديرية  أعلنت 

شخصاً حارصتهم السيول يف جبال زرباطية.

 وذكرت املديرية يف بيان تلقته «الزوراء»: انها «تلقت 

رسائل استغاثة من عوائل سائحة حارصتهم األمطار 

الحدودية رشق  زرباطية  والسيول يف منطقة عيون 

محافظة واسط، بعد ان غرزت عجالت سياراتهم يف 

الوحل يف اودية جبال املنطقة الحدودية السياحية «، 

مشريا اىل انه «عىل الرغم من ضعف التغطية بشبكات 

استعانت  العوائل  ان  أال  املنطقة،  تلك  يف  الهاتف 

بإرسال رسائل استغاثة ليتم انقاذهم» .

واضاف ان «فرق انقاذ الدفاع املدني وصلت إىل موقع 

الحادث رغم بعد املسافة عن مركز املدينة بمتابعة 

العميد  واسط  محافظة  يف  املدني   الدفاع  مدير  من 

املكونة  العوائل  إخالء  من  وتمكنت  نارص،  سمري 

من ٢٥ فردا مع سحب ٦ عجالت مدنية واخراجها 

الثقيل  االنقاذ  معدات  استخدام  عرب  االودية  من 

اىل  الفتا  املدني»،  الدفاع  انقاذ  وعجالت  شفالت  من 

خسائر  أو  إصابات  تسجيل  دون  الواجب  «غنهاء 

برشية».

يذكر ان مديرية الدفاع املدني حذرت يف وقت سابق، 

البالد  تعرض  بخصوص  وارشادات  وصايا  ونرشت 

لعواصف وامطار تستمر اىل صباح السبت.

قبل  من  التام  االلتزام  رضورة  عىل  شددت  فيما 

املواطنني وتقييد حركتهم من اجل سالمتهم وسالمة 

عوائلهم .

بغداد/ الزوراء:
اعلنت دائرة الصحة يف محافظة بابل، مبارشتها منذ شهر لالستعداد الستالم حصة املحافظة 

من لقاح فايروس كورونا.
«دائرة  ان  الجعيفري يف ترصيح صحفي:  الدكتور محمد  بابل  دائرة صحة  عام  مدير  وأكد 
لقاح فايروس  املحافظة من  ، بارشت منذ شهر لالستعداد الستالم حصة  املحافظة  صحة 
كورونا، وانها خصصت أماكن لوضع الثالجات الخاصة لحفظ اللقاح، وتجهيز أماكن أخرى 

إلعطاء اللقاح اىل الرشائح املستفيدة من الوجبة األوىل». 
وأضاف، «تم خالل الفرتة املاضية إدخال الكوادر الصحية دورات ، وتم عقد ندوات من أجل 
تدريب الكوادر الصحية عىل كيفية الحفاظ عىل اللقاح وطريقة تلقيح املستفيدين»، مشريا اىل 
ان «نسبة اإلصابات يف عموم املحافظة تعد جيدة مقارنة باملحافظات املجاورة بسبب التزام 

املواطنني بقرارات لجنة الصحة والسالمة واإلجراءات الوقائية خالل فرتة الحظر الصحي».
األول  اليوم  يف  التجوال  وحظر  الوقائية  باإلجراءات  املواطنني  «التزام  ان  الجعيفري،  واكد 
كان أفضل منه يف اليوم الثاني وااليام التي تلته ، وان عدم االلتزام قد يؤدي إىل زيادة اعداد 
اإلصابات»، مبينا ان «نسبة إصابة األطفال املصابني خالل الفرتة السابقة ال تتجاوز ١٪ من 
مجموع االصابات، وان املحافظة لم تسجل اي حالة بحاجة إىل جهاز التنفس االصطناعي 

بالنسبة لألطفال».

بغداد/ الزوراء:

امس  العامة،  الجمارك  هيئة  أعلنت 

شاحنات  خمس  ضبط  عن  السبت، 

املنطقة  جمرك  يف  للضوابط  مخالفة 

الشمايل.

«الزوراء»:  تلقته  للجمارك  بيان  وذكر 

ومكافحة  التحريات  قسم  «موظفي  أن 

التهريب يف جمرك املنطقة الشمالية تمكنا 

من ضبط خمس شاحنات محملة بمواد 

والتعليمات  للضوابط  مخالفة  متنوعة 

النافذة «.

وأوضحت الهيئة أن «املواد املضبوطة هي 

من  ممنوع  مجمد   ودجاج  خرضاوات 

وأدوية برشية  االسترياد وزيت محركات 

اىل  االسترياد»»،مشرياً  لضوابط  مخالفة 

أنه «تم اتخاذ االجراءات القانونية بحقها 

لسنة   ٢٣ رقم   الجمارك  لقانون  وفقاً 

١٩٨٤ املعدل والتعليمات النافذة».

عن  املنافذ  هيئة  أعلنت  اخر،  سياق  ويف 

ميناء  يف  الصالحية  منتهي  دجاج  ضبط 

أم قرص.

وذكر بيان تلقته «الزوراء»: أن «معلومات 

من جهاز املخابرات الوطني تم عىل إثرها 

دجاج  َمقطعات  عىل  يحتوي  براد  ضبط 

منتهية الصالحية وغري صالح لالستهالك 

البرشي يف منفذ ميناء أم قرص الشمايل». 

املواد  إحالة  «تمت  أنه  اىل  البيان  وأشار 

املضبوطة إىل الجهات القضائية املختصة 

الالزمة  القانونية  اإلجراءات  التخاذ 

بحقها».

بغداد/ الزوراء:
امس  بتال،  خالد  التخطيط  وزير  أكد 
السبت، رضورة استدامة املياه واإلنصاف 

بالتوزيع.
أعمال  افتتاح  خالل  كلمته  يف  بتال  وقال 
املوارد  وزارة  تنظمه  الذي  املياه  مؤتمر 
حرضه  ،الذي  ليومني  ويستمر  املائية 
بيان  وحسب  الوزراء  رئيس  عن  نيابة 
تلقته «الزوراء»: إن «أرض وادي الرافدين، 
شهدت نشوء أوىل الحضارات عىل ضفاف 
السنني،  آالف  منذ  والفرات،  دجلة  نهري 
حيث أتقن العراقيون هندسة الري، وبنوا 
الفيضانات وأقاموا  لدرء مخاطر  السدود 
الخزانات، وابتكروا طرق الري املختلفة».

ولفت اىل أن «هذا املؤتمر يمثل حدثاً علمياً 

قداسة  زيارة  بعد  يأتي  مهماً،  وتنموياً 
البابا فرانسيس األول، وما يشهده العراق 
من تحديات كبرية، أهمها األزمة الصحية 
وتداعياتها،  كورونا  بجائحة  املتمثلة 
من  املتزايدة  والتحذيرات  املياه  وتحديات 
أزمة مياه يف العالم بنحو عام ، واملنطقة 
التحديات  إىل  إضافة  خاص،  بشكل 

األمنية».
املؤتمر»،  بنجاح  ثقته  «عن  بتال  وأعرب 
أجل  من  العمل  إىل  فيه  املشاركني  ودعا 
يف  تسهم  فرص،  إىل  التحديات  تحويل 
املحافظة عىل املياه، واستدامتها من أجل 
القادمة  األجيال  حقوق  عىل  املحافظة 
توزيع  يف  واملساواة  اإلنصاف  وتحقيق 

املياه».

بغداد/ الزوراء:

لحماية  أمنية  ومحاور  خطط  عن  السبت،  امس   ، البرصة  رشطة  قيادة  أعلنت 

املنشآة الحيوية واملوانئ ، فيما أكدت تنفيذ ٧٦ آمر إلقاء قبض يف يوم واحد.

«رشطة  إن  صحفي:  ترصيح  يف  ناجي  عباس  اللواء  البرصة  رشطة  قائد  وقال 

البرصة تمكنت يوم أمس الجمعة من تنفيذ ٧٦ آمر قبض قضائياً خالل يوم واحد 

يف مختلف مناطق املحافظة»، الفتاً اىل أن « قيادة الرشطة وضعت خطة إضافية 

للمتابعة وجمع املعلومات الخاصة باملطلوبني للقضاء بهدف الوصول اىل مطلوبني 

وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم للقضاء».

وأشار اىل أن «قيادة الرشطة بصدد فتح محاور أمنية مع الدوائر األمنية  األخرى 

محتملة»،  إجرامية  محاوالت  من  واملوانئ  والنفطية  التجارية  املناطق  لحماية 

تشديد  اىل  باملديرية  واملفارز  السيطرات  أقسام  الرشطة وجهت  «قيادة  أن  مبيناً 

اإلجراءات األمنية والتعامل املهني مع الظواهر التي تثري الشكوك خاصة عمليات 

التهريب وتجارة املخدرات وتنقل املطلوبني بني املحافظات».

بغداد/ الزوراء:

ألقى جهاز مكافحة اإلرهاب القبض 

عىل إرهابيني اثنني من داعش ببغداد 

واألنبار.

العام  القائد  باسم  الناطق  وذكر 

للقوات املسلحة اللواء يحيى رسول يف 

أنه «وبتوجيه  «الزوراء»:  تلقته  بيان 

املسلحة،  للقوات  العام  القائد  من 

ُمكافحة  جهاز  تشكيالت  تواصل 

املُباغتة  عملياتها  البطلة  اإلرهاب 

دقيقة  استخبارية  ملعلومات  وفقاً 

داعـش  عصابات  بقايا  تستهدف 

اإلرهابية».

واشار اىل أن «جهاز مكافحة اإلرهاب 

إرهابي  عىل  القبض  إلقاء  من  تمكن 

ُمتخف بني املواطنني يف حي الخرضاء 

شهدت  بعمليٍة  بغداد  بالعاصمة 

ُمتقدم  استخباري  أسلوب  استخدام 

إلقاء  من  الجهاز  أبطال  تمكن  كما 

القبض عىل إرهابي آخر يف قضاء عنة 

غربي محافظة األنبار». 

مكافحة  جهاز  «أبطال  أن  وأضاف 

قبضتهم  إحكام  من  تمكنوا  اإلرهاب 

داعـش  عصابات  من  هدفني  عىل 

بُمحافظة  العلم  ناحية  يف  اإلرهابية 

صالح الدين».
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديريـة الزراعة يف محافظة 
يف  األسمـاك  إنتـاج  ان  واسـط، 
املحافظـة وصـل إىل (13) ألف طن 

سنويا.
وقـال وكيل مدير الثروة السمكية يف 
مديرية زراعة واسط عدنان حسني يف 
ترصيح صحفي: ان ”إنتاج األسماك 
يف املحافظة وصل إىل (13) ألف طن 
سنويـا، وان محافظة واسط تمتلك 
(198) حوضا سمكيا طينيا و(63) 
حوضا من األقفاص العائمة، فضال 
عـن ثالثة مشاريـع لرتبية األسماك 
املغلقة، إضافة إىل املسطحات املائية 
املتمثلة بنهر دجلة وهور الدملجظ“.

حققـت  ”املحافظـة  أن  واضـاف 
االكتفاء الذاتـي وأنها تصدر السمك 
بأنواعـه إىل املحافظـات العراقية“، 
مبينـاً أن ”محافظـة واسـط تعّد يف 

املرتبـة االوىل من بـني املحافظات يف 
انتـاج السمك وتتميز بوجـود أنواع 
مختلفة من السمك ومنها  الكاريبي 

والشبـوط والبنـي“.
من جانبه، اشـار املهندس الزراعي 
حيـدر حسني إبراهيـم اىل إن ”قسم 
الثـروة السمكيـة بمديريـة زراعـة 
واسط ، فاتح الدوائر املعنية ، ومنها 
قيـادة رشطة واسط مـن اجل منع 
عمليـات الصيد الجائـر“، منوهاً اىل 
أن ”قسـم الثـروة السمكيـة نسـق 
مـع الدوائـر ذات العالقة مـن اجل 
منع رمي النفايـات يف حوض دجلة 

للحفاظ عىل الثروة السمكية“.
يذكر ان محافظة واسط تعد من اكثر 
املحافظات انتاجـا للثروة السمكية 
بسبـب تعـدد االنـواع املختلفة التي 
تنتجهـا  والتـي تضعهـا يف صـدارة 

املحافظات املنتجة للسمك.
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بغداد/ الزوراء:
حدَّد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الدول األكثر استهالكاً للمحصول 
املحيل، فيما أشار أىل أن العراق حقق االكتفاء الذاتي يف خمسة محاصيل.

وقـال الخفاجي يف ترصيح صحفـي: إن ”العراق سيطر عىل املنافذ بنسبة 
تصـل اىل أكثر مـن 80 % بعد توجيـه رئيس الـوزراء مصطفى الكاظمي 
وتشكيـل لجنة برئاسة األمن الوطنـي والجريمة االقتصادية وممثلني عن 
حّية ومديرية الزراعـة ”، مبيناً أنه ”سيجري زيارة إلقليم  الجمعيـات الفالَّ
كردستان للتفاوض بشـأن السيطرة عىل املنافذ غري الرسمية املوجودة يف 

كردستان“.
وأضـاف الخفاجـي أن ”العراق حقق اكتفـاًء ذاتياً مـن الحنطة والشعري 
والطماطـة والخيار والباذنجان، فضالً عـن وجود تقدم يف مجال الدواجن 
والبيـض واللحـم“، مشـرياً إىل أن ”االكتفاء الذاتي مـن املحاصيل يتحقق 

بدعٍم من وزارتي  الزراعة و املالية والسيطرة عىل املنافذ“.
وتابع أن ”جائحة كورونا كانت األوفر حظاً لالكتفاء الذاتي“، موضحاً أن 

”املحاصيل التي تم تصديرها للدول هي الطماطة والباذنجان“.
وأكد أن ”التمور جاءت باملرتبة األوىل من حيث التصدير إذ صدَّرنا أكثر من 

600  ألف طن، فضالً عن وجود إقبال كبري عىل محصول البطاطا“.
وبَّـنيً الخفاجـي أن ”دول الخليـج هي أكثر األسـواق رواجـاً واستهالكاً 
للطماطة والباذنجان العراقي“، الفتاً إىل أن ”السوق الخليجية هي األقرب 

إىل املحاصيل العراقية“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت رشكـة لوكي الباكستانية لالسمنت املحدودة بـدء االنتاج التجاري 
يف منشـأة انتاج االسمنت الجديدة يف السماوة بطاقة تبلغ 1.2 مليون طن 

سنويا .
وذكـرت صحيفة داون الباكستانية إن “ منشـأة إنتاج األسمنت املذكورة 
هـي مرشوع مشرتك مـع مجموعة الشموخ العراقيـة حيث بلغت مجمل 
الطاقـة االنتاجية للرشكة الباكستانيـة يف العراق من مادة االسمنت 2.94 

مليون طن من االسمنت سنويا“.
واضـاف ان “ لدى الرشكة مرشوعان يف العراق هما معمل طحن االسمنت 
يف البـرصة بطاقـة انتاجية تبلـغ 1.74 مليـون طن سنويـا باالضافة اىل 

املرشوع الحايل يف مدينة السماوة.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
كشف مصدر مسـؤول بوزارة الطريان املدنـي املرصية تفاصيل عودة 

الطريان بني مرص والسعودية يف عام 2021.
وأكـد املصـدر أنه ”ال جديد حتى اآلن يف موعد فتـح حركة الطريان بني 
مرص والسعودية 2021، وأن وزارة الطريان املدني لم تتلق حتى اآلن أي 
إخطـار من السلطات السعودية، بشـأن تحديد موعد محدد الستئناف 

الرحالت الجوية املنتظمة بني البلدين“.
وأضاف املصدر، أنه ”هناك مـؤرشات سعودية الحتمالية قيام اململكة 

بعودة تلك الرحالت، ملدة محدودة خالل الشهر الجاري“.
ولفـت إىل أن آالف العاملني املرصيـني بالسعودية ينتظرون موعد فتح 
حركـة الطريان بني مرص والسعوديـة 2021 حتى يعودوا إىل أعمالهم، 
خاصة أن مواعيد حجوزات سفرهم للمملكة، كانت تحني خالل شـهر 

فرباير املايض.
وأشار املصدر إىل أنه بمجرد قيام اململكة العربية السعودية برفع حظر 
سفر املواطنني السعوديني ألراضيها وإعالنها موعد فتح حركة الطريان 
بني مـرص والسعودية، سيتم استئناف الرحـالت املجدولة والعمل عىل 
زيادتها باالتفاق بني الدولتني، الستيعاب أعداد العمالة املرصية الكبرية 
الراغبة يف العودة للمملكة، خاصة إذا ما كان قرار عودة الرحالت مؤقتا 

وليس دائما.
وأوضـح املصـدر أن تحديـد موعـد فتح الرحـالت الجويـة بني مرص 
والسعوديـةـ ليـس قرارا مرصيـا بل هو قـرار سعودي تتخـذه وفقا 
للحالـة الوبائيـة للفـريوس بالسعوديـة ودول العالـم، مشـريا إىل أن 
رشكات الطـريان املرصية مستعدة الستئناف رحالتها الجوية إىل املدن 
السعوديـة، فـور صدور قرار إنهـاء تعليق دخـول املواطنني املرصيني 

للسعودية.
وأصدرت اململكة العربيـة السعودية بداية الشهر املايض، قرارا بتعليق 
دخـول مواطني 20 دولـة، بينها مـرص إىل أراضيها كأحـد اإلجراءات 
االحرتازيـة التـي تتخذها اململكـة، ملحاربة فريوس كورونـا املستجد، 

خاصة مع ظهور ساللة متحورة من الفريوس يف العديد من الدول.

بغداد/ الزوراء
أعلنـت وزارة التجـارة، عن اطالق استمارة االستبيـان االلكرتوني لقياس 

جودة الطحني املوزع يف البطاقة التموينية
ودعـت الوزارة حسب بيـان تلقته ”الـزوراء“: ”املواطنـني للتعاون معها 
للدخول اىل الرابط وملء االستمارة بادخال البيانات املطلوبة وتحديد نسبة 
جـودة الطحني املـوزع يف البطاقة التموينية“، مشـرية اىل أن ”هذا الرابط 
سيتيـح للمواطـن التعبري عن رأيـه يف جودة الطحني مـن عدمها ليتسنى 
للوزارة اتخاذ اجراءاتها بهذا الجانب وذلك حرصا منها عىل تجهيز املواطن 

بمادة الطحني  ذات النوعية الجيدة التي تالئم ذوق املواطن .

بغداد/ الزوراء:
أعلنت منظمة اوبك، امس السبت، تبوأ 
العـراق املرتبة الثانيـة، بني أكثر الدول 
األعضـاء التـي قامـت برفـع إنتاجها 
النفطي يف املنظمة، خالل شهر شباط 
احصائيـة  دراسـة  كشفـت  املـايض، 
برتوليـوم  بريتـش  لرشكـة  جديـدة 
الربيطانية للطاقـة العاملية، ان العراق 
يف املركـز الخامس باحتياطيات النفط 

العاملية.
وذكرت املنظمـة يف تقريرها الشهري، 
أن ”إنتـاج الـدول الــ13 األعضـاء يف 
منّظمة الدول املصدرة للنفط ”أوبك“، 
انخفض يف شـباط املايض،حيث بلغ يف 
املتوسط 24.848 مليون برميل يوميا، 
بانخفاض بلـغ 647 ألف برميل يوميا 
عـن مستويـات شـهر كانـون الثاني 
2021 الـذي بلغ25.496 مليون برميل 

يوميا“.
ووفقـا لتقريـر أوبـك، رفعـت 9 دول 
إنتاجهـا خـالل الشهر املـايض بأرقام 
متفاوتـة أبرزها نيجرييـا، التي زادت 
إنتاجهـا بنحو 161 ألـف برميل يوميا 
إىل 1.488 مليـون برميـل يوميا، يليها 
العـراق بواقـع 59 الـف برميـل يوميا 
ليصل االنتـاج اىل 3.898 ماليني برميل 

يوميا .
وأشـار التقريـر إىل أن ”إيـران رفعـت 
إنتاجهـا هـي االخـرى بنحـو 35 ألف 
بينمـا زادت كل مـن  برميـل يوميـا، 
فنزويـال وليبيـا إنتاجهمـا بنحـو 33 
ألفربميـل يوميا، ثـم الكويـت 8 آالف 
برميل يوميا، والجزائر والغابون بنحو 

7 آالف يوميـا لـكل منهمـا والكونغو 
بنحو 3 االف برميل يوميا“.

يف املقابـل، خفضـت 4 دول إنتاجها يف 
مقدمتهـا السعوديـة بنحـو 930 ألف 
برميل يوميـا، ثم انغوال 50 ألف برميل 
يوميا، غينيـا االستوائية بنحو13 ألف 

برميل، االمارات الف برميل يوميا .
دراسـة  كشفـت  اخـر،  سيـاق  ويف 
بريتـش  لرشكـة  جديـدة  احصائيـة 
برتوليـوم الربيطانية للطاقـة العاملية 

وصل إجمايل احتياطيات النفط املؤكدة 
يف العالـم إىل 1.73 تريليون برميل ، مع 
إنتـاج ما يقرب من مائة مليون برميل 

عاملًيا عىل أساس يومي.
ونقل موقع ناشيونال انرتست االمريكي 
يف تقرير عـن الدراسة االحصائية ان “ 
النفط يعد الرشيان االقتصادي الرئيس 
للعالـم خالل القرن املايض، فيما تشري 
التقديـرات اىل ان كوكب األرض يستمد 
أكثر من ثلث إجمايل إنتاجه من الطاقة 

مـن النفـط – ونتيجة لذلـك ، غالًبا ما 
تفتخر تلك الدول التي تتحكم يف أجزاء 
كبـرية من احتياطيـات النفط العاملية 
بأكـرب قدر مـن القـوة الجيوسياسية 

واالقتصادية“.
وتابـع ان “ فينزويـال تتصـدر قائمة 
االحتياطيـات العامليـة بــ 304 مليار 
برميل من االحتياطيـات املؤكدة تمثل 
17,5 باملئة مـن حصة السوق العاملية 
حيـث تمكنـت فينزويـال مـن تجاوز 

السعوديـة يف حجـم االحتياطيات منذ 
عام 2011 ، فيما حلت االخرية باملرتبة 
الثانيـة باحتياطي بلـغ اكثر من 300 
مليـار برميـل بحصة تبلـغ 17.2 من 

السوق العاملية ”.
وواصـل أن “ كندا احتلت املركز الثالث 
باحتياطيـات مؤكـدة بلغـت ما يقرب 
مـن 170 مليـار برميـل نفـط او 9.8 
باملائـة مـن حصـة السـوق العاملية ، 
وجاءت ايران باملركز الرابع عىل الرغم 
من العقوبات االقتصادية باحتياطيات 
بلغت 156 مليار برميل او 9 باملائة من 

حصة العالم ”.
وبني ان “ العراق احتل املركز الخامس 
باحتياطيـات بلغـت 145 مليار برميل 
تشكل 8.4 باملائـة من الحصة العاملية 
، فيما جاءت روسيـا باملركز السادس 
باحتياطيـات بلغـت 107 مليار برميل 
او 6.2 باملائـة من الحصـة العاملية ثم 
الكويـت باملركز السابـع بحصة بلغت 
مئـة مليـار و 200 مليـون برميـل ما 

يمثل 5.9 باملئة من الحصة العاملية“.
واوضـح أن “ االمـارات احتلـت املركز 
الثامـن بحصة بلغـت 98 مليار برميل 
او 5.6 باملئـة مـن االجمـايل العاملي ثم 
الواليات املتحـدة باملركز التاسع والتي 
تبلـغ احتياطياتهـا 69 مليـار برميـل 
او 4 باملئـة مـن االجمـايل العاملي فيما 
جاءت ليبيا باملركز العارش باحتياطي 
يبلـغ 48 مليار برميل او 2.8 باملئة من 

السوق العاملي“.
واشـار التقريـر اىل ان هـذه هـي اهم 
عـرش دول عاملية تمتلـك االحتياطيات 

االكرب املؤكدة من النفط . 

بغداد/ الزوراء:
قـال موقع ”أويل برايس“ االمريكـي، إن العراق بدأ يفقد حصته يف أسـواق النفط األوروبية 

نتيجة االعتماد بشكل متزايد عىل املشرتين اآلسيويني، وخاصة الصني والهند.
وذكر املوقع أن متوسط حصـة البلدان اآلسيوية من الصادرات العراقية ارتفع بشكل مطرد 
خـالل السنوات الثالث املاضيـة، حيث بلغت حصتها نحو 80 يف املئة من صادرات العراق عرب 

حقوله الجنوبية يف عام 2020.
وقارن املوقع بني هذه النسبة وما تم تصديره خالل الفرتة الفائتة، والتي تضمنت 60 يف املئة 

يف 2017، و65 يف املئة عام 2018، و71 يف املئة خالل عام 2019.
وكشف التقرير أن الصني والهند استحوذتا عىل نحو ثلثي صادرات العراق اليومية من النفط، 

بمتوسط مليوني برميل يوميا 1.05 مليون للصني، و0.9 مليون للهند.
وأعلنـت وزارة النفـط أن صادرات البالد مـن الخام ارتفعت إىل 2.96 مليـون برميل يوميا يف 

فرباير شباط، من 2.868 مليون برميل يوميا يف الشهر السابق.
وأضافـت الـوزارة أن الصادرات، من مرافئ البـرصة يف جنوب العراق، بلغـت 2.825 مليون 

برميل يوميا يف فرباير شباط، ارتفاعا من 2.77 مليون برميل يوميا يف يناير كانون الثاني.
ويعتمد العراق، ثاني أكرب منتج يف أوبك، عىل صادرات النفط يف تحصيل جميع إيرادات الدولة 
تقريبـا، وتـرضر بشدة من نزول أسعـار الخام يف العام املايض وواجـه صعوبة يف دفع أجور 

العاملني بالقطاع العام.
وزادت إيرادات العراق النفطية يف فرباير شـباط إىل خمسة مليارات دوالر عند متوسط سعر 

60.33 دوالر للربميل، مقارنة بمتوسط سعر 53.294 دوالر يف يناير كانون الثاني.

 بغداد/ الزوراء:
جـددت اللجنـة املاليـة النيابية تأكيدهـا بتضمني 
التخصيصـات لجميـع املتعاقديـن يف موازنة العام 

الجاري.
وقال عضـو اللجنة ثامر ذيبان يف ترصيح صحفي: 
إن ”تخصيص أكثر مـن تريليون دينار للمشمولني 
بقرار 315 يف موازنة 2021 يشمل جميع املتعاقدين 

واألجراء يف وزارات الدولة“.
واشـار اىل امليض ”ببنـود املوازنـة يف جلسة االثنني 

سواء حصل اتفاق مع اإلقليم او لم يحصل“.
وكانت عضو اللجنة املالية ماجدة التميمي أكدت يف 
وقت سابق أن ”العجـز يف موازنة العام الحايل يبلغ 

28.6 تريليونـاً ، ما يتطلـب الحاجة إىل أكثر من 19 
مليـار دوالر ليصل اىل نقطة التعـادل بني اإليرادات 
والنفقـات“، الفتـة إىل أن ”السعـر املعتمـد لربميل 
النفـط يبلـغ 45 دوالراً يف حني أن تسديـد النفقات 

يتطلب تسعرية النفط عىل 64 دوالراً ”.
ولفتـت اىل أن ”العـراق لديـه التزامـات ومديونيـة 
داخلية وخارجية، مبينة أن ”الزيادة يف سعر النفط 
عمـا مقرر يف املوازنة سيغطـى من خالله العجز يف 

املوازنة“.
ويف وقـت سابق، أوضحت اللجنة املالية النيابية، أن 
هناك إمكانية لتغيـري سعر برميل النفط يف موازنة 

.2021

متابعة / الزوراء:
واصلـت اللـرية اللبنانيـة مسلسـل الهبوط 
أمام الدوالر ليبلغ سعر رصفها أمامه إىل 12 
ألف.وبحسب موقع ”النرشة“ اللبناني، فقد 
ارتفع سعـر رصف الدوالر األمريكي، مقابل 
اللرية اللبنانية، لدى تعامالت السوق املوازية 
غـري الرسمية، حيث المـس سعر الرصف يف 

السوق السوداء 12 ألف لرية.
ووفقـا للموقـع فقد تـداول ناشـطون عىل 
وسائـل التواصـل االجتماعـي، صـورا لهذا 
السعـر، فيما حصد هاشـتاغ ”الدوالر“ عىل 
موقع ”تويرت“، الشعار األكثر تداوال يف لبنان 
يف وقـت قيايس.يشـار إىل أن السعر الرسمي 
للـدوالر الواحد هـو 1500 لـرية لبنانية، أما 
السعر عـىل املنصة فهـو 3900 لرية للدوالر 
الواحد.وبحسـب مصـادر اقتصاديـة فـإن 
انهيار اللرية اللبنانيـة إىل هذا املستوى يعود 

إىل هجمـة املصـارف عـىل السـوق السوداء 
لرشاء الـدوالر، وذلك لتطبيـق قرار مرصف 
لبنـان بزيادة الرسوم، باإلضافـة إىل انسداد 
أفق تشكيل الحكومة اللبنانية.ونصح خرباء 
االقتصـاد بمـا أسمـوه الحلـول اإلسعافية، 
والتـي رأوا أنهـا ممكنة، مؤكديـن أن منها 
قيـام مـرصف لبنان بإلـزام املصـارف التي 
هربـت األموال إىل الخـارج بإعادتها، إضافة 
إىل وجـوب حـرص سعـر الرصف مـن خالل 

املنصة الرسمية للمرصف وتثبيته.
ورأى الخـرباء رضورة أن يراقـب املـرصف 
بشكل مبارش أي عملية تحويل مالية لخارج 
لبنـان، وأن يتدخـل مبـارشة لكبـح جماح 
االرتفاع الجنوني للدوالر، ومساعدة الرشكة 
التي كلفت بإجراء التحقيق الجنائي وتقديم 
املستندات بهدف استعـادة ثقة املستثمرين 

األجانب.
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بغداد/ الزوراء:
اعلنـت إدارة معلومـات الطاقـة 
االٔمريكية، امـس السبت، ارتفاع 
صادرات النفط العراقية المريكا 
اىل 141 الف برميل خالل االسبوع 

املايض.
 وقالـت االٕدارة يف تقريـر لهـا إن 
االمريكية  االستريادات  ”متوسط 
من النفط الخـام خالل االسبوع 
املـايض من 6 دول بلـغ 4 ماليني 
و734 الف برميل يوميا منخفضا 
باليوم  الف برميـل  بمقـدار440 
عـن االسبوع الـذي سبقه والذي 

بلغ 5 ماليني و147الف برميل“.
ان ”امريكـا استوردت  واضافت 
النفـط الخام من العـراق بمعدل 
141 ألـف برميل يوميـا، مرتفعا 
عـن االٔسبـوع الذي سبقـه الذي 

بلغ  68 الف برميل يوميا“.

واشارت اىل ان ”اكثر االستريادات 
النفطية الٔمريكـا خالل االٔسبوع 
املـايض جاءت من كنـدا وبمعدل 
بلـغ 3.635 ماليني برميل يوميا، 
تليهـا املكسيك التـي بلغت كمية 
االستـريادات منهـا بمعـدل 362 
ألف برميل يوميا، تليها كولومبيا 

التـي بلغـت االستـريادات منهـا 
بمعدل 286 الف برميل يوميا“.

”كميـة  فـإن  لـٕالدارة  ووفقـا 
االستريادات االٔمريكية من النفط 
الخام من السعوديـة بلغت 251 
ألف برميـل يوميا ومن االكوادور 

بلغت 59 ألف برميل يوميا“.



بغداد/ الزوراء
البدنية  الرتبية  دائرة  عام  مدير  قال 
والرياضة يف وزارة الشباب والرياضة 
أحمد عودة زامل، أن دائرته ليس لها 
أقامتها  التي  باالنتخابات  عالقة  أي 

نقابة األكاديميني.
يف  البدنية  الرتبية  دائرة  وأضاف: 
عنها   ٍ ممثل  أي  ُترسل  لم   ، الوزارة 
يف  منوهاً  االنتخابات،  هذه  لحضور 
الوقت نفسه إىل أنه سيتم التحقق من 
األوليات الخاصة باملؤتمر االنتخابي 
وصول  حال  يف  النقابة  أقامته  الذي 

البيانات الخاصة به.

يف  البدنية  الرتبية  ادائرة  أن  وأكد 
هذه  حيثيات  مع  ستتعامل  الوزارة 
االندية  قانون  بنود  وفق  اإلنتخابات 

النافذ رقم ١٨ لسنة ١٩٨٦ املعدل.
مع  تتعامل  زلنا   ما  بالقول:  وختم 
التي  الجامعة  لنادي  الحالية  اإلدارة 
من  أشهر  قبل  انتخاباتها  أجرت 
معلومات  من  وردنا  ملا  وفقاً  االن، 
ترأسها  التي  االنتخابية  اللجنة  عرب 
الوقت  باسم جمال،وِيف نفس  السيد 
تم  التي  االنتخابات  عىل  أرشف 
العراقية  القناة  عرب  مبارشًة  نقلها 

الرياضية.

بغداد/ متابعة الزوراء
الريايض مبارشته باجراءات رفع شكوى ضد مشجع نادي  الزوراء  اعلن نادي 

القوة الجوية  سمري ضياء بسبب ظهوره بمقطع فيديو ييسء للنادي.
وذكر النادي يف بيان «ادارة الزوراء وجميع اعضاء الهيأة العامة للنادي تستنكر 
الترصفات املشينة التي جرت بحق أبناء النادي وجميع أعضاءه من قبل املدعو 
املصور  الفيديو  عرب  ومنتسبيه  النادي  أبناء  بتهديد  قام  والذي  سمري)  ضياء   )
واملنترش يف مواقع التواصل االجتماعي والذي يعد اكرب دليالً عىل الترصف األرعن 

تجاه النادي».
واضاف «يف الوقت نفسه تستنكر ادارة الزوراء الصمت الغريب من قبل الهيئة 
محبي  وضياع  التفرقة  منها  يراد  التي  األفعال  تجاه  الجوية  للقوة  األدارية 

الفريقني و دس السم بينهما».
عىل  األول  املسؤول  قبل  من  استغرابها  تسجل  النادي  «ادارة  ان  النادي،  واكمل 
النادي الفريق شهاب جاهد بصفته قائداً للقوة الجوية ورئيسا للنادي للترصفات 
التي ال يمكن السكوت عنها لذلك سنعمل عىل رفع شكوى رسمية امام الجهات 
ذات العالقة بأعتبار ان السالح املحمول هو لحماية أمن الناس وليس لتهديدهم 
والجمهور  لألدارة  القادم  والرد  الدولة  أمن  تمس  ضعيفة  شخصيات  قبل  من 

سيكون يف املحاكم املختصة ليكون عربة ملن اعترب».
الوزراء  رئيس  اىل كل من  بالدالئل  ارساله مرفقاً  تم  «البيان  ان  النادي  واضاف 
ووزير  املحرتم  والرياضة  الشباب  ووزير  الجوية  القوة  وقائد  الداخلية  ووزير 

النقل واملواصالت وقائد عمليات بغداد».
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بغداد/ متابعة الزوراء
ريال  فريقه  بنزيما  كريم  الفرنيس  قاد 
خالل   (٢-١) بنتيجة  للفوز  مدريد، 
السبت، يف  امس  إلتيش، مساء  مواجهة 

إطار منافسات الجولة ٢٧ من الليجا.
الدقيقة  يف  كالفو  داني  إللتيش  وسجل 
كريم  مدريد  لريال  سجل  بينما   ،٦١
بنزيما هدفني يف الدقائق ٧٣ و(٩٠+٢).

مدريد  ريال  يرفع  االنتصار  وبهذا 
ترتيب  إىل ٥٧ نقطة يف وصافة  رصيده 
عند  إلتيش  رصيد  يتجمد  بينما  الليجا، 

٢٤ نقطة يف املركز السابع عرش.
عودة  مدريد،  ريال  تشكيلة  شهدت 
راموس،  سريجيو  الفريق  ومدافع  قائد 
زيدان  الدين  زين  الفني  املدير  ليعتمد 
(٣-١-٤-٢) عىل غري  لعب  عىل طريقة 

املعتاد.
عىل  بضغط  املباراة  مدريد  ريال  بدأ 
املنافس، لكن دون أي خطورة حقيقية 
رصيح  تهديد  أول  جاء  حيث  ُتذكر، 
بتسديدة من إيسكو يف الدقيقة ٢٦، بني 

أحضان باديا حارس مرمى إلتيش.
وأضاع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، 
يف  لفريقه  األول  الهدف  تسجيل  فرصة 
عرضية  كرة  تلقى  حيث   ،٣٤ الدقيقة 
داخل املنطقة من فينيسيوس جونيور، 
لباديا  األيمن  القائم  بجانب  سدد  لكنه 

حارس إلتيش.
وتصدى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال 
إلتيش،  العب  بويي  من  لكرة  مدريد، 
كاريلو،  زميله  لرأس  تصل  أن  كادت 
استقبال  من  مرماه  البلجيكي  ليحمى 

الهدف األول يف الدقيقة ٣٩.
واستمرت محاوالت وصول ريال مدريد 
أي  تشكيل  دون  لكن  إلتيش،  ملنطقة 
األول  الشوط  لينتهي  رصيح،  تهديد 

بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ريال  واصل  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
بنزيما  كريم  وسدد  محاوالته،  مدريد 
كرة يف الشباك الخارجية يف الدقيقة ٤٨.
وقائد  مدافع  راموس  سريجيو  وطالب 
بالحصول عىل ركلة جزاء،  ريال مدريد 

يف الدقيقة ٥٣، بعدما دفعه أحد مدافعي 
إلتيش داخل املنطقة مما أدى لسقوطه، 
أي  احتساب  رفض  املباراة  حكم  لكن 

يشء.
ريال  مرمى  حارس  كورتوا  تيبو  وتألق 
لتسديدة  برباعة  التصدي  يف  مدريد، 
منطقة  داخل  إلتيش  العب  كاريلو  من 

الجزاء، يف الدقيقة ٥٧.
يف  إلتيش  العب  كالفو  داني  ونجح 
تسجيل هدف التقدم لفريقه يف الدقيقة 
٦١، حيث استغل ركلة ركنية من الطرف 

األيرس، وصلت له الكرة داخل املنطقة،
وسدد الكرة بالرأس وارتطمت بالعارضة 
كورتوا  شباك  تسكن  أن  قبل  األفقية 

حارس مرمى ريال مدريد.
وأهدر كاسيمريو فرصة تسجيل هدف 
 ،٦٩ الدقيقة  يف  مدريد  لريال  التعادل 
دفاع  عمق  يف  عرضية  كرة  تلقى  حيث 
كرة  وسدد  كروس،  زميله  من  إلتيش، 

رأسية مرت بجانب القائم األيمن.
التعادل  هدف  بنزيما  كريم  واقتنص 
لريال مدريد يف الدقيقة ٧٣، إذ تلقى كرة 

البديل  من  األيرس  الطرف  من  عرضية 
لوكا مودريتش، وسدد كرة رأسية أسفل 

يسار باديا حارس مرمى إلتيش.
إيدين  بالبلجيكي  الدفع  زيدان  وقرر 
هازارد ألول مرة بعد تعافيه من اإلصابة، 
يف الدقيقة ٧٥، من أجل تجهيزه للمباراة 

املقبلة ضد أتاالنتا.
وكاد كاسيمريو أن ُيسجل الهدف الثاني 
الدقيقة ٧٧، حيث سدد  لريال مدريد يف 
منطقة  حدود  عىل  صاروخية  كرة 

الجزاء، ومرت بجانب القائم األيرس.

وحرم باديا حارس مرمى إلتيش، ناتشو 
هرينانديز العب ريال مدريد من تسجيل 
هدف الفوز، والذي سدد كرة قوية عىل 
حدود املنطقة، تصدى لها الحارس عىل 

مرتني يف الدقيقة ٨٩.
هدف  بنزيما  كريم  الفرنيس  واقتنص 
االنتصار القاتل لريال مدريد يف الدقيقة 
داخل  صاروخية  بتسديدة   (٩٠+٢)
املنطقة، مرت أسفل يسار باديا حارس 
إلتيش، ليهدي املرينجي ٣ نقاط ثمينة يف 

الرصاع عىل اللقب.

بغداد/ الزوراء
اعرتاضاً  التطبيعية  الهيأة  قدمت 
رسمياً اىل االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
منتخبنا  مباريات   جدول  تغيري  بعد 
املزدوجة لكأس  التصفيات  الوطني يف 
 ٢٠٢٣ آسيا  ونهائيات   ٢٠٢٢ العالم 
بطريقة  البحرين  يف  إقامتها  املقرر 

التجمع.
املرسل  بكتابها  التطبيعية،  وطالبت 
اىل االتحاد اآلسيوي، بخوض املباريات 
املحدد  الجدول  حسب  التصفيات  يف 
سابقا والذي يالقي فيه منتخبنا هونك 

كونغ ثم كمبوديا وبعدها إيران.
للهيأة  اإلعالمي  الناطق  وقاَل 
املدرب  ان  محمد:  هشام  التطبيعية، 
من  الشديد  استغرابه  أبدى  كاتانيتش 
أن تكون فاتحة مباريات منتخبنا أمام 
أعلن،  االتحاد اآلسيوي  بينما  كمبوديا 
يف وقٍت سابق، انها ستكون مع هونك 

كونغ.
وأضاَف: لقد توافق رأي التطبيعية مع 
املدرب كاتانيتش، وتم تقديم االعرتاض 
الرسمي اىل االتحاد اآلسيوي واملطالبة 
املباريات  جدول  اىل  العودة  برضورة 

جميع  بني  العدالة  لتحقيق  السابق 
املنتخبات املشاركة يف املجموعة.

للتطبيعية،  اإلعالمي  الناطق  واختتَم 
االتحاد  ان  بالقول:  محمد،  هشام 
البحرين  مملكة  اختيار  قرر  اآلسيوي 
يف  منتخبنا  مجموعة  الستضافة 
العالم  لكأس  املزدوجة  التصفيات 
وحدد   ،  ٢٠٢٣ آسيا  ونهائيات   ٢٠٢٢
إذ  فيها،  منتخبنا  مباريات  مواعيد 
يالعب كمبوديا يف السابع من حزيران 
الحادي  يف  املقبل ويواجه هونك كونغ 
ويختتم   نفسه،  الشهر  من  عرش 
أمام  التصفيات  يف  مبارياته  منتخبنا 

إيران يف الخامس عرش من حزيران.
قاسم،  باسم  املدرب  أكد  جانبه  ومن 
كبرية  العراقي،  املنتخب  حظوظ  أن 
للمرحلة  التأهل  تذكرة  حجز  أجل  من 
املشرتكة  التصفيات  من  النهائية 
آسيا  وكأس   ٢٠٢٢ ملونديال  املؤهلة 

.٢٠٢٣
وقال قاسم ان منتخب العراق استفاد 
حزيران  إىل  املباريات  تأجيل  من 

املقبل».
إلعداد  جيدة  فرصة  «هناك  وأضاف 

وبيئة  مناخ  يف  مثايل،  بشكل  الفريق 
باإلضافة  البحرين،  ألجواء  مماثلة 
األيام  خالل  أكثر  أو  وديتني  إقامة  إىل 

املقبلة».
السلوفيني  املدرب  أن  وأوضح 

دراية  عىل  بات  كاتانيتش،  رسيتشكو 
تامة بمستوى الالعبني، بعد استقراره 

مع الفريق ملدة تجاوزت عامني.
وأوضح أن املدرب يحتاج إىل االستقرار 
الذين  والالعبني  التشكيلة  عىل 

إىل  باإلضافة  التصفيات،  سيخوضون 
خالل  من  الفنية،  لالستشارة  اللجوء 
ملناقشة  مخرضمني  مدربني  اختيار 
نهائيات  بلوغ  أجل  من  كاتانيتش، 

كأس العالم.

بغداد/ متابعة الزوراء
الوطني   منتخبنا  العب  نجح 
يف  رسن  بشار  القدم  بكرة 
امام  قطر  فريقه  تأخر  قلب 
الخور اىل فوز بنتيجة  مضيفه 
االول  الهدف  صنع  بعدما   ٢-١
الثاني  الفوز  هدف  وسجل 
للدوري   ١٩ الجولة  مباراة  يف 
امتدت  وقد  املمتاز  القطري 
دقائق  طوال  الدويل  مشاركة 

املباراة.
يف  قطر  نادي  تفوق  ورغم 
املحاوالت  يف  و  االستحواذ 
تلقى  الفريق  لكن  الهجومية 
جزاء  ركلة  من  االول  الهدف 
رسن  كان  وقد   ٢١ الدقيقة  يف 
يف  النتيجة  تعديل  من  قريبا 

اخر ثواني الشوط االول لوال رد 
العارضة لتسديدته.

ضغط  زاد  الثاني  الشوط  ويف 
قطر لتعديل النتيجة حتى نجح 
االول  الهدف  صناعة  يف  رسن 
الدقيقة ٥٥  بـ كرة عرضية يف 
بتسجيل  وتكفل  رسن  عاد  ثم 
هدف الفوز بمجهود فردي بعد 
اخرتاق دفاع الخصم, هدف هو 
الدوري  االول خالل مسريته يف 

القطري.
اىل  قطر  نادي  اعاد  الفوز  هذا 
املركز الرابع برصيد ٣١ نقطة، 
مرشحا  الفريق  يجعل  مركز 
اسيا  ابطال  دوري  اىل  للتأهل 
ختام  عىل  جوالت   ٣ تبقي  مع 

الدوري القطري.

بغداد/ متابعة الزوراء
غيابات  من  الطلبة  فريق  يعاني 
مواجهة  قبل  صفوفه،  يف  عديدة 
اليوم أمام زاخو يف ملعبه لحساب 

الجولة ٢٤ من الدوري املمتاز.
أحمد  حسن  الطلبة،  مدرب  وقال 
 ٥ لخدمات  سيفتقد  الفريق  ان 
صباح  أمري  هم:  مؤثرين،  العبني 
قاسم  وعيل  رمضان  ووكاع 
واملحرتف  حسني  وحيدر  لإلصابة 
ألسباب  عبدة  بن  حمزة  التونيس 

انضباطية».
حول  شكوك  «هناك  وأضاف: 
محمد،  كرار  الالعب  مشاركة 
إصابة  من  اآلخر  هو  يعاني  الذي 

طفيفة».
كبري  الغيابات  «حجم  وأوضح: 
من  عىل  نراهن  لكننا  ومؤثر 
ونسعى  املواجهة،  سيحرض 
وتوظيفهم  العبني  الستثمار 

لتعويض غياب زمالئهم».
ولفت إىل أن فرصة اللعب ستكون 
متكافئة للجميع، لخلق حالة من 

املنافسة داخل الفريق».
سهلة  تكون  لن  «املباراة  وتابع: 
الجوية  الظروف  ظل  يف  إطالقا 
السيئة  زاخو  ملعب  أرضية  وتأثر 
املهمة  ستعقد  وبالتايل  باألمطار، 
أجل  من  املباراة  سندخل  لكننا 

النقاط الثالث».

بغداد/ متابعة الزوراء

للحدود،  الجديد  الوافد  الصغري،  مازن  أحمد  األردني  املحرتف  أبدى 

سعادته باالنضمام للفريق الذي ينشط يف الدوري املمتاز.

انخرطت  بالغة،  بحفاوة  استقبلتني  الحدود  إدارة  الصغري  وقال 

مبارشة يف مران الفريق تحت قيادة عمار حسني».

وأضاف «أسعى لالجتهاد مع زمالئي من أجل طموح اإلدارة بتحقيق 

نتائج إيجابية تؤمن موقع الفريق بعيًدا عن مناطق الهبوط».

وتابع «الحدود يقدم مستويات جيدة ال تتناسب مع موقعه الحايل 

يف املركز قبل األخري».

وأتم «الحدود قادر عىل تقديم أفضل املستويات يف املباريات املقبلة، 

وهو ما سيجعله بعيًدا عن مراكز الهبوط».

أن الالعب األردني أحمد الصغري، انضم مؤخرًا للحدود يف  إىل  يشار 

املريكاتو الشتوي، وسيشارك مع الفريق، اعتباًرا من الجولة املقبلة 

أمام الزوراء.
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بغداد/ متابعة الزوراء
اعـرتض رئيـس نـادي الديوانية حسـني العنكويش، عـىل حكم مبـاراة فريقه امام 

الرشطة بالدوري املمتاز بكرة القدم.
وقال العنكويش يف تدوينة له عىل ”فيسـبوك“، ”توقع كم جزاء للرشطة وربح معنا 

جائزه كربى“.
واضاف ”اني اعتقد ٢ جزاء والغاء هدف للديوانية، شكراً لجنه الحكام !!!“.

وسـمت لجنة الحكام يف الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي بكرة القدم، مهند قاسـم 
حكماً ملباراة الرشطة والديوانية يوم غد االثنني.
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االوسـاط الرياضيـة واالعالميـة قدمـت تعازيهـا 
الحارة اىل الزميل عيل حميد املوسوي عضو املكتب 
االعالمـي لنـادي الرشطـة الريـايض وذلـك لوفاة 
والدته ... نسأل الله العيل القدير ان يتغمد الفقيدة 
برحمته الواسعة ويسكنها جنات الفردوس ويرزق 
اهلهـا ومحبيهـا الصـري والسـلوان وانـا لله وانـا اليه 

راجعون.
 ***************

احتفل الزمالء عيل سـلمان غايل وماهر حسـان 
ومرتـىض كريـم ، بعيـد ميالدهم خـالل االيام 
املاضية، خالص االمنيات للزمالء االعزاء بالعمر 

املديـد وتحقيق النجـاح يف حياتهم ومشـوارهم 
املهني.

  ********************
جهـود كبـرية وعمـل احـرتايف مميز يقدمـه املكتب 
االعالمـي لنـادي القوة الجويـة الريـايض بقيادة 
الزميل عالء ومحمد من خالل رفد وسـائل االعالم 
املختلفة بأخر االخبار التي تخص نشاطات النادي 
العريـق بمختلف الفعاليات فضـال عن توفري املادة 
الفيديويـة والصوريـة الخاصـة بالفريـق االول الذي 

يتصدر جدول ترتيب اندية دوري الكرة املمتاز.



حقـق أتاالنتـا الفوز عىل ضيفـه سبيزيا 
1-3 يف الجولـة 27 مـن الـدوري اإليطايل 

لكرة القدم.
وسجل كل من الكرواتي ماريو باساليتش 
(53 و72) والكولومبـي لويـس مورييل 
(55) ثالثيـة أتالنتـا فيمـا دّون روبرتـو 
بيكويل هـدف الضيوف الوحيد يف الدقيقة 

.82
ويحتل أتاالنتا املركز الرابع مؤقتاً برصيد 
52 نقطة وبفارق نقطتني عن روما (50 
نقطـة) فيمـا يأتي سبيزيـا يف املركز 14 

مؤقتاً بـ26 نقطة.
ويستعـد أتاالنتا ملواجهة ريـال مدريد يف 
إيـاب ثمـن نهائـي دوري أبطـال أوروبا 
بعـد انتهاء مواجهـة الذهـاب يف إيطاليا 

بانتصار الفريق امللكي بهدف دون رد.
وحقـق التسيو فـوزاً هامـاً وصعباً عىل 
ضيفـه كروتونـي 2-3 يف الجولة 27 من 

الدوري اإليطايل لكرة القدم.
وسجـل أهداف التسيـو الرصبي سريغي 
ميلينكوفيتش سافيتش (14)، اإلسباني 
لويـس ألربتـو (39)، وكايسيـدو (85)، 
فيمـا أحـرز النيجـريي سيمـون نوانكو 
ثنائيـة كروتونـي (29 و50 مـن ركلـة 

جزاء).
نغمـة  الفـوز  بهـذا  التسيـو  واستعـاد 
بعـد  اإليطـايل،  الـدوري  يف  االنتصـارات 
خسارتـني متتاليـني يف آخـر مباراتني له 
أمام بولونيا وأخرياً أمام يوفنتوس حامل 

اللقب.
وبالتايل، رفع التسيو رصيده إىل 46 نقطة 
يف املركز السابع، مبقياً نوعاً ما عىل آماله 
يف املنافسـة عىل مركز مؤهل إىل مسابقة 
دوري أبطال أوروبا املوسـم املقبل، فيما 
مني كروتونـي الجريح بهزيمته رقم 20 
يف الـدوري وبقي مـع 15 نقطـة متذيالً 

للرتتيب.
تعثر ليون أمام رينس

ـ فـرط ليـون بفرصـة إزاحـة ليـل عن 
الصـدارة ولـو مؤقتـا، وذلـك بتعادله يف 
الرمـق األخري مع مضيفـه رينس 1-1 يف 
افتتـاح املرحلة 29 من الـدوري الفرنيس 

لكرة القدم.
ووجد ليـون نفسـه متخلفـاً يف الدقيقة 
34 بهدف رائـع ملاتيو كافـارو بتسديدة 
”عـىل الطاير“ من منتصـف املنطقة بعد 
عرضيـة من البلجيكـي توما فوكي عجز 
زميله بـوالي ديا من الوصول اليها، لكنه 
سقطـت أمـام كافـارو الـذي أطلقها يف 

شباك الحارس الربتغايل لوبيز.
ثم بقيـت النتيجة عىل حالهـا يف الشوط 
الثانـي الـذي شـهد فرصة خطـرية جداً 
لليـون عـرب الربازييل لوكـاس باكيتا بعد 
تمريـرة من الهولندي ممفيس ديباي، إال 
أن الحارس الرصبي بـردراغ رايكوفيتش 

تألـق يف الدفاع عن مرماه، ثـم كرر األمر 
نفسه بعد ثوان يف وجه الكامريوني كارل 

توكو إيكامبي (49).
ولم يكتـف رينس بالدفاع عـن هدفه بل 
هدد مرمى لوبيز عرب مارشال مونيستي 
من زمبابوي، لكن الحارس الربتغايل تألق 

يف الدفاع عن مرماه (56).
ورغم التبديالت التي أجراها املدرب رودي 
غارسيا وبعض الفـرص وأبرزها لديباي 
والبديـل اإليفـواري ماكسويـل كورنيـه 
رايكوفيتـش،  بتألـق  اصطدمـا  اللذيـن 
بقيـت النتيجة عىل حالهـا حتى الدقيقة 
األوىل مـن الوقت بـدل الضائع حني نجح 
البديـل اآلخر تينو كاديوري من زمبابوي 
يف خطف التعـادل بعد عرضية من ديباي 

.(1+90)
تعادل نيوكاسل وأستون فيال

ـ انتهت مباراة نيوكاسل يونايتد وضيفه 
أستون فيال بالتعـادل 1-1 يف الجولة 28 

من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
هـدف  كالرك  كيـاران  الالعـب  وسجـل 
أستون فيال (86 خطأ يف مرماه) ثم أدرك 
جمال السيليس التعادل ألصحاب األرض 

يف الدقيقة 94.
ويملك أستـون فيال 41 نقطة فيما جمع 

نيوكاسل يونايتد 28 نقطة.
ليفانتي يحقق الفوز أمام فالنسيا

ـ حقـق ليفانتـي الفـوز أمـام فالنسيـا 
الـدوري  مـن   27 الجولـة  يف  -1صفـر 

اإلسباني لكرة القدم.
وسجل الالعب روجر مارتي هدف املباراة 

الوحيد يف الدقيقة 18.
ويحتل ليفانتي املركز الثامن مؤقتاً بـ35 
نقطـة فيما يأتـي فالنسيـا يف املركز 12 

مؤقتاً بـ30 نقطة.
آوجسبورج يعمق جراح مونشنجالدباخ

ـ عمق آوجسبورج جراح ضيفه بوروسيا 
مونشنجالدباخ وفاز عليه (1-3)، ضمن 
منافسات املرحلة 25 من الدوري األملاني 

(بوندسليجا).
وتلقى مونشنجالدباخ هزيمته الخامسة 
عـىل التـوايل يف املسابقة، حيـث خرس يف 
املباريات السابقة أمـام كل من ماينتس 
وبوروسيـا   (2-3) واليبـزج   (1-2)
ليفركـوزن  وبايـر   (0-1) دورتمونـد 

.(0-1)
وتقـدم آوجسبـورج عـن طريـق روبـن 
فارجاس يف الدقيقـة (52)، قبل أن يدرك 
فلوريان نوهاوس التعادل ملونشنجالدباخ 

يف الدقيقة (68).
ويف الدقيقـة (76) سجـل ماركـو ريخرت 
الهدف الثاني آلوجسبورج، قبل أن يضيف 
أندريه هان الهدف الثالث ملونشنجالدباخ 

يف الدقيقة (89).
ورفـع أوجسبورج رصيـده إىل 29 نقطة 
يف املركز الثالث عـرش، فيما تجمد رصيد 
بوروسيا مونشنجالدبـاخ عند 33 نقطة 

يف املركز العارش.

تعرّض الكامريوني جويل إمبيد نجم فيالدلفيا سفنتي سيكرسز إلصابة 
قوية بركبتـه يف أّول مباراة بعد خروجه من الحجر الصحي، خالل فوز 
فريقـه الرابـع توالياً عىل واشـنطن ويـزاردز 101-127، يف دوري كرة 

السلة األمريكي للمحرتفني.
إمبيد الغائب عن مباراة كّل النجوم األحد املايض بسبب قيود بروتوكول 
فـريوس كورونا، هبـط بقوة عىل ركبتـه اليرسى، بعـد سحقه كرة يف 

السلة عندما كان فريقه متقدماً 60-80 منتصف الربع الثالث.
وقـال املدرب دوك ريفـرز إّن اطباء الفريق سيقّيمـون حالة إمبيد بعد 

انخفاض مستوى التورم.
أضـاف املـدرب عـن العبه الـذي سجـل 23  نقطة وهو أعـىل رصيد يف 
فريقه: ”َفَقَد توازنه وهو يسقط، لن أتكهن، معنوياته مرتفعة، فلنأمل 

لألفضل“.
وهـذا الفوز الرابع توالياً لفيالدلفيا، فبقـي متصدراً للمنطقة الرشقية 

(12-26)، بفارق مباراة عن بروكلني نتس.
وكانت ليلة فيالدلفيا تسري نحو نهاية جميلة، قبل إصابة الالعب املميز 

والذي سجل نقاطه الـ23 يف 20 دقيقة فقط.
وبعـد خسارتني توالياً قلصتا نسبياً صدارته املفاجئة للدوري، عاد يوتا 

جاز إىل سكة االنتصارات عىل حساب هيوستن روكتس 114-99.
وتقّدم جاز بفارق 17 نقطة بني الشوطني، لم ينجح روكتس بتقليصها 

بعد االسرتاحة.
وكـان دونوفان ميتشل (28 نقطة و8 تمريرات حاسمة و7 متابعات)، 
أفضـل مسجل ليوتـا، دعمه املـوزع مايـك كونيل (20 نقطـة) والعب 

االرتكاز الفرنيس رودي غوبري (14 نقطة و13 متابعة و6 صدات).
ويف ظّل الغياب املستمر ألنتوني ديفيس، كان فوز لوس أنجليس ليكرز 

حامل اللقب صعباً عىل ضيفه إنديانا بيرسز 105-100.
صنع ليكرز الفـارق يف الثواني األخرية عـرب كنتافيوس كالدويل-بوب، 
بعـد أن قـّدم البديل كايل كوزما مبـاراة جيدة (24 نقطـة بينها 15 يف 
الربـع األخري و13 متابعـة) وأضاف ”امللك“ ليـربون جيمس 18 نقطة 

و10 تمريرات حاسمة.
وبـربودة أعصاب يف اللحظات القاتلـة، تعملق الرصبي نيكوال يوكيتش 

ليخرج دنفر ناغتس فائزاً عىل مضيفه ممفيس غريزليز 103-102.
قام يوكيتش بكل يشء تقريباً يف الثواني الـ72 األخرية سّجل كرة ثالثية، 
ثـم اخرى مـن داخل القـوس ليمنح فريقـه التقدم بأربـع نقاط، قبل 

التقاطه متابعة إثر إهدار جا مورانت تسديدة يف اللحظات القاتلة“.
أنهـى يوكيتـش املبـاراة برصيـد 28 نقطـة، 15 متابعـة و7 تمريرات 

حاسمة، لينفرد ناغتس باملركز الخامس يف املنطقة الغربية.
وعاد ميامي هيت، وصيف املوسم املايض، ليفرض نفسه ضمن املعادلة، 
بفـوزه الثالـث تواليـا والتاسـع يف آخر عـرش مباريات، عـىل مضيفه 

شيكاغو بولز 101-90.
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كشـف تقرير صحفي إيطـايل، عن موقف يوفنتـوس من العبه 
الربازييل دوجالس كوستا، املعار إىل بايرن ميونيخ.

ورحل كوستا إىل بايرن يف الصيف املايض، وملدة موسم عىل سبيل 
اإلعارة، ولكن من املرجح أال ُيبقي عليه بايرن بصفة دائمة.

وبحسـب صحيفة توتو سبورت اإليطاليـة، فإن كوستا سيعود 
إىل يوفنتـوس بنهاية املوسم الجـاري، حيث يتبقى له موسًما يف 

عقده مع البيانكونريي.
وأضـاف التقريـر، أن يوفنتـوس أيًضا ليس يف حاجـة لخدمات 
صاحـب الــ30 عامـا، وبالتـايل سيبحث عن عـروض لضمه يف 

نهاية هذا املوسم.
الجديـر بالذكر أن ميالن أبـدى اهتماًما بقطـع إعارة دوجالس 
كوستـا وضمه يف كانون الثانى/يناير املـايض، لكن الصفقة لم 

تتم.

طلـب اإلسباني بيـب جوارديـوال، مدرب مانشسـرت سيتي، 
التعاقد مع روميلو لوكاكو مهاجم إنرت ميالن لتدعيم صفوف 

السيتزينز خالل املرحلة املقبلة.
ووفًقـا لصحيفـة الجازيتـا ديللو سبـورت اإليطاليـة، فإن 
جوارديـوال معجب بقـدرات لوكاكو، ويرغـب يف ضمه خالل 

املوسم املقبل.
وأشـارت إىل أن جوارديوال حاول ضم لوكاكـو للمرة األوىل يف 
الصيف املايض، بعد تألـق املهاجم البلجيكي يف موسمه األول 

بقميص النرياتزوري.
وأوضحت أن مـدرب مان سيتي ال يزال يحافظ عىل اهتمامه 

ومطاردته للوكاكو خالص املوسم الحايل.
وذكـرت الصحيفة اإليطالية أن لوكاكـو وجد ضالته مع إنرت 

ميالن، وال يخطط إلنهاء هذه التجربة يف الوقت الحايل.
وسبـق أن حـاول جوارديـوال التعاقـد أيًضا مـع األرجنتيني 

الوتارو مارتينيز، مهاجم إنرت ميالن.
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يعيش العبو باريـس سان جريمان، حالة من 
الغضـب تجـاه إدارة النـادي الفرنيس، خالل 
املوسـم الحايل.ووفًقـا لصحيفـة ”ليكيـب“ 
الفرنسية، فإن الالعبـني غاضبون يف غرفة 
املالبـس، ألنهم لم يحصلـوا حتى اآلن عىل 
مكافـآت املوسـم املايض.وأشـارت إىل أن 
نجوم سان جريمان بدأوا يفقدون صربهم 
تجـاه اإلدارة، كما أنهـم ال يفهمون كيف 

يفشل ناٍد بحجم باريس يف سداد مستحقات 
أن  الفرنسيـة،  الصحيفـة  العبيه.وأوضحـت 
كيلور نافاس وماركينيوس، هما أكثر الالعبني 

الغاضبني يف صفوف الفريق البارييس.وذكرت 
”ليكيـب“ أن هذه املستحقـات كان يجب أن 

يسددها النادي لالعبني، يف الخريف املايض.

ÚuÎÜçfl@Úiãö@Û‘‹nÌ@bnéÏ◊
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ارتبط برشـلونة بقـوة بالتعاقد مع النرويجـي إيرلينج هاالند، 
مهاجـم بوروسيا دورتموند، يف الصيـف املقبل.ووفًقا لصحيفة 
سبورت، فإن خوان البورتا رئيس برشـلونة، واإلدارة الرياضية 
للبارسـا، يريدان إبرام صفقة قويـة يف الصيف، واالسم الرئييس 
املطروح هو هاالند.وأشارت إىل أن الوضع االقتصادي لربشلونة 
ال يزال صعًبا، لذا ستعتمـد اإلدارة يف تمويل الصفقات الجديدة، 
عىل بيع الالعبـني الحاليني.وأوضحت أن البورتـا يرتبط بعالقة 
جيدة مع مينو رايوال، وكيل هاالند، لكن عملية رحيل األخري عن 

دورتموند تحتاج 100 مليون يورو عىل األقل.
وقالت الصحيفة إن تمويل الصفقة سيدفع برشـلونة للتخلص 
مـن عدة أسماء مثل: جونيور فريبو، وفيليب كوتينيو، وأنطوان 
جريزمـان، ومارتـن برايثوايـت، نيتـو، وصامويـل أومتيتـي، 
ومرياليـم بيانيتـش، وماتيوس.وأضافـت أن برشـلونة استثمر 
250 مليـون يـورو يف جريزمـان وكوتينيو فقـط، لكن جائحة 
كورونا وانخفاض قيمة الالعبني يشريان إىل أن النادي الكتالوني 

لن ينجح يف إبرام عمليات بيع ضخمة.

No: 7445 Sun 14 Mar 2021العدد: 7445 االحد - 14 اذار 2021

قـال ريتشارد ماسـرتز الرئيس التنفيذي للـدوري اإلنكليزي 
املمتـاز لكرة القـدم الليلة املاضية إّنه مـن املخطط استقبال 
نحـو عـرشة آالف متفـرج يف املالعـب يف آخـر جولتـني من 

املسابقة هذا املوسم.
وحددت الحكومة الربيطانية الشهر املايض تخفيضاً من أربع 

مراحل عىل القيود املفروضـة يف البـالد بسبـب كوفيـد19-.
ويف إطار املرحلة الثالثة من ”خريطة الطريق“ التي وضعتها 
الحكومـة الربيطانية، ستتمكـن املالعب الكبـرية للغاية، يف 
حال استيفاء كافة الـرشوط، بداية من 17 أيار/مايو املقبل 
مـن استقبال مـا يصل إىل عـرشة آالف متفـرج أو 25 باملئة 
مـن سعـة االستاد.ونقلـت هيئة اإلذاعـة الربيطانيـة (بي.

بـي.يس) عن ماسرتز قوله: ”نأمل أن تشهد آخر جولتني من 
هـذا املوسم حضور ما يصل إىل عـرشة آالف متفرج يف كافة 

املباريات“.
وتابع: ”يتعنّي علينا تجـاوز تلك الخطوات األولية يف خريطة 
الطريـق التـي وضعتها الحكومـة للوصـول إىل املرحلة التي 
ستعود فيهـا الجماهري للمالعب، لذلك نأمل يف أن تكون هذه 

نهاية رائعة للموسم“.
وستقام الجولتان األخريتان من املوسم يف 15 و23 ايار 

املقبل.
واستقبلـت بعض املالعـب يف إنكلرتا عـدداً محدوداً من 
الجماهري لفرتة قصرية يف كانون األول/ديسمرب املايض، 

لكن الحكومة فرضت إغالقاً جديداً بعد موجة جديدة من 
اإلصابات بكوفيد19-.

وأضاف ماسرتز: ”قرب نهاية هذا املوسم ستصل الخسائر 
إىل نحو مليـاري جنيه اسرتلينـي (2.78 مليار 

دوالر) منـذ بداية الجائحة يف 
إيـرادات املباريـات والبث 

التلفزيوني.
ويف حال سـار برنامج 

ضـد  التطعيـم 
اململكة  يف  الفريوس 
وفقـاً  املتحـدة 
فـإّن  للخطـة، 
ماسـرتز سيشعر 
بالتفـاؤل بشـأن 

عودة كرة القدم يف 
بريطانيا إىل طبيعتها 

املقبل.وأوضح:  املوسم 
”مع بداية املوسم املقبل، 

الجماهـري  عـودة  هدفنـا 
للمالعـب بالكامـل، وتوفر 
لنـا خريطـة الطريق التي 
هذه  الحكومة  وضعتهـا 

الفرصة“.
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عمان/متابعة الزوراء:
أثـار ترصيح لوزيـر الدولـة لشؤون 
اإلعـالم األردنـي صخر دوديـن، توّعد 
فيـه بدحرجـة رؤوس مرسبي وثيقة 
رسمية، موجة من السخرية واالستياء 
عىل مواقع التواصـل االجتماعي، مع 

مطالبات بإقالته.
وخـالل مؤتمـر صحفـي ُعقـد ليـل 
األربعـاء، بمشاركة عدد مـن الوزراء 
لإلعـالن عن إجراءات مشددة ملواجهة 
انتشار فايـروس كورونا، قال دودين 
”إذا ثبـت تورط أي شـخص بترسيب 
وثائـق رسميـة (خاصـة بإجـراءات 
فستتدحـرج  الوبـاء)،  مواجهـة 

رؤوس“.
وجـاء حديـث الوزيـر عقـب تـداول 
ناشـطني أردنيني عرب مواقع التواصل 
حـول  مرسبـة  لوثيقـة  االجتماعـي 
القـرارات التـي ستتخذهـا الحكومة 
ملواجهـة كورونـا، األمـر الذي شـكل 
إرباكـا يف الشـارع األردنـي، رغـم أن 
الحكومـة األردنيـة لـم تعلـن رسميا 
خـالل مؤتمر صحفي عـن إجراءاتها 

الجديدة ملواجهة انتشار الوباء.
وأثـار الترصيح انتقـادات الذعة عىل 
وسائـل التواصـل االجتماعـي بحـق 
بـرش  حكومـة  إىل  القـادم  دوديـن، 

الخصاونة ضمن تعديـل وزاري، قبل 
أيام.

 وأجـرى الخصاونة تعديـال ثانيا عىل 
حكومته، أدخـل فيه دودين، الحاصل 
عىل شهادة الهندسة املعمارية، خلفا 

لعـيل العايـد، الـذي انتقـل إىل وزارة 
الثقافـة. وكـان تعيـني مهنـدس يف 
منصب وزير اإلعالم شـغل اإلعالميني 
األردنيـني. وكتـب اإلعالمـي الساخر 

أحمد الزغبي:

الحجـاج بن يوسـف الثقفـي _ فرع 
األردن #دحرجة_رؤوس.

والحجاج بن يوسف الثقفي (95 هـ- 
714م) قائد عسكـري عرف ببطشه، 
واله الخليفـة األمـوي عبدامللـك بـن 

مروان عىل العراق وُينسب إليه القول 
متوعدا أهل الكوفة ”إني ألرى رؤوسا 

قد أينعت وحان قطافها“.
وسلطـت ترصيحـات وزيـر اإلعـالم 
األردني الضوء عىل الخطاب اإلعالمي 
الذي يجب أن يتبناه املسؤولون. ويؤكد 
أردنيـون أن خطاب وزيـر اإلعالم ”ال 
يرقى إىل مستـوى وزير اإلعالم والذي 
يعترب واجهـة البلد، حجـاج األردن“. 
تأهيـل  رضورة  إىل  مغـردون  ودعـا 

الوزراء يف كيفية مخاطبة الجماهري.
وكتب الزعبـي يف تغريدتـني ”يا أخي 
حرام عليكم تجيبوا وزراء (دج حكي) 
ال دورات وال تأهيل، عىل األقل علموهم 
كيـف يخاطبون الجمهـور“. وأضاف 
يف الثانية ”لـو الوزير املحرتم قال من 
يـرسب وثيقة سنحولـه للقضاء بدال 
من أن يدحـرج رؤوسا، لحفظ هيبته 

وهيبة الدستور الذي عني باسمه“. 
وقبل مدة، سلط قرار تنحية املسؤول 
عـن ملـّف كورونـا يف وزارة الصحـة 
األردنيـة عدنـان إسحـق، الضوء عىل 
تصّيـد الهفوات وتحويلهـا إىل مصدر 
تنـدر يف مواقـع التواصـل االجتماعي 
من طـرف بعـض مستخدميها، فيما 
قال البعض إنه يطرح قضية الخطابة 
السياسيـة وتواصـل املسؤولـني مع 

الرأي العام.
وشـبه إسحـق فايـروس كورونـا يف 
األردن بالضبـع الـذي يدخـل منـزال 
ويجعل صاحبه أمـام خيارين، إما أن 
يغلق باب املنزل وإمـا يبقيه مفتوحا 
عىل أمل خـروج الضبع. وكان إسحق 
قـد أثـار الجدل كذلـك سابقـا عندما 
ّرصح يف اإلعـالم بـأّن مـن أعـراض 
اإلصابـة بالفايـروس أن ”يصبح املاء 

بال طعم.
وقال مغردون إنها تحل مكان نظرية 
”أسبوعني بنشـف وبموت“ (يف ظرف 
أسبوعني يجـف الفايـروس ويموت) 
التي تبناها وزير الصحة سعد جابر يف 
بداية ظهور جائحة كورونا يف األردن.

وتبقـى السخرية أسلـوب انتقاد جيد 
حـني استخدامهـا بشـكل صحيـح، 
وبطريقـة مقبولة. وأوضحت املنظرة 
السياسيـة هانا أرنـدت أن ”أكرب عدو 
لتقويضها،  للسلطة، وأضمن طريقة 
هـو الضحك“. ولكـي يكـون التهكم 
فعـاال، يجب أن يتمتع باملصداقية ويف 
الوقت نفسه يجعل الهدف يبدو مثريا 
للسخرية. لكن تنامي ظاهرة التهكم 
السخريـة،  مرحلـة  تجـاوزت  التـي 
يسبب بث روح اإلحباط والتشكيك يف 

مقدرات الدولة.

الدولـة  وزيـر  أوضـح  جانبـه،  مـن 
باسـم  الناطـق  اإلعـالم  لشـؤون 
أنـه استخـدم مصطلـح  الحكومـة، 
”رؤوس ستتدحـرج“ كتعبري مجازي 
من جماليـات اللغة العربية العظيمة. 
وقال دوديـن إن اللغة العربية عظيمة 
وفيهـا الكثري مـن التعابـري املجازية، 
مستشهدا بنص القـرآن الكريم ”َقاَل 
َربِّ إِنِّـي َوَهـَن الَْعْظُم ِمنِّي َواْشـَتَعَل 
الـرَّأُْس َشـْيًبا َولَْم أَُكـن ِبُدَعاِئـَك َربِّ 
َشِقيًّا“، إذ لم يقصد بها إرضام حريق 

يف الرأس، وإنما هو تعبري مجازي.
واعتـذر دودين مـن األردنيني وأضاف 
”يبـدو أن اللغة العربيـة قد هجرت يف 
اآلونة األخرية، وبات الناس يستغربون 
من يتكلـم باللغة العربيـة الفصحى، 

ويعرب بكلماتها وبوقعها“. 
وقـررت الحكومـة األردنيـة ، تمديـد 
ساعات الحظـر الجزئي لألفراد، لتبدأ 
عند الـ7 مساء وإىل غاية الـ6 صباحا، 
اعتبارا من 13 مارس، وتمديد ساعات 
الحظـر الجزئي للمنشـآت، لتبدأ عند 
الــ6 مسـاء وإىل غاية الــ6 صباحا، 
كما فرضـت الحكومة حظرا شـامال 
أيام الجمعة حتى 31 مارس الجاري، 
وتعليـق صالة الجمعـة وقداس األحد 

إىل غاية 31 مارس.
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الحلة/ نينا:
وزعت الحكومـة املحلية يف بابل يـوم الجمعة 
يف  الصحفيـني  نقابـة  فـرع  مـع  بالتعـاون 
املحافظة ستني قطعة ارض عىل وجبة جديدة 

من الصحفيني العاملني يف املحافظة.
وقال رئيس فرع نقابة الصحفيني يف بابل عيل 

الربيعي“ أن نقابـة الصحفيني وبالتعاون مع 
الحكومـة املحلية يف بابل وزعت يـوم الجمعة 
ستني قطعـة أرض عىل الصحفيني العاملني يف 

املحافظة .
واضـاف أن فرع النقابة يتعهـد لباقي الزمالء 

بشمولهم بالوجبة الرابعه بأقرب وقت“.

البرصة/نينا:
 افتتـح فـرع نقابـة الصحفيـني يف البـرصة  
األوىل  التدريبيـة  الـدورة  الخميـس   مسـاء 
لتطوير املهـارات والقابليات باستخدام طائرة 
التصويـر/ الجـوي الـدرون / بمشاركة عدد 
مـن الصحفيني العاملـني يف القنوات اإلعالمية 

واستمرت ثالثة ايام.

وذكر رئيـس فرع النقابة صـادق العيل“ تأتي 
هذه الـدورة ضمن برنامـج لتطوير إمكانيات 

العاملني باستخدام / طائرات الدرون / . 
وأشـار العيل إىل ان الدورة تشمل محارضات يف 
قوانـني وترشيعات التصوير الجـوي، وكيفية 
اختيـار الطائـرة املناسبة، واختيـار اللقطات 

الفنية يف التصوير الجوي.

الرباط/ متابعة الزوراء:
عقد املجلس الوطنـي للصحافة، عرب املناظرة 
املرئية، لقاء تواصليا مع مديري نرش ورؤساء 
اإلعالميـة  واملؤسسـات  الصحـف  تحريـر 

الوطنية.
وأوضح املجلس الوطني للصحافة، يف بالغ له، 
أن هـذا اللقاء عـرف مشاركـة ممثيل صحف 
وطنية مكتوبـة وإلكرتونية، وقنوات السمعي 
ومقـاوالت  والخاصـة،  العموميـة  البـرصي 
الصحافـة الجهويـة، إىل جانـب أعضـاء مـن 

املجلس الوطني للصحافة.
وأضـاف املصـدر ذاتـه أن اللقـاء، الـذي أدارة 
التكويـن  لجنـة  رئيـس  الرقـاص  محتـات 
والدراسات والتعاون باملجلس، خصص لعرض 
حصيلـة برامـج التكويـن التـي أرشف عليها 
املجلـس لفائـدة الصحفيني بمختلـف جهات 
اململكة، وذلك من نهايـة 2019 إىل غاية نهاية 

.2020
وخالل هـذا اللقاء، قدم حميد ساعدني، عضو 
املجلس الوطني للصحافة، تقييما ملختلف هذه 
األنشطة، كما عـرض محاور الربامج الجديدة 

التي
انطلقـت مـع بدايـة 2021. ويف الوقت نفسه 
أعلن املجلس عن املبادرات التكوينية املربمجة 
خـالل العـام الجديـد، سـواء العامـة منها أو 
املوضوعاتية املتخصصة، إضافة إىل الرشاكات 
التـي وقعهـا املجلس مـع مؤسسـات وطنية 
ودولية، من أجل توفـري فرص تكوين وتدريب 

متنوعة ملختلف فئات الصحفيني املغاربة.
عـن  الخصـوص،  بهـذا  املجلـس،  وكشـف 
سلسلة حلقات تكوينيـة سيتم إطالقها قريبا 

حـول القضايا املاليـة واالقتصاديـة، وتغطية 
االنتخابات وعمل املؤسسات املنتخبة، وتغطية 
قضايـا املحاكم والتكوين عىل حقوق اإلنسان، 
والتقنيـات الرقميـة واستعماالتهـا املختلفة، 
وتدبري املقاوالت الصحفية، وصحافة األزمات، 
والتجديـد واالبتكـار يف املحتـوى، والتعريـف 
بميثـاق أخالقيـات املهنـة ودليـل الوساطـة 
والتحكيـم يف قضايـا الصحافـة…، كما أخرب 
بمواصلة تنظيـم حلقات الربنامـج التكويني 
حـول قضية الوحـدة الرتابيـة وتنمية معارف 

الصحفيني بشأنها.
وأشـار البالغ إىل أن ممثـيل مقاوالت الصحافة 
واإلعالم املشاركني يف اللقاء عربوا عن تثمينهم 
لكل هذه املبادرات، وقدمـوا اقرتاحات وأفكارا 
إلغنائهـا وتعزيزهـا، ودعـوا إىل تكثيـف مثـل 
هـذه اللقاءات التواصلية بـني املجلس الوطني 

للصحافة ومهنيي القطاع.
يشار إىل أن هـذا اللقاء حرضه من املجلس كل 
من محتات الرقاص وحميد ساعدني وفاطمة 
الزهـراء الورياغـيل ومريـم الودغـريي وثريا 

الصواف وعبد الغني بردي.

 بروكسل/متابعة الزوراء:
ُقتل 65 صحفيـاً وعامالً يف مجال 
اإلعالم، أثنـاء قيامهـم بمهامهم 
خالل عـام 2020، وفق ما كشف 
الـدويل للصحفيني“ يوم  ”االتحاد 
الجمعـة، ليقرتب العـدد مما ُوثق 

خالل تسعينيات القرن املايض.
وأفاد ”االتحاد الدويل للصحفيني“ 
يف  وقعـت  القتـل  عمليـات  بـأن 
16 دولـة، عـن طريق اعتـداءات 
بالقنابـل  وهجمـات  مستهدفـة 
وحوادث تبـادل إطالق النار، الفتاً 
الصحفيـني  عـدد  إجمـايل  أن  إىل 
املقتولني وصل إىل 2680، منذ بدء 

توثيق هذه الجرائم عام 1990.
وقـال األمـني العـام لـ“االتحـاد 
أنتونـي  للصحفيـني“،  الـدويل 
بيالنجـي، إن ”السيطرة الرشسة 
لبارونـات الجريمـة يف املكسيـك، 
وعنـف املتطرفـني يف أفغانستـان 
وباكستـان والصومـال، وتعصب 
املتشدديـن يف الهنـد والفيليبـني، 
ساهـم يف استمـرار إراقـة دمـاء 

العاملني يف وسائل اإلعالم“.
للمـرة الرابعـة عىل التـوايل خالل 
خمس سنـوات، تصدرت املكسيك 
ُرصع  حيـث  الـدول  قائمـة 

الصحفيون، إذ ُقتل فيها 14 منهم، 
وتلتهـا أفغانستـان حيث قتل 10 
صحفيـني، وباكستـان حيث قتل 
9 صحفيـني، والهنـد حيث قتل 8 
صحفيني. وقتـل أربعة صحفيني 
وسوريـة،  الفيليبـني  مـن  كل  يف 
وثالثـة يف كل من نيجرييا واليمن. 
كمـا وقعت عمليات قتل يف العراق 
والصومال وبنغالديش والكامريون 
وهنـدوراس وباراغـواي وروسيا 

والسويد.
باإلضافـة إىل عمليـات القتل، أكد 
”االتحـاد الـدويل للصحفيـني“ أن 
عدد الصحفيني املسجونني بسبب 
عملهـم، حـول العالـم، وصل إىل 

مـارس/آذار  مـن  اعتبـاراً   ،229
الحـايل. وقـال االتحـاد إن تركيـا 
”أكرب سجن للصحفيني يف العالم“ 
حيث يقبـع يف زنازينها 67 عامالً 
 23 تالهـا  األقـل،  عـىل  إعالميـًا 
صحفياً محتجـزاً يف الصني، و20 
يف مـرص، و16 يف إريرتيـا، و14 يف 

اململكة العربية السعودية.
دولـة  ”ال  إن  بيالنجـي  وقـال 
ديمقراطيـة يمكنهـا سجن ُرسل 
حرية التعبري“، مضيفاً أن االتحاد 
”يعمل يومياً بنشاط عىل األرض، 
مـن أجـل اإلفـراج الفـوري وغري 
املـرشوط عن الزمـالء املسجونني 

ظلماً“.

سيطلـق التقرير رسمياً يف ملتقى 
رقمـي، سيعقده بشـكل مشرتك 
للصحفيـني“  الـدويل  ”االتحـاد 
و“منظمـة مكافحـة اإلفالت من 
العقـاب“ التـي تدعـو إىل تحقيق 
غـٍد  يـوم  للصحفيـني،  العدالـة 

اإلثنني.
يف السياق نفسه، كان منسق مكتب 
الـرشق األوسط وشـمال أفريقيا 
يف ”لجنـة حمايـة الصحافيـني“، 
رشيف منصور، قال ، يف ديسمرب/

كانـون األول املـايض، إن ”معظم 
الذيـن سجنوا وجهت  الصحفيني 
لهم اتهامات بمناهضة ومعارضة 
الدولـة“، وإن ”نحـو ثلثي هؤالء، 
بمن فيهم الصحفيون من الرشق 
األوسـط، اتهمـوا بنـرش األخبـار 
الكاذبـة واإلرهـاب“، مضيفاً أنه 
”يف مـرص تحديـداً كـان الرتكيـز 
عىل استغالل الحبـس االحتياطي 
وظاهرة التدوير إلبقاء الصحفيني 
مسجونني خلف القضبان بقضايا 
جديـدة حتـى بعد صـدور أحكام 
باإلفراج عنهم يف القضايا األصلية 

التي احتجزوا بسببها“.
وأشـار منصـور إىل أنـه ”لم يكن 
هنـاك صحفي مسجـون يف مرص 

بسبب عمله عام 2012، ولكن منذ 
2013 حتـى اآلن أصبحـت مرص 
واحدة مـن الدول العرش األوىل من 
حيث سجن الصحفيني، ومنذ عام 
2015 من الـدول الخمس األوىل يف 

العالم“.
وقد شـددت أكثـر مـن 30 دولة، 
يـوم الجمعة، أمام مجلس حقوق 
اإلنسـان التابع لألمـم املتحدة أن 
عىل مرص أن تتوقف عن اللجوء إىل 
قوانني مكافحـة اإلرهاب لتكميم 
أفـواه املعارضـني واملدافعـني عن 
والصحفيـني  اإلنسـان  حقـوق 
الحبـس  يف  املنتقديـن  وإبقـاء 

االحتياطي إىل أجل غري مسمى.
وقالـت سفـرية فنلندا لـدى األمم 
املتحـدة يف جنيف كريستي كوبي: 
”إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تطبيق 
قانون اإلرهاب ضد ناشطي حقوق 
اإلنسان والصحفيني والسياسيني 
بيـان  يف  وأضافـت  واملحامـني“. 
مشـرتك باسم 31 دولـة أوروبية: 
”نحث مرص عـىل إنهاء استخدام 
تهم اإلرهاب إلبقـاء املدافعني عن 
حقوق اإلنسان وناشطي املجتمع 
االحتياطـي  الحبـس  يف  املدنـي 

املطول“.

تونس/ متابعة الزوراء:
 قـررت نقابـة الصحفيـني التونسيـني تعليـق الرشاكة يف 
التكويـن والحماية مع وزارة الداخليـة ومقاضاتها يف ظل 
غيـاب النجاعـة املطلوبة يف التصـدي لالعتـداءات األمنية 
األخـرية والصمت عن املمارسات القمعيـة التي استهدفت 
الصحفيني واملصورين والتضييق املتكرر عىل مجال عملهم.
وأصدرت النقابة بيانا عـّربت فيه  عن استنكارها لتواصل 
صمـت وزارة الداخليـة إزاء االعتـداءات املمنهجة ألعوانها 
امليدانيـني  عـىل  الصحفيـني والصحفيـات و املصوريـن  
الصحفيـني  بحضور قيادات أمنية لم تحرك ساكنا إزاء ما 
يحدث.وبنـاء عـىل ذلك  قّررت النقابـة تعليق رشاكتها مع 
وزارة الداخليـة يف ظّل غياب النجاعـة املطلوبة يف التصدي 
لالعتداءات األمنية األخرية والصمت عن املمارسات القمعية 
التي استهدفت الصحفيـني  واملصورين  والتضييق املتكرر 

عىل مجال عملهم.

وذّكرت النقابـة وزارة الداخلية بأّن أسـاس الرشاكة قائم 
عىل ضمان حرية العمل وعـدم وضع عوائق غري مرشوعة 
عليـه  وأن ما جـد مؤخرا مـن اعتداءات متكـررة من قبل  
أعوان األمـن تجاوز مرحلة األخطـاء الفردية إىل اعتداءات 
ممنهجة يزكيها الصمت املتواصل لوزارة الداخلية وانعدام 
املحاسبـة.و قـّررت النقابـة تكليـف الطاقـم القانونـي 
الخاص بها برفع شـكوى  ضـد  وزارة الداخليـة وكّل من 
سيكشف عنـه البحث من املتورطني يف االعتداءات املتكررة 
عـىل الصحفيني  واملصورين. وأشـارت النقابة يف بيانها إىل 
تجـّدد االعتداءات األمنية عىل الصحفيني  واملصورين خالل 
تغطيتهـم للتدخـل األمنـي  مسـاء األربعاء  إلزالـة خيمة 
اعتصام الحـزب ”الدستوري الحر“ أمـام مقر فرع إتحاد 
العلمـاء املسلمني بشارع خري الدين باشـا بالعاصمة.وقد 
عمد أعوان  األمن إىل استعمال العنف عىل الفريق الصحفي 
لقنـاة ”قرطـاج+“ عرب منعه  من العمـل  رغم االستظهار   

بالرتاخيـص الالزمـة   خـالل فـرتة حظر الجـوالن  حيث  
اعتدى  أعـوان األمن  بالعنف عىل املصـور الصحفي أحمد 
الصغايري  خالل تصويره ملحاولة فض  االعتصام  إذ تعّمد 

األعوان  منعه من العمل ومطالبته باملغادرة.

الجزائر/متابعة الزوراء:
حكمت محكمة يف وهـران يف غرب الجزائر 
بالسجن شـهرين مع وقـف التنفيذ يف حّق 
كّل من الصحفي سعيد بـودور واملبلّغ عن 
املخالفـات نورالدين تونيس، بتهمة ”إهانة 
هيئة نظامية“، يف وقت أطلقت فيه سلطة 
ضبـط السمعي البـرصي تحذيـرا لإلعالم 
اإللكرتونـي بعـدم اإلسـاءة إىل مؤسسات 

الدولة.
وقالت اللجنة الوطنية لإلفراج عن املعتقلني 
إّن بودور، وهو عضو يف الرابطة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق اإلنسان، سيغادر السجن 
بينما سيكمل تونـيس عقوبة السجن ستة 

أشهر عن قضية أخرى.
الجزائريـة تحـاول  السلطـات  أن  ويبـدو 

التخفيف من حدة األحكـام القضائية عىل 
الصحفيني والناشطني عىل مواقع التواصل 
االجتماعي، بعد االنتقـادات الحادة داخليا 

ودوليا والتي طالتها بهذا الخصوص.
لقد ُحكم غيابياً يف 24 نوفمرب، عىل الرجلني 
بالسجـن ملـدة سنـة، وأعيـدت املحاكمـة 
األربعاء بعـد معارضتهمـا الحكم وتسليم 
بـودور نفسـه. أمـا تونيس يقـيض حكما 

بالسجن يف قضية أخرى.
هيئـة  ”إهانـة  بتهمـة  الرجـالن  وأديـن 
نظاميـة“ بينما تّمـت تربئتهما من تهمتي 
”القـذف والرشوع يف التهديـد“. وأسقطت 
املحكمـة يف بداية الجلسة جنايات ”إحباط 
و“املسـاس  للجيـش“  املعنويـة  الـروح 
بالوحـدة الوطنية“ و“نـرش منشورات من 

شأنها اإلرضار باملصلحة الوطنية“.
وبالتزامن مع صدور الحكم، حذرت سلطة 
ضبـط السمعـي البـرصي القائمـني عىل 
محتـوى اإلعـالم اإللكرتوني مـن الرتويج 
لألخبـار املغلوطـة، وقالـت إن ”اإلسـاءة 
مشاعـر  واستفـزاز  الدولـة  ملؤسسـات 
املواطنني يعرّض وسائل اإلعالم اإللكرتونية 
إىل عقوبات“.وأوضحـت أن أنشطة اإلعالم 
اإلنرتنـت  عـرب  والتلفزيونيـة  املسموعـة 
تمـارس يف إطار أحكام القانـون العضوي 
لإلعالم، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم -20
332 الـذي يحدد كيفيـات ممارسة نشاط 
اإلعالم عرب اإلنرتنت ونرش الرّد أو التصحيح 

عرب املوقع اإللكرتوني“.
ويقول صحافيون جزائريون إن السلطات 

إىل  تسعـى مـن خـالل هـذه اإلجـراءات، 
اعتمـاد وسائـل تقييـد حريـة الصحافـة 
والسمـاح لنفسهـا بالرقابـة عـىل وسائل 
اإلعـالم اإللكرتونيـة ومستعمـيل اإلنرتنت 

وتخويفهم.
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ثقافية

êÌã»€a@·ÓÁaãig
ومـع هذا كان الطيب صالح يقـول ملن يسأله يوم انبعثت 
روايته يف الفضاء األدبي العرب بأنه يعتقد انه انما اراد ان 

يكتب رواية عن قرية سودانية
«... ألن شـخصية مصطفـى سعيـد حضاريـة، فإنها لن 
تحتـل مكانهـا الصحيح كـيشء له معنـى، إال اذا وضعت 
يف مكانهـا الصحيـح مـن تاريخ البلـد الذي إليـه ينتمي. 
لقـد ولـد مصطفى سعيد، عـىل سبيل املثـال يف الخرطوم 
يف ١٦ آب (اغسطـس) ١٨٩٨. وهـذا التاريـخ ال معنى له، 
ككل تاريـخ آخر يف املطلق. لكنه يف سياق تاريخ السودان، 
تاريـخ خطري الداللة: فقـد ولد مصطفى سعيـد يف اليوم 
الذي بـدأت القوات اإلنكليزية، بقيـادة كتشنر، اجتياحها 
دولـة السـودان. وألن شـخصية مصطفى سعيـد مركبة 
مـن الحقد والحب، فإنها شـديدة التعقيد. وألنها شـديدة 
التعقيـد، فقد تبـدو متناقضة اذا نظـر اليها بعني واحدة. 
وذلـك هو الرس يف ان البعض يرى فيه ثائراً عىل االستعمار 
ومقارعـاً له، بينما يرى فيه بعضهم اآلخر عميالً لالنكليز 
وجاسوسـاً لهم. ولهذا بالتحديـد أراد مصطفى سعيد ان 
يكتـب بنفسه سريته، حتى تفهمـه األجيال من بعده وال 
تظلمـه. ومع انه لم يكتب من قصـة حياته سوى اإلهداء 
فـإن هذا اإلهداء يغنـي عناء كل صفحـات الكراسة التي 
بقيـت فارغة ناصعـة البياض، فقـد جاء فيـه: اىل الذين 
يـرون بعـني واحـدة، ويتكلمـون بلسـان واحـد ويرون 
األشياء إما سوداء أو بيضاء، إما رشقية أو غربية». بهذه 
العبـارات حاول الكاتب والناقد جورج طرابييش، يف كتابه 
«رشق وغرب، رجولة وأنوثة» (١٩٧٧)، ان يحلل شخصية 
البطـل املحوري يف رواية الكاتـب السوداني الطيب صالح 
«موسـم الهجرة اىل الشمال» التي تعتـرب دائماً واحدة من 
أهم الروايات العربية التي صدرت خالل النصف األخري من 

القرن العرشين.
ولـنئ كان طرابييش وفق اىل حد مـا يف هذا التحليل، ضمن 
محاولتـه االيديولوجية املهيمنة عىل كتابـه، فكان واحداً 
من النقاد العرب األكثر غوصاً يف الشخصية، كما يف املعنى 

العام للرواية يف شـكل أسايس، فـإن ما كان ينقص الناقد 
يف ذلـك الحني عنرصان لـم يكن للنقد العربـي عهد بهما: 
النظريـة ما بعـد الكولونيالية من ناحيـة، والتخفيف من 
حـدة التأويل يف تفسـري األدب االبداعي مـن ناحية ثانية. 
صحيح ان ثمة هنا ما يغرينا بالتعمق أكثر يف هذا العنرص 
الثاني لنعلن، مع سوزان سونتاغ، ان من األفضل بالنسبة 
اىل تحليـل هكذا رواية ان نرفض التأويل من أساسه، لكن 
هـذا يبـدو لنا غـري منطقي بعدما عاشـت هـذه الرواية 
حياتهـا وصارت مـع الوقت َمْعلمـاً من معالـم الروايات 
العربية ذات املعنى والرسالة. أما بالنسبة اىل العنرص الذي 
يرتبـط بنظرية ما بعـد الكولونيالية، فلعـل يف امكاننا ان 
نقـرتح ان «موسـم الهجرة اىل الشمال» تنتمـي اليها قلباً 
وقالباً، عىل غرار أدب نايبول وسلمان رشدي، بل تفوقهما 

تأدلجاً يف هذا املجال بالتحديد.

> ومـع هذا كان الطيـب صالح ال يفتأ يقـول ملن يسأله، 
يـوم انبعثـت روايته هـذه انبعـاث الصاعقـة يف الفضاء 
األدبـي العربـي، نهايـة ستينات القـرن العرشيـن، بأنه 
يعتقـد انه انمـا اراد أوالً وأخرياً ان يكتـب رواية عن قرية 
سودانية – عن القرية السودانية – تنخرط يف إطار ثالثية 
اذ تستكملهـا روايتاه «دومة ود حامد» و «عرس الزين». 
فهـل كان يقول هذا بتواضع يف زحام االستقبال الصاخب 
و «الوطنـي القومـي» الـذي كـان لروايته؟ أم تـراه كان 
يقوله عن يقني غري مباٍل بالتأويالت التي جعلت من عمله 
الروائـي ككل – وهـو قليل بل نادر عـىل اية حال -، األدب 

املؤدلج بامتياز يف الكتابة العربية؟
> لـن نحاول هنا اإلجابة عـن هذا السؤال. سنحاول فقط 
التوقـف عند الروايـة نفسها إذ تبدو اليـوم منسية بعض 
الـيشء (عىل رغـم صدورها يف طبعـة جديـدة – منفردة 

كمـا مع أعمال الطيـب صالح الكاملة – لـدى دار العودة 
يف بـريوت). ولربما تنبع رغبتنا يف التوقف عندها من واقع 
ان مجلـة «نوفيـل اوبرسناتـور» الفرنسيـة خّصتها من 
بـني ألوف الروايـات العربية الصـادرة يف القرن العرشين، 
بإدراجهـا يف سيـاق نحو خمسـني رواية عامليـة أصدرت 
عنهـا عدديـن خاصني واعتربتهـا خالصـة األدب الروائي 
العاملي – غري مرشكة معها من تاريخ األدب العربي سوى 
«ألف ليلة وليلة» – مكلفة األديب املغربي باللغة الفرنسية 
طاهـر بـن جلـون بكتابة نبـذة عنها. صحيـح ان يف هذا 
ظلماً ألعمال أدبية عربيـة كثرية، لكن فيه كذلك نوعاً من 
رد اإلعتبار لهذه الروايـة السودانية التي ظلمها صاحبها 
بعـدم انكبابه عـىل كتابة غريها طوال سنـوات وسنوات، 
وظلمها النقاد ومؤرخو األدب حني تعاملوا معها، يف أغلب 

األحيان بوصفها بياناً سياسياً!
 ولإلنصاف نقول ان يف رسم شـخصية مصطفى سعيد ما 
كان من شأنه ان يسّهل مثل ذلك الظلم. فمصطفى، سواء 
يف الصفحـات األوىل من الروايـة حني يكون هو الراوي، أو 
الحقـًا حني يتابع – بعد موته غرقـًا؟ انتحاراً؟ عبثاً؟ وقد 
غرق يف فيضان النيل – الحديث عنه ذلك الراوي اآلخر الذي 
يتوىل هنا خـوض لعبة املرايا، هو الذي يقول انه لم يظهر 
إال بعـد اختفـاء مصطفـى سعيد، مصطفـى ال يكف عن 
تـرداد مثل هذه العبارة، ال سيما خـالل محاكمته بتهمة 
قتـل زوجتـه االنكليزية يف لندن حـني درس فيها و «غزا» 
أربعـاً من نسائهـا، انتحرت منهن مـن انتحرت وقتل هو 
الرابعـة: «... حـني جيء لكتشنر بمحمـود ود احمد وهو 
يرسـف يف األغالل بعد ان هزمـه يف موقعة عطربة قال له: 
ملـاذا جئـت اىل بلدي تخرب وتنهب؟ الدخيـل هو الذي قال 
ذلك لصاحـب االرض، وصاحب االرض طأطـأ رأسه، ولم 
يقل شـيئاً. فليكن ايضاً ذلك شـأني معهم. إنني أسمع يف 
هذه املحكمة صليل سيوف الرومان يف قرطاجة، وقعقعة 
سنابك خيل اللنبي وهي تطأ ارض القدس. البواخر مخرت 
عرض النيل أول مرة تحمل املدفع ال الخبز، وسكك الحديد 
أنشئت اصـًال لنقل الجنود. وقد انشـأوا املدارس ليعلمونا 

كيف نقوم: نعم، بلغتهم...».

 أجل، لقد توقـف النقد العربي عموماً، عند هذا الجزء من 
الروايـة، عنـد مصطفى سعيـد. صحيح انه شـخصيتها 
األساس، وبالتـايل واحد من أغنى وأغـرب الشخصيات يف 
الرواية العربيـة، وصحيح أن طيف مصطفى سعيد يلوح 
يف باقي فصول الرواية بعد رحيله، من خالل األسئلة املثارة 
من حوله، وزوجته حسنة -التي من دون ان تعرفه جيداً، 
تقـرر أنها لن تتـزوج أحداً من بعده، فـإن ُزّوجت بالقوة 
مـن ود الرّيس ستقتله وتقتل نفسهـا، وهي تفعل هذا-، 
كما من خالل الراوي شـبه املجهول الذي يكاد يصبح أناه 
اآلخر هو املوكل عنه برعاية زوجته وذريته. غري أن الطيب 
صالـح قـد يكون محقـاً يف تأكيده عىل انه كتـب «أيضاً» 
وربما «خاصـة» رواية عن األرض والقريـة السودانيتني، 
وعـن نهر النيـل وتدفقه حتى احتضـان مصطفى سعيد 
الذي عاد من لندن ومن «غزو نساء الغرب» ليعيش حياته 
هنـاك حيـث بدأت تلك الحيـاة. ويف يقيننا يف هـذا السياق 
ان األوان قـد آن للعـودة اىل «موسم الهجـرة اىل الشمال»، 
يف شـكل أكثر رحابـة ويف كالم أكثر عالقة بـاألدب واللغة 
ولعبـة الراوي واملرايا، و- هنا عىل خطى جورج طرابييش 
الثاقبـة -، لعبة الرجولة واألنوثة، وليس فقط يف بعد لعبة 
الـرشق والغـرب. بل لربما كـان من املفيد اليـوم ان يعود 
النقـد اىل هذه الروايـة مأخوذة يف السيـاق املتكامل ألدب 
الطيـب صالـح الذي لـم ينتج خـالل الثمانني سنـة التي 
عاشـها (١٩٢٩-٢٠٠٩) سـوى خمسـة كتب بني قصص 
قصـرية (مجموعتني) وروايات، ال يتجاوز عدد صفحاتها 

معاً الخمسمئة صفحة من القطع القصري.
وذلك رشط ان يخلـص النقد الجديد ذلك األدب من فقاعة 
البعـد االيديولوجي الـذي طغى عليه، ونعـرف ان الكاتب 
نفسه كان أول وأشـد مستغربيه. وال بد ان نذكر اخرياً ان 
السوداني الطيب صالح تحـدر من بيئة متواضعة ودرس 
يف الخرطـوم والقاهـرة، ثـم توجـه اىل لندن حيـث أكمل 
دراساتـه العليـا ليعمل بعـد ذلك يف القسـم العربي بهيئة 
االذاعة الربيطانية التـي أوفدته الحقاً اىل فرعها يف بريوت 
حيث عمل فـرتة قبل ان يلتحق باليونسكو ويعيش بعض 

آخر سنوات حياته يف الخليج العربي.

bÓuÏ€ÏÌáÌ˛a@á»i@bfl@Z3bñ@kÓ�‹€@Cfib‡ì€a@∂a@Òãv:a@·éÏflD

@@çÃ€a@›öbœ
 {١}

(ما قبل النص)
 ألننا تكلمنا هوجمنا بالّصمت،

فدعني أختلق صمتـا طويال يليق بكالمنا 
القصري ...  

حـني آمنا بطـول مقاصدنا تطـاول علينا 
الكالم الصغري،

فتكلـم ألشـاهد مقاصـدك تضطجـع يف 
اللغة،

 مصابة بالخوف!
ومصابة بالخجل!!!

وإن وجدتني ضالّة يف اللغة،
وسع بيننا الكالم،

فُتصاب بصدقـي وأقع يف ضاللتك اللغوية 
...

بيننا اللغة أناديك فيها بكل األسماء،
وتناديني بصوتَك «أُِحُبِك»

وعندهـا قـد أخيـط املساحة بـني لحمي 
وعظمي،

 وستجد ريح َنَفسَك يف جسدي،
ولك أن تسكَت وسأسكُت،

  ولن يرتكنا الحُب،
 وحينها فقط ستندلع الحرب بيننا!

هي لغة وحب.
هي حب وحرب ...

 استمع اآلن:
حـني تصبح اللغة رصاصـا حيا فال تنظر 
يف الـكالم قـد تقـودك املفـردات إىل حتفك 

وحينها لن تطال عقابا أكرب من موتَك،
تصور ستحدث الجريمة امامَك

  ولن يتفطن أحد إىل موتَك.
    فتوقف

توقف هنا!
 وارفع صوتك عن الكالم،

  قـد تضيـع مقاصـدك وتحـدث مطبات 
صوتية فتسكت وتنرج لغتك،

مما قد يؤدي اىل مقاتـالت معنوية عندها 
ستصـاب بجـروح بالغة يف قلبـك وداخل 

حلقك،
ولن يكتفي مخاطبك بقتلك ولن تأمن رش 

اللغة..
فتكلم بخفة وال تضغط عىل الكالم

 احتفـظ بمشاعرك وال تنّغص علينا اللغة 
حتى يناديك باسمك:

«يا فالن»
لن تصـدق حينها كيف سيستعبدك اسمك 
ولـك أن تشتبـك بـه، وتسألـه مـن داخل 

صوتك،
أيهما أنت؟

 اسمك أم شكلك؟
 كالهما يدل عليك،
كالهما لن يشبهك.

 هنـا ستستفيق اللغة وستنظر إليك بحدة 
وبذكاء،

وتناديك بأسماء عديدة،
 فيضيع لحمك!

ولن تجد مقاس حذائك،
 وزن عظامك وشبه وجهك بقلبك،

سيبدو وجهك اعتياديا،
ولـن ينتبـه أحد أنـك كنت غريبـا هنا عن 

نفسك!
فدلّني عيل،

وسأدلك عليك.
يف الكالم سنفقد أسماءنا،

ولك أن تنظر إيل،
وسأنظر إليك،

وسنطفئ اللغة بيننا!
وقد يشتعل هنا الحب!

(هامش أول)
  *    تمـش... أو تتنزه  توجد اآلن صفحة 
بيضـاء لرتاجع لغتك وتعيـد إليها الصفاء 
والنقاء، وذلك بتهدئة االوضاع بني املقاصد 

و املعاني..
فلسـت محنكا بما يكفـي لتسحب سكني 

اللغة وتغرسه يف ظهر مخاطبك!
قد تعاد نفس العملية وتجد نفسك محاطا 

بمشاكل لغوية! 
**    ألم أقل حينها رفقا يا فالن ؟

 قلتهـا ووسعـت مساحـة الـكالم وربتت 
بلغِتك عىل قلبي

وناديتني» أحبك» فجاءنـي الحب طافحا 
بالكالم،

وتفتح ُجرحه يف صدري،
فأحبني بذات الطريقة،

 ولن أشك يف دوران اللغة،
تأتيني بالحب وآتيها بالغدر!

هو فارق يف وزن الصدق
والباقي   لغة ونحو وبيان. 

{٢}                                            
(ما بعد النص)

(هنـا مساحـة بيضـاء جـرداء للزراعـة 

والكتابـة الخاليـة من املقاصـد واملشابك 
والتخّيالت )

 *تكلـم اآلن و قـل مـا تشـاء: فيضيع يف 
الكالم نصف ما تملك،

شـجاعتك  عـن  املـرة  هـذه  أدافـع  لـن 
العاطفية،

وسأتهم نباهتك وصدقك حني تشاهد الله 
يف حلقي، وتليها مفردة «أحبك»

 سأمـيش بقربهـا محاطـا بشوكهـا ولن 
أصدق أنك قلتهـا، وسأتحدث معك، وآتيك 

بصدق وأقول لك:
  «وأنا أيضا أحبك»

ولن تطال اللغة صدقنا ...
 وستضيع يف الكالم فطرة الحب.

  دعني أسكت فيأتيني لفح قلبك،
   فأصاب بقشعريرة لغوية،

   كلما أقرتب لفظك من لفظي!
    إنها املرة الوحيدة التي ستشاهد شقاق 

اللغة!
    وهي تبدأ بالحب وتنتهي بالحرب،

    فاتركني أقع صامتة داخل جرحي،
يف  غصـة  تشاهـد  حـني  ترفعنـي  وال     

حلقي.           
    يتبعها صوتك يميش يف صوتي،

  إنها فقط مفردة وحيـدة عرينا معانيها 
واستعملناها ألغراض عديدة..

 كـرشت عـن أنيابهـا، وغرسـت بذاءتها 
اللغويـة يف حـديس، حـني تذكـرُت وهـي 

تأتيني حادثة حب قديمة:
 أذكـر يومهـا أملـي العاطفـي حـني فجر 

أحدهم داخل قلبي اعرتافا لغويا،
 وقالها داخل قلبي «أح ب ك ”

  وتسايـل اللعاب وهو يخرجها عارية من 
منجـده اليومـي باعتبارهـا اللفظة التي 
تحسن الحب والقتـل والقبل، تطاول عىل 

صدقي
واحتقـر ما بيننـا وبني اللغة مـن روابط 

دموية،
وتـدىل من شـق يف مؤخرة املفـردة ونادى 

عىل عائلتها اللغوية،
استل شـقيقاتها وتشابهت األجساد عيل 

ليوقع بفطرتي العاطفية،
وقتلنـي بالرصاص حني حرصنـي يف زاوية 
حب،وجعلنـي أرشب نخـب املحبـة وانطلت 

عىل اللغة، وهو يقول ذات الكالم الحميمي:
                   أ

                  ح
                 ب
                  ك

كـان يقولها بصـدق لكن يف أُذنـي حبيبة 
قديمة،

ويستهزئ فقط من بذاءة سمعي،
 فتصلها هي لفظتها األصيلة،

 وتصفعنـي وحـدي هشاشـتها املعنوية 
حني استطاع الـكالم أن ينخلع من صوته 

ويبقى يف صمتها وصمتي.
 فيأتينا أنا وهي يف ذات اللحظة

”حبا وحربا» ....
          فاقتلني إذا باللغة

          دون أن تضغط الزناد
          فتشاهد موتي يف ضعفي

          وتسخر اللغة من كلينا ...
                      *(تحذيـر خـال مـن الـدم 

والرصاص)
تمنـع هنـا اإلسـاءة اللغويـة والـرضب 
املعنـوي يف املتكلمـني واملخاطبني عىل حد 

السواء؟
فاحرتم لغتي وسأمـيش يف صوتك مصابا 
بطيبـة الكالم ولـك أن تهدأ بيننـا ِجراحك 
اللغويـة وحينها سأراجع لغتي وأنتقي ما 

يقال..
وسنتكلم وجها لوجه..

دون أن نغمس أصواتنا يف الرش
 وسنتجاوز حينها إثم الكالم

فلك حرب ويل حب ...
فهنـا يف شـوارع اللغـة وداخـل املعاجـم  

معسكرات وثكنات للقتل املجاني:
 كمـا أن هناك أماكـن رش كبرية داخل كل 

حقل لغوي،
حتـى املسـاس بالحـرف يتطلـب حنكـة 

وشجاعة..
 نحن هنا لسنـا مدربني كفاية عيل العداء 

املعنوي !
سألتني بصوِتَك الحزين!

كم الساعة؟
فأجبتك بعنفوان لغوي،

قلبي اآلن جهة قلبك.
ولك أن تسلك أكثر من طريق!

تناديني حينها بصوتك « حبيبتي «
فتأتيني محاطة بخوفها،

ولك أن تنقع اللغة يف خسائرها اللغوية،
فيصيبني من داخل ظنك وهن الحب،

ويحترض لسانك مناعتي العاطفية.
فأُصاب بوعكة حٍب.

زلة حب بيننا... بيننا لغة وحب!
                     (هامش ثان):

حـني كانـت السعـادة منبهـا مـن داخل 
اللفـظ املنبوذ» أكرهـك « تأبطنا جروحنا 

امل نارص 
لعل رواية نزار دندش األخرية أنضج رواياته وأكثرها شمولية واتساعاً 
، فالروايـة يف العـادة تغطي مساحًة زمنية محـدودة عىل امتداد حقبة 
تاريخيـة معينـة ، أما رواية « ما بعد الشمـس « التي صدرت عن الدار 
العربية للعلوم يف بريوت ،  فتبدأ أحداثها قبل ظهور االنسان عىل األرض 
وتستمـر حتى يومنا هذا ، مروراً بكل الحضارات التي عرفتها البرشية 

ومعظم األحداث الضخمة التي رافقت نشوء الحضارات .
ولـم تنحرص أحداث الرواية باآلدميني وحسب بل شـارك فيها بٌرش من 
خـارج كوكـب األرض ، وكان للتفاعـل طابع الكونّيـة ، حتى ان بطل 
الرواية ، نادر ، قد سافر اىل كوكب « النيزا « وتفاعل مع سكانه ليصبح 
اول شـخص عابـر للكواكب ومـدرٍك بعمق أسس الحضـارات وأرسار 
تعاقبها .ولعلَّ إدخال الكونية عىل نطاٍق واسع اىل الرواية جاء يف الوقت 
املناسب ، يف الوقت الذي تهبط فيه السفن الفضائية عىل سطح كوكب 

املّريخ بحثاً عن آثاٍر للحياة هناك . 
تبـدأ أحـداث الروايـة يف إحدى قـرى لبنـان النائية حيـث أََرسَ مزارعو 

املخـدرات كائناً فضائياً كـان يف مهمٍة استطالعية يف جـرود املنطقة ، 
فعـاش الكائن األسـري يف الّرس فرتًة طويلة حصـل خاللها عىل جنسية 
ُه .وفرح  لبنانية مزّورة وتزوج شـكلياً من فرح ، إبنة املزارع الذي أَرسَ
زميلـٌة مقرّبة لنادر الذي أحبَّته من جانب واحد منذ أيام املدرسة . وقد 
كان لنادر والغريب الذي أسمـوه كريماً صوالت وجوالت يف استحضار 

مايض الزمان واسترشاق مستقبله .
« ما بعد الشمس « رواية تطوف بنا يف مختلف األزمنة واألمكنة وتتميز 
بالتشويق الذي ال ينقطع من أول سطر حتى آخر نقطة . وتتميز ايضاً 
بالَنَفـِس النقدي حيث تشري اىل الجوانب السلبية يف عاداتنا االجتماعية 
ويف تنظيـم الدولة أيضاً . كمـا انها لم تهمل الترصفـات املثرية ألبطاٍل 
حكموا العالم بعد ان دمروا حضاراته وبنوا عىل انقاضها حضاراتهم .

يف جلساتهمـا الطويلـة روى نـادر لصديقـه الغريـب موجـز تاريـخ 
الحضـارات التي ازدهرت عىل كوكب األرض شـارحاً ظـروف نشوئها 
وظروف اضمحاللها . وتوّىل الكائُن الغريب رشَح ما يعرف أبناء كوكبهم 

عن حضاراتنا الغابرة وعن التاريخ الجيولوجي لكوكب االرض .

وعندمـا لّبى نادر دعوة صديقه اىل كوكـب « النيزا « فوجئ بأن سكان 
ذلك الكوكب يعرفون عن تاريخنا اكثر مما نعرف نحن .

وبعـد عودته مـن كوكب النيزا قطع نادر عالقتـه بالقّيمني عىل تنظيم 
الرحـالت بني كوكبهم وكوكبنـا ألنهم طلبوا منـه ان يعمل ملصلحتهم 
ويكـون أقرب اليهم منـه اىل وطنه ، فخرس بذلك مكافآٍت ال ُتقدَّر بثمن 

.
تغتنـي كلُّ رواية من غنى كاتبها وِسعـِة مخزونه املعريف والثقايف وهو 
الـذي يوّجه مساراتها ويحافظ عىل معايري أخالقياتها ساكباً فيها من 
روحـه طاقًة ايجابيـة وتفاؤالً وفرحـا ... ففي معظـم االحيان يمكن 
للقارئ ان يكوِّن صورًة عن شخصية الراوي من خالل رواياته . وعندما 
نقـرأ الدكتور دندش نشعـر بسالسة الرسد ترافقنا مـن السطر االول 
وحتـى السطـر األخري معطوفًة عـىل روح النكتة واالسلـوب الجميل . 
وألنه شاعٌر  ال تفاجئنا ُجَمله الشاعرية واملوسيقى الداخلية التي تعبق 
بهـا رواياته عـىل امتداد النّص .وألنه يغتني بمخـزوٍن علمي كبري فقد 
كـان واضحاً يف روايتـه ذلك الدفق املعلوماتي الجـاذب الذي جعل منها 

موسوعة معرفية يف قالٍب أدبي - فلسفي - تاريخي جميل وعميق .
نـزار دندش الذي يعترب كتابـة الرواية رسالًة وواجبـاً وطنياً وانسانيا 
يشبههـا بحبة الدواء التي ال يجوز للطبيب وصفها اال اذا تأكد من انها 

لن ترض بمتلقيها ال حارضاً وال مستقبال .
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َقَمري
الْلَّيُل َقصَّ َشْعرَُه

َل لَْوَحًة ِمَن اْألَْوتاِر َوَشكَّ
َهُر ُيرَنُِّم لَْحناً السَّ

لَِشَغفي و َتَعلُّقي و إِْرصاري
ٌ َتَعاٍل َتَكربُّ

ٌ عىل التَّوايل َتَجربُّ
الَْقلُْب َخطَّ َقْصَدُه 

أَْيَنما كاَنْت
ريِق ُترَْسُم عىل الطَّ
َخَطواِتي و آثاري 

َنْظرٌَة َبْعَد ُجْهٍد 
ُخِتَمْت ِبَتأْشريٍة 

إِقامٌة أََبديٌة 
َقْد َحزََم عىل الَْبقاِء

َقراري
َغَزٌل ِمَن الُْغرَباِء

ً َيخيُط َمْكرَا
والَْباُب ُيرِْسُل

َشَفراٍت
ِمَن اْإلِْنذاِر

َعْهٌد 
ُكِتَب ِبأَْنفاِس َقلٍْب
لَْم َيْبَق عىل الْيقنِي

أَيَُّة َرْقَصٍة
ِمَن الُْغباِر

َفإِْعجابي َملَّْكُتُه
لَِمْن أَْدَهَشْت

إِْحسايس
َو ِديواني 
ولَوَحاتي

ِمَن اْألَْقداِر
*******

بحق من تحب 
أين ذهبت ؟

عابر سبيل ؟
قافية متعثرة وخيبات 

تمسك بأول حرف 
ثم يعتق الصمت فيك 

يف مضجع الحرف 
كأنك تائه بأودية الضياع 

يخيط الزمن ابتسامتك 
بمخيط الحزن 

وقلبك يشهق الحب 
وال يزفره 

تركض يف متاهات الدهر 
كأنك يف عمق السماء 

كم خاضت بك األيام املوحشة 
وكم َعِصَف الردى يف فيك 

أرساب من شجون وانسكاب الدمع 
أحالٌم ضائعات

يف زنازين العاصفات 
أحالٌم

كعقب سكارة يف يد معتوه 
فهل سرتى الخلود ؟

يف منايف اللحود.
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تحبـذ الكثـري مـن السيـدات القيـام بمساج 
للوجـه قبل النوم، لتظهـرن أكثر راحة، إذ إنه 
يعمل عىل تجديد النشاط، حيث ينشط الجهاز 
العصبـي السمبثـاوي، كما ينقـي العقل من 

خالل الرائحة املنعشة والتنفس الجيد.
إليِك طريقة عمل مساج للوجه قبل النوم، مع 

فوائده العديدة.
أوالً: التحضري ملساج الوجه قبل النوم

ضعي بضـع قطرات من الزيـت العطري مثل 
الربغمـوت أو اإليلنـغ أو خشـب الصنـدل يف 

منديل.
قومـي بخفـت األضواء مـع تشغيـل أصوات 

الطبيعة املهدئة.
يعـّد االحتفـاظ بفنجـان ساخن مـن الشاي 
الخايل من الكافيني من طقوس النوم املهدئة، 
ويناسـب بشـكل جميـل يف التحضـري ملساج 

الوجه ويدفئ اليدين أيضاً.
ضعي قناعاً للعني ”اختياري“، ولكن الضغط 
الخفيـف الذي يمارسه حـول الرأس يمكن أن 

يساعد يف االسرتخاء.
ثانياً: مساج الوجه قبل النوم

بالزيـت  املشبعـة  األنسجـة  بوضـع  قومـي 
األسـايس أمام املمـرات األنفيـة، واستنشقي 
بأقـىص سعـة أو خمس مرات، ومـلء البطن 
بالصدر، وكرري هـذه الطريقة من خمس إىل 

عرش مرات.
وإذا شعرِت بتشتت يف عقلك، فكري يف الشهيق 
أثنـاء التنفس والزفري، إذ إن استخدام الرائحة 

يمّكـن الجسم من التنفـس بطريقة الحجاب 
الحاجز، أو بشكل كامـل للحصول عىل تبادل 
كامل لألكسجني وثانـي أكسيد الكربون، مما 

يخلصك من القلق.
و مـع الضغط القوي، حركـي يديك ألعىل من 
حاجبيـك، واقبـيض يديك ببعضهمـا بطريقة 
”املصافحـة“، حتى منتصـف الجبهة، وأعىل 
باتجاه خـط الشعر بضغط متوسط إىل ثابت، 

وكرري هذه الخطوة عدة مرات.
دلكي جبهتـك بحركات دائريـة، حركي يديك 

من منتصـف الجبهة نحو الصـدغ، ثم عودي 
إىل منتصـف الجبهة، وافعيل ذلـك عدة مرات، 
فالحركة تهـدئ، وتساعد يف تلطيـف الجبهة 

واسرتخاء الجسم.
قومـي بعمل مسـاج لعظمـة أنفـك، وابدئي 
بالضغـط عليها والتقـدم ببطء نحـو الزوايا 
الخارجية للحاجبـني، ثم ضعي أصابعك فوق 
لإلمسـاك  أسفلهمـا)  (واإلبهـام  الحاجبـني 
بالحواف الكاملة لخط الحاجب، وكرري هذه 

الخطوة عدة مرات.

ضعـي إصبعـك الوسطـى بـني الحاجبني، ثم 
ضعي إصبعك الوسطى األخرى فوقه مبارشة، 
وتتبعي ثالث حركات دائرية صغرية بإصبعني، 
ممـا يزيد الضغط مـع تقدمك، وكـرري هذه 
الخطوة يف االتجاه املعاكـس، ثم كرريها ثالث 
مـرات يف كل اتجاه، ثم اضغطي مع االستمرار 

ملدة ثالث إىل خمس مرات بطيئة.
ضعـي أصابعـك (املمسكة بالشـاي) عىل كل 
عـني مغلقـة، واضغطي برفـق بأصابعك عىل 
الجفن، ستشعريـن أن العني تتحرك ببطء إىل 

الداخل، ويفضل تكرارها عدة مرات.
قومـي بالتدليك تحت العـني مبارشة، وكرري 
هذا لتبديد التوتر يف عضالت العني، مما يسمح 

للجسم باالستسالم بشكل أرسع.
ضعـي األصابع الوسطـى بشـكل ثنائي عىل 
جانبـي فتحتـي األنـف، وكـرري الحركـات 
الحلزونيـة لنقطة الضغط مـن األعىل لتحرير 
ضغط الجيوب األنفية، والذي يمكن أن يعطل 

النوم.
حركـي اليديـن ببـطء إلمساك عضلـة الفك؛ 
مع ضغط متوسـط إىل ثابت، يف حركة دائرية 
صاعـدة، إلطـالق التوتر، ثم قومـي بالضغط 
عىل نقاط ضغط الفك التي تتماىش مع الجزء 

السفيل من شحمة األذن.
حركـي يديك عىل جانبـي وجهك بحيث تقص 
أصابعـك األذنـني، وتعمـل من الفـك وجانبي 
األذنني إىل أعىل باتجاه الصدغني، وكرري هذه 

الخطوة عدة مرات.

يشبه نبـات الفانيـال، الفاصوليـا، حيث 
يتواجد بداخل قرن الفانيليا عدد كبري من 
البذور الصغرية املشبعة برائحة الفانيال و 

هي مصدر النكهة.
و تعّد الفانيليا من األضافات التي نستعني 
بها يف وصفـات الحلويـات و املرشوبات، 
الضافـة نكهـة ورائحـة للطبـق، وعادة 
تتوافـر الفانيليـا بنوعني أمـا السائلة او 
البـودرة، ولكـن مـا الفرق بينهمـا و هل 
هنـاك أفضليـة لنـوع عـىل آخـر بحسب 

الوصفة ؟

ما الفرق بني الفانيليا السائلة و الفانيليا 
البودرة ؟

أول فـرق بالطبـع هو اختـالف القوام، و 
ذلـك قد يؤثر أيضا يف االستخدام، الفانيليا 
البـودرة قد تكون مصنوعة مـن الفانيليا 
خالصـة  مـن  او  املطحونـة  و  املجففـة 
الفانيليـا املمزوجة مـع الدكسرتوز و هو 

نوع من السكر و لكن النكهة واحدة.
و الفانيليـا السائلة ال تحتـوي عىل بذور 
الفانيليا السـوداء الصغرية وذلك لن يؤثر 

يف لون او شكل طبق الحلوى.

و بشـكل عام يمكـن استخـدام النوعني 
كبديـل لبعـض، و لكـن الفانيـال البودرة 
يفضـل استخدامهـا يف الوصفـات التـي 
تحتاج درجة حرارة عالية لفرتة طويلة و 
ذلك كونها بودرة فانها لن تتعرض للتبخر 
أثنـاء الطهي او الخبز و سيحتفظ الطبق 

بمذاق الفانيليا.
أما الفانيليا السائلة فهي فعالة و محببة 
الضافـة نكهـة للمخبـوزات مثـل الكعك 
والفطائـر أو يف الحلويـات املصنوعة من 

الشوكوالتة.

من معتقدات النساء الخاطئة إيمانهم بأن 
شـكلهم أو مظهرهـم الخارجـي هو الذي 
قـد يلفـت الرجال إليهـم، متغاضـني بذلك 
عن الطبيعـة املختلفة لكل رجل، والذين قد 
يفضلون النساء األكثر تلقائية وعفوية من 
تلـك املتربجة واملتصنعة، ولكن ذلك ال يعني 
عـدم االهتمـام نهائيا باملظهـر، واالعتماد 

فقط عىل حس الدعابة والفكاهة.
فالشـكل قـد يلعـب دورا بسيطـا يف جذب 
الرجـل، وخاصـة إذا كـان طبيعيـا، وغري 
متكلف يف وضع مساحيق التجميل ومواكبة 
العـرص، ومـن أبرز األشـياء التـي ينجذب 
إليها الرجل بسهولة ويعشقها يف املرأة قبل 

اإللتفات إىل شكلها ما يأتي:
مستمعة جيدة

معظـم الرجال تقدر النسـاء القادرات عىل 
اإلستمـاع فقط، مـن دون إعطـاء مواعظ 
ونصائـح  تعليقـات  أو  ومحـارضات، 
بخصوص ما يمكن أن تفعله يف حال كانت 
بنفـس املوقـف، فالقـدرة عـىل االستمـاع 
مـن أكثر األمور التي تشعـر الرجل بالدعم 
والرغبـة يف التحدث عـن مشاكله وأحالمه 
بكل راحة وأمان، كما تبني مدى تفهم املرأة 

وقدرتها عىل الصرب والتحمل.
العفوية

وهي القدرة عىل الترصف بطريقة طبيعية 
بعيدة عـن التصنـع يف الحركـات واألقوال 
بطريقـة تبتعـد فيهـا املـرأة عـن التقيـد 

والتعبري عن شخصيتها بشكل لطيف وغري 
مبتذل، كالغناء أمام الرجل حتى ولو كانت 
بطريقـة عشوائية وهوجـاء أو القيام برد 

فعل إيجابي عفوي.
سائقة جيدة

عـىل الرغـم مـن شـكوى الرجـال الدائـم 
واملتكـرر مـن سوء مهـارات القيـادة التي 
تمتلكهـا النسـاء، إال أن ذلـك ال يمنعهـم 
مـن إبداء إعجابهـم اتجاه قـدرة املرأة عىل 
مجـاراة الرجل يف القيادة ويف الطريقة التي 

تقود فيها السيارة.
اإلنجاز

شـعور املرأة بالسعادة واإليجابية تجاه ما 
تمتلكـه يف حياتها سواء كـان قليال أو غري 
كاف وتحمسهـا للتفوق واإلنجـاز، يجذب 
الرجـل إليهـا بشكل مبـارش بحيـث يميل 

الرجل بطبعه إىل كره التذمر والتشاؤم.
التمتع بتناول الطعام

ال يهتم الرجـل بطريقة املرأة واهتمامها يف 
تنـاول األطعمة الصحية التـي تحتوي عىل 

سعـرات حراريـة أقـل وإنما تعجبـه املرأة 
الواثقـة بنفسهـا التي تستطيـع تناول ما 
تشـاء بحيـث تستمتع بـه وتتحـدث عنه 

لطعمه اللذيذ وليس لسعراته القليلة.
مهارة الطبخ

يقـول املثـل الطريق إىل قلـب الرجل معدته 
وهـو بالتأكيد كالم صحيـح، فالرجل يحب 
املـرأة القـادرة عـىل تقديم الطعـام له عن 
طريق التفنن واإلبداع بطريقة طبخه، وهذا 
الـيشء نابـع من تفكريهـم التقليـدي بأن 

الطبخ جزء من كون املرأة زوجة صالحة.
إمرأة حقيقية

هـذا ال يعني أنها خفيـة، أو وهمية، ولكنه 
يبني مدى صدق شخصية املرأة، وحقيقتها، 
ومبتسمـة  عاديـة،  املـرأة  كانـت  فكلمـا 
وتلقائيـة، زادت محبتهـا يف قلـب الرجـل، 
بعكـس التصنـع يف الشخصيـة واختيـار 
الكلمات املتداولة بـني ضعاف الشخصيات 
الذين يحبون إظهار أنفسهم ولفت األنظار 

إليهم.
تقديم التنازالت

عـن طريق القـدرة عىل التفـاوض وإيجاد 
الحلول املقبولـة من كال الطرفني، و تقديم 
التنـازالت عـىل حسـاب تحسـني العالقـة 
وزيـادة ترابطهـا والحفـاظ عليهـا لفرتة 

طويلة.
حس الدعابة

ال تعّد هذه الصفة مشرتكة بني كل النساء، 
حيـث تختلف طبيعـة شـخصيات النساء 
ولكن الرجل يفضل املرأة املرحة التي لديها 
حس عايل مـن الفكاهة للحصول عىل روح 

إيجابية.
القوة

يميـل الرجل عـادة للمرأة القويـة التي لها 
القـدرة عىل تحمـل الشدائـد، والعيش مع 
الصعوبات، بحيث يستطيع االعتماد عليها 
يف بعض املسائل التي قد يحتاج مساعدتها 

فيها.
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يسعى الكثري مـن الرجال والنساء 
إىل فقـدان الـوزن والتخلّـص مـن 
السمنـة، والتمّتـع بقـدر هام من 
مـا  الجسـم،  وتناسـق  الرشـاقة 
يساعـد عىل الوقاية مـن األمراض 
ويف مقدمتها أمـراض القلب، وهو 
مـا أرجعه الخـرباء إىل نمط الحياة 
ونظامـه  اإلنسـان  يتبعـه  الـذي 
األمـر  يف  الجديـد  أن  إال  الغذائـي، 
اكتشـاف دراسة حديثـة أن الجبن 

قد يلعب دورا يف ذلك.
أكدت األبحاث أن للجبن دورا كبريا 
يف ترسيع عمليـة التمثيل الغذائي، 
وبالتايل فقـدان الـوزن والحصول 
هـذه  واعتمـدت  الرشـاقة.  عـىل 
الدراسـة عـىل مقارنـة عّينات من 
األشـخاص الذين يتناولون كميات 
كبـرية مـن الجبـن أو مشتقاتها، 
بآخريـن يتبعـون نظامـا غذائيـا 
خاليا من األلبـان والجبن، ويعتمد 

عىل تناول الزبدة.
وتبـني أن أولئـك الذيـن يتناولـون 

الجبـن لديهم مستويـات أعىل من 
البوتريات، وهي نوع من األحماض 
الدهنية التي يتم إنتاجها من خالل 
الهضمية، مقارنة  القنـاة  بكترييا 
باملجموعات األخرى التي ال تتناول 
الجبن، وهـذه املستويات املرتفعة 

من البوتـريات أدت إىل انخفاض يف 
مستويـات الكولسـرتول الضار يف 
الدم، ممـا يشـري إىل أن الجبن من 
األطعمة الصحيـة واملفيدة للقلب، 
كونها تعمل عىل تقليل الكولسرتول 

الذي يضعف عضلته.

وتشري بعض الدراسات األخرى إىل 
أن هذه البوتريات تحّسن حساسية 
األنسولني، وتزيد استهالك الطاقة، 
ممـا يساعـد عـىل ترسيـع عملية 
التمثيل الغذائي، كما أنها تقلّل من 
األكسـدة التي تسّبـب االلتهابات، 

وهـو ما دفـع الباحثـني إىل الربط 
بني تنـاول األطعمة التـي تحتوي 
عىل البوتـريات ومنها الجبن، وبني 
فقدان الوزن وانخفاض مستويات 

السمنة.
وتؤكـد النتائـج صحـة دراسـات 
سابقة منـذ عـام 2011، توّصلت 
نسـب  مـن  يقلّـل  الجبـن  أن  إىل 
الكولسرتول الضار يف الدم مقارنة 
بالزبـدة التـي تحتوي عـىل نفس 
نسـب الدهـون، كمـا وجـدت أن 
تنـاول كميـات كبـرية مـن الجبن 
بـرشط  الـوزن،  بفقـدان  ارتبـط 
جـزءا  الكميـات  هـذه  تكـون  أن 
منخفـض  الغذائـي  النظـام  مـن 
إىل  تـؤكل  أّي  الكربوهيـدرات، 
جانب الفواكـه والخضار واللحوم 
والحبوب الكاملة، التي تحتوي عىل 
نسبـة قليلـة مـن الكربوهيدرات، 
بـدال من األطعمة التي تحتوي عىل 
نسبة مرتفعة مـن الكربوهيدرات 

املصنعـة واملكـررة.

تواجه بعـض النسـاء الحوامل، 
بعض مشاكل الحمل وخاصة يف 
الفرتات األخرية من حملهما من 
عدم القدرة عـىل التنفس بشكل 
طبيعـي نتيجـة لزيـادة حجـم 
الجنني والذي يقوم بالضغط عىل 
الحجـاب الحاجز ممـا يشعرها  

بضيق التنفس.
عنـد  التنفـس  ضيـق  أسبـاب 

الحامل : 
• نسبة السائـل املحيط بالجنني 
السائـل  نتيجـة لزيـادة نسبـة 
املحيـط بالجنني والـذي يتسبب 
يف الضغط عـىل املنطقة العلوية 

للحامل فيصعب التنفس.
• اضطرابـات نفسية نالحظ أن 
هناك بعـض السيـدات الحوامل 
االكتئـاب  شـعور  ينتابهـا  قـد 
أثنـاء فـرتة حملهـا فاإلصابـة 
بأي إضطراب سـواء كان نفيس 
أو عصبـي قـد تتسبـب يف ضيق 

التنفس لدى الحامل.
• هرمـون الربوجسـرتون يعمل 
زيـادة هرمـون الربوجسـرتون 
يف  بضيـق  الشعـور  عـىل 

هرمـون  أن  ويالحـظ  التنفـس 
الربوجسرتون يزداد بمرور وقت 
الحمل مما يشعر الحامل بضيق 
بالتنفـس خاصة مـع كرب حجم 
الجنني والذي يقوم بالضغط عىل 
الحجاب الحاجز فيشعر الحامل 

بضيق يف التنفس.
• وجود إصابة بالجهاز التنفيس 
من أسباب ضيـق التنفس أيضاً 
بالجهـاز  مـرض  وجـود  هـو 
بالربو  التنفـيس مثـل اإلصابـة 
أو وجـود إلتهابـات يف القصبـة 

الهوائية للحامل.
ضيـق  عـىل  للتغلـب  نصائـح 

التنفس عند الحامل:
يفضـل  جسمـك:  وضعيـة   .1
عند جلوسـك أن يبقى ظهرك يف 
وضعيـة مستقيمـة مـع إسناد 
أكتافك للخلف حتى تعطي لرئتك 

مساحة أكرب للتمدد.
2. البعـد عـن األعمـال املجهدة: 
ينبغي عليكي عـدم إرهاق ذاتك 
وعدم القيام بأي أنشطة مرهقة 
لصحتك خاصـة أثناء الحمل ألن 
ذلـك سـوف يتسبـب يف تسارع 

معدالت التنفس لديِك.
3. تماريـن التنفس: يفضل عند 
إتباعك لهذه التمارين أن تقومي 
فممارستك  الطبيـب  بإستشارة 
ملثـل هـذه التماريـن تقلـل من 
التوتر العصبـي  ويمكنِك القيام 
بـه من خـالل أخذ نفـس عميق 

وبطئ شهيق وزفري.
4. االستعانـة ببعـض الوسائد: 
يفضـل وضـع الوسائـد بجانبك 
وقـت النـوم فهـذا مـن شـأنه 
بالراحـة  شـعور  إعطـاءك 

واالسرتخاء

املقادير
مقادير الحشوة:

كريمة الخفق: 200 غم
مربى الفراولة: 6 مالعق كبرية

البيض: 4 حبات
ملعقـة   : الفانيليـا  خالصـة 

صغرية
سكر البودرة : 130 غم

دقيق : 100 غراماً
ماء ساخن : 2 ملعقة كبرية

(لدهـن  غرامـاً   30  : الزبـدة 
الصينية)

سكـر البودرة : حسـب الرغبة 
(للتزيني)

طريقة التحضري
حّمي الفـرن عىل حـرارة 180 

درجة مئوية.
والسكـر  البيـض  اخفقـي 
حتـى  الكهربائـي  باملـرضب 

يصبح قوام املزيج كالكريمة.
أضيفي خالصـة الفانيليا واملاء 

واخلطي جيداً.
أضيفي الدقيـق تدريجياً بينما 

تتابعني الخفق.
ادهني صينية بالزبدة واسكبي 

العجينة يف الصينية.
اخبزيها مدة 15 دقيقة.

الفرن  العجينـة مـن  أخرجـي 
وغطيها بمنشفة مطبخ مبلولة 

واتركيها جانباً لتربد.
ثـم  الفراولـة  مربـى  ادهنـي 
عـىل  املخفوقـة  الكريمـة 

العجينة.
لفـي العجينـة بتـأّن ثـم ريش 

فوقها سكر البودرة.
قطعـي السويـرسول إىل دوائر 

قبل التقديم.

تشكـو الكثـري مـن األمهـات من 
كره طفلهـا إلحدى املواد الدراسية 
أو بعضها، ورفضـه الستذكارها، 
وتتساءل يف حرية عـن العمل أمام 

هذا الكره وكيفية حل املشكلة.
فيمـا يـيل أقـّدم لـك 20 نصيحـة 
للتغلـب عـىل كره طفلـك ملادة من 

املواد ورفضه مذاكرتها:
اتركـي طفلـك يعـّرب بالـكالم عن 

مشكلته ومشاعره تجاه املادة.
تأكـدي مـن أسبـاب كرهـه؛ هل 
بسبب عدم فهمه لها وهل السبب 
منـه أم من املعلـم أم بسبب املعلم 

القايس مثًال.
ال تقارنـي بينـه وبني أخيـه الذي 

كان مجتهًدا يف تلك املادة
ابدئي مبكـرًا يف االنتباه للمشكلة، 
وال ترتكـي األمـر لفـرتة مـا قبـل 

االمتحان. 
حاويل مساعدته يف حل املشكلة إن 
كانـت املادة يف مقـدور معرفتك أو 
استعيني بمن يساعده عىل فهمها 

قبل أن تطالبيه باالستذكار.
أخربيـه أنـك كنت تكرهـني بعض 
املواد، لكن لو ترك اإلنسان واجباته 
للكره والحب فلن يصل ألي نجاح.
ال تطلبـي منه التفوق فيها لكن ال 
تخربيه بذلك كل ما هنالك خفيض 
توقعاتك عن نتائجها حتى لو كان 

متفوًقا يف كل ما عداها.
إن كانـت مـن املـواد االختياريـة 
وكانـت ال توافق ميوله، فاجتهدي 

يف استبدال املادة بأخرى يحبها.
عـززي ثقتـه بنفسـه وبقدراتـه 
وذكائـه وأنه قادر عـىل النجاح بل 

التفوق فيها.
شـجعيه عـىل املنافسـة والنجاح 

فيها ويف غريها.
كافئيه وارسمي له أهداًفا قصرية 
ومتوسطة وطويلة املدى يف تحقيق 

النجاح فيها. 
احـذري من العبـارات التـي تبدو 
إيجابيـة لكنهـا ليسـت كذلك مثل 
سأفخر بنجاحك أو تعلم أن تنجح 

بأي طريقة.
شـجعيه بعبـارات مناسبـة مثـل 
اعمل للوصل إىل أفضل ما تستطيع 
أو عـىل املـرء السعي وليـس عليه 
إدراك النجـاح، أو أن مـا ترغبـني 
فيه أن يظـل طالًبا مجتهًدا يسعى 

للعمل بغض النظر عن النتائج.
ساعديـه عـىل تنظيـم يومه وعىل 
الصـرب عـىل املذاكرة وعـىل وجود 
فـرتة يرفه بها عـن نفسه وأخرى 

للراحة.
ال تعاقبيـه عىل النتيجـة طاملا أنه 

اجتهد
بأفكـار مبتكـرة ففـي  شـجعيه 
الجغرافيا مثـًال وقد كنت ال أحبها 
كانـت معلمتي ترسم لنـا خرائط 
البـالد  وتسمـي  زاهيـة  بألـوان 
بأسمائنـا ونحـن بأسمـاء البالد، 
وكانـت تحكي لنـا قصًصـا كثريًا 
عن كل البـالد، وتربط بني التاريخ 

والجغرافيا بشكل يبهرني.
يف السن الصغـري ال تضغطي عليه 
كثـرًيا، لكـن ال ترتكـي مذاكرتهـا 

وترضخي له تماًما.
قليل ساعـات مذاكرتها قليًال، لكن 
كـرري مـرات مذاكرتهـا حتـى ال 
يمل.بادليها مـع املواد التي يحبها 
ويهوى مذاكرتها.تحدثي كثريًا عن 
تفوقـه ونجاحه فيهـا بعد ظهور 

النتيجة.
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أبـــــــراج

كل يشء عىل ما يرام خاصة يف حياتك العاطفية. 
تبـدو واثقا من نفسـك جدا، فحـاول أن تستغل 
هذه الثقة. إذا قمت بعمل أي يشء سواء يف املنزل أو 
يف املكتب، أضف إليه ملسـة رومانسية. حاول أن تظهر 

أجمل ما لديك.

ال تترصف اليوم كما يفعل اآلخرون. يجب أن 
يكون لك رأي وشـخصية مستقلة. ترصفاتك 
العقالنيـة ستجعلـك بمنـأى عـن أي مشكلة أو 
مواجهـة عنيفـة مـع اآلخريـن. ليس هنـاك سبب 

لالعتذار عن القيام بأي يشء اليوم.

فقـدت  إذا  اإلحبـاط  أو  باليـأس  تشعـر  ال 
السيطرة عىل بعض األشياء. يفضل أن تستغل 
الفرتة املسائية اليوم للخـروج من املنزل وقضاء 
وقـت ممتـع مع األهـل أو األصدقـاء. ال تفكر يف أي 

يشء وركز عىل االستمتاع بكل دقيقة!

تعيش خالل الفـرتة املقبلة حالة من الخوف 
أو الجبـن. عـىل الرغم من أنك قـد تتعرف عىل 
بعض األشخاص هذا اليوم، ولكنك تشعر بالوحدة 
والعزلـة بشكل غريب. أي عالقة جديـدة تدخل فيها 
خالل هذه األيام تسبب لك التوتر والقلق. الشهر املقبل 

سيكون مليئا باألخبار السارة.

تشعـر أنك قوي جـدا ومتحمس لـكل ما هو 
جديـد. تستطيـع قطع أميـال طويلة يف وقت 
بسيط. ابدأ اليوم يف املشاريع التي كنت تظن أنها 
مستحيلة، فاليوم لن تجد أسهل منها. ستنجح يف أي 
يشء تقوم به أو تجربه اليوم. ال تضع هذه اللحظات يف 

املشاهدة عىل التلفاز.

حبـك للعلـم واكتشـاف الفضـاء واهتمامك 
ببعـض املجـاالت الغريبة واملختلفـة يتطلب 
منـك املشاركـة يف فريـق مميز مكون مـن أفراد 
مبدعني مثلـك. ربما ال تستمتع بالعمل ضمن فريق 
كبري، ولكنـك ال تشعر باملتعة اليـوم إال من خالل ذلك. 
تحتاج إىل معجزة حتى تقتنع برضورة االلتحاق بفريق 

عمل.

تبدو محبطا جدا اليوم. هناك شـخص واحد 
هـو املسؤول عن الحالة التـي تعيشها اليوم، 
ويف الحقيقـة، هـذا الشخص هو أنـت! حاول أن 
تتفق مع ذاتك اليوم. عليك أن تختار كلماتك بحرص 

شديد، وتترصف بطريقة حكيمة.

فكـر يف مستقبلك ويف األمور التي قد تساعدك 
عىل التقدم يف عملك. انتبه إىل أولوياتك يف مكان 
العمل ألن أخطاءك أحيانا ال تغتفر. عليك أن تنىس 
املـايض وتفكـر يف مستقبلـك. من الصعـب أن تتأثر 

بأقوال اآلخرين وستقوم بأعمالك عىل أكمل وجه.

إن لـم تكـون حريصا يف تعاملـك مع البعض 
اليـوم، ستكـون أكثر عرضـة لالستغالل. ثق 
يف نفسـك ويف قدراتك وتأكـد أن ستشعر بالراحة 
والهدوء فقط إذا انتهيت من املشاريع طويلة األجل. 
ال تفش أرسار عائلتك عند التحدث مع األصدقاء. احرتم 

خصوصية اآلخرين.

حاول أن تكـون واعيا ملا يحصل من حولك يف 
مكـان العمل. لن تتقيد بما يقوله لك اآلخرون 
أو يقولونـه عنـك. لن تأتـي إىل العمـل يف الوقت 
املحدد بسبب ظروف خارجـة عن إرادتك. قد تشعر 

بالقلق بسبب ظهور أحد األشخاص يف حياتك.

الكلمات ليست هي السبيـل الوحيد للتواصل 
مـع اآلخريـن اليوم. لغـة الجسـد مهمة جدا 
لفهم اآلخرين والتواصـل معهم. عليك أن تتدرب 
عـىل تحليل لغـة جسـد اآلخرين ومع مـرور الوقت 
سـرتى أن قدرتـك عىل فهـم اآلخرين أصبحتـك أفضل 

بكثري مما كانت عليه.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تأكد من أن قراراتك صحيحة قبل أن تقدم عىل 
أي عمـل و تندم عليه يف وقت الحق. قد تشعر 
بأنـك ال تعرف الحبيب بسبـب التغري امللحوظ يف 
شـخصيته وأسلوبه. ستستمـع إىل املوسيقى و لن 

تسكت عن األخطاء التي قد تحدث اليوم.
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1932 - إصدار فيلم أوالد الذوات وھو أول فيلم عربي 
ناطق.

1939 - الجيوش األملانية تدخل براغ وتسيطر عىل ما 
تبقى من تشيكوسلوفاكيا.

1958 - الحكومة العنرصية يف جنوب أفريقيا تحظر 
حزب املؤتمر الوطني األفريقي.

1978 - إرسائيـل تبـدأ باجتيـاح جنـوب لبنان فيما 
عرف باسم عملية الليطاني.

1991 - أمـري دولـة الكويـت الشيـخ جابـر األحمد 
الصبـاح يعـود إىل الكويـت بعد غيـاب استمر حوايل 
سبعة اشـھر بسبـب الغـزو العراقي للكويـت، وقد 

غصت الشوارع باملستقبلني.
2003 - رجـب طيـب أردوغـان يتوىل رئاسـة وزراء 

تركيا.
2004 - إعاده انتخاب فالديمري بوتني رئيسا لروسيا 

االتحادية.
2005 - مظاھرة كبرية يف بريوت وفاء لرئيس الوزراء 
اللبنانـي األسبق رفيـق الحريـري واملطالبة بخروج 
الجيـش السوري من لبنان وبدأ ماسمي بثورة األرز، 
ولم تنته املظاھرة إال بعد خروج الجيش السوري من 

لبنان بشكل كامل.
2014 - البيـت األبيض يتحدث عن معلومات جديدة 

مفادھـا أن الطائـرة املاليزيـة املفقـودة استمـرت 
بالتحليق لساعـات بعد اختفائھا من عىل شاشـات 

الرادار.
2016 - الرئيـس الـرويس فالديمـري بوتـني ُيعلـن 
االنسحـاب الجزئـي للقـوات الروسيـة املشاركة يف 

الحرب السورية.
مواليد ھذا اليوم

1681 - غیورغ فیلیب تیلیمان، موسیقي أملاني.
1804 - یوھان شرتاوس، موسیقي نمساوي.

1835 - جیوفانـي سكیابـاريل، عالم إیطـايل يف علم 
الفلك.

1879 - ألربت أينشتاين، عالم فيزياء نظرية أمريكي 
/ سويـرسي من أصل أملاني حاصل عىل جائزة نوبل 

يف الفيزياء عام 1921.
1903مصطفى البارزاني، قائد كردي.

وفیات هذا اليوم
1811 - أغسطـس فيتـزروي، رئيـس وزراء اململكة 

املتحدة.
1882 - ھاشـم املوسوي األحسائـي، فقيه جعفري 

وقاض رشعي سعودي.
1883 - كارل ماركس، فيلسوف وسيايس وصحفي 

ومنظر اجتماعي أملاني.

ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع األرقـام من 1 اىل 9 داخل كل مربـع من املربعات التسعة 
الصغـرية، ثم أكمـل توزيع باقـي األرقام يف األعمـدة التسعة 
الرأسيـة واألفقيـة يف املربع الكبري وال تستخـدم الرقم إال مرة 

واحدة.
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غزل عراقي
مارحمني شو  أليوم  األحبه  ولفي 
عدمني قرر  الناس  يأها  بيده  شو 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
للموت وداني  هالنأس  يا  بيده  شو 
ألصوت ماينفع  مجبور  أضل  ساكت 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
يرتاح هوه  خل  مجبور  أضل  ساكت 
أجناح الي  يكسر  يوم  كل  لو  وماهمني 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
ابصفاته يحجي  يوم  كل  لو  ماهمني 
ألشماته مي  ايروح  يحجي  همني  بس 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
يكتب بشعارة  أليوم  ضدي  همني  بس 
أحتب فعال  لو  اتصير  سكته  وأألصح 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
للناس ماحتجي  أتصير  سكته  أألصح 
للراس جدمي  من  أجملروح  أنة  وتكول 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
أنته واجلارح  أجملروح  أنة  لتكول 
سكتة خليها  بحشاي  نبت  جرحك 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
ينزف والهسة  بحشاي  نبت  جرحك 
أيجف مايقبل  اضماد  ابكل  مارضة 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
أعرفة آنة  جرحي  ضال  ينزف  ألهسة 

يشفة  مايرضة  مجبور  أمللح  راد 

الزواج املبكـر او زواج القارصات وهو زواج 
رسمـي او غري رسمـي لالطفـال دون سن 

البلوغ 18 عاما .
سأروي لكـم قصة احداثهـا واقعية حدثت 

النثى ذات الـ13 عاما .
تقـول رحمة :“كان منزلنـا يف قرية صغرية 
،  يتكـون املنزل من  ساحة كبرية متوسطة 
املنـزل وعىل اليمني منها غـرف، وعىل يسار 
الساحة مزرعة لالبقـار ترعاها عائلتي، انا 
اخر العنقود ولـدي اخوة واخوات اكرب مني 

.
ذات يـوم كنـت العـب بلعبتـي (عروستي ) 
خارج البيت مع زينب و ليىل  بنات اخي مثل 
كل يوم، كانت زينب دائما تسخر من لعبتي  
النها التمتلك مثلها، كنت احملها  معي اينما 
ذهبت .ويف اثناء اللعب نادتني امي: يارحمة 

هال تأتي ؟
ال يـا امـي فانـا منشغلـة باللعب ، يـا امي 
هـل تقبلني ؟ زينب سخرت مـن لعبتي مره 

اخرى، سأخرب ابي لتأديبها .
وانا كنت اشـتكي زينب أتـت أمي ومسكت 
بيدي وادخلتنـي املنزل عنـوة ، لتقع اللعبة 
من يدي ، يا أمي لعبتي قد وقعت عىل االرض 
ارجعيني الخذها ، قالت امي وهي ماشـية : 
” سـوف ابتاع لكي احىل منها, انت عروسنا 

االن ” .
اجبتهـا : ” انـا عروس دائما ، لـدي فستان 
ابيض كنـت قد ارتديته يف العيـد اال تذكرين 

؟ ”.
يف هـذه االثنـاء كانت تسحبني مـن يدي اىل 
غرفـة الضيوف الكبـرية ، غالبـا ما يجلس 

الجميع بها للحديث والتسامر .
ادخلتني اىل غرفة الضيوف فكان ابي يرتأس 
الجلسة وعىل جانبيـه ينظرون اليه بتمعن، 
وعندمـا رأني قال بصـوت مرتفع: ” مرحبا 
بعروسنـا ”. نظر اىل ابن عمي ذا الـ16عاما 

وقال له:“ ها هي عروسك ، البسها عبائتها 
وخذها ” .  

رد ابو خالد : ” سرتتدي فستان ابيض وقالئد 
من ذهب، ستزينهـا ام خالد فهي ماهرة يف 

وضع مساحيق التجميل .“
نظـر ابـي ايل وقال :“ ستتزوجـني ابن عمك 

خالد ” .
كانـت مالمـح الخجـل والخـوف تغمرني ، 
رفعت رأيس واجبت بصوت منخفض :“ ماذا 
يعني الـزواج ؟ ” كنت احسب الزواج ارتداء 
فستان ابيض وضيـوف يرقصون وياكلون 
وعنـد االنتهاء يرجعـون اىل بيوتهم ، لم اكن 

اعلم اكثر من ذلك .
لـم يـرد ابي عـىل سـؤايل فلم يتعـب نفسه 
بالحديث مع طفلة ، كان الجميع يتحدثون 
بأمور لم افهمهـا واستمرالحديث لساعات 
طويلة ، وعقيل غـارق بلعبتي التي اوقعتها 

وبعدها غلبني النعاس ونمت .
استيقظت بعدهـا وبحثت عن لعبتي ومرت 

ايام وقد نسيت الذي حدث .
ويف يوم البستني امي فستان ابيض وزوجة 
عمي قامـت بتزييني ، وكانـوا فرحني بي ، 

وجـاء جميـع سكـان القريـة وتجمعوا يف 
ساحـة املنزل وانا جالسـة وسطهم ، والكل 
يغنـي ويرقص ، وكان قلبـي يدق مع دقات 
الطبـل مـن الخـوف ، وبعـد ذلـك اتـى ابن 
عمي ومسك يـدي واخذني اىل بيته، وبعدها 
بسويعـات مـن الهرج واملـرج ، خرجت من 
البيت الذي ولـدت به وتربيت وعيني تفيض 
مـن الدموع بسبب فراق اهيل ولم ادرك ماذا 

سيحدث .
 وهنا كانت الصدمة .. الذي حدث معي غري 
متوقع، انتهكت طفولتـي وكانت اسوأ ليلة 
يف حياتـي وتمنيت للوهلة االوىل انني لم اولد 
، فأنا بني تارة واخـرى اصيح بأعىل صوتي 

منادية افراد عائلتي ، لعلهم ينقذونني .
اليوم وانا عمري ثالثـون ولدي اربع اطفال 
يف سـن الـزواج ، اتذكر هـذه اللحظات ولم 
تفـارق حياتي ونسيت ان اقول لكم انني قد 
تطلقت وانـا يف عمر العرشيـن ، ولم اتزوج 

وقد كرست حياتي لرتبية اطفايل .
هذا مـا جنيته من مجتمـع اليؤمن بحقوق 

املرأة . 

Ôib‰ßa@Ùãé

علـم القزحيَّة أو مـا يطلق عليه 
«التشخيـص  البديـل  الطـب  يف 
لتحليـل  علـم  هـو  القزحـي»، 
شـخصيَّة اإلنسـان مـن خـالل 
القزحيَّـة  يف  «الرمـوز»  دراسـة 
والسكلـريي «املنطقـة البيضـاء 
حـول البؤبؤ» مـن العني، وهناك 
طريقة تسمى Rayid تمثل نظاماً 
مدهشاً يف تشخيص قزحيَّة العني 
نستطيع عن طريقـه أن نتعرَّف 

عىل أنماط الشخصيَّة.
للقزحيَّـة  نمـاذج   4 وهنـاك 
و«الزهـرة»،  «الجوهـرة»،  هـي 
اجـة»،  و«الرجَّ و«النافـورة»، 
األربعـة تحـدِّد  النمـاذج  وهـذه 
أنـواع ومالمـح كل الشخصيات، 
إذن مـاذا يكشـف شـكل قزحيَّة 
العني عن شخصيتك وهل يتوافق 

معها؟
- الجوهـرة: يمكـن تمييـز هذه 
القزحيَّـة بوجود بقـع حمراء أو 
بنيَّـة، أو ذهبيَّة وتبـدو كغبار يف 

الذين  القرنيَّة، األشـخاص  باقي 
يملكون هذا النـوع من القزحيَّة 
هـو  تفكريهـم  محـور  يكـون 
الناس، وتعيش هـذه الشخصيَّة 
الفكـر،  خـالل  مـن  الحيـاة 
واملالحظة والتحليـل، وقد تكون 
قويَّـة، دقيقـة، وتحـب التحكم، 
لديها صعوبـة يف أن تكون مرنة، 
هـم يتوجهـون نحـو املستقبل، 

وهم نشيطون، ومهتمون.
تمييزهـا  ويمكـن  الزهـرة:   -

بأشـكال أقواس مميزة وفتحات 
مستديرة يف ألياف القزحيَّة، وهذه 
إىل االنفعاالت  الشخصيَّة ترتكـز 
لإلحسـاس  وتميـل  واملشاعـر، 
باملشاعـر العميقـة، وقـد تكون 
شـخصيَّة خالقة، مبتكرة، لكنَّها 
يمكـن أن تفتقـد الوسائل لتصل 

بمشاريعها إىل النهاية.
تمييزهـا  ويمكـن  النافـورة:   -
بوجـود أليـاف موحـدة الشـكل 
تنطلق بشكل إشـعاع من املركز، 

حيث تظهر أحياناً خطوط ملونة، 
واألشـخاص الذيـن يملكون هذا 
النوع من القزحيَّة هم أشـخاص 
حركيون، ويتواصلون مع الناس 
جسديـاً، إنَّهم أنـاس حساسون 
جـداً، مرهفـو السمـع لـكل ما 
يحيـط بهـم، لهذا هـم يمكن أن 
يمارسوا دوراً توافقياً يف العالقات 
واملواقـف االجتماعيَّـة، ولديهـم 
كثري من الطاقـة التي يمنحونها 

بسهولة.
اجـة: وتتميـز باالندمـاج  - الرجَّ
بـني النقـاط أو البقـع يف األلياف 
امللونـة، كما يف الجوهـرة، وكذلك 
الفتحات املستديـرة يف «الزهرة»، 
وهي شخصيَّة ثوريَّة، إنَّها تحرك 
مندفعـة  طاقـة  لديهـا  العالـم، 
جداً، هي غالبـاً مستقلة جداً منذ 
الطفولـة، وقـد تكون شـخصيَّة 
متهـوِّرة وعنيدة، ويمكن أن تلهم 
وتحفز اآلخريـن، ولديها صعوبة 

يف أن تهدأ أو تخضع.
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لكلمات العمودية
 - عراقيـة  مدينـة   1-

متشابهان
-2 حرف نداء للندبة - برر

-3 ظهـر - خـرق يف السرت 
ونحوه عىل قدر العني ُينظر 

فيه 
-4 فّك - قضبان النخلة 

-5 أصلـح البناء - للنهي - 
للجر

-6 أنواع و أصول - يرشد
-7 عاصمة إفريقية - حاِم

-8 رمز جربي - الحذاء
-9 ملكي - متشابهان

-10 قسمـة غـري عادلة - 
وعاء

الكلمات االفقية
-2+1 من األسمـاء التي أطلقتها 
العـرب عـىل املحيـط األطلـيس - 

عبدة النار
-3مدينـة أملانيـة - ضمري متصل 

- وثب
-4 للنداء - يف الوجه

-5 من أسمائه ” هيرص أبو ُلبد“
-6 غُلظ - ِنعم (م)

-7 االنتفاخ - سهل اإلنقياد
االختبـار  إىل  لجـأ  مـن  أول   8-
للوظائـف  املتقدمـني  اختيـار  يف 

الحكومية
-9 تمّنى - مسافات (م)

-10 نظـر من خالل ثقب الباب - 
أقوى مضخة يف الوجودا
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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
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قبل أيام، نـرشت ملكة اإلحساس إليسا 
أحـدث صورها عرب صفحتهـا الخاصة 
عـىل إنستغـرام لتظهـر بيـد مضّمدة، 
وكأنهـا خضعـت مـرة ثانيـة لعمليـة 
جراحية إلزالة املياه من يدها التي كانت 
قد خضعـت لها العـام املـايض، نتيجة 
مضاعفات إصابتهـا بمرض الرسطان، 

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

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

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

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

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

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

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

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

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

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

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

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

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

مرتبطون بها.

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

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

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

حدث يف مهرجان الجونة“.

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

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

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

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

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

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

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

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

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

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

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

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

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

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

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

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

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

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

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

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

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

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

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

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

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

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

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

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 
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هذه  تخصص  او  عنوان  بال  كان  كتاب  اي  الكتب  بقراءة  ولع  يل 

نهم...  قارئ  كنت  اني  حتى  اظافري  نعومة  منذ  الزمتني  الهواية 

ابنائي  مع  عالقتي  عىل  وانعكست  ثقافة  زادتني  القراءات   هذه 

شابا  كنت  يوم  لها  فقلت  قرأته  كتاب  اول  عن  ابنتي  فسألتني 

للكاتب   » بالحياة  وابدأ  القلق  دع   » كتاب  قراءة  فكرة  استهوتني 

يعالج  الذي  الكتاب  بهذا  استمتعت  وكم  كارنيجي  ديل  االنكليزي 

مشاعر وافعال االنسان االولية واالغرب ان هذا الكتاب يستطيع ان 

يغري حياتك ويقال ان املاليني من البرش وهذه ليست دعاية للكتاب 

بقدر ماهي واقع حال استطاع هذا الكتاب ان يسهم يف تغيري طباع  

وان  املستعصية  التغلب عىل مشاكلهم  استطاع  القراء البل  ماليني 

يكتسبوا الثقة والطمأنينة... فالكاتب يقدم للقارئ باقة من الصيغ 

العملية التي يمكن استخدامها يف حياتنا اليومية  حيث ان الكتاب  

وبما  يحمله من معلومات يبني لك كيف تصبح سعيدا  ويرشدك 

الطريق لتحقيق اهدافك واكتشاف مواهب لم تكن تدركها من  اىل 

قبل كما يحدد لك الوسائل الكفيلة التي تساعدك عىل هجران القلق 

ويؤكد الكاتب يف كتابه عىل رضورة ترك القلق ويعّده الطريق العاقة 

الحياة... فال قلق مع الحياة الن الحياة مهما كانت يمكن تطويعها 

وفق معطيات الواقع الحياتي فان كان الشخص فقريا اليملك املال 

التي يرتأيها بعيدا عن  الصيغة  الحياة وفق  الكايف بامكانه تكييف 

املنغصات التي تجعل من حياته اياما التطاق فليس املهم ان البس 

مالبسا باهظة الكلفة املهم ان البس مالبس نظيفة ومقبولة لدى 

اغىل  اكل  ان  املهم  وليس  يلبسها  الذي  االنسان  روح  املهم  الناس 

وبه  نهمي  يسد  غذاء  من  مامتوفر  اكل  ان  املهم  االطعمة  واطيب 

فائدة غذائية املهم ان اكون سعيدا باملتوفر وان اخلق السعادة يل وملن 

حويل فالقناعة كنز اليفنى ويقول االمام عيل «ع“... خذ القناعة يف 

الدنيا وارىض بها واجعل  نصيبك منها راحة البدن وانظر ملن ملك 

الدنيا باجمعها هل راح منها بغري القطن والكفن واذا لم يكن لديك  

شيئا تعطيه لالخرين فتصدق بالكلمة الطيبة واالبتسامة الصادقة 

وعامل الناس بخلق حسن.

تصوير أسابيع قليلة وتبدأ يف بريوت  عملية 
مسلسل عربي مشرتك ُيقال أنه سيجمع بني ممثلني 

لبنانيني وسوريني وحتى من األردن.
إىل  إسرب  جيني  املمثلة  بريوت  إىل  ستصل  أنه  وعلم 
بتصوير  للبدء  النوري  عباس  السوري  املمثل  جانب 
األردني  إخراج  من  وهو  الريح»؛  مهب  «يف  مسلسل 
محمود الدوايمة، إضافة اىل املمثلة غادة بشور وروعة 

ياسني.
الواضح أن املسلسل سيحمل تفاصيل جديدة يرفض املنتجون 
اإلفصاح عنها بانتظار صدور بيان رسمي بذلك، لكن القصة 

اجتماعية جداً وتحمل مزيداً من التشويق.
يذكر أن املمثل السوري عباس النوري تأّخر يف 
املشاركة بسبب ارتباطه بتصوير الجزء 
«حارة  مسلسل  من  والثاني  األّول 
القبة» من إخراج رشا رشبتجي من 

ستني حلقة.
ويبدو أيضاً أن مسلسل «يف مهب 
الريح» سُيعرض يف الخريف املقبل 
بدايًة عىل املنصات ثّم عىل املحطات 

التلفزيونية. 

فيها  تفتح  والعفوية،  بالشفافية  تتسم  جلسة 
ويتناوالن  لبعضهما  قلبيهما  زاهر  وأحمد  عمر  مي 
برنامج  ضمن  شخصيتيهما  تكوين  يف  أّثر  ما  أبرز 
 .MBC عىل  عمر»  ومي  زاهر  أحمد  مع  «برصاحة 
 ٣ بعد  والديه  انفصال  عن  مرّة  ألول  زاهر  يحكي 
وجدته،  والدته  مع  ونشأته  زواجهما،  من  أشهر 
حتى  والده  إىل  تعرّفه  وعدم  نيجرييا  يف  واالغرتاب 
السادسة. وتتحدث مي عن نشأتها بني  بلوغه سن 
تحّمل  عىل  والدهّن  شجعهن  وكيف  أخوات،  أربع 

املسؤولية واالعتماد عىل النفس.
إىل  حّولتها  التي  األمومة،  تجربة  عند  مي  تتوقف 
مواجهة  يف  الصعوبات  متناولة  جديد،  شخص 
األوىل، وكيفية  الكبرية لالهتمام بطفلتها  املسؤولية 
تنسيقها بني ساعات التصوير الطويلة وبني االعتناء 

بعائلتها. ويتحدث زاهر عن مرض عانى منه 
مبالغ  بشكل  وزنه  وارتفاع  طويلة،  لفرتة 

محمد  واملخرج  زوجته  دور  وعن  به، 
سامي يف تشجيعه ودفعه إىل اإلرصار 

واستعادة  بالعالج،  واالستمرار 
إىل  العودة  بهدف  البدنية  لياقته 

التمثيل.
مجال  دخولها  عن  مي  وتتحدث 
التمثيل وانتقالها من اختصاص 
اإلعالم،  إىل  املعلوماتية  علوم 

عند  طريفة  قصة  عن  وتحكي 
العاملي  املخرج  لقاء  محاولتها 

عن  زاهر  ويكشف  شاهني.  يوسف 
معارضة عائلته دخوله التمثيل. تختم 

بالحديث عن  الجلسة  مي وأحمد 
بتغيريها  يرغبان  التي  الصفات 
مسلسل  يف  معاً  تجربتهما  وعن 
أّثرت  التي  املشاهد  وأقوى  «لؤلؤ» 

بهما.
مع  «برصاحة  برنامج  ُيعرض 
عىل  عمر»  ومي  زاهر  أحمد 
مارس   ١٤ األحد   ،MBC١
الساعة ٠٧:٠٠ مساًء   ،٢٠٢١
بتوقيت غرينتش، ١٠:٠٠ ليالً 

بتوقيت السعودية. 

الغنائية  أعماله  أحدث  الفارس  محمد  الفنان  أطلق 
توقيع  حملت  والتي   » واجب  أقل   » عنوان  تحت 
العمل  هذا  خالل  من  مسجال   ، باسل  قيص  الشاعر 
التعاون االول الذي يجمعه بالفنان محمود الرتكي من 
حيث األلحان، فيما قام بالتوزيع املوسيقي  واملكس 
وتنسيق  ومتابعة   ، كامل  حسام  الفنان  واملاسرت 
عبدالله البداد ، وإرشاف عام حسن طالب ومن إنتاج 

تيونز آرابيا .
السامية  «القيم  واجب  اقل   » الجديد  العمل  وابرز 
كلمات  خالل  من   ، املحبني  بني  العاطفية   للمشاعر 
العمل ، لتمتزج الكلمة واللحن بالصوت الذي جعل من 

هذا العمل تحفه فنية ، وتقول كلمات األغنية ....

أقل واجب
حياتي أنطيك / بروحي أفديك / أقل واجب / يالشايل 

جمال الكون / بني العني والحاجب
حبيتك بدون أسباب / وأنت بقلبي طالع طاب / أريد 

أبدي بحضنتك شاب / وأصري بحضنتك شايب.
أقل واجب : تعال نكمل القصة / حبنا بهالزمن فرصة 

/ صاحبتك حبيبي بذوق / مو ياهو اليجي يصاحب
يذكر أن هذا العمل الثالث للفنان محمد الفارس مع 
رشكة تيونز آرابيا بعدما أنضم إليها قبل شهور لتقوم 
منذ  له  رسمت  التي  الفنية  خطتها  بتنفيذ  األخرية 
جديد  عمل  الفارس  محمد  للفنان  وسيكون  البداية 

قادم سيطلق تزامناً مع عيد الفطر املبارك .

منذ  الجدل  تثري  أتاغول  نسليهان  تزال  ال 
اإلعالن عن طبيعة مرضها حتى وقتنا الحايل، 
عن  وأخرى  املرض  بادعاء  شائعات  بني  ما 

خالفات بينها وبني زوجها قادير أوغلو.
بعد  أتاغول  نسليهان  عىل  جديد  هجوم 
الهجوم عليها قبل أيام عرب وسائل السوشيال 
لها  تصويرية  جلسة  أحدث  نرش  فور  ميديا 
إحدى  أغلفة  عرب 
ت  ملجال ا

األمريكية، حيث وّجهت إليها إحدى املذيعات 
لها  مبارشاً  اتهاماً  الرتكي  التلفزيون  عرب 
«ما  وقالت  التلفزيونية  حلقتها  يف  باالدعاء 
تركِت  ملاذا  الحيوية  هذه  بكل  تتمتعني  دام 
للرشكة؟»  بخسائر  وتسببِت  السفري  ابنة 
فيما أشار أحد الصحفيني ضمن الحلقة إىل أن 
املنتجني لن يتعاملوا معها مجدداً وسيضعون 
تعاقدهم  حال  يف  صارمة  جزائية  رشوطاً 

معها يف أي عمل جديد.
اللقاء  حضوره  أثناء  تركي  صحفي  ولفت 
هو  أوغلو  قادير  زوجها  أن  إىل  التلفزيوني 
غريته  بسبب  املسلسل  من  انسحابها  سبب 
الزائدة عليها، التي تسببت بخالفه مع بوراك 
ببطولة  قيامها  أثناء  قبل  من  أوزجيفيت 
أعمى»  «حب  الشهري  الرتكي  مسلسلها 
بسبب  وذلك  الشديدة  صداقتهما  رغم 

مشاهد الحب التي جمعتهما وقتها.
وقبل أيام، انطلقت أخبار عن موافقة 
نسليهان  أعمى»  «حب  بطلة 
جديد  درامي  عرض  عىل  أتاغول 
«ابنة  انسحابها من مسلسل  بعد 
إحدى  نرشت  وبالفعل  السفري»؛ 
انضمام  خرب  الرتكية  الصحف 
إسباني  مسلسل  إىل  نسليهان 
كروز  بينلوبي  أمام  جديد 
 En Los» عنوان  يحمل 

.«Margenes
العمل  بأن  التقارير  وأفادت 
لجمهور  مفاجأة  سيكون 
بعد  أتاغول  نسليهان 
من  املفاجئ  انسحابها 

مسلسل «ابنة السفري».

عائلة فاحشة الثراء ذات مكانة رفيعة يف املجتمع، تسعى جاهدة إىل 
الحفاظ عىل اسمها ُمنتظرًة قدوم ويل العهد. وعندما يطول االنتظار 
باتباع وسيلة أخرى لتحقيق الحلم، ضمن  تتخذ سيدة القرص قراراً 
شهر  يف  يعرض  مسلسل  بديلة»  «أم  التشويقية  االجتماعية  الدراما 

رمضان.
تولّت الصحفية والكاتبة اللبنانية ندى عماد خليل تأليف العمل الذي 
نجوم  بني  يجمع  درامي  مسلسل  أول  وهو  أوريان،  دايفيد  أخرجه 
عراقيني ولبنانيني منذ سنوات طويلة، يضم املسلسل إىل جانب املمثلة 
القديرة هند كامل العائدة إىل الساحة الدرامية بعد انقطاع، كل من 
بوشعيا،  ليا  التقديم،  عالم  القادمة من  كرم  علوم، مروى  ألكسندر 

جان دكاش، إييل مرتي، وآخرين.
الشاشة  إىل  كامل  هند  القديرة  املمثلة  بديلة»  «أم  مسلسل  يعيد 

الصغرية بعد نحو عرش سنوات من االنقطاع..
الرسامة  «بـ  تصفها:  التي  سوسن،  شخصية  عالء  زهور  وتقدم 
شخصية  تتميز  للعائلة.  املحّبة  الطيبة  واألخت  الواعية،  املثقفة 
عائلتها  بني  الضحية  بدور  فيه  تظهر  خاص  درامي  بخط  سوسن 

وعائلة زوجها، أما موقفها تجاه نيفني فإيجابي».
كما تقدم جمانة كريم دور أمرية، خالة زينة، واعرب عادل عباس عن 
اللقاء بني ممثلني عراقيني ولبنانيني، وعن استمتاعه  سعادته بهذا 
الذي  الورقي،  نبيل  الجيل ويضيف: «أقدم شخصية  بالعمل مع هذا 
يبدو للمشاهد أنه رجل عصامي وكالسيكي، لكن ماضيه يطارده».

ويعترب املخرج ديفيد أوريان أن «العمل يمثل تحّدياً من نوع جديد يف 
الدراما العربية، فهي املرة األوىل التي يجتمع فيها ممثلون عراقيون 
ولبنانيون معاً منذ وقت طويٍل جداً. ويضيف: «حرصُت عىل مشاهدة 
املايض  القرن  تسعينيات  منذ  العراقية  واألفالم  املسلسالت  من  عدد 
ألتعرف أكثر عىل املمثلني وطبيعة األداء واألفكار املطروحة يف الدراما 

العراقية.

أكدت بعض التقارير الصحفية، أن النجمة شريين 
أغنيات  تسجيل  من  انتهت  الوهاب،  عبد 

لطرح  وتخطط  بالكامل،  الجديد  ألبومها 
ألبومها يف األسواق وعرب مواقع التواصل 

االجتماعي مع اليوم األول لعيد الفطر 
فرتة  دام  اختفاء  بعد  وذلك  املقبل، 

طويلة.
الفنان  زوجها  مع  وبالتنسيق 
شريين  وضعت  حبيب،  حسام 
الصيغة األخرية لأللبوم املنتظر، بعد 

عامني كاملني من التحضريات.
وسّجلت شريين عبد الوهاب، أغنيات 

قامت  خاص  استديو  داخل  األلبوم 
األجهزة  بأحدث  مؤخرا  بتأسيسه  شريين 

الفنية، حتى ال تتأثر بموجة فريوس كورونا 
طوال  الفنية  مرشوعاتها  من  الكثري  عطلت  التي 

العام املايض.

وشارك يف ألبوم شريين الجديد أمري طعيمة وأيمن 
بهجت قمر ومدين وتوما.

انسحبت  الوهاب  عبد  شريين  أن  يذكر 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  من  تماما 
وال تمتلك حاليا إال حساب عىل موقع 
املناسبات  تويرت، تطل من خالله يف 

املهمة فقط.
وكانت الفنانة شريين عبد الوهاب، 
بعنوان  جديدة  أغنية  طرحت  قد 
أمري  كلمات  من  الجمال»،  «أرض 
مصطفي،  عمرو  والحان  طعيمة، 
سمري،  وإيهاب  سمري  أمري  وتوزيع: 
إسماعيل،  محمد  صوتية:  وهندسة 
وتم إطالقها عرب منصات مواقع التواصل 
الفيديو كليب وتتضمن  االجتماعي، بطريقة 
املرصية، دون  السياحية  املواقع  أبرز  مشاهد من 

أن تظهر شريين مكتفية بوضع صوتها فقط.
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أعلـن خرباء مـن Check Point Research عن اكتشـاف تطبيقات خطرية 
هددت أمن األجهزة والهواتف العاملة بأنظمة أندرويد.

ويف بيان صحفي أشـار الخرباء يف الرشكة إىل“ اكتشاف 10 تطبيقات قابلة 
للتنزيل عىل األجهزة الذكية العاملة بأنظمة أندرويد، كل تطبيق منها يحوي 

برمجيات ضارة تهدد تلك األجهزة“.
 Clast82 وأوضح الخرباء أن“ التطبيقات املكتشفة تحوي برمجيات تدعى
صممت لتستخدم لترسيب برمجيات خبيثة إىل األجهزة الذكية عرب اإلنرتنت، 
والخطري فيها هو أنها قادرة عىل التخفي عن برمجيات األمان التي تتحقق 

.“Google Play من سالمة التطبيقات يف متجر
وتبعا للخرباء فإن برمجيات Clast82 التي عثر عليها يف تطبيقات معظمها 
توفـر خدمات VPN أو خدمات توثيق الشاشـة يف األجهـزة يمكن للهاكرز 
اسـتغاللها للتحكم بأحهزة املسـتخدمني أو الوصـول إىل بيانات تطبيقات 
الربامج املتعلقة بحسـاباتهم املرصفية، وعالوة عىل ذلك فإن الهاكرز الذين 
اسـتغلوها كانوا قد اسـتخدموا موارد Firebase و Github التابعة لجهات 

خارجية كي ال تكتشفهم أو تتبعهم برمجيات الحماية التابعة لغوغل“.

كشـفت رشكة (فيـس بوك) عن 
إطالقها نسـخة ”مصغـرة“ من 
تطبيق (إنسـتغرام) يف 170 دولة 
تتيح ملن يواجهون ضعف االتصال 
باإلنرتنت استخدام تطبيق تبادل 

الصور واملقاطع املصورة.
املصغـرة  النسـخة  تحتـاج  و 
ملساحة اثنني ميغابايت فحسب، 
مقارنة مع 30 ميغابايت للتطبيق 
األصـيل، ويمكن تشـغيلها حتى 
عىل شبكات الجيل الثاني األبطأ، 
األمر الـذي يتيح للعمالء يف أنحاء 
من الهند وأفريقيا وآسيا وأمريكا 
الالتينيـة، حيـث البنيـة التحتية 
اسـتخدام  متقادمـة،  لإلنرتنـت 

الخدمة.
و قال مدير إدارة اإلنتاج يف (فيس 

بـوك) يف تـل أبيـب تسـاح هدار: 
”هـذه هي األسـواق التي تشـتد 

فيها الحاجة لهذه النسخة“.
وأضـاف“ إنها تسـتخدم بيانات 
أقـل بكثري، لذلـك إذا كنـت تملك 
باقـة بيانـات صغـرية فإنها لن 
تنفـد عنـد اسـتخدامك الخدمة، 
لكـن الهدف هـو أن نوفـر حجم 
يتيحـه  الـذي  نفسـه  الخدمـة 
(إنسـتغرام)، وأوضـح أن إطالق 
التطبيق يف 170 دولة ليس سوى 

”خطوة عىل الطريق“.
وكانـت رشكـة (فيس بـوك) قد 
مـن  مخففـة  نسـخة  أطلقـت 
االسـم  يحمـل  الـذي  موقعهـا، 
نفسـه، عىل مسـتوى العالم قبل 

خمسة أعوام.

ابتكـروا  إنهـم  علمـاء  يقـول 

منسـوجات ذكية انسـيابية قد 

العرض  تغريِّ مستقبل شاشات 

واملالبس عىل حد سواء.

النسـيج الـذي يعـود ابتـكاره 

إىل زمـن قريـب يشـبه معظـم 

األقمشـة األخرى، إذ يتميَّز بأنه 

مرن ويسمح بتنفس الجلد وهو 

متني، ما يتيح اسـتعماله ألداء 

مجموعة متنوعة من األغراض. 

غسـله  املسـتطاع  يف  كذلـك 

وارتـداؤه مـن دون قلق بشـأن 

تعرّضه للتلف أو االهرتاء.

لكـن الالفـت أن هـذا القماش 

يتميَّز بكونـه إلكرتونيـًا أيضاً، 

ويعمل كشاشـة عـرض. حتى 

أنـه يمكـن إدماجه مـع لوحة 

مفاتيح تشتغل باللمس ووصله 

بتيار كهربائي، كالهما مصنوع 

مـن قمـاش، ليتحوَّل النسـيج 

نفسه إىل جهاز كمبيوتر.

النسـيج اإللكرتوني يتكوَّن من 

أجزاء منفردة مضيئة تتشـكل 

مـن أليـاف موصلـة للكهربـاء 

جـة تلتقـي عنـد نقاط  ومتوهِّ

اتصال داخل القماش.

حتـى  إنـه  الباحثـون  يقـول 

عندما مـّر النسـيج بألف دورة 

من االلتواء والتمـدد والضغط، 

ثابتـاً  وحداتـه  معظـم  ظـل 

كالشاشات.

عرّض العلماء القماش أيضاً ملئة 

دورة مـن الغسـيل والتجفيف، 

فحافظ عـىل توّهجه كما كانت 

حاله يف السابق. 

لكـن النسـيج الجديـد بمثابـة 

اخرتاق تكنولوجـي كبري، ألنها 

املـرة األوىل التـي يشـتمل فيها 

كبـرية  شاشـة  عـىل  قمـاش 

وعملية، تتحمل عىل حد سـواء 

اسـتعمالها كـرداء ويف الوسـع 

دمجها بسهولة يف املالبس.

يبلغ طول قطعة القماش الذي 

صنعـه الباحثـون سـتة أمتار 

وعرضـه 25 سـنتمرتاً، كما أن 

الشاشـة ثابتـة عـرب األطـراف 

كافـة، إضافـة إىل قدرتـه عـىل 

املنسـوجات  كمـا  الصمـود 

التقليديـة، بحسـب مـا يقـول 

الباحثون.

الـذي  األسـايس  االسـتخدام 

هـذه  الباحثـون  خصـص 

التكنولوجيـا من أجلـه كان يف 

مجال الرعاية الصحية ليتيحوا 

تحقيـق ذلـك ملـن قـد يجدون 

صعوبـة يف التواصـل بواسـطة 

مالبسـهم. أظهـر العلماء كيف 

يمكـن ربط القماش بإشـارات 

من الدماغ، يمكن تحليلها بغية 

معرفـة الشـعور الـذي ينتـاب 

املرء، من ثـم عرضه عىل الجزء 

األمامي من مالبسه.
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