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بغداد/ متابعة الزوراء
الحـدود  شـباك  الـزوراء  فريـق  دك 
بثالثيـة نظيفة، يف املبـاراة التي أقيمت 
مسـاء امس الثالثاء، يف ملعب الشـعب 
الدويل لحسـاب الجولة 24 من الدوري  
املمتاز.وتمكـن الـزوراء مـن تحقيـق 
بدايـة مميزة، تدل عىل رغبته بتعويض 
الخسارة التي تعرض لها يف الكالسيكو 
الجولـة املاضية أمـام القـوة الجوية.
وسـجل الزوراء هدفـه األول عرب قائد 
الفريق عالء عبد الزهرة يف الدقيقة 12، 
وعزز زميلـه مهند عبد الرحيم النتيجة 
بهدف ثاٍن بالدقيقة 20.وعاد عالء عبد 
الزهرة ليسجل الهدف الثالث يف الدقيقة 
26 مـن املبـاراة لينتهي الشـوط األول 

بثالثية نظيفة. وحسـم الزوراء املباراة 
يف شوطها األول ولم يكن بذات الفاعلية 
يف الشوط الثاني لتنتهي املباراة بنفس 
نتيجـة الشـوط األول. ورفـع الـزوراء 
رصيـده إىل النقطة 44 يف املركز الثالث، 
بينمـا تجمد رصيد الحدود عند النقطة 
19 يف املركز األخري.وتغلب نفط الوسط 
امـس   ،(1-0) بنتيجـة  أربيـل،  عـىل 
الثالثـاء، عىل ملعب فرانسـو حريري.
وشـهدت املباراة أفضلية نسبية ألربيل 
يف الشـوط األول، وأبعـد حـارس نفط 
الوسـط عـيل كطفـان، كرة لشـريكو 
كريم، وأخـرى لحيدر قهرمان، لينتهي 

الشوط األول بالتعادل السلبي.

بغداد/ الزوراء:
كشـَف البنـك املركـزي العراقـي عن أن 
إجمايل احتياطياته مـن العملة األجنبية 
يبلغ قرابة 56 مليار دوالر، مؤكداً حفاظه 
عىل استقرار أسـعار الرصف يف األسواق 
مـن خـالل اسـتخدام أدواتـه النقديـة 
املختلفـة، وفيما قرر البنك الرشوع بعدد 
مـن االجـراءات التقويميـة يف املصارف 

الحكوميـة، قـال البنـك يف هـذه الحملة 
تأتـي يف اطار برنامـج االصالح املرصيف، 
ومن اجل النهوض بواقع القطاع املرصيف 
الحكومي.وقال مصدر مسـؤول يف البنك 
املركزي العراقي، امس الثالثاء، يف حديث 
صحفـي: إن ”االحتياطيـات األجنبية ال 

تزال ضمن حدود الكفاية.

 عدن/ متابعة الزوراء:
قـرص  غاضبـون  متظاهـرون  اقتحـم 
املعاشـيق مقر إقامـة الحكومة اليمنية 
املعرتف بها دوليا، يف مدينة عدن جنوبي 
البالد.وتظاهر اآلالف من سـكان مدينة 
عـدن احتجاجـا عـىل سـوء األوضـاع 
املعيشـية، وتردي الخدمات وتأخر دفع 
ومعاشـات،  رواتـب  مـن  املسـتحقات 
24“.واتجـه  ”عـدن  موقـع  بحسـب 
املتظاهرون صوب قرص معاشيق، حيث 
أطلقـت النار يف الهواء من قبل حراسـة 

القرص يف محاولة لثنيهم عن اقتحامه.
وتمكن املتظاهـرون من دخول القرص، 
يـا  ثـورة  ”ثـورة  هتافـات  مردديـن 
جنـوب“، وعبـارات منـددة بالحكومة.

واالثنني املايض، دعت اللجنة التنظيمية 
لالحتجاجـات الشـعبية يف عـدن جميع 

رشائح الشـعب لالحتشـاد صباح امس 
الثالثـاء للمشـاركة الفاعلـة يف الوقفة 
االحتجاجيـة، التي تطـورت إىل اقتحام 
القـرص الرئايس.من جانبـه، قال موقع 
”املشـهد اليمنـي“ إن مجاميـع تابعـة 
للمجلـس االنتقايل الجنوبـي، الرشيك يف 
الحكومة، وفق اتفاق الرياض، شـاركت 
يف اقتحـام القرص.وقالـت وكالة ”يمن 
لألنبـاء“، نقـال عـن شـهود عيـان إن 
املكلفـة بحماية  العسـكرية  املدرعـات 
قرص املعاشـيق مقر الحكومة اليمنية، 
تشارك يف اقتحامه مع مجاميع املجلس 
التأكـد مـن  أن يتسـن  االنتقـايل، دون 
حقيقة ذلك.فيما نرشت حسـابات عىل 
مواقـع التواصـل االجتماعـي، ما قالت 
إنها مشاهد توثق هروب وزراء الحكومة 

اليمنية من عدن عرب الزوارق.

تونس/ متابعة الزوراء:
اعلن مكتـب الرئيـس التونيس، قيس 
سـعيد، إن الرئيس سيزور ليبيا، اليوم 
األربعـاء، وذلـك بعدمـا أدت حكومـة 
ليبيـا  يف  الجديـدة  الوطنيـة  الوحـدة 
اليمني.وذكر مكتب سـعيد أن الزيارة 
تهـدف إىل دعـم املسـار الديمقراطـي 

يف ليبيـا التي تأمل يف إجـراء انتخابات 
عامة يف ديسـمرب املقبل سـعياً إلنهاء 
الـرصاع املسـتمر منذ عرش سـنوات.
بيـان  بحسـب  الزيـارة،  تأتـي  كمـا 
الرئاسـة التونسـية، يف إطـار تعزيـز 
مسـار التعاون بني البلدين.وأوضحت 
الرئاسـة : أن الزيـارة، وهي األوىل منذ 

9 سـنوات لرئيـس تونـيس إىل ليبيا، ” 
تندرج يف إطار مساندة تونس للمسار 
الديمقراطـي يف ليبيـا وربط جسـور 
التواصل وترسيخ التشاور والتنسيق“ 
بـني البلدين.ويأتى االعالن غـداة أداء 
رئيـس الحكومة الليبيـة الجديدة عبد 
الحميـد دبيبـة اليمني، فيمـا لم تحدد 

الرئاسـة التونسـية املسـؤولني الذين 
سـيلتقيهم قيـس سـعيد يف ليبيا.ولم 
تحدد الرئاسـة التونسـية املسـؤولني 

الذين سيلتقيهم قيس سعيد يف ليبيا.
 2020 نهايـة  تونـس  واسـتضافت 
مندوبـني ليبيني اجتمعوا برعاية األمم 
املتحدة يف إطار ملتقى الحوار السيايس 

الحكومـة  تشـكيل  إىل  أفـىض  الـذي 
االنتقاليـة الجديـدة يف ليبيا.وتشـكل 
ليبيا رشيكاً تجاريـًا مميزاً لتونس، إذ 
كانت قبل العام 2011 تستوعب الجزء 
األكرب من إنتـاج الصناعـات الغذائية 

التونسية ومواد البناء. 

بغداد/ الزوراء:
اعلنت اللجنـة العليا للصحة والسـالمة الوطنية، 
تخفيـف االجـراءات الوقائيـة، وفيما قـررت بان 
يكون الحظر الجزئي من السـاعة التاسعة مساء 
وحتـى الخامسـة فجـرا والحظر الشـامل يكون 
يومي الجمعة والسـبت فقط، اوصت باعادة فتح 

املـوالت واملطاعم واملقاهي من االحد اىل الخميس.
وذكرت اللجنة يف بيان تلقته «الزوراء»: انه بالنظر 
لورود مناشـدات كثرية بسـبب العبء اإلقتصادي 
الـذي خلفـه حظـر التجـوال الشـامل عـىل فئة 
كبرية مـن املواطنني ذوي الدخـل اليومي، كونهم 
مـن العاملـني بأجـور يومية يف املطاعـم واملوالت 

واملقاهي والكافترييات، وبالنظر الستمرار العراق 
بتسجيل نفس معدالت اإلصابة يف األسبوع األخري، 
أوصـت لجنة األمـر الديوانـي(٢١٧) بإعادة فتح 
املطاعم واملوالت واملقاهي والكافترييات لأليام من 
األحد اىل الخميس من كل اسـبوع. ومن الساعة ٥ 
صباًحا ولغاية الساعة ٩ مساًء.وتابع: مع غلقها 

يف أيـام الجمعـة والسـبت، مـع اإللتـزام بتطبيق 
اإلجـراءات الوقائية كافة. ومنع تقديم االراكيل يف 
تلك األماكن، الفتة اىل ان الفرق الصحية والجهات 
األمنية الساندة ستقوم بمتابعة تطبيق اإلجراءات 

كافة ومحاسبة املخالفني بشدة.

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنـت وزارة الصحـة والبيئـة، امـس 
اليومـي  الوبائـي  املوقـف  الثالثـاء، 
لفـريوس كورونـا املسـتجد يف العراق، 
اصابـة   ٥٢٦٧ تسـجيل  اكـد  وفيمـا 

جديدة و٣٩ حالة وفاة وشـفاء ٤٥٦٤ 
حالـة، حـددت دائرتا صحـة الرصافة 
والكـرخ التوزيـع الجغـرايف لالصابات 
حسـب املناطق.وذكرت الوزارة يف بيان 
تلقتـه «الزوراء»: ان عـدد الفحوصات 

املختربيـة ليوم امس: ٣٩٤٨٩ ، ليصبح 
عدد الفحوصـات الكليـة: ٧٤٥٩٤٣١، 
مبينـة انـه تـم تسـجيل ٥٢٦٧ اصابة 
جديدة و٣٩ حالة وفاة وشـفاء ٤٥٦٤ 
حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشـفاء 

الـكيل: ٦٩٥١٨٤ (٩٠٫٥٪) ، بينما عدد 
حاالت االصابات الـكيل: ٧٦٨٣٥٢ ، أما 
عدد الحاالت التي تحت العالج: ٥٩٣٤١ 
، يف حـني ان عـدد الحـاالت الراقـدة يف 
العنايـة املركـزة: ٤٦٣ ، وعـدد حـاالت 

الوفيـات الـكيل: ١٣٨٢٧.مـن جهتـه، 
اعلن مدير عـام صحة بغداد الرصافة، 
عبد الغني السـاعدي، عن تسجيل ٨٠٢ 

اصابة جديدة بفريوس كورونا.
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الكويت / متابعة الزوراء:
الكويتيـة  السـلطات  وجهـت 
بسـحب بالغـات اإلحالـة للنيابة، 
املقدمـة ضد رئيـس مجلس األمة 
(الربملان) و38 نائبـًا، عىل خلفية 
بعض التجمعات واالحتفاالت التي 
تمت بعـد إعالن نتائـج انتخابات 
مجلس األمة 2020، والتي سجلت 
مخالفات لتدابري مكافحة كورونا.

وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح الخالد: إن ”القيادة وجهت 
باتخاذ اإلجراءات الالزمة لسـحب 
البالغات املقدمة من وزارة الداخلية 
ضد التجّمعات التي عقدها أعضاء 

عـدد  وحضـور  األمـة،  مجلـس 
مـن املواطنني“.وقـال الخالـد إن 
أهمية  ”أكدت  السياسـية  القيادة 
الترشيعية  السلطتني  التعاون بني 
التحديات  ومواجهـة  والتنفيذيـة 
كافـة، ورضورة التمّسـك بنهـج 
احرتام الدسـتور وتطبيق القانون 
الصحية“. باالشرتاطات  وااللتزام 

مجلـس  ألعضـاء  تقديـره  وأكـد 
األمة، مشدداً عىل رضورة ”تعاون 
الجميع يف مواجهة جائحة كورونا 
السـلطات  وااللتـزام بتوجيهـات 

الصحية“.

انقرة/ متابعة الزوراء:
طيـب  رجـب  الرتكـي،  الرئيـس  كشـف 
تطلـب  ”السـعودية  أن  عـن  أردوغـان 
طائـرات بـدون طيـار مـن تركيا“.وقال 
أردوغـان: ”تلقينـا طلبـا من السـعودية 
بخصوص الطائرات املسـرية املسـلحة“.
وتشـهد العالقـات بني تركيا والسـعودية 
يف  قضايـا  بسـبب  سـنوات  منـذ  توتـرا 
السياسـة الخارجيـة وأسـلوب التعامـل 

مع جماعات اإلسـالم السيايس، وخاصة 
بعـد مقتـل الصحفـي السـعودي جمال 
خاشقجي.ونقلت وكالة ”بلومبريغ“ عن 
مصادر مطلعـة أن السـعودية واإلمارات 
بدأتـا تحـركات أولية لتحسـني العالقات 
مع تركيا ما يمكن أن يفيد مجايل التجارة 
واألمن يف الرشق األوسـط.يف املقابل ينفي 
مسـؤولون أتراك أن يكـون هناك تواصل 
مبـارش أو غـري مبـارش مـع أبـو ظبـي 

والرياض يضمن مطالب بتغيري سياسـة 
أنقرة تجاه ”اإلخوان املسلمني“.

بريوت/ متابعة الزوراء:
أحـرق محتجـون اإلطـارات وقطعـوا 
الطـرق يف أجـزاء مـن بـريوت، امـس 
الثالثـاء، عىل وقع انهيـار قيايس للرية 
اللبنانيـة أمـام الـدوالر، فيمـا يتفاقم 
االنهيار املـايل يف البالد.وسـجلت اللرية 

حـوايل 15 ألفـا للدوالر وتجـاوزت ذلك 
حسـب   ، اليـوم  األوىل  للمـرة  الرقـم 
متعاملني بالسـوق، لتصل خسـائرها 
إىل نحو %90 منذ انـدالع األزمة أواخر 
قـال  مسـؤول  مصـدر  2019.وكان 
ل ”رويـرتز“ إن ”احتياطيـات لبنان من 

النقـد األجنبـي تبلـغ نحـو 16 مليـار 
االحتياطيـات  حاليا“.وكانـت  دوالر 
حـوايل 19.5 مليـار دوالر يف اب املايض، 
وقد يعنـي الرتاجع عدم توفر ما يكفي 
لربنامـج دعـم تمويل اسـترياد سـلع 

أساسية مثل القمح والوقود.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت وزارة التخطيـط، باالرقـام، 
يف  والبطالـة  الفقـر  معـدالت  عـن 
العـراق، وفيما اكدت وجـود نحو 10 
ماليـني عراقـي تحـت خـط الفقـر، 
اعلنت تحويل ملـف املرشوع الوطني 
لتشغيل الشـباب بالكامل اىل وزارتي 
العمل والشؤون االجتماعية والشباب 

والرياضة.
الـوزارة،  باسـم  املتحـدث  وقـال 
حديـث  يف  الهنـداوي،  الزهـرة  عبـد 
تجـِر  لـم  الـوزارة  ان  لـ“الـزوراء“: 
مسـحا او دراسـة جديدة حول نسبة 
الفقـر والبطالـة يف العـراق، وانما ما 
زالت تعتمد عىل الدراسة التي اجرتها 
يف منتصـف العـام املـايض، وتحديدا 
بعـد تفـيش املوجة االوىل مـن جائحة 
كورونـا بالتعـاون مـع البنـك الدويل 
وجهـات اخرى.واضاف: ان الدراسـة 
اظهرت ارتفاع نسبة الفقر من 20% 
التـي كانت يف عـام 2019 اىل 31.7% 
أي نحو %32 يف شهر حزيران 2020. 
مبينـا: انـه بعـد تخفيف االجـراءات 
املتمثلة برفع حظـر التجوال وتقديم 
الفقـرية  لـالرس  واملسـاعدات  املنـح 
اظهرت املؤرشات تراجع نسبة الفقر 
اىل %25.واشـار اىل: ان عـدد الفقراء 
الذيـن يعيشـون تحـت خـط الفقـر 

اصبـح تقريبـا 10 ماليـني شـخص. 
مؤكدا: ان الوزارة ايضا ما زالت تعتمد 
عـىل الدراسـات السـابقة بخصوص 
نسـبة  ان  البطالة.وتابـع:  نسـبة 
البطالة تبلـغ %13.8 أي نحو 14%، 
وفقا آلخـر مسـح نفذته الـوزارة يف 

سنوات سـابقة. مبينا: ان املعالجات 
التي ستقوم بها الوزارة لتقليل نسبة 
الفقـر والبطالـة مـن خـالل العمـل 
عـىل اعـادة النظـر بمسـارات خطة 
التنمية الخمسـية وايضا اسرتاتيجية 
العـراق. يف  الفقـر  نسـبة  خفـض 

ولفـت اىل: ان وزارة التخطيـط اعدت 
وثيقـة سـميت بالوثيقة املسـتجيبة 
عـىل  عاكفـة  والـوزارة  للتحديـات 
اكمال هذه الوثيقة.وبشـأن املرشوع 
الوطني لتشـغيل الشـباب الذي تبنته 
وزارة التخطيـط، قال الهنـداوي: ان 

املرشوع تـم تحويلـه بالكامـل وفق 
قـرار مجلس الـوزراء اىل وزارة العمل 
والشـؤون االجتماعيـة وكذلك وزارة 
الشـباب والرياضة، واملرشوع اصبح 
اكملـت  بعدمـا  الوزارتـني  يف عهـدة 
الدليل االسرتشـادي  التخطيط  وزارة 
واالمور االخرى.وحول مرشوع الرقم 
الوظيفي، قال الهنداوي: ان العمل ما 
زال مستمرا يف هذا املرشوع. الفتا اىل: 
ان هناك لجنة مشكلة برئاسة رئيس 
الجهـاز املركزي لإلحصاء ضياء عواد 
كاظم تضـم يف عضويتها ممثلني عن 
وزارات االتصـاالت والداخلية واملالية 
وديوان الرقابـة املالية ومكتب رئيس 
ملجلـس  العامـة  واالمانـة  الـوزراء 
الـوزراء. مبينـا: ان اللجنة مسـتمرة 
يف  جوالـة  فـرق  وهنـاك  عملهـا،  يف 
زيـارة الـوزارات واملحافظـات لرشح 
آلية النظام ومـا يتطلب يف توفرها يف 
الوزارات وسيتم اكمال املرشوع خالل 
التجربـة  ان  املقبلة.وتابـع:  الفـرتة 
سـتكون مـن وزارة الرتبيـة لكونهـا 
واحـدة من اكـرب الـوزارات ودوائرها 
إذ  العـراق،  انحـاء  كل  يف  موجـودة 
انهـا تمثل بيئة مناسـبة لتجربة هذا 
الربنامـج، ومعرفـة التحديـات التي 
تواجه املرشوع، والعمل عىل معالجتها 

قبل إطالقه عىل املستوى الوطني.
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بغداد/ الزوراء:
يف  الثالثاء،  امس  الدوالر،  رصف  أسعار  ارتفعت 
البورصة الرئيسية يف بغداد، فيما استقرت يف إقليم 
والحارثية  الكفاح  بورصتا  كوردستان.وسجلت 
املركزية يف بغداد ١٤٥٧٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ 
دوالر أمريكي، فيما سجلت بورصة الكفاح املركزية 
خالل افتتاحها صباح االثنني ١٤٥٥٠٠ دينار عراقي.

الصريفة  محال  يف  والرشاء  البيع  اسعار  واستقرت 
البيع  سعر  بلغ  حيث  بغداد،  يف  املحلية  باالٔسواق 
الرشاء  اسعار  بلغت  بينما  عراقي،  دينار   ١٤٦٠٠٠

١٤٥٠٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
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بغداد/ الزوراء:
اعلن رئيس مجلـس الوزراء مصطفى 
الكاظمـي، القاء القبـض عىل عدد من 
مسـتهديف ابـراج الطاقـة الكهربائية، 
وفيما شـدد عىل عـدم التهاون مع من 
يحـاول عرقلـة الوضع االمنـي، وافق 
مجلـس الـوزراء عـىل رشاء لقاحـات 
كورونـا من رشكـة فايـزر االمريكية، 
بينمـا اقـر الخطـة الوطنيـة العـادة 
النازحني.وذكر املكتب االعالمي لرئيس 
«الـزوراء»:  تلقتـه  بيـان  يف  الـوزراء 
ان رئيـس مجلـس الـوزراء مصطفى 
اعتياديـة  جلسـة  تـرأس  الكاظمـي، 
ملجلـس الـوزراء، تـم خاللهـا بحـث 
مسـتجدات االوضـاع يف البـالد، فضال 
املدرجـة  املوضوعـات  مناقشـة  عـن 
أعماله.واستذكر مجلس  ضمن جدول 
الوزراء، بحسب البيان، جريمة حلبجة 
التي ارتكبها النظـام املقبور ضد ابناء 
الشـعب الكـردي، وخلفـت االالف من 
الضحايـا االبرياء.واكـد الكاظمـي ان 
جريمـة حلبجة تشـكل ذكـرى اليمة 
لدى العراقيني، وعلينـا العمل من اجل 

تحويـل فرص االلـم يف حياة الشـعب 
والبنـاء،  لالمـل  فـرص  اىل  العراقـي 
وبني ان مـآيس االنتفاضة الشـعبانية 
واالهوار واالنبار، يجب ان تكون حافزا 
لنا لالنطالق لخدمة ابناء شعبنا.ووّجه 
الكاظمي الـوزراء كافـة بخدمة ابناء 
جميع املحافظات، السيما املحافظات 
املتـرضرة، وان تسـتمر زياراتهـم اىل 
املحافظات باالندفاع والروحية ذاتهما 
من اجل مواجهة التحديات الكبرية التي 
تواجـه البلد.كما وجـه رئيس مجلس 
الـوزراء جميـع الوزارات بدعـم وزارة 
الكهربـاء للقيـام بمهامهـا يف تأمـني 
وتوفري الطاقة الكهربائية للمواطنني، 
وشـدد عـىل وزارة الكهربـاء بالقيـام 
بجهد استثنائي من اجل زيادة انتاجها 
مـن الطاقة الكهربائيـة وتوفريها مع 
قـرب حلول فصل الصيـف، مؤكدا بان 
البريوقراطية مازالت فاعلة يف عدد من 
الوزارات ومنهـا وزارة الكهرباء، حيث 
تسببت بتعطيل عدد كبري من املشاريع 

املهمة.

@paÏ‰é@…èm@â‰fl@Ôè„Ïm@êÓˆã€@∂Î˛a@Òã‡‹€@bÓjÓ€@äÎçÌ@á�Ó»é@êÓ”
ÚÌäÏnéá€a@µ‡Ó€a@ÒáÌáßa@ÚÓjÓ‹€a@ÚflÏÿ®a@êÓˆä@ıaÜc@ÒaáÀ

بغداد/ الزوراء:
حددت وزارة الرتبية الـ ٢٠ من الشهر الحايل موعداً النطالق امتحانات الكورس األول 
ونصف السنة للعام الدرايس ٢٠٢٠-٢٠٢١ .وذكر بيان أوردُه املكتب اإلعالمي للوزارة 
تلقته «الزوراء»: ان الوزارة استحصلت املوافقات الرسمية النطالق امتحانات نصف 
السنة ونهاية الكورس االول للدراسة االبتدائية والثانوية.واشار البيان اىل: ان اللجنة 
الدائمة لالمتحانات حددت يوم السبت املوافق الـ٢٠ من شهر آذار لعام ٢٠٢١ انطالق 
تلك االمتحانات، حيث ستنتهي امتحانات الدراسة االبتدائية يوم االثنني املوافق  الـ٢٩ 
من الشهر نفسه، أما امتحانات الدراسة الثانوية تنتهي يف يوم االربعاء املوافق الـ٣١ 
االمتحانات.واوضح  اداء  ايام  ضمن  السبت  يوم  يكون  ان  عىل  الحايل،  آذار  شهر  من 
إلزام  اىل  املدارس. منوهاً  إدارات  الجداول االمتحانية يتم تحديدها من قبل  البيان: ان 

ادارات املدارس بتطبيق اإلجراءات الوقائية والتباعد االجتماعي . 
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بغداد/ الزوراء:
الدوائر  يف  الرسمي  الدوام  تعطيل  الثالثاء،  امس  كردستان،  إقليم  حكومة  أعلنت 

واملؤسسات الحكومية ملدة خمسة أيام بمناسبة اعياد نوروز.
وقال املتحدث باسم الحكومة، جوتيار عادل، يف بيان تلقته «الزوراء»: إن «حكومة إقليم 
كردستان قررت تعطيل الدوام الرسمي يف الدوائر واملؤسسات الحكومية ملدة خمسة أيام 

ابتداًء من يوم ٢١ ولغاية ٢٥ من شهر آذار الجاري، بمناسبة اعياد نوروز».

الكويت / متابعة الزوراء:
وجهت السلطات الكويتية بسحب بالغات 
اإلحالة للنيابة، املقدمة ضد رئيس مجلس 
خلفية  عىل  نائباً،  و٣٨  (الربملان)  األمة 
تمت  التي  واالحتفاالت  التجمعات  بعض 
األمة  مجلس  انتخابات  نتائج  إعالن  بعد 
لتدابري  مخالفات  سجلت  والتي   ،٢٠٢٠

مكافحة كورونا.
الشيخ  الوزراء  مجلس  رئيس  وقال 
باتخاذ  «القيادة وجهت  إن  الخالد:  صباح 
اإلجراءات الالزمة لسحب البالغات املقدمة 
التي  التجّمعات  ضد  الداخلية  وزارة  من 
عقدها أعضاء مجلس األمة، وحضور عدد 

من املواطنني».
«أكدت  السياسية  القيادة  إن  الخالد  وقال 
الترشيعية  السلطتني  بني  التعاون  أهمية 
كافة،  التحديات  ومواجهة  والتنفيذية 
الدستور  احرتام  بنهج  التمّسك  ورضورة 
باالشرتاطات  وااللتزام  القانون  وتطبيق 
مجلس  ألعضاء  تقديره  الصحية».وأكد 
األمة، مشدداً عىل رضورة «تعاون الجميع 
وااللتزام  كورونا  جائحة  مواجهة  يف 

بتوجيهات السلطات الصحية».
ويف وقت سابق امس، قال رئيس املجلس 
«لم  صحفي:  ترصيح  يف  الغانم،  مرزوق 
لكني  اإلحالة،  يصلني يشء رسمي بشأن 
أبلغت بأنه ستتم إحالتي، وأعتقد أنه هذا 
هو الترصف الصحيح والسليم، وأؤكد ما 

ذكرته سلفاً؛ سأمتثل امتثاالً كامالً، وأمام 
مكانة  وال  مناصب  ال  توجد  ال  القانون 

سياسية».
وتابع: «لو لم تتم إحالتي للنيابة فسأقول 
بعد  ديواني  يف  تجمعات  هناك  إن  لهم 
االنتخابات خالفت اإلجراءات واالحرتازات 

الصحية وتجب إحالتي».
أقسمنا  وقانوناً  دستوراً  «هناك  أن  وبنّي 
عىل احرتامه، ويجب أن يطبق عىل الكبري 
األمة،  مجلس  رئيس  وأولهم  والصغري، 
وإذا كنا أخطأنا يف االحرتازات الصحية أو 
مخالفة أي قانون فيجب أن نتحمل نتائج 

هذه املخالفات بكل رحابة صدر».
إعالم  وسائل  كشفت  بساعات،  وقبلها 
العامة استلمت رسمياً  النيابة  أن  كويتية 
جميع  بإحالة  الداخلية  وزارة  من  ملفاً 
باملقاعد  بفوزهم  احتفلوا  الذين  النواب 

النيابية، وطالبت بالتحقيق معهم.
فإن  املحلية،  «القبس»  صحيفة  ووفق 
النيابة العامة ستحقق مع ٣٨ نائباً حالياً 
الحصانة  رفع  وستطلب  األمة،  بمجلس 
عنهم للتمكن من مثولهم وأخذ اإلجراءات 

بحقهم.
مخالفتهم  ستكون  التهم  أن  وأوضحت 
التزامهم  وعدم  الصحية  االشرتاطات 
هذا  أن  يعتقد  مما  االجتماعي،  بالتباعد 
لفريوس  أكثر  انتشار  يف  ساهم  األمر 

كورونا.

بغداد/ الزوراء:
مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  اعلن 
الكاظمي، القاء القبض عىل عدد من مستهديف 
ابراج الطاقة الكهربائية، وفيما شدد عىل عدم 
التهاون مع من يحاول عرقلة الوضع االمني، 
لقاحات  رشاء  عىل  الوزراء  مجلس  وافق 
كورونا من رشكة فايزر االمريكية، بينما اقر 

الخطة الوطنية العادة النازحني.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف بيان 
الوزراء  مجلس  رئيس  ان  «الزوراء»:  تلقته 
اعتيادية  جلسة  ترأس  الكاظمي،  مصطفى 
مستجدات  بحث  خاللها  تم  الوزراء،  ملجلس 
مناقشة  عن  فضال  البالد،  يف  االوضاع 

املوضوعات املدرجة ضمن جدول أعماله.
البيان،  بحسب  الوزراء،  مجلس  واستذكر 
املقبور  النظام  ارتكبها  التي  حلبجة  جريمة 
ضد ابناء الشعب الكردي، وخلفت االالف من 

الضحايا االبرياء.
واكد الكاظمي ان جريمة حلبجة تشكل ذكرى 
اجل  من  العمل  وعلينا  العراقيني،  لدى  اليمة 
تحويل فرص االلم يف حياة الشعب العراقي اىل 
فرص لالمل والبناء، وبني ان مآيس االنتفاضة 
تكون  ان  يجب  واالنبار،  واالهوار  الشعبانية 

حافزا لنا لالنطالق لخدمة ابناء شعبنا.
ابناء  بخدمة  كافة  الوزراء  الكاظمي  ووّجه 
املحافظات  السيما  املحافظات،  جميع 

املترضرة، وان تستمر زياراتهم اىل املحافظات 
باالندفاع والروحية ذاتهما من اجل مواجهة 

التحديات الكبرية التي تواجه البلد.
جميع  الوزراء  مجلس  رئيس  وجه  كما 
للقيام  الكهرباء  وزارة  بدعم  الوزارات 
بمهامها يف تأمني وتوفري الطاقة الكهربائية 
للمواطنني، وشدد عىل وزارة الكهرباء بالقيام 
من  انتاجها  زيادة  اجل  من  استثنائي  بجهد 
الكهربائية وتوفريها مع قرب حلول  الطاقة 
البريوقراطية  بان  مؤكدا  الصيف،  فصل 
ومنها  الوزارات  من  عدد  يف  فاعلة  مازالت 
عدد  بتعطيل  تسببت  حيث  الكهرباء،  وزارة 

كبري من املشاريع املهمة.
التخريبية  املحاوالت  اىل  الكاظمي  واشار 
البراج نقل الطاقة الكهربائية، والقاء القبض 
عىل عدد من املتورطني بها، واكد سيادته انه 
االعمال  هذه  منفذي  مع  التساهل  يتم  لن 
الوطني  االمن  تمس  باعتبارها  التخريبية 

العراقي.
عدم  عىل  الوزراء  مجلس  رئيس  وشدد 
التهاون مع من يحاول عرقلة الوضع االمني 
سيادته  ووجه  املحافظات،  من   عدد  يف 
حماية  يف  بواجباتها  بالقيام  الداخلية  وزارة 
والعمل  املحافظات،  امن  وضمان  املواطنني 
بجدية لتذليل العقبات التي تقف امام توفري 

احتياجات االهايل هناك.

بحسب   ، والبيئة  الصحة  وزير  واستعرض 
البيان، مستجدات عمل لجنة تعزيز االجراءات 
والسيطرة  الوقاية  مجاالت  يف  الحكومية 
انتشار  من  الحد  بشان  والتوعوية  الصحية 
جهود  استعرض  كما  كورونا،  فايروس 

الوزارة يف مواجهة الجائحة.
املوضوعات  الوزراء  مجلس  ناقش  ان  وبعد 
املدرجة ضمن جدول اعماله، اصدر القرارات 

االتية:

اوال/
اللقاح  من  جرعات  رشاء  عىل  ١-املوافقة 
فايزر  رشكة  من  كورونا  لفريوس  املضاد 
االمريكية لصناعة االدوية ، بحسب ما مبني 
فايزر  رشكة  بني  وتوريد  تصنيع  اتفاقية  يف 
العراقية  الصحة  ووزارة  بي.يف،  اكسبورت 

ومبلغها وفقا لرشوط التعاقد.
بضمان  العراق  جمهورية  حكومة  ٢-التزام 
التزامات وزارة الصحة بما فيها التعويضات.

املالية صالحية توقيع  ٣-تخويل السيد وزير 
نيابة  الصحة  وزارة  التزامات  خطاب ضمان 

عن حكومة جمهورية العراق.
ثانيا/ اقرار الخطة الوطنية العادة النازحني 

اىل مناطقهم االصلية املحررة. 
التخطيط  وزارة  مقرتح  عىل  املوافقة  ثالثا/ 
االنمائي  املجال  يف  الدويل  التعاون  بشأن 

بحسب االتي:
-التزام الوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة 
لوضع  التخطيط  وزارة  مع  بالتنسيق  كافة 
التخطيط  وزارة  تصدرها  التي  العمل  الية 
املنظمات  مع  واملتابعة  االرشاف  بشأن 
والوكاالت الدولية، وحرص املوضوع يف املجال 
التعاون  بدائرة  فقط  االنمائي  التعاوني 
بالبيانات واملعلومات كافة  الدويل، وتزويدها 
والحاجة  التنموية،  باملرشوعات  الخاصة 
والتقنية،  الفنية  االختصاصات  يف  التدريبية 
الدويل،  للتعاون  املشرتكة  اللجان  وتفعيل 
بما  االنجاز  نحو  وبلورتها  الجهود  لتوحيد 
يساعد الحكومة لتنفيذ برنامجها االصالحي، 
بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العالقة 

املعنية.
رابعا/

نفط  مال رشكة  رأس  زيادة  عىل  ١-املوافقة 
الشمال (رشكة عامة) احدى تشكيالت وزارة 
دينار،   (١١٥٦٨٧١٧٣٣٤٦) بمبلغ  النفط، 

وستمائة  مليار  عرش  وخمسة  مائة  فقط 
وثالثة  ومائة  مليون  وثمانون  وسبعة 
واربعون  وستة  وثالثمائة  الف  وسبعون 
املالية  الرقابة  ديوان  من  املصادق  دينارا، 
قانون  املادة (١٠) من  اىل  استنادا  االتحادي، 

الرشكات العامة (٢٢ لسنة ١٩٩٧) املعدل.
٢-اخذ وزارة النفط االجراءات الالزمة لتنفيذ 

ماجاء آنفا.
(مهند  السيد  تكليف  عىل  املوافقة  خامسا/   
قائمقام  بمنصب  العبيدي)  محمد  حميد 

قضاء الرمانة بمحافظة األنبار.
يف  النواب  مجلس  لتصويت  نظراً  سادسا/  
جلسته رقم (٣٤ ) املؤرخة يف ٢٠٢١/١/١١ 
(بالرفض من حيث املبدأ) عىل قانون التعديل 
الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيني 
األمانة  كتاب  ٢٠٠٦)، بحسب  لسنة   ٤) رقم 
العامة ملجلس النواب/الدائرة الربملانية املرقم 
بالعدد (٤٥٨/٩/١) واملؤرخ يف ٢٠٢١/١/١٨، 

قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
١- الغاء قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٧ لسنة 
التأكيد  بشأن  منه   (٤) الفقرة  عدا   ،(٢٠٢٠
التقاعد  قانون  من   (١٠  ) املادة  تنفيذ  عىل 
القانونية  النصوص  إلغاء  بشان  املوحد، 
كافة التي تسمح بالجمع بني راتبني أو اكثر، 

باستثناء الفئات املذكورة آنفاً.
٢- ينفذ هذا القرار بدًءا من تاريخ إصداره.

بغداد/ الزوراء:
للصحة  العليا  اللجنة  اعلنت 
تخفيف  الوطنية،  والسالمة 
االجراءات الوقائية، وفيما قررت 
من  الجزئي  الحظر  يكون  بان 
وحتى  مساء  التاسعة  الساعة 
الخامسة فجرا والحظر الشامل 
والسبت  الجمعة  يومي  يكون 
فقط، اوصت باعادة فتح املوالت 
واملطاعم واملقاهي من االحد اىل 

الخميس.
تلقته  بيان  يف  اللجنة  وذكرت 
لورود  بالنظر  انه  «الزوراء»: 

العبء  بسبب  كثرية  مناشدات 
حظر  خلفه  الذي  اإلقتصادي 
كبرية  فئة  عىل  الشامل  التجوال 
الدخل  ذوي  املواطنني  من 
العاملني  من  كونهم  اليومي، 
املطاعم  يف  يومية  بأجور 
واملوالت واملقاهي والكافترييات، 
العراق  الستمرار  وبالنظر 
اإلصابة  معدالت  نفس  بتسجيل 
يف األسبوع األخري، أوصت لجنة 
بإعادة  الديواني(٢١٧)  األمر 
واملقاهي  واملوالت  املطاعم  فتح 
األحد  من  لأليام  والكافترييات 

اسبوع.  كل  من  الخميس  اىل 
ولغاية  صباًحا   ٥ الساعة  ومن 

الساعة ٩ مساًء.
وتابع: مع غلقها يف أيام الجمعة 
بتطبيق  اإللتزام  مع  والسبت، 
ومنع  كافة.  الوقائية  اإلجراءات 
األماكن،  تلك  يف  االراكيل  تقديم 
الصحية  الفرق  ان  اىل  الفتة 
والجهات األمنية الساندة ستقوم 
بمتابعة تطبيق اإلجراءات كافة 

ومحاسبة املخالفني بشدة.
باسم  املتحدث  أكد  جهته،  من 
أن  ناظم،  الوزراء حسن  مجلس 

التاسعة  من  يبدأ  التجوال  حظر 
مساء إىل الخامسة صباحاً، فيما 
والسبت  الجمعة  يومي  يكون 

شامال.
الصحفي  املؤتمر  يف  ناظم  وقال 
«الزوراء»:  تابعته  األسبوعي 
مصطفى  الوزراء  «رئيس  إن 
مع  تضامنا  أبدى  الكاظمي 
جريمة  بذكرى  الكردي  الشعب 
«الكاظمي  أن  مبينا  حلبجة»، 
التي  املآيس  بتحويل  أوىص 
شهدها العراق إىل فرص للبناء».
حاولت  «جماعات  أن  اىل  ولفت 

تفجري أبراج الكهرباء يف منطقة 
أن  مبينا  ببغداد»،  الراشدية 
تستطيع  لن  األعمال  «تلك 
إيقاف الجهد الحكومي يف إنتاج 

الكهرباء».
عرقلة  «محاوالت  أن  اىل  وأشار 
عىل  واالعتداء  املحافظات  عمل 
مرفوض»،  أمر  األمنية  القوات 
تدعو  «الحكومة  أن  موضحا 
معلومات  تحديث  إىل  املواطنني 

البطاقة البايومرتية».
تواجه  «الحكومة  أن  وتابع 
وتهديده  الوباء  تحديات 

وأمنهم  املواطنني  القتصاد 
أن  اىل  مشريا  ومعيشتهم»، 
جهوداً  تبذل  الصحية  «الكوادر 
كبرية يف تقليل اإلصابات ونخىش 

من ارتفاعها».
االسواق  فتح  «تقرر  أنه  وبني 
وفق  عىل  واملقاهي  واملطاعم 
من   ٢٢ بعد  الصحية  الرشوط 
أن  اىل  الفتا  الجاري»،  الشهر 
التاسعة  من  التجوال  «حظر 
صباحا  الخامسة  إىل  مساء 
يكون  والسبت  الجمعة  ويومي 

الحظر شامال».

بغداد/ مصطفى العتابي:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
الثالثاء، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 
اكد  وفيما  العراق،  يف  املستجد  كورونا 
و٣٩  جديدة  اصابة   ٥٢٦٧ تسجيل 
حالة وفاة وشفاء ٤٥٦٤ حالة، حددت 
التوزيع  والكرخ  الرصافة  دائرتا صحة 

الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: 
ليوم  املختربية  الفحوصات  عدد  ان 
امس: ٣٩٤٨٩ ، ليصبح عدد الفحوصات 
الكلية: ٧٤٥٩٤٣١، مبينة انه تم تسجيل 
وفاة  حالة  و٣٩  جديدة  اصابة   ٥٢٦٧

وشفاء ٤٥٦٤ حالة.
واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 
بينما عدد حاالت   ،  (٪٩٠٫٥)  ٦٩٥١٨٤
عدد  أما   ،  ٧٦٨٣٥٢ الكيل:  االصابات 
الحاالت التي تحت العالج: ٥٩٣٤١ ، يف 
حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية 
الوفيات  حاالت  وعدد   ،  ٤٦٣ املركزة: 

الكيل: ١٣٨٢٧.
من جهته، اعلن مدير عام صحة بغداد 
عن  الساعدي،  الغني  عبد  الرصافة، 
بفريوس  جديدة  اصابة   ٨٠٢ تسجيل 
كورونا، بينها ٤٠٢ حالة رصد الوبائي 

للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقته «الزوراء»: 
امس  سجلت  الصحية  «املؤسسات  ان 
جديدة  اصابة   ٨٠٢ الرصافة  جانب  يف 

بفريوس كورونا موزعة كالتايل:  ٤٠٢ 
للقطاعات  الوبائي   الرصد  حالة خالل 
من  حالة   ١٤٥ املدائن  قطاع  الصحية: 
خالل الرصد الوبائي / قطاع النهروان 
 / الوبائي  الرصد  خالل  من  حالة   ٣٥
قطاع بغداد جيدة ١٤٩ حالة من خالل 
الثاني  بلديات  قطاع   / الوبائي  الرصد 
 / الوبائي  الرصد  خالل  من  حالة   ٢٩
قطاع الصدر ٤٤ حالة من خالل الرصد 

الوبائي .
خالل  حالة   ٤٠٠ هناك  ان  اىل  واشار 
هي:  الصحية  للمؤسسات  مراجعتهم 
موزعة  الصدر  مدينة  يف  حالة    ١٢٨
قرب   / مريدي  سوق    / املحالت  عىل 
  / الوحيالت  سوق   / السكائر  معمل 
سوق   / الكبري  /السوق  الشماعية 
العورة / الحميدية /  الكيارة / الزراعي 
/ قطاعات ٢٣ /٦٢ / ٤٣  و ٣٦ ٤٥ و 
٥٧ و ٥٦ و ٥٤  /٥٥    /  االورفيل  / 
الحبيبية /حي طارق / جميلة  /  ق٥١ 
/  ق ١٨ / جميلة / الكيارة / ٥٤٤ / 
 / ٥٥٣  / ٥٣٨ / ٥٤٢ / ٥٦٥ / ٥١٣
 /  ٥٢٠  /  ٥١٩  /  ٥٥٥  /   ٥٤٧/  ٥٥٢
٥٢١ / ٥٤٦ / ٥٥٠، ٩ حاالت  يف شارع 
فلسطني محلة / املستنرصية / ٥٠٥ / 
٥٠٦  قرب نادي الرتكمان  / ٥١٠ /  ٢٤ 
حالة   يف الشعب  محلة  ٣٣٧ /  حسينية 
البساتني  حي    / اور  /حي  املصطفى 
 ١٢  ،  ٣٢٤  /  ٣٢١/    ٣٤١  /٣٣٣  /  /

توزعت  الزعفرانية  منطقة  يف  حالة  
املصطفى  /حي   ٩٥٠   / محالتها  عىل 
 / الكهرباء  شارع   / املعهد  شارع   /
حالة    ١٢  ،/ الطاقة  حي   / الزراعي 
الوحدة  حي   / الزراعي   / النهروان  يف 
املدائن /  حي سومر /  ، ٦١ حالة  يف 
/مرشوع  القادسية   / اللج   / العروبة 
  / الكرغولية    / االلوردية   / الوحدة  
 / التاميم     / الجعارة   / دياىل   جرس 
الحسينية  يف  حالة    ١١  / الوحدة  حي 

الثعالبة /   / االنتصار   / محلة / ٢١٥ 
 ٢٢٢  / االنصار   / كمرية   / املعسكر  
/٢٢٠/ ٥ حاالت  يف منطقة الكفاءات  
منطقة  يف  حالة    ١١   /  ٧٦٦ محلة 
الكرادة محلة/ ٩٣٠ / ٩٠٩ / ٩٠١ / ، 
٦ حاالت يف منطقة بغداد جديدة محلة 
/ شارع املسبح / ٧٢٥ / ٧١٩ / ٧٠٣ 
االمني محلة /  .، ١٥ حالة  يف منطقة 
٧٣١ / املعلمني / الثانية / االمني االوىل 
/  ٧٣٩ / ٧٤٧ / نواب ضباط / ٧٣٣ / 

املشتل محلة ٧٢٩  ٤ حاالت يف منطقة 
منطقة  يف  حاالت   ٥  ،٧٣٠  /  ٧٥٦  /
الغدير محلة ٧٠٤ / ٧٠٦ ، ٧ حاالت يف 
 ٧٦٢  /  ٧٦٥  / محلة  العبيدي  منطقة 
منطقة  يف  حاالت   ٥  ،  ٧٦٨  /  ٧٦٢  /
زيونة  محلة / ٧١٢ / ٧١٦ / تقاطع 
يف  حاالت   ٤  ،٧١٣  /  ٧١٤   / ميسلون 
منطقة املعامل / الزراعي / ٦ حالت يف 
منطقة الوزيرية محلة ٣٠١ ، ٤ حاالت 
 ١١  ،٧١٠  / محلة  الزوية  منطقة  يف 

حالة يف االعظمية محلة ٣١٢ / ٣٠٨ / 
٣١٤ ، ١٤ حالة يف البلديات / املعسكر / 
٩ نيسان ، ٦ حاالت يف منطقة الدورة، ٦ 
حاالت يف كل من البنوك / سبع ابكار / 
وسبع قصور / والصليخ ، ٣ حاالت يف 
كل من املناطق التالية / املعامل / حي 
محلة  الطالبية   /  ٣١٣ محلة  القاهرة 
حي   / النرص   حي   / الدورة    /   ٣٢١
املجمع /  املنصور / بسماية   / البتول 
وحالتني يف كل من / حي النضال ١٠٣ 
/  لكريعات / الكمالية ٧٥٧     / البياع   

/ السيدية   .  
جميع  نقل  «تم  انه  الساعدي  واضاف 
الحاالت اىل الحجر الصحي لتلقي العالج 
وفق الربوتوكوالت املعتمدة»، مشريا اىل 
ان «العدد الرتاكمي لإلصابات  ارتفع اىل 
٩٣٠١٩ تويف منهم ١٤٨٥ لالسف  فيما 
شفاء  حالة   ٨٤٦٤٤ الشفاء  اكتسب 

واملتبقي قيد العالج ٦٨٩٠ «.
ودعا الساعدي اىل «مراعاة تلك الجهود 
والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد 
بإجراءات  االلتزام  خالل  من  الشفاء 
والرتكيز  الكمامات   ولبس  الوقائية 
التهاون   التباعد االجتماعي  وعدم  عىل 

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

بأرواحهم إلنقاذ املصابني الفريوس».

اىل ذلك، حددت دائرة صحة الكرخ املوقف 
الوبائي لها مع اعداد وعناوين الحاالت 
املشخصة يف مخترباتها بمرض فريوس 
الشفاء  اعداد  مع  املستجد  كورونا 
من  العارشة  الساعة  لغاية  والوفيات 

ليلة االثنني واملعلن عنها امس الثالثاء.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقته «الزوراء»: 
ان عدد االصابات ٩٨٠ موزعة  كاآلتي 
 /٣٣ غريب   ابو   /٣١ دشري   أبو   :
االسكان  ١٠/ االعالم ٢١/ البياع ٢٠/ 
 /٤٥ الحرية   /٥ الرتاث   /٨٧ التاجي 
الخطيب ٢/ الدورة ٢٧/ الدولعي  ١٥/ 
الرحمانية  ١٣/ السيدية  ٢١/ الشالجية 
الرشطة   /٤ الخامسة  الرشطة   /٤
الرابعة  ٣/ الشعلة ٦٨/ الصالحية  ٥/ 
الطارمية  ٢٩/ الطوبجي ٧/ العامرية 
 /٨ العالوي   /٣٥ العطيفية    /٢١
الكاظمية  القادسية ٩/  الغزالية  ٤٦/ 
 /٦٣ املحمودية   /١٧ اللطيفية    /٤٢
الوشاش    /٥ املواصالت   /٢٣ املنصور  
 /١٦ اليوسفية    /٢٢ الريموك    /١٩
حي   /٢٦ الجامعة  حي   /١٢ جكوك 
حي   /١٤ الخرضاء   حي   /٣٥ الجهاد 
حي   /٢٣ العدل   حي   /٢٦ العامل 
شارع   /٣٤ البور  سبع   /٧ الفرات 
حيفا ١٢/ سكنة جانب الرصافة  ١٠/ 
محافظة ميسان ٢/ محافظة ذي قار  
ان  مبينة   ،١ الديوانية  محافظة   /٢

الشفاء: ٧٧٦، بينما الوفيات: ٧.

تونس/ متابعة الزوراء:
الرئيس  إن  سعيد،  قيس  التونيس،  الرئيس  مكتب  اعلن 
حكومة  أدت  بعدما  وذلك  األربعاء،  اليوم  ليبيا،  سيزور 

الوحدة الوطنية الجديدة يف ليبيا اليمني.
املسار  دعم  إىل  تهدف  الزيارة  أن  سعيد  مكتب  وذكر 
الديمقراطي يف ليبيا التي تأمل يف إجراء انتخابات عامة 
يف ديسمرب املقبل سعياً إلنهاء الرصاع املستمر منذ عرش 

سنوات.
يف  التونسية،  الرئاسة  بيان  بحسب  الزيارة،  تأتي  كما 

إطار تعزيز مسار التعاون بني البلدين.
وأوضحت الرئاسة : أن الزيارة، وهي األوىل منذ ٩ سنوات 
لرئيس تونيس إىل ليبيا، « تندرج يف إطار مساندة تونس 
التواصل  جسور  وربط  ليبيا  يف  الديمقراطي  للمسار 

وترسيخ التشاور والتنسيق» بني البلدين.
ويأتى االعالن غداة أداء رئيس الحكومة الليبية الجديدة 
الرئاسة  تحدد  لم  فيما  اليمني،  دبيبة  الحميد  عبد 
يف  سعيد  قيس  سيلتقيهم  الذين  املسؤولني  التونسية 
الذين  املسؤولني  التونسية  الرئاسة  تحدد  ليبيا.ولم 

سيلتقيهم قيس سعيد يف ليبيا.

واستضافت تونس نهاية ٢٠٢٠ مندوبني ليبيني اجتمعوا 
السيايس  الحوار  ملتقى  إطار  يف  املتحدة  األمم  برعاية 
يف  الجديدة  االنتقالية  الحكومة  تشكيل  إىل  أفىض  الذي 

ليبيا.
وتشكل ليبيا رشيكاً تجارياً مميزاً لتونس، إذ كانت قبل 
العام ٢٠١١ تستوعب الجزء األكرب من إنتاج الصناعات 
الغذائية التونسية ومواد البناء. وتغذي ليبيا القطاع غري 
الرسمي يف تونس الذي يستورد سلعا استهالكية بخسة 
اإلغالق  أن  إال  التونسيني  آالف  ليبيا  يف  ويعمل  الثمن. 

املتكرر للحدود عطل هذه املبادالت.
املنصف  حينها  التونيس  الرئيس  توجه   ٢٠١٢ يناير  يف 
املرزوقي إىل طرابلس يف أول زيارة رسمية له إىل الخارج.

وسعيد هو أول رئيس عربي أو أجنبي يزور ليبيا لتقديم 
املنفي،  محمد  الليبيى  الرئايس  املجلس  لرئيس  التهنئة 
ورئيس الوزراء الليبيي عبد الحميد دبيبة بمناسبة تويل 

السلطة الجديدة مقاليد الحكم.
مع  سعيد  سيبحث  مطلعة،  ليبية  مصادر  وبحسب 
بني  املشرتك  التعاون  تعزيز  الجديدة  الليبية  السلطة 
الدعم  املجاالت. كما سيقدم سعيد كل  البلدين يف شتى 

مشاركة  بحص  أيضاً  وسيتم  الجديد،  الليبية  للقيادة 
تونس يف إعادة إعمار ليبيا، حسب املصادر.

الوحدة  حكومة  رئيس  الدبيبة،  الحميد  عبد  أدى  وقد 
الوطنية الليبية املكلفة بإدارة املرحلة االنتقالية وصوال 
بعد  الربملان،  أمام  االثنني  القانونية  اليمني  لالنتخابات، 
أكثر من شهر من تعيينه يف إطار عملية سياسية برعاية 

األمم املتحدة تهدف لطي صفحة عقد من الفوىض.
املؤقت  الربملان  مقر  طربق،  مدينة  يف  الجلسة  وُعقدت 
العاصمة  رشق  كيلومرت   ١٣٠٠ حوايل  عىل  الواقعة 
بنغازي،  مدينة  يف  اليمني  تأدية  مقررا  وكان  طرابلس. 
مهد االنتفاضة التي أدت إىل سقوط نظام معمر القذايف 
عام ٢٠١١، قبل نقلها إىل طربق العتبارات «لوجستية».

الدستورية  اليمني  أداء  عملية  انتهاء  أعقبت  كلمة  ويف 
عقيلة  الليبي  الربملان  رئيس  قال  الجديدة،  للحكومة 
التزاما  أنجزنا  الدستورية  اليمني  «بقسم  صالح: 
الوحدة  حكومة  لتمكني  أساسية  وخطوة  دستورياً، 

الوطنية من أداء مهماها».
ما  حيث  ونتسامح،  لنتصافح  الوقت  «حان  وأضاف 
تحقق اليوم جاء بعد سنوات طويلة من االنقسام وبعد 

ميالد  لنشهد  والتحاور،  التشاور  من  طويلة  شهور 
حكومة واحدة تقوم عىل رعاية الليبيني».

إىل  ونتطلع  املايض  «لنتجاوز  الربملان  رئيس  وتابع 
وإتاحة  انتخابية،  عملية  وفق  الدولة  ونبني  املستقبل، 

الفرص للجميع دون تهميش وإقصاء».
وعقب سنوات من الجمود يف بلد منقسم إىل معسكرين، 
جانب  إىل  للوزراء  رئيساً  عاماً)   ٦١) الدبيبة  تعيني  تم 
مجلس رئايس من ثالثة أعضاء يف ٥ فرباير من قبل ٧٥ 
جنيف  يف  مجتمعني  األطراف  جميع  من  ليبياً  مسؤوالً 

تحت رعاية األمم املتحدة.
وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عىل ثقة 

نواب «تاريخية» األسبوع املايض.
فايز  برئاسة  الوطني  الوفاق  حكومة  مكان  وستحل 
الرساج، التي نصبت عام ٢٠١٦ يف طرابلس، والحكومة 

املوازية لعبد الله الثني ومقرها بنغازي.
توحيد  مسؤولية  الجديدة  التنفيذية  السلطة  وتتوىل 
إىل  االنتقالية  املرحلة  عىل  واإلرشاف  الدولة  مؤسسات 
حلول موعد انتخابات ٢٤ ديسمرب، عندما تنقيض مدتها 

بموجب خارطة الطريق األخرية.
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رانغون/أ. ف. ب:

فرت أعداد كبرية من سـكان رانغون امس 
الثالثـاء مـن أحـد أحيـاء عاصمـة البـالد 
االقتصاديـة التـي شـهدت أعمـال عنـف 
ومواجهات يف األيام األخرية يف حني تسـتعد 
للديموقراطية  عائالت متظاهرين مؤيدين 
لدفـن موتاها بعد ”حمام دم“ تسـببت به 

قوات األمن.
وقتـل أكثـر مـن 180 مدنيـا منـذ انقالب 
األول مـن فربايـر الـذي أطاح بأونغ سـان 
سـو تيش بحسب لجنة مسـاعدة السجناء 

السياسيني.
وارتفعـت الحصيلة بشـكل كبـري يف األيام 
الثالثة األخرية إذ تبدو املجموعة العسكرية 
عازمـة أكثـر من أي وقت مـىض عىل قمع 
املحتجني متجاهلة اإلدانات الدولية الكثرية. 
وأمام هذا القمـع، قرر مقيمون يف رانغون 

مغادرة هذه املدينة.
يف هلينـغ ثاريار ضاحية رانغون الصناعية 
التي تضم عمـاال فقراء يعملون يف مصانع 
النسـيج، قرر كثـريون مغـادرة الحي عىل 

عجل صباح امس الثالثاء.
و وضع بعضهم مقتنياتهم وحيواناتهم يف 
شاحنات وعربات توك توك أو عىل دراجات 
عىل ما أظهرت مشـاهد بثتها وسيلة إعالم 

محلية.
وقالت وسـيلة أخرى ”ثمة أشـخاص عىل 
امتداد الشـوارع يفرون للعودة إىل مسقط 
رأسهم“. وفرضت األحكام العرفية األحد يف 
هذه الضاحية بعـد إرضام النار يف مصانع 

صينيـة عـدة. وانتـرشت القـوى األمنيـة 
بأعداد كبرية وفتحـت النار وقتلت عرشات 

املتظاهرين.
ويواجـه كل شـخص يوقـف يف الحـي ويف 
خمـس مناطق أخـرى يف رانغـون فرضت 
العرفيـة، خطـر اإلحالـة  فيهـا األحـكام 
عـىل محكمة عسـكرية مع الحكـم عليهم 
بالسـجن ثالث سـنوات مع أعمال شـاقة 
كحـد ادنى. وتسـتعد بورما الثالثـاء لدفن 

القتىل.
فقـد قتل ما ال يقل عـن 20 محتجا االثنني 
عىل مـا ذكـرت لجنة مسـاعدة السـجناء 
السياسـيني. وكان األحد اليوم الذي شـهد 
أكرب عدد مـن الضحايا مع مقتل 74 مدنيا 
فيمـا أعلنـت املجموعة االنقالبية سـقوط 

رشطي.
وأوضحت اللجنـة أن ”الكثري من املراهقني 
قتلوا فيما اسـتخدام الرصـاص الحقيقي 

يزداد كثريا حتى خالل الليل“.
ورفـض الجيـش الرد عـىل طلبـات وكالة 

فرانس برس للتعليق.
ونظمـت جنـازات متظاهرين عـدة امس 
الثالثـاء يف بورمـا وال سـيما يف رانغـون. 
وأظهرت لقطات بثت عرب وسائل التواصل 
االجتماعي سـهرات شموع الليل املايض يف 

مناطق مختلفة من البالد.
وكتب سكان من مانداالي ثاني مدن البالد 

بواسطة شموع أحرف ”ار آي بي“ (ريست 
إن بيـس: ارقـدوا بسـالم) فيمـا وجهـت 
عرب وسـائل التواصـل االجتماعي رسـائل 
مثل ”ندعم شـهداءنا“ و“سـنناضل حتى 

النهاية“.
متفرقـة  صغـرية  مجموعـات  وتجمعـت 
الثالثـاء يف رانغـون لكـن العـدد كان قليال 
خوفا مـن التدابري االنتقامية عـىل ما أفاد 

مراسلو وكالة فرانس برس.
وقطعـت املجموعـة العسـكرية منذ األحد 
االنرتنت النقال ما صعب عمليات التنسيق 
بني املحتجني. وكانت هـذه الخدمة ال تزال 
مقطوعـة حتـى ظهـر الثالثـاء بالتوقيت 

املحيل.
وأثـارت اعمـال العنـف يف األيـام األخـرية 
سلسـلة من التنديدات الدولية. وندد األمني 
العـام لألمـم املتحـدة انطونيـو غوترييش 
بلسـان الناطق باسمه سـتيفان دوجاريك 
األرسة  داعيـا  بورمـا  يف  دم“  ب“حمـام 
الدوليـة ”وال سـيما األطـراف اإلقليمية إىل 
رص الصفوف تضامنا مع الشعب البورمي 

وتطلعاته الديموقراطية“.
وحضت واشـنطن مـن جهتهـا إىل توحيد 
وتصاعـد  االنقـالب  ”ملواجهـة  الصفـوف 
العنـف“. وبعـد أعمـال العنف األحـد التي 
هوجـم خاللها 30 مصنعا صينيا بحسـب 
وسـائل األعـالم الرسـمية، أعربـت بكـني 
عن ”قلـق كبري“ عىل سـالمة مواطنيها يف 

بورما.
الخارجيـة  وزارة  باسـم  الناطـق  وطلـب 

الصينيـة مـن السـلطات البورميـة اتخاذ 
التدابري ”لتجنب عدم تجدد أحداث كهذه“.

وتعزز الشعور املناهض للصني يف األسابيع 
األخرية يف بورما إذ يعترب البعض أن موقفها 
حيال العسـكريني البورميـني ليس حازما 

كفاية.
توقيف 2200 شخص

ويلجـأ الجيش البورمـي إىل القضاء كذلك. 
منـذ  شـخص   2200 نحـو  أوقـف  فقـد 
األول مـن فربايـر بحسـب لجنة مسـاعدة 
السـجناء السياسيني من بينهم سياسيون 
ومسـؤولون محليون وناشطون وفنانون 
وموظفون رسـميون مرضبـون. وال تزال 
أونغ سـان سـو تيش (75 عامـا) معتقلة 
مـن دون السـماح لهـا بالتواصـل مع أي 

شخص.
وكان يفـرتض أن تمثـل أونـغ سـان سـو 
تيش االثنني عرب تقنيـة املؤتمر املرئي امام 
املحكمـة إال ان الجلسـة أرجئـت بسـبب 

انقطاع االنرتنت.
وتالحق اونغ سان سو تيش الحائزة جائزة 
نوبل للسـالم العـام 1991، بأربع تهم عىل 
األقل هي استرياد أجهزة اتصاالت السلكية 
بشـكل غري قانونـي وعدم احـرتام القيود 
املرتبطة بفـريوس كورونا، وانتهاك قانون 
االتصـاالت والتحريـض عـىل االضطرابات 

العامة.
ويّتهمها أيضا الجيش بالفساد مؤكدا أنها 
حصلـت عـىل رىش بقيمة 600 ألـف دوالر 

وأكثر من 11 كيلوغراما من الذهب.
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غزة/متابعة الزوراء:
 يأمـل الكثري مـن الفلسـطينيني يف أن تؤدي 
االنتخابات العامـة املنتظرة إىل كرس الثنائية 
التـي يرّوج لها بني حماس والرئيس محمود 
عباس، والسيما مع وجود قوى وازنة قادرة 

عىل فرض نفسها ضمن املعادلة.
وتندرج عودة القيادي البارز يف تيار اإلصالح 
الديمقراطي رشـيد أبوشـباك إىل قطاع غزة 
بعد غياب طويل امتد لنحو 14 سنة، يف إطار 
االستعداد لالنتخابات الترشيعية التي لم تعد 

تفصل عنها سوى أشهر قليلة.
واسـتقبل قطـاع عريـض مـن سـكان غزة 
أبوشـباك بحفاوة وسـط آمال لدى الكثريين 
يف أن ينجح التيار اإلصالحي يف كرس الثنائية 
القائمـة بـني حركتـي حمـاس وفتـح التي 

يتزعمها الرئيس محمود عباس.
واعترب القيادي يف تيار اإلصالح الديمقراطي 
عمـاد عمـر ، أن عـودة القيـادي أبوشـباك 
إىل القطـاع جـاءت وفقا لتفاهمـات أجراها 
التيار مع حركة حماس مسبقا، عىل خلفية 
حـوارات عدة يف إطار املصالحـة االجتماعية 
التـي بمقتضاها انتهـى الرصاع بـني التيار 
والحركـة، وأن عودتـه تسـتهدف املزيد من 

التنسيق بشأن االنتخابات املقبلة.
الداخـيل  األمـن  قـوى  أبوشـباك  وتـرأس 
الفلسـطينية عندما اندلعت مواجهات دامية 
بـني حركتي فتـح وحماس أدت إىل سـيطرة 
الحركـة اإلسـالمية عـىل قطاع غـزة صيف 
2007. وفـّر حينهـا العـرشات مـن أعضاء 
حركـة فتـح واألجهـزة األمنية يف السـلطة، 
بينهم أبوشباك من القطاع إىل الضفة الغربية 

والخارج.
وشـغل أبوشـباك منصب نائـب مدير جهاز 
األمـن التابع للسـلطة الفلسـطينية محمد 
دحـالن قبـل أن يخلفـه يف رئاسـة الجهـاز 
يف 2001، ثـم عـنّي مديرا عاما لقـوى األمن 

الداخيل يف 2006.
منصبـه  مـن  أبوشـباك  فصـل   2007 ويف 
يف السـلطة الفلسـطينية بعـد اتهامـه مـن 
قبـل محكمـة يف رام اللـه بالضفـة الغربية 
بالتقصري يف مهامه. ومنذ ذلك التاريخ أسس 
أبوشـباك مع دحالن وآخرين تيار ”اإلصالح 

الديمقراطي“.
واألسـبوع املـايض سـمحت حمـاس أيضا 
بعودة العرشات من النشـطاء يف تيار دحالن 
مـن مرص إىل غزة، يف الوقت الذي تواصل فيه 
السلطة الفلسـطينية التضييق عىل التيار يف 

الضفة الغربية.
وكان التيـار اإلصالحي أعلن يف وقت سـابق 
يف  مسـتقلة  قائمـة  يف  املشـاركة  اعتزامـه 

االنتخابات الترشيعية بيد أن الكثريين يرون 
أن هناك إمكانية كبرية للتنسـيق مع قيادات 
فتحاويـة قّررت هـي األخرى خـوض غمار 
االنتخابـات ضمن قائمة مسـتقلة عن فتح 
عىل غـرار نارص القدوة، لكـن دون أن يعني 

ذلك قيام حلف انتخابي.
وكان القـدوة قـد أعلـن عن تشـكيل قائمة 
مسـتقلة يف خطـوة أثـارت غضـب الرئيس 
عبـاس الذي ذهب حد فصله عن فتح ووقف 
دعـم مؤسسـة الشـهيد يارس عرفـات التي 

يرأسها القدوة.
وأكـد عمر أن تيـار اإلصالح ينسـق مواقفه 
مـع جميع رشائـح العمل الوطنـي بما فيها 
امللتقى الذي أسسـه القيادي القـدوة، كذلك 
جبهـة مروان الربغوثـي، وأن املجال مفتوح 
أمـام إمكانيـة التوافق عىل قائمـة واحدة يف 
االنتخابات، لكن حتى اآلن املناقشات لم تؤد 

إىل بلورة موقف أو قائمة موحدة.
واسـتبعد مصـدر مطلـع يف تيـار اإلصـالح 
إمكانية ترشـح أعضاء يف التيار لالنتخابات 
الترشيعيـة ضمـن قائمة واحـدة مع نارص 
القـدوة، لكنه لم ينف وجـود اتصاالت حالية 
بني الطرفني بشأن إمكانية التنسيق بينهما، 
الفتا إىل أن العالقات بني الطرفني بدأت تأخذ 

منحنى إيجابيا.
وأوضـح ، أن تيار اإلصالح يجد يف االنتخابات 
املقبلـة، يف حال إجرائهـا يف موعدها، فرصة 
لرشعنـة وجـوده بطريقـة ديمقراطية عىل 
الساحة الفلسـطينية، ويراها فرصة لتأكيد 
ثقله السـيايس عىل السـاحة الفلسـطينية، 
ودعم عالقاته مع الشـارع التي ظهرت منذ 
سـنوات، ومنح كـوادر التيار ثقال سياسـيا 
جديـدا عرب حضـوره القـوي عىل السـاحة 

السياسية.
وأشـار إىل أن الوضع القائـم للقدوة يتقارب 
كثـريا مـع وضع دحـالن الذي جـرى فصله 
مـن حركة فتح دون أن يجـري معه تحقيق 
أو االحتـكام إىل النظـام الداخـيل للحركـة، 
كمـا هو الحـال حاليا مع القـدوة، وهو أمر 
ُيسهل من عملية التواصل بني الجانبني، لكن 
ليـس بالرضورة أن يفـيض إىل إقامة تحالف 

انتخابي.
وكشف أن التنسيق سيكون بصورة رئيسية 
مع املستقلني الذين تتقارب رؤاهم السياسية 
مـن تيار اإلصالح، إىل جانب العائالت الكبرية 
يف قطاع غزة والضفة الغربية، وأعضاء حركة 

فتح ممن يطلبون التنسيق مع التيار.
وحـّذر املصدر من محـاوالت الرئيس عباس 
يف  التيـار  أعضـاء  ترشـح  دون  للحيلولـة 

االنتخابات عرب توظيف القضاء.
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طربق /متابعة الزوراء:
 دشـن أداء رئيـس حكومـة الوحـدة الوطنية 
الليبيـة عبدالحميـد الدبيبـة ووزرائـه اليمني 
الدستورية اإلثنني أمام الربملان مرحلة جديدة 
يف املسـار السـيايس يف ليبيـا عنوانهـا األبـرز 
رضورة تحقيق مصالحة وطنية شاملة تضع 
حدا لحالة االنقسـام وترحيل املرتزقة وتنظيم 
انتخابـات يف موعدهـا املحـدد يف الــ24 مـن 

ديسمرب املقبل.
حكومـة  رئيـس  الدبيبـة  عبدالحميـد  وأدى 
الوحدة الوطنيـة الليبية املكلفة بإدارة املرحلة 
االنتقاليـة وصـوال النتخابـات مقـررة نهاية 
العـام، اليمـني القانونية االثنني أمـام الربملان 
ليبـارش بذلـك مهامه وسـط تحديـات كثرية 
تنتظره عىل رأسـها تنظيـم االنتخابات ولكن 
أيضا تحقيـق مصالحة وطنية شـاملة ُتنهي 
حالـة االنقسـام والتشـظي التـي طغت عىل 

املشهد السيايس الليبي.
وبالرغـم مـن أن خطـاب رؤسـاء وأعضـاء 
السـلطة االنتقاليـة يف ليبيا ال يـكاد يخلو من 
مفـردات املصالحة، غـري أن مراقبني يرهنون 
تحقيق ذلك بوجود إرادة سياسية حقيقية من 
مختلف الفاعلني للقيام بخطوات ُتنجح مسار 
املصالحـة عـىل غـرار إطـالق رساح األرسى 
وعودة املهجريـن وتفكيك امليليشـيات إلنهاء 
سطوتها عىل الدولة ومؤسساتها وما ينطوي 

عليه ذلك من تداعيات.
وُعقدت الجلسة الربملانية يف مدينة طربق (مقر 
الربملـان املؤقت) الواقعة حوايل 1300 كيلومرت 
رشق العاصمـة طرابلـس. وكان مقررا تأدية 
اليمني يف مدينـة بنغازي، مهد االنتفاضة التي 
أدت إىل سقوط نظام معمر القذايف عام 2011، 

قبل نقلها إىل طربق العتبارات ”لوجستية“.
وقـال الدبيبة ”أقسـم بالله العظيـم أن أؤدي 
مهـام عمـيل بكل أمانـة وإخـالص وأن أعمل 
عـىل تحقيق أهداف ثورة 17 فرباير وأن أحرتم 
مبـادئ اإلعالن الدسـتوري وأن أرعى مصالح 

الشـعب رعاية كاملة وأحافظ عىل اسـتقالل 
ليبيا ووحدة أراضيها“.

ويف كلمـة أعقبـت انتهـاء عمليـة أداء اليمني 
الدسـتورية للحكومـة الجديـدة، قـال رئيس 
اليمـني  ”بقسـم  صالـح  عقيلـة  الربملـان 
الدسـتورية أنجزنا التزاما دسـتوريا وخطوة 
أساسـية لتمكني حكومة الوحدة الوطنية من 

أداء مهامها“.
وأضـاف ”حان الوقت لنتصافح ونتسـامح… 
حيث ما تحقق اليوم جاء بعد سـنوات طويلة 
من االنقسام وبعد شهور طويلة من التشاور 
والتحاور، لنشـهد ميالد حكومة واحدة تقوم 

عىل رعاية الليبيني“.
املـايض  ”لنتجـاوز  الربملـان  رئيـس  وتابـع 
ونتطلع إىل املستقبل ونبني الدولة وفق عملية 
دون  للجميـع  الفـرص  وإتاحـة  انتخابيـة، 

تهميش وإقصاء“.
وكان رئيـس املجلـس الرئـايس الجديد محمد 
املنفي قد شـدد االثنني عـىل رضورة أن تكون 
السلطة التنفيذية ”نواة“ للمصالحة الوطنية.
وقـال يف كلمتـه ”هذا اليوم هو نرص للشـعب 

الليبي“، يف إشـارة إىل نجاح الحكومة الجديدة 
يف نيـل ثقـة الربملـان وتوجههـا ألداء اليمـني 

الدستورية تمهيدا ملبارشة مهامها.
ووصـف خوسـيه سـاباديل سـفري االتحـاد 
األوروبـي لدى ليبيـا جلسـة أداء اليمني بأنها 

”رسالة قوية“ للمصالحة.
ويأتـي ذلـك يف وقت ُتبـدي فيه جـل األطراف 
املعنيـة بالشـأن الليبـي تفاؤال حذرا باملسـار 
السـيايس عقب سـنوات من الجمـود يف البالد 
املنقسـمة إىل معسـكرين (واحـد يف الـرشق 

واآلخر يف الغرب).
وتم تعيـني الدبيبة البالغ مـن العمر 61 عاما 
رئيسـا للـوزراء إىل جانب مجلـس رئايس من 
ثالثـة أعضاء يف الــ5 من فرباير مـن قبل 75 
مسؤوال ليبيا من جميع األطراف مجتمعني يف 

جنيف تحت رعاية األمم املتحدة.
وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها 
الدبيبـة عىل ثقة نـواب ”تاريخية“ األسـبوع 
املايض حيث صوت لها 132 نائبا من مجموع 
133 حارضين. وسـتحل حكومـة الدبيبة بعد 
نيلهـا الثقـة محـل حكومـة الوفـاق الوطني 

التـي نصبت يف العـام 2016 يف طرابلس غرب 
البالد والحكومة املؤقتة برئاسة عبدالله الثني 
ومقرها بنغازي الواقعة تحت سيطرة الجيش 

الليبي بقيادة املشري خليفة حفرت.
وتتوىل السـلطة التنفيذية الجديدة مسـؤولية 
عـىل  واإلرشاف  الدولـة  مؤسسـات  توحيـد 
املرحلـة االنتقاليـة إىل حلول موعـد انتخابات 
24 ديسـمرب، عندمـا تنقيض مدتهـا بموجب 

خارطة الطريق األخرية.
ودعـا الدبيبـة، الـذي ُيعد أحـد أعيـان مدينة 
مرصاتة السـاحلية (غرب) وليـس لديه خط 
أيديولوجي واضح وسـبق أن توىل مسؤوليات 
عـدة يف عهد القذايف، مدينته يف وقت سـابق إىل 

قيادة املصالحة الوطنية.
ويـرى مراقبـون أن التحـدي األبـرز للدبيبـة 
يتمثـل يف حلحلـة ملـف املصالحـة واملرتزقة، 
حيـث يتعني عىل الرجل ضمـان رحيل 20 ألفا 
مـن املرتزقة واملقاتلني األجانـب الذين مازالوا 

منترشين يف ليبيا.
الجمعـة  الـدويل  األمـن  مجلـس  وطالـب 
بـ“انسحاب جميع القوات األجنبية واملرتزقة 

من ليبيا من دون املزيد من التأخري“.
وشـدد املتحدث الرسمي باسـم املجلس األعىل 
للقبائـل واملـدن الليبيـة املـربوك أبوعميد عىل 
رفض القبائل املطلـق لوجود أي قوات أجنبية 
عـىل األرايض الليبيـة، مؤكـدا ”أهميـة الدفع 
باتجـاه املصالحـة الوطنيـة التي تقـوم عىل 
حسـن النوايا بإطـالق رساح املعتقلني وعودة 

املهجرين“.
ويف الوقـت الـذي كان فيـه الدبيبـة ووزراؤه 
يـؤدون اليمـني القانونية قام عـدد من أهايل 
واألرسى  السياسـيني  املعتقلـني  وذوي 
العسـكريني الليبيني بوقفـة احتجاجية أمام 
مقر اللجنة العسكرية املشرتكة بمدينة رست، 
مطالبني بإطالق رساح كل األرسى واملعتقلني 
”دون قيـد أو رشط“ كخطـوة أوىل يف سـبيل 

تحقيق املصالحة الوطنية.
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بغداد/ الزوراء:
الـوزراء،  مجلـس  رئيـس  عـزّى 
مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس 
النـواب، محمـد الحلبـويس، امـس 
الثالثـاء، الشـعب الكـردي بذكـرى 

فاجعة حلبجة.
لرئيـس  االعالمـي  املكتـب  وقـال 
الـوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان 
الـوزراء، مصطفى  ”رئيس مجلس 
الكاظمي، اسـتقبل عـدًدا من نّواب 
الثالثة  حلبجة، إسـتذكاًرا للذكـرى 
بعد الثالثـني لفاجعة جريمة قصف 
حلبجـة باألسـلحة الكيمياوية إّبان 

عهد الدكتاتورية والطغيان“.
وذكـر الكاظمي يف مسـتهل اللقاء: 
ان ”شـعبنا تقاسـم األيام القاسية 
والحزينـة، ليـس يف مرحلـة النظام 
الدكتاتوري فحسـب، بـل يف الحقب 
الالحقة ايضا“، مشـريا اىل ان ”األلم 
يجب أن يتوقف يف العراق وأن نصنع 

األمل بديًال عنه“.
وشـدد الكاظمي عـىل ”رضورة أن 
يكون مستقبل أجيال شعبنا أفضل 
من ماضيهم“، الفتا اىل ان ”مسؤولية 
هـذا التحّول يقع عـىل عاتقنا وعىل 

كل متصٍد للمسؤولية“.
وتابـع الكاظمي ان ”طـرح مبادرة 
الحوار الوطني هو جوهر هذا األمل، 
وعىل امتداد وطننـا نحتاج اىل حوار 

رصيـح وشـفاف ومسـؤول يوقف 
دوامـة األيام الحزينـة“، الفتا اىل ان 
”الحوار ال يحتاج اىل مناسـبة، فهو 
السبيل الوحيد لبناء الدولة وتعميق 

قيمهـا وترسـيخ مفاهيمهـا حتى 
تتمكن من النجاح“.

وبـني الكاظمـي ان ”آالم الشـعوب 
األسـاس  مصدرهـا  كان  طاملـا 

هـو غيـاب قيـم الدولـة، فاإلجرام 
الشـعب  واإلرهـاب واإلبـادة تجاه 
غابـت“،  الدولـة  قيـم  أن  تعنـي 
زار  وان  ”سـبق  انـه  اىل  مضيفـا 
حلبجـة وقد اسـتقبلته كأم، وملس 
الطيبة والتسـامح يف عيـون أهلها 

وشيوخهم ونسائهم وأطفالهم“.
وتابع الكاظمـي ”إذا كانت حلبجة 
تمثـل جرًحـا تاريخًيا، فـإن أهلها 
بتسـامحهم ومحبتهـم هـم درس 
بليغ آخر نتعلم منـه ونعلّم أجيالنا 

القادمة“.
مـن جهتـه، أكـد رئيـس مجلـس 
النواب، محمد الحلبويس، أن فاجعة 
حلبجـة مناسـبة لتوحيـد الجهود 

ملواجهة التحديات.
لـه  تغريـدة  يف  الحلبـويس  وقـال 
تابعتها ”الـزوراء“: إنه ”يف الذكرى 
33 لفاجعـة حلبجة التي سـتبقى 
جراحـاً غائرة يف ضمري االنسـانية 
نؤكـد تضامننا مـع ذوي الضحايا 
مظلوميـة  جانـب  اىل  ووقوفنـا 
وتضحيـات أهلهـا وهـي مناسـبة 
لتوحيـد جهـود الجميـع ملواجهـة 

التحديات من أجل املستقبل“.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الثالثاء، 
موعـد زوال خطر فريوس كورونا من البالد 
وعـودة الحيـاة اىل طبيعتهـا. وفيما أعلنت 
الـوزارة عن تشـكيل لجنـة عليا برئاسـة 
رئيس الـوزراء ملتابعة تلوث مصادر املياه، 
أشـارت اىل أن نسـبة معالجة املياه وصلت 
لـ٦٠٪ يف تطور يحصل للمرة األوىل بالبالد.

وقال املتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، يف 
ترصيح متلفز تابعته «الزوراء»: ان «الوضع 
يف العـراق تحـت السـيطرة رغـم خطورة 
املوقـف». داعيـاً إىل «االلتـزام باالجـراءات 
الوقائية». مشـدداً عىل انه «يجب ان يكون 
٨٠ ٪ مـن املجتمع محصنا مـن الوباء قبل 
ان نعلـن زوال الخطـر والعـودة اىل الحياة 

الطبيعية».
وبني ان «نسب الذين أخذوا اللقاح يف حملة 
التطيعم ضد الوباء ما زالت قليلة». مشـرياً 
اىل ان «هنـاك جرعـة ثانية للقـاح، وتكون 
بفارق أسـبوعني عـن التطعيـم األول لكي 

يكون الشخص محصناً».
واضاف ان «االجـراءات الوقائية نجحت يف 
منع اآلف اإلصابات، ويمكننا ان نمنع أكثر 
يف حال االلتـزام الجدي بتوجيهـات اللجنة 

العليا للصحة والسالمة».
الجديـدة  «السـاللة  ان  اىل  البـدر  ولفـت 
عالمتها أخطـر من سـابقاتها والوضع يف 
العراق مقارنة بـدول الجوار والعالم أفضل 
بكثـري مقارنة بنظامهـا الصحي، لكن هذا 
ال يعني ان ال نؤكد عىل أساسـية االجراءات 

الوقائية». 
مـن جانـب اخـر، أعلنـت وزارة الصحـة 
والبيئـة، امـس الثالثاء، عن تشـكيل لجنة 

عليـا برئاسـة رئيـس الـوزراء مصطفـى 
الكاظمي ملتابعة تلوث مصادر املياه، بينما 
أشـارت اىل أن نسـبة معالجة املياه وصلت 
لـ٦٠٪ يف تطور يحصل للمرة األوىل بالبالد.

وقـال وكيـل الـوزارة، جاسـم الفالحي، يف 
حوار صحفي: إن ”جميع األوبئة تنشأ من 
البيئة، ألن للبيئة تأثرياً مبارشاً عىل الصحة 
العامة“، مبيناً أن ”موضوع الطمر الصحي 
لم يحـظ بالعنايـة الكافية من قبـل دوائر 

البلديـة وأمانة بغداد اللذين لم يبذال جهوداً 
جديـة يف إيجـاد مواقـع للطمـر الصحـي 
وفق املعايـري واملتطلبـات البيئيـة العاملية 

املعروفة“.
وتابـع الفالحي أن ”اللجنة قطعت شـوطاً 
مهماً يف إحداث تغيري نوعي بكمية امللوثات 
امليـاه، وإعـادة تأهيـل  التـي ّتـرصف يف 
عمليات الرصف الصحـي، خاصة يف حدود 
أمانـة بغـداد، حيـث وصلـت نسـبة املياه 
املعالجـة اىل ٦٠ باملئـة، وهو تطـور نوعي 
كبري يحصل للمرة األوىل يف البالد، فضالً عن 
توفري تخصيصات مالية من موازنة األقاليم 
واملحافظات إلنشـاء وحدات معالجة ملياه 
الرصف الصحي، خاصـة يف القطاع البلدي 
الذي يصدر أكرب نسبة من التلوث“، مشدداً 
عىل ”وجود اهتمام كبري من رئيس الوزراء 
ووزيـر الصحـة والبيئة بهـذا الجانب الذي 

يمس بشكل مبارش صحة املواطنني“.
ولفت اىل أن ”تحسني مياه الرشب ومعالجة 
ميـاه الـرصف الصحـي والحفـاظ عـىل 
املصادر املائية يسهم برفع مستوى الصحة 
العامة ويسهم بحرص معدل انتشار الوباء 
وخفض نسـبة األمـراض املرتبطـة بتلوث 

املياه“. 

بغداد/ الزوراء:

اعلنـت دائـرة التحقيقـات يف هيئـة 

النزاهة، امس الثالثاء، ضبط (٣٨٧) 

تربيـة  مديريَّـة  يف  تكييـٍف  جهـاز 

ُمحافظة النجف لم يتم اسـتعمالها، 

سـبع  قبـل  إدخالهـا  مـن  بالرغـم 

سنواٍت.

وذكرت الدائرة يف بيان تلقت «الزوراء» 

الضبـٍط  «عمليَّـة  أن  منـه:  نسـخة 

تحقيـق  مكتـب  مـالكات   ذتهـا  نفَّ

النجف التـي انتقلت إىل مديريَّة تربية 

املحافظة – قسـم تجهيـزات األثاث، 

أشارت إىل ضبط (٣٦٠) جهاز تكييٍف 

حجـم (٢) طن، و(٢٧) جهاز تكييٍف 

حجم (١,٥) طن  يف مخازن املديريَّة، 

الفتـًة إىل عدم تنصيبهـا، بالرغم من 

وجودها يف املخازن منذ عام ٢٠١٤». 

وأضافت إنَّ «العمليَّة أسـفرت كذلك 

عن ضبط ُمستندات اإلدخال املخزنيِّ 

ة بإدخال تلك  واألوليات كافـة الخاصَّ

«األجهـزة  أن  ُموضحـًة  األجهـزة»، 

غـري قابلـٍة للتخزيـن ملُـدٍَّة طويلـٍة؛ 

كونها ُمعرَّضًة للعطل والتلف بسـبب 

ات درجة الحرارة». ُمتغريِّ

واشـارت البيـان اىل أنـه «تـمَّ تنظيم 

محـرض ضبٍط أصـويلٍّ باملضبوطات، 

وعرضه عىل قايض محكمة التحقيق 

ة بقضايا النزاهة يف محافظة  املُختصَّ

القانونيَّـة  اإلجراءات  النجف؛ التخاذ 

املُناسبة».

بغداد/ الزوراء:

اعلنت هيأة املنافذ الحدودية، امس الثالثاء، 

إحباط محاولة تهريـب ٢٥ حاوية تحتوي 

عىل «دراجـات نارية وهوائية مسـتعملة» 

مخالفـة للرشوط والضوابط يف منفذ ميناء 

ام قرص الشمايل.

وذكر اعالم الهيأة يف بيـان تلقت «الزوراء» 

نسخة منه: ان «مفارزها «إحبطت محاولة 

تهريب ٢٥ حاوية تحتوي عىل دراجات نارية 

وهوائية مسـتعملة اليسمح باستريادها يف 

منفذ ميناء أم قرص الشـمايل بالتعاون مع 

هيئة الگمارك داخل الحرم الگمرگي».

واضافـت انـه «تمـت احالة ماتـم ضبطه 

وفـق محرض اصويل اىل الجهـات القضائية 

املختصة». 

مـن جهتها، أعلنت مديريـة رشطة كمارك 

املنطقة الثالثة، امـس الثالثاء، ضبط مواد 

ممنوعة يف زرباطية.

وقالـت املديريـة يف بيـان ورد «للـزوراء»: 

ان «مفـارز مركـز رشطة كمـرك زرباطية 

التابعـة ملديريـة رشطـة كمـارك املنطقـة 

الثالثـة، تمكنـت مـن ضبط ثـالث عجالت 

حمـل، محملـة فاكهـة (التفـاح)، وبعـد 

التدقيـق تبني وجـود (بيض مائـدة) مخبأ 

ممنوع من االسترياد وبكمية تقدر أكثر من 

٧٠٠ كارتون لكل عجلة».

وبينـت املديريـة أنـه «تـم تنظيـم محرض 

ضبـط أصـويل وعـرض األوراق التحقيقية 

أمام أنظـار قايض التحقيق لغـرض اتخاذ 

اإلجراءات القانونية أصوليا».

بغداد/ الزوراء:

يسـتعُد ”الهاتـف األريض“ للعـودة إىل منازل 

العراقيـني مرة أخرى، بعد غياب وانقطاع دام 

قرابة عقديـن من الزمن، إذ كشـفت الرشكة 

وزارة  يف  واملعلوماتيـة  لالتصـاالت  العامـة 

االتصـاالت عـن العـودة اىل خدمـات الهاتـف 

املرحلـة  خـالل  متطـورة  بتقنيـات  األريض 

املقبلة.

وقـال مديـر عـام الرشكـة، أسـامة جهـاد 

الهمـايش، يف ترصيـح صحفـي: إن «الخـط 

األريض بالفلسـفة القديمـة انتهى»، مشـرياً 

اىل أن «وصول خدمة الهاتف األريض سـتكون 

خـالل املرحلـة املقبلـة عـرب تقنيـة متطورة 

.«(FTTH) للكابل الضوئي

وبـني أن «هذه الخدمة تتميـز بايصال خدمة 

االنرتنـت فائقـة الرسعـة، إضافـة اىل خدمة 

الهاتـف األريض، ويكـون هنـاك رقـم وطني 

منزيل وفق هذه التقنيـة»، مؤكداً أن «التقنية 

الجديدة للهاتف األريض سـتكون وفق الكابل 

الضوئـي والتـي قد تظهـر هناك تقنيـة أكثر 

تطوراً منها خالل السنوات املقبلة».

وتابـع الهمـايش أن «هنـاك مؤتمـرا مرتقبا 

وجهـة  فيـه  تعلـن  الرقمـي)  لـ(التحـول 

نظـر الـوزارة والرشكـة العامـة لالتصـاالت 

واملعلوماتية التابعة لها، وأين سـتكون خالل 

السنوات املقبلة يف هذا القطاع»،

وأوضح أن «هـذا النظام سيسـمح باالنتقال 

مـن النظام الورقي اىل اإللكرتوني يف معامالت 

مـا  يف  املؤسسـات  ومخاطبـات  املواطنـني 

بينهـا»، منوهـاً بأن «مـن فوائد هـذا النظام 

تقليل الروتني والفسـاد يف املعامـالت اإلدارية 

وإمكانية استكمالها يف وقت قيايس». 
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بغداد/ الزوراء:
اعلنـت رشطة محافظة ميسـان، امس 
الثالثـاء، عـىل ٣ متهمني بتنفيـذ الدكة 

العشائرية يف املحافظة.
وذكـرت وزارة الداخليـة يف بيـان تلقت 
«مفـارز  أن  منـه:  نسـخة  «الـزوراء» 
ميسـان  محافظـة  رشطـة  مديريـة 
واملنشآت، تمكنت من إلقاء القبض عىل 
ثالثة متهمني باإلرهاب متورطني بالدكة 
العشـائرية يف إحدى مناطق ناحية عيل 

الرشقي شمال املحافظة».  

واشـارت اىل أنـه «بعـد ورود معلومات 
عـن قيـام متهمـني بمـا يسـمى الدكة 
العشـائرية عـىل دار أحـد املواطنني، تم 
تشـكيل قوة مشـرتكة من فوج طوارئ 
ميسـان الخامس ومفارز مركز رشطة 
ناحية عـيل الرشقي والتوجـه إىل مكان 
تواجدهـم وتـم إلقـاء القبـض عليهـم  

وإحالتهم اىل املحكمة املختصة».  
وأضافـت أنـه «تـم توقيفهـم اصوليـاً 
وحسـب أحكام املادة الرابعة من قانون 

مكافحة اإلرهاب».

بغداد/ الزوراء:
 تمكنت مفارز الرشطة املجتمعية، امس الثالثاء، من احباط ثالث عمليات ابتزاز الكرتوني 
لفتيات يف محافظة بغداد.وذكرت الرشطة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:  ان»مفارز 
الرشطـة املجتمعية يف دائـرة العالقات واإلعالم بـوزارة الداخلية تمكنـت يف ثالث عمليات 
منفصلـة من إحبـاط ٣ محاوالت ابتـزاز إلكرتونـي يف بغداد».واضاف البيـان ان «مفارز 
املجتمعيـة اسـتطاعت الوصـول للمبتزين وإنقـاذ الفتيات من براثنهـم (إثنني منهن من 
العاصمـة بغداد والثالثة من محافظة الديوانية)، وواجهتهم بأدلة اإلدانة واتخذت بحقهم 

اإلجراءات الالزمة، بعد أن قامت بحذف محتوى االبتزاز وتأمني حسابات الفتيات».

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت وزارة الثقافة والسـياحة واآلثار، 

امـس الثالثـاء، عزمهـا تحسـني رواتب 

موظفيها، بنسبة ٣٠ يف املئة.

وذكـرت الوزارة يف بيان تلقـت «الزوراء» 

نسـخة منـه: أن «هيئـة الـرأي يف وزارة 

عقـدت   واالثـار،  والسـياحة  الثقافـة 

الوزيـر  برئاسـة  االعتيـادي  اجتماعهـا 

وبحضور رؤساء الهيئات ووكالء الوزارة 

واملدراء العامني، إذ ناقشـت الهيئة املواد 

املدرجة عىل جدول األعمال والتي تصدرها 

الوضع املايل للـوزارة والتعيينات الجديدة 

بصفة عقود لتعيني عازفني وفرق».  

وبحسب البيان «تطرق االجتماع ايضاً إىل 

املخصصات املالية ملوظفي الوزارة، حيث 

تقرر ان يضيف الوزير مخصصات بنسبة 

٣٠٪ عىل رواتب املوظفني».  

وقال ناظم خالل االجتماع: «ال نسـتطيع 

زيادة مخصصـات موظفينا ٥٠٪، ولكن 

قد يمكننـا الحصول عـىل موافقة وزارة 

املاليـة عـىل زيـادة مخصصات بنسـبة 

  .«٪٣٠

وأضـاف «سـنميض بطلـب مخصصات 

معقولـة، وهي ٣٠٪ ومن املهم أن نحصل 

عىل موافقة املالية وفق مبدأ إنفاق ١٢/١، 

علينـا ان نحـاول انجـاز يشء ملوظفينا، 

لكـن ال نريد القيـام بخطـوات تخديرية 

أو وعـود كاذبة، يجب أن نبـني ملوظفينا 

أن ما يحدث مـن تدٍن للرواتب ليس بيدنا 

وخارج قدراتنا».  

بغداد/ الزوراء:

كشـفت قيادة العمليات املشرتكة، امس الثالثاء، عن عزم الحكومة اطالق درجات 

وظيفية امنية خاصة باهايل قضاء سـنجار، مبينـة ان الثغرات االمنية يف القضاء 

تم اغالقها بالكامل.

وقال املتحدث باسـم القيادة اللواء الطيار، تحسني الخفاجي، يف ترصيح صحفي: 

ان “الوفـد االمني الحكومي، الذي وصـل باالمس، وعد بحل جميع القضايا االمنية 

والخدمية واضافة وظائف امنية ألهايل القضاء من اجل استقرار القضاء“.

وأضـاف الخفاجـي ان ”الثغـرات االمنيـة يف القضـاء تـم اغالقها مع كردسـتان 

والحدود السـورية، وان الوضع االمني مسـتقر وال توجـد أي عنارص تهدد الوضع 

يف القضاء“.

وأشـار اىل ان ”غرب نينوى والذي يشمل امن قضاء سـنجار يشهد استقرارا امنيا 

متزايدا مع انتشار قوات الجيش يف وسط القضاء“.

@Ô„Î6ÿ€a@åaçnia@pbÓ‹‡«@S@¬bjyg
ÜaáÃi@¿@pbÓn–€

@kmaÎä@µè•Î@ÒÜbÌå@‚çn»m@Úœb‘r€a
%@30@Újè‰i@bËÓ–√Ïfl

@›Óñb–m@—ìÿm@Ú◊6ìæa@pbÓ‹‡»€a
äbv‰é@¿@Âfl˛a@üãœ

@^ÚÌãˆbì»€a@Ú◊á€a^@Äi@µ‡Ënfl@Û‹«@ùj‘€a
ÊbèÓfl@¿

بغداد/ الزوراء:

أعلـن آمر اللواء الرابع يف الحشـد الشـعبي، 

حسـن عيل عبود، امـس الثالثـاء، مواصلة 

عمليات ثأر الشهداء لليوم الثالث عىل التوايل 

للقضاء عىل فلول داعش شمال رشق دياىل.

وقـال عبود يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة 

منه: إن «قطعات الحشـد الشـعبي تواصل 

تقدمهـا وفـق الخطـط املرسـومة ملالحقة 

فلـول داعـش يف املناطق الوعرة واألشـجار 

الكثيفة التي اسـتغلت من قبـل اإلرهابيني 

أن «هـذه  اىل  ديـاىل»، الفتـا  شـمال رشق 

املناطـق معزولة تماما عن املدن ولم تصلها 

أي قوة لسنني».

وأضـاف إنه «تم انجاز ما يقـارب ٢٥٪ من 

عمليـة تطهـري وتفتيـش املناطـق ضمـن 

عمليـات ثـأر الشـهداء»، مبينـا ان «بـطء 

تقدم القوات هو بسـبب العبوات الناسـفة 

وعمليات القنص لعنارص داعش».

واشـار عبود اىل انه «تـم االعداد لفتح طرق 

وتأمينها ضمن هذه املناطق كي ال تسـتغل 

مجـددا مـن قبـل االرهابيـني»، مؤكـدا أنه 

«أيام قليلة وسـيتم تحقيـق كامل األهداف 

املرسومة للعملية».

بغداد/ الزوراء:

أعلنت قيادة رشطة نينوى، امس الثالثاء، عن 

القاء القبض عىل احد عنارص عصابات داعش 

اإلرهابية يف املوصل.

ان  «للـزوراء»:  ورد  بيـان  يف  قالـت  القيـادة 

«قـوة مشـرتكة مـن فـوج طـوارئ الرشطة 

الثامـن التابع لقيادة رشطـة نينوى ومديرية 

اسـتخبارات ومكافحـة ارهاب نينـوى وبناًء 

عىل معلومات استخبارية مؤكدة، تمكنت من 

القـاء القبض عىل االرهابـي (ا ع ج ح) والذي 

كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسـمى ( ديوان 

الجند ) خالل فرتة سـيطرة داعش عىل مدينة 

املوصل».

واضـاف انـه «تـم القبـض عليـه يف منطقـة 

(مشريفة) يف الجانب االيمن ملدينة املوصل».

مـن جهته، أعلـن قائد عمليات االنبـار، اللواء 

الركـن نـارص الغنـام، امـس الثالثـاء، سـتة 

ارهابيـني بينهـم اثنـني خطريـن يف محافظة 

االنبار.

وقال الغنام عىل صفحته الرسـمية يف الفيس 

وهـم  تسـتمر  رجالنـا  «انجـازات  ان  بـوك: 

يطـاردون فلـول االرهـاب، حيث تـم اعتقال 

ارهابيـني خطرين من قبـل رجالنا وبالتعاون 

والتنسيق مع مخابرات االنبار».

واضـاف ان «الواجب الثاني اثمـر عن اعتقال 

اربعة ارهابيني من قبل ابطال الفرقة العارشة 

وبالتعاون مع جهاز مكافحة االرهاب».

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية مكافحة إجـرام بغداد، امس الثالثاء، القبض عىل متهمني 
بضمنهم أطفال قارصين لبيع املواد املخدرة واالتجار بالبرش يف العاصمة 
بغداد.وذكـرت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منه: ان «قوة من 
مكتب الرصافـة ملكافحة جرائم االتجار بالبرش تمكنت من إلقاء القبض 
عـىل متهمة مطلوبة وفـق أحكام املادة (٦) من قانـون مكافحة االتجار 
بالبـرش مع ٦ متهمني آخرين بضمنهـم أطفال قارصين بقضية املتاجرة 
باملواد املخدرة وضبط بحوزتهم ٢٠ رشيطا من الحبوب املخدرة مع كيس 
يحتوي مادة الكرسـتال و ٤ امبوالت للتعاطي».واشـار البيان اىل انه «تم 

اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحق املتهمني وفق القانون».

بغداد/ الزوراء:
اعنلت مديرية رشطة نفط كربالء، امس الثالثاء، القبض متهم وضبط 
عجلته كونها تحمـل مخزونا نفطيا غري رسـمي يف املحافظة.وقالت 
املديريـة يف بيان ورد «للـزوراء»: إن» عملية إلقـاء القبض عىل املتهم 
جاءت من خالل معلومات دقيقة.مشرية إىل «قيام مفرزة تابعة ملركز 
رشطة نفط كربالء، واستخبارات املركز وخالل كمني محكم من إلقاء 
القبض عـىل املتهم وضبط عجلتـه وإيداعه التوقيـف تمهيدا إلكمال 
اإلجراءات القانونية وعرضه عىل قايض التحقيق املختص وفق قانون 

تهريب النفط ومشتقاته رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٨».

بغداد/ الزوراء:

 بحثـت وزارة الهجـرة واملهجريـن، امـس الثالثاء، مع مستشـار األمن 

القومي استكمال غلق ماتبقى من مخيمات النزوح. 

وذكرت الوزارة  يف، بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: ان «وزيرة الهجرة 

واملهجريـن ايفـان فائق جابرو، اسـتقبلت، يف مقر الوزارة ، مستشـار 

األمن القومي قاسـم االعرجي ووكيـل رئيس جهاز األمن الوطني حميد 

الشـطري، ونائـب قائد العمليـات املشـرتكة الفريق الركـن عبد االمري 

الشـمري، ومنسـقة االمم املتحدة للشؤون االنسـانية لدى العراق ارينا 

فوياشـكوفا، وتناول اللقاء بحث اسـتكمال غلق ماتبقى من مخيمات 

النـزوح، فضال عن التنسـيق والتعاون مع الجهات ذات العالقة بشـأن 

االسـتمرار يف التدقيـق األمنـي لـألرس التي ترغـب بالعـودة اىل مناطق 

سكناها االصلية يف املناطق املحررة».

وذكرت الوزيرة يف مسـتهل حديثها ان» هناك بعض املشـاكل املجتمعية 

واألمنية التي تعاني منها العديد من العوائل النازحة يف تلك املناطق التي 

تحول دون عودة تلك العائالت اىل بعض املناطق املحررة»، مشـرية اىل ان 

«الوزارة اعدت خطة إلعـادة العوائل الراغبة بالعودة طوعا اىل مناطقها 

االصليـة وتقديـم املعونات االنسـانية لهـا يف الوقت نفسـه وعن طريق 

فروعها املوزعة يف محافظات البالد».

 ولفتـت جابـرو اىل ان» ذلك يأتي بالتنسـيق والتعاون مـع كل الوزارات 

القطاعيـة والحكومات املحلية وقيادة العمليات املشـرتكة بعد التدقيق 

االمني وتأمني اعادة اعمار املناطق املحررة». 
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تنويه
نرشت جريدتا الصباح الجديد بالعدد ٤٦١٧ 
يف ٢٠٢١/٣/١٥ والـزوراء بالعدد ٧٤٤٥ يف 
/١٦٩٠ املرقمـة  الدعـوى   ٢٠٢١/٣/١٥
ش/٢٠٢١ يف ٢٠٢١/٢/٢٥ الصـادرة مـن 
محكمـة االحـوال الشـخصية يف النارصية 
حيـث ذكرتا اسـم املدعـي غـزوان صابح 
مطـرش خطـأ والصحيـح غـزوان صبـاح 

مطرش لذا اقتىض التنويه.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التجارة، امس الثالثاء، 
ان الرشكة العامة للمعارض العراقية 
بصـدد عقد نـدوة خاصـة للتعريف 
بأهميـة برنامج تسـجيل الرشكات 
واملصانـع املـوردة للعـراق مـن قبل 

رشكة TUV راينالند االملانية.
وقالـت الـوزارة يف بيـان: ان ”الندوة 

سـيحرضها رئيس لجنـة االقتصاد 
واالسـتثمار النيابيـة، ورئيس لجنة 
النزاهـة النيابـة، فضال عـن ممثلني 

عن القطاع الحكومي حرصا“.
ولفـت اىل ان ”النـدوة سـتعقد اليوم 
 2021  /  3  /17 املوافـق   االربعـاء 
، عـىل قاعـة الترشيفـات الكربى يف 

معرض بغداد الدويل“.
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بغداد/ الزوراء:

كشـَف البنـك املركـزي العراقـي عن 

أن إجمـايل احتياطياتـه مـن العملـة 

األجنبيـة يبلغ قرابـة 56 مليار دوالر، 

مؤكداً حفاظه عىل اسـتقرار أسـعار 

الرصف يف األسواق من خالل استخدام 

أدواتـه النقدية املختلفـة. وفيما قرر 

البنـك الـرشوع بعـدد من االجـراءات 

الحكوميـة،  املصـارف  التقويميـة يف 

قـال البنـك يف هـذه الحملـة تأتـي يف 

اطـار برنامج االصـالح املرصيف، ومن 

اجـل النهوض بواقـع القطاع املرصيف 

الحكومي.

وقال مصدر مسؤول يف البنك املركزي 

العراقـي، امـس الثالثـاء، يف حديـث 

صحفـي: إن ”االحتياطيـات األجنبية 

ال تزال ضمـن حـدود الكفاية“، وبني 

األجنبيـة  االحتياطيـات  ”إجمـايل  أن 

انخفـض بنسـبة %20 تقريبـاً خالل 

عام 2020“.

الذهـب  ”حيـازات  أن  إىل  وأشـار   

تقارب 5,703  ماليـني دوالر أمريكي، 

وال توجـد خطـط لزيـادة االسـتثمار 

بالذهـب يف ظل اسـتمرار أثر األزمة“، 

موضحا أن ”عملة اليوان الصيني هي 

إحـدى العمـالت املسـتثمر بها ضمن 

االحتياطيات االجنبية“.

وذكر املصدر أن ”البنك املركزي العراقي 

يحافظ عىل اسـتقرار أسـعار الرصف 

يف األسـواق من خالل استغالل أدواته 

النقديـة املختلفة، وأهمهـا نافذة بيع 

العملـة األجنبية التي تهدف اىل تمويل 

االسـتريادات مـن السـلع والخدمات، 

وفقاً ملا نص عليه قانون البنك املركزي 

العراقي رقم 56 لسـنة 2004 يف املادة 

28/ ب (البيـع والرشاء البسـيط غري 

املـرشوط للعملة األجنبية)، بالشـكل 

الـذي يحافظ عىل معدالت مقبولة من 

التضخم“.

وعزا املصدر سبب تراجع سعر الدوالر 

الشـهر  يف  وخصوصـًا  األسـواق،  يف 

املـايض، عن السـعر املحـدد يف البنك، 

بقوله: إن ”تراجع سعر رصف الدوالر 

األمريكي يف األسـواق املحلية عن سعر 

البيـع الرسـمي املعتمـد بعـد تغيـري 

السـعر من قبـل البنك يف نهاية شـهر 

كانون االول من عام 2020، يرجع اىل 

أن تغيري سـعر الـرصف يف بادئ األمر 

شـكل صدمة للسوق املحلية احتاجت 

مدة تكيف لعمل التسويات التي حدثت 

بـني كل من تجـار (الجملة،  التجزئة، 

املفـرد) وتسـويات تجـار الجملة مع 

املصـارف، حيث انخفضـت عىل أثرها 

االسـتريادات اىل مسـتويات شـديدة، 

وبالتـايل انخفاض الطلـب عىل العملة 

األجنبية“.

مـن جانب اخـر، قرر البنـك املركزي، 

امـس الثالثـاء، الـرشوع بعـدد مـن 

املصـارف  يف  التقويميـة  االجـراءات 

الحكومية.

وقـال البنـك يف بيان تلقـت ”الزوراء“ 

نسـخة منـه: ان ”يف اطـار برنامـج 

االصـالح املرصيف الذي بـارش بتنفيذه 

البنـك املركـزي العراقـي، ومـن اجل 

املـرصيف  القطـاع  بواقـع  النهـوض 

الحكومي، قرر البنك املركزي الرشوع 

بعـدد مـن االجـراءات التقويميـة يف 

املصـارف الحكوميـة، وسـيتم يف هذا 

السـياق املبارشة ”بـاالرشاف الكامل 

عىل عمل املرصف الزراعي التعاوني“.

واضاف البيان ان“ االرشاف سيتضمن 

لعمليـات  التأهيـل والتقويـم  خطـة 

املـرصف كافـة بمـا ينسـجم ودوره 

املنشود يف التنمية االقتصادية“.

بغداد/ الزوراء:

الربنامـج  مراقبـة  لجنـة  حـذرت 

الحكومـي والتخطيط االسـرتاتيجي 

من تجريد الدولة والشعب من امالكها 

العامـة وتحويلهـا إىل ملكية خاصة، 

العـام  مؤكـدة أن مسـودة موازنـة 

2021 تضمنت فقرات مثرية للجدل. 

وفيمـا أكـدت اللجنة املاليـة النيابية 

أن حصة إقليم كردسـتان يف املوازنة 

هـي %12.67، اوضحت أن النسـب 

السـابقة لن تعود، وافصحت عن ان 

إقليم كردستان أعطى بيانات رواتب 

املؤسسات دون أعداد املوظفني.

وقـال رئيس لجنة مراقبـة الربنامج 

الحكومي والتخطيط االسـرتاتيجي، 

حـازم الخالـدي، امـس الثالثـاء، يف 

ترصيح صحفي: إن ”مرشوع قانون 

موازنة العام 2021 تضمنت تفاصيل 

وفقـرات مثرية للجـدل بينها الفقرة 

٤٧ املتعلقة ببيع أصول الدولة“.

وأضاف أن ”بيع أصول الدولة وحدها 

تتجاوز حاجز الـ 500 مليار دوالر“، 

مشريا إىل أن ”الفقرة ٣٨ خصخصت 

القطـاع العـام، وهـذه أيضـا مـادة 

خالفية ال يمكن تمريرها“.

وأشـار الخالدي اىل أن ”بعض البنود 

والفقـرات يف موازنـة 2021 آثارهـا 

سلبية عىل األجيال القادمة ”.

وكانـن اللجنة املاليـة النيابية أكدت، 

االثنـني، ان هنـاك شـبه توافـق بني 

بغـداد واربيـل عـىل تمريـر املوازنة، 

حيـث جـاء تأجيـل طرحهـا داخـل 

الربملان هـو بإعطاء املزيد من الوقت 

حـول االتفاق مابني الجانبني بشـأن 

املواد الخالفية بني بغداد واربيل.

مـن جهتهـا، أكـدت اللجنـة املاليـة 

النيابيـة أن حصـة إقليم كردسـتان 

وفيمـا   ،12.67% هـي  املوازنـة  يف 

أكدت أن النسـب السـابقة لن تعود، 

افصحـت عـن ان إقليـم كردسـتان 

أعطى بيانات رواتب املؤسسات دون 

أعداد املوظفني.

وقالـت عضو اللجنة ماجدة التميمي 

يف حوار صحفي: إن ”إقليم كردستان 

أعطـى لنا بيانات رواتب املؤسسـات 

أن  مبينـة  املوظفـني“،  أعـداد  دون 

”إقليـم كردسـتان يقـول إنه تسـلم 

92 تريليـون دينار من أصل 177 منذ 

.” 2005

وأضافـت التميمي أن ”عائدات إقليم 

كردسـتان من املنافذ الرسـمية أكثر 

مـن تريليـون دينـار خـالل سـنة“، 

مؤكـدة أن ”حصـة إقليم كردسـتان 

يف املوازنة هي 12.67 باملئة والنسـب 

السابقة لن تعود“.

وتابعـت انه ”ال نريد تمريـر املوازنة 

باألغلبيـة بـل بالرتايض بـني جميع 

األطراف“، مبينة أنه ”ال بد من وجود 

تسوية بني بغداد وأربيل لنرى الطالب 

واملطلوب منذ 2012“. 

بغداد/ الزوراء:

اكدت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة 

(فاو)، امس الثالثاء، دعمها لتحسني قطاع الزراعة 

يف العراق.

وقالـت وزارة التخطيـط يف بيـان تلقـت ”الزوراء“ 

نسـخة منه: ان ”الوزير، خالد بتال نجم، بحث مع 

ممثـل منظمـة األغذيـة والزراعة لألمـم املتحدة يف 

العراق (فاو) صالح الحاج حسن، واملندوبة الدائمة 

لجمهوريـة العـراق لـدى املنظمة صفية السـهيل، 

تعزيز التعاون بني (فاو) ووزارة التخطيط، وتعزيز 

تنفيـذ اإلطار املشـرتك لتطوير القطـاع الزراعي يف 

العراق وآلية التعاون بني الوزارات املعنية“.

واكـد النجم ”أهمية إحياء القطـاع الزراعي ليكون 

رائـدا يف االقتصـاد العراقـي وتعزيز مسـاهمته يف 

اإلنتـاج الوطنـي“، مشـيدا ”بفاعليـة دور منظمة 

(فاو) يف العراق يف دعم هذا القطاع“.

من جانبها، اكدت السـهيل حاجـة العراق إىل ”دعم 

املنظمـة للربامج التي تسـتهدف القطـاع الزراعي 

واملزارعني، وتحسني البيئة، وبناء أو تعزيز القدرات 

مـن خـالل الربامـج التـي تقـدم الدعم املؤسـيس 

والفردي“.

بدوره، شـدد ممثل منظمة األغذيـة والزراعة لألمم 

املتحـدة، صالح الحاج حسـن، عـىل ”أهمية اإلطار 

املشـرتك كآلية فعالة ومبتكرة ومسـتدامة لتنسيق 

تنميـة القطـاع الزراعـي العراقي والذي سـيحقق 

أفضـل اسـتثمار للمـوارد يف دعـم النمـو الزراعي 

املستدام وتحقيق األمن الغذائي وخلق فرص العمل، 

والقدرة عىل التكيف مع التغريات املناخية“.

وأضـاف حسـن أن ”منظمـة الفاو سـتقدم الدعم 

الالزم لتحسني قطاع الزراعة يف العراق“. 
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بغداد/ الزوراء:
كشف الرشكة العامة للربيد والتوفري 
التابعـة لـوزارة االتصـاالت، امـس 
عمـل  يف  مخالفـات  عـن  الثالثـاء، 
رشكات الربيـد، كاشـفة عـن وجود 
أكثـر مـن ألف رشكـة تعمـل خارج 

مظلة الدولة.
وقـال مدير عـام الرشكـة، صفوان 
جاسم، يف ترصيح صحفي: إن ”هناك 
أكثـر مـن ألف رشكـة تعمـل خارج 
مظلـة الدولة، حيث تـم رفع دعاوى 
قضائيـة عىل بعض الرشكات“، الفتاً 
اىل أن ”الـرشكات املجـازة هـي نحو 
سـت إىل سـبع رشكات فقـط، منها 
شـوبيني  كرشكـة  عامليـة  رشكات 

،وهي رشكة نقل وتوصيل داخيل“.
وأضاف جاسم أن ”طبيعة العمل هي 
توصيل جميع البضائع داخل وخارج 
العـراق عـرب التسـوق االلكرتوني“، 
مبيناً أن ”الرشكات التي تعمل خارج 
مظلة الدولـة لو كان عملها بشـكل 

الحكومية  للرقابة  قانوني وخاضعة 
اقتصاديـاً كبـرياً  سـتكون مصـدراً 

للدولة“.
يمكـن  ال  ”العائـدات  أن  وأوضـح 
تقديرها، إال أن عدد الشـحنات تصل 
اىل 100 ألف شحنة يف الشهر الواحد، 
والشحنة الواحدة تصل تكلفتها ستة 
آالف دينار“، منوهاً بأن ”هناك خطة 
لتعظيـم مـوارد رشطـة الربيـد من 
خـالل تنظيم السـوق وجعـل جميع 
الرشكات تعمل تحـت مظلة الدولة، 
باإلضافة اىل النقـل يكون عرب الربيد 

العراقي حرصاً.“
ولفـت اىل أن ”رشكته بدأت بخطوات 
قانونيـة ضد الـرشكات التـي تعمل 
خارج مظلة الدولة ،وبدأت بغلق عدد 
منها“، مؤكـداً أن ”هناك أوامر إلقاء 

قبض وغلق بحق تلك الرشكات“.
وتابع أنه ”تم غلق نحو 50 رشكة يف 
بغداد، وأن القضاء متعاون مع الربيد 

العراقي لكونه محميا بالقانون“. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلن رئيس دائرة الصناعة واملناجم 
والتجـارة يف آران وبيـدکل االيرانية، 
أمري عباس شـاكري، امس الثالثاء، 
ان العراق احتل املرتبة االوىل بأسترياد 

السجاد  االيراني.
وقال شـاكري يف ترصيـح صحفي: 
”انـه تـم تصديـر مـا قيمتـه 187 
مليونـاً و300 ألف دوالر من السـلع 
غري النفطية من هذه املدينة إىل دول 

أخرى منذ بداية العام الحايل“.

وأضاف ان ”زنة هذه البضائع بلغت 
نحـو 349 ألـف طـن وتشـمل 75٪ 
من حديد التسـليح و ٪24 للسـجاد 
والصناعـات املرتبطة بـه و ٪1 من 

البضائع األخرى“.
واشـار شـاكري اىل ان ”مدينة آران 
وبيـدکل تنتج سـنويا ما يقارب من 
60 مليـون مـرت مربع من السـجاد 
املصنـوع اليـا، مبينـا ”ان العـراق 
وافغانسـتان اكثـر الدول اسـتريادا 

للسجاد االيراني“.

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرشيد، امس الثالثاء، 
التطبيـق  عـىل  بالعمـل  املبـارشة 
الجديـد الخاص بسـلف منتسـبي 

وزارتي الدفاع والداخلية.
وذكـر املكتـب االعالمـي للمرصف 
يف بيـان تلقـت ”الـزوراء“ نسـخة 
منه: انه ”بإمكان املنتسـبني تنزيل 
رابط التطبيق وسـيتم ارساله لكل 
املستفيدين برسـائل نصية لغرض 

التقديم“.
وأضـاف انه ”عىل املنتسـبني كافة 
باسـم  قديـم  تطبيـق  اي  مسـح 
مـرصف الرشـيد وتنزيـل التطبيق 

الجديد“.
واشـار البيـان اىل ان ”العمـل جاٍر 
عـىل شـمول املتقاعديـن ومـن ثم 
املوظفني“. وتا بع ان ”مبلغ السلفة 
هو (10) عـرشة ماليني كحد اعىل 

وحسب حدود صايف الراتب“.

بغداد/ الزوراء:

أكد الخبري االقتصادي، وسـام التميمي، 

امس الثالثاء، ان ارتفاع اسعار النفط اىل 

اكثر مـن 75 دوالرا للربميل اليعني انهاء 

معانـاة املواطن جـراء التغري يف اسـعار 

ان الحصـار  اىل  الغذائيـة، الفتـا  املـواد 

الذي فرضته الحكومة عىل الشـعب جاء 

بدافع سيايس وليس لتحقيق االستقرار 

االقتصادي.

وقـال التميمـي يف ترصيـح صحفي: ان 

”الحكومـة رفعـت سـعر رصف الدوالر 

250 دينار فقط، يف حني ان اسعار املواد 

الغذائية وخاصة زيـت الطعام والحليب 

وغريهـا مـن املـواد االساسـية يف املنزل 

ارتفع سعرها ضعف املبلغ القديم“.

واضـاف ان ”االبقـاء عىل سـعر الدوالر 

الحايل، سريفع اسعار املواد الغذائية اكثر 

واكثر، وسـيكون املواطـن العراقي امام 

خيـار اللجوء اىل مواد رديئة او بدائل من 

اجل تأمني لقمة عيشه“.

وبـني ان ”ارتفـاع اسـعار النفـط لـن 

يفك الحصـار االقتصادي الـذي فرضته 

الحكومـة عـىل الشـعب، بـل سـيؤمن 

رواتـب املوظفني فقـط، ويبعـد العراق 

عن االقرتاض، حيث جاء قرار رفع سعر 

الـدوالر بدافع سـيايس وليس لتسـهيل 

وتوفري العيش الكريم للمواطن“.

بغداد/ الزوراء:

سجل نفط خام البرصة الخفيف، امس 

الثالثاء، انخفاضا يف سعره فيما ارتفع 

خام الثقيل بعد افتتاح أمس االثنني.

الخفيـف  البـرصة  نفـط  وانخفـض 

املصدر الٓسيا إىل 68.82 دوالرا للربميل 

بنسـبة انخفـاض بلغـت %0.78 عن 

يـوم الخميس املـايض، فيما سـجلت 

اسـعار خام البـرصة الثقيـل 66.40 

دوالرا للربميـل بأرتفـاع بلـغ نسـبته 

.0.79%

وسـجل سـعر النفط العربي الخفيف 

للربميـل،  دوالرا   68.90 السـعودي 

وسـجل مزيج مربان االماراتي 68.86 

دوالرا للربميل، وسـجل مزيج سهران 

الجزأيـري 67.24 دوالرا للربميل، فيما 

سجل بوني الخفيف النيجريي 67.51 

دوالرا، والكويت الكويتي 68.56 دوالرا، 

وجرياسول االنغويل 67.93 دوالرا.

وكانـت أسـعار النفـط العامليـة قـد 

انخفضـت اليوم ليسـجل خـام برنت 

68.31 دوالرا، وخام غرب تكساس اىل 

64.81 دوالرا.

املنتجـات  توزيـع  رشكـة  وكشـفت 

النفطية، امس الثالثـاء، عن الكميات 

املخصصـة مـن مـادة اإلسـفلت نوع 

40/50 اىل جميـع الدوائـر الخدمية يف 

املحافظات كافة اسهاما منها لالرتقاء 

بمسـتوى العمل والنهوض بمشـاريع 

البنى التحتية والخدمية.

وقـال رئيـس مجلـس ادارة الرشكـة، 

حسني طالب، يف بيان تلقت ”الزوراء“ 

نسخة منه: ان ”هيأة التجهيز التابعة 

لها خصصت للدوائر الخدمية يف عموم 

املحافظات منذ بداية العام الحايل أكثر 

من (115) ألف طن من االسـفلت نوع 

40/50 وبالسعر الرسمي املدعوم“.

ز تباعاً  وبـني ان ”الكميات ال تزال ُتجهَّ

لغاية نهاية السـنة“، مشريا لـ“سعي 

الرشكـة الدائم اىل سـد احتياج جميع 

الدوائـر الخدمية التـي تقدم الخدمات 

االساسية للمواطن“.

وكشـف طالب عن ”وجود استثناءات 

خاصة للمشـاريع الخدمية عرب توفري 

الكميات املطلوبة وتقديم الدعم الالزم 

لها“، مؤكداً ”اسـتمرار تجهيز منتوج 

اإلسفلت نوع 40/50 عىل وفق خطط 

منتظمة معدة لهذا الغرض“.

بغداد/ الزوراء:
سـجلت مبيعـات البنـك املركزي العراقـي من العملـة الصعبة، امـس الثالثاء، 

انخفاضا لليوم الثاني بنسبة بلغت 31 يف املئة لتصل اىل 48 مليون دوالر.
وشـهد البنك املركزي العراقي خالل مزاده لبيـع ورشاء العمالت االجنبية امس 
انخفاضا يف مبيعاته بنسـبة 31.53 باملئة لتصـل اىل 48 مليوناً و67 الف دوالر، 
غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس بلـغ 1460 ديناراً لـكل دوالر، مقارنة بيوم 

االثنني، حيث بلغت املبيعات فيها 70 مليوناً و 198 ألف دوالراً.
وذهبت املشرتيات البالغة 48 مليوناً و 67 الف دوالراً، لتعزيز االٔرصدة يف الخارج 
عىل شـكل حواالت واعتمادات، فيما لم تقم املصارف بأي رشاء للدوالر بشـكل 

نقدي.. وقامت 10 مصارف بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج.
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بغداد/ احمد حطاب التميمي
لنادي  املؤقتة  االدارية  الهيأة  عقدت 
وزارة  مقر  يف  االول  اجتماعها  الطلبة 
العلمي برئاسة  العايل والبحث  التعليم 
وحضور  الفتالوي  صالح  الدكتور 
كافة االعضاء وناقشت فقرات جدول 

االعمال واصدرت بعض القرارات ، 
لجنة  شكل  املؤقتة  الهيأة  رئيس 
السابقة  االدارة  من  النادي  إلستالم 
برئاسة النائب باسم عباس وعضوية 
امني الرس وصفي كريم و االمني املايل 
الدكتور عيل نعيم وسيتم تحديد موعد 
السابقة  االدارة  باالتفاق مع  االستالم 
لغرض اجراء محرض االستالم والتسليم 
وتوقيع االطراف عليه رسمياً ، وجرى 
به  تقدم  فني  نقاش  االجتماع  خالل 
الكابتن  املؤقتة  الهيئة  رئيس  نائب 
الفريق  باسم عباس بخصوص وضع 
واسباب سوء النتائج والتي عزى احد 
اسبابها اىل تأخري مستحقات الالعبني 
ووعد بعقد جلسة مع الكادر التدريبي 
والالعبني لغرض الوقوف عىل االسباب 
ورضورة  السلبية  للنتائج  الحقيقية 

من  النادي  وانتشال  الحلول  ايجاد 
املراكز االخرية ،وبينت االدارة ان جميع 
فيها  بما  امامها  مفتوحة  الخيارات 
اعادة النظر بالخيارات الفنية وامكانية 
دعم النادي بأسماء جديدة وتم تكليف 
هذا  حول  خطة  بإعداد  الرئيس  نائب 
املوضوع ، كما ناقشت االدارة رضورة 
العامة  الهيأة  اىل  االنتساب  باب  فتح 
ينص  التي  والضوابط  الرشوط  وفق 
واستقطاب  املعتمد   ١٨ قانون  عليها 
السابقني  النجوم  من  النادي  ابناء 
والكفاءات يف وزارة التعليم اضافة اىل 
االنتساب  رشوط  عليهم  تنطبق  من 
العامة  الهيأة  يف  بالدخول  ويرغبون 
املايل  االمني  مع  املجتمعون  وناقش   ،
االموال  لرصف  ابواب  توفري  رضورة 
بالرسعة  النادي  امور  تمشية  لغرض 
من  اليومية  االمور  وباالخص  املمكنة 
نقل وسكن وطعام لالعبني اضافة اىل 
االحتياجات الرضورية االخرى للفريق 
الكروي .واكدت االدارة جديتها بالعمل 
عىل توفري دفعات من عقود الالعبني يف 

االيام القليلة القادمة .

بغداد/ احمد رحيم
استقبل  وزير الشباب والرياضة عدنان درجال رئيس اللجنة الباراملبية الدكتور 
باراملبياد  اىل  تأهلوا  الذين  باالبطال  الخاصة  التحضريات  لبحث  حميد  عقيل 
الباراملبية  ابطال  الشباب والرياضة تدعم  ان وزارة  .واكد درجال  املقبل  طوكيو 
وتقدر انجازاتهم الكبرية عىل جميع املستويات ، مشددا عىل تبني  الوزارة إقامة 
معسكر داخيل لرفع مستوى التحضري فضال عن اكمال كافة املتطلبات املتعلقة 
الباراملبي  الباراملبية سعياً إلنجازات جديدة تضاف إىل سجلهم  أبطال  بمشاركة 
. وثمن حميد الدعم والتواصل الكبريين من وزير الشباب والرياضة، األمر الذي 
ينعكس إيجاباً عىل تحضرياتهم واستعدادهم لتحقيق افضل النتائج يف املحافل 

الدولية.

@pb»œÜ@Ú‹ÿìfl@›y@Û‹«@›‡»‰é@ZÚj‹�€a@Ún”˚fl
Âÿø@o”Î@lã”a@¿@µj«˝€a

@paÜaá»néa@szjÌ@fibuäÜ@@ãÌåÏ€a
@ÏÓ◊Ï†@ÜbÓjæaäbj€@ÚÓjæaäbj€a@Ú‰v‹€a

بغداد/ متابعة الزوراء

الحدود  شباك  الزوراء  فريق  دك 

بثالثية نظيفة، يف املباراة التي أقيمت 

مساء امس الثالثاء، يف ملعب الشعب 

الدويل لحساب الجولة ٢٤ من الدوري  

املمتاز.

بداية  تحقيق  من  الزوراء  وتمكن 

بتعويض  رغبته  عىل  تدل  مميزة، 

الخسارة التي تعرض لها يف الكالسيكو 

الجولة املاضية أمام القوة الجوية.

قائد  عرب  األول  هدفه  الزوراء  وسجل 

الدقيقة  يف  الزهرة  عبد  عالء  الفريق 

الرحيم  عبد  مهند  زميله  وعزز   ،١٢

النتيجة بهدف ثاٍن بالدقيقة ٢٠.

وعاد عالء عبد الزهرة ليسجل الهدف 

املباراة  من   ٢٦ الدقيقة  يف  الثالث 

لينتهي الشوط األول بثالثية نظيفة. 

وحسم الزوراء املباراة يف شوطها األول 

الشوط  يف  الفاعلية  بذات  يكن  ولم 

نتيجة  بنفس  املباراة  لتنتهي  الثاني 

الشوط األول.

 ٤٤ النقطة  إىل  رصيده  الزوراء  ورفع 

رصيد  تجمد  بينما  الثالث،  املركز  يف 

املركز  يف   ١٩ النقطة  عند  الحدود 

األخري.

وتغلب نفط الوسط عىل أربيل، بنتيجة 

ملعب  عىل  الثالثاء،  امس   ،(١-٠)

فرانسو حريري.

وشهدت املباراة أفضلية نسبية ألربيل 

نفط  حارس  وأبعد  األول،  الشوط  يف 

لشريكو  كرة  كطفان،  عيل  الوسط 

كريم، وأخرى لحيدر قهرمان، لينتهي 

الشوط األول بالتعادل السلبي.

ويف الشوط الثاني رغم أفضلية أربيل، 

ركلة  عىل  حصل  الوسط  نفط  لكن 

جزاء بعد أن ملست كرة رسالن حنون 

سجاد  منها  سجل  أربيل  مدافع  يد 

جاسم هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 

.(٦٩)

هدف  فرصة  كريم  شريكو  وأضاع 

بعد أن وصلته الكرة العرضية ليكون 

الكرة  سدد  لكنه  الحارس،  بمواجهة 

فرصة  ليضيع  الحارس،  بجسم 

نفط  بفوز  املباراة  وتنتهي  التعديل 

الوسط بهدف دون رد.

ورفع نفط الوسط رصيده إىل النقطة 

٣٩ ليحتل املركز الخامس، فيما تجمد 

النقطة ٢٥ يف املركز  أربيل عند  رصيد 

الرابع عرش.

 ٣ الكهربائية  الصناعات  وخطف 

عىل  بفوزه  األهمية  غاية  يف  نقاط 

الكهرباء بهدف دون رد يف املباراة التي 

ملعب  يف  الثالثاء  امس  مساء  أقيمت 

الصناعة.

الالعب  بأقدام  جاء  الوحيد  الهدف   

ليمنح   ٣٩ الدقيقة  يف  الله  عبد  أسعد 

الصناعات  دفعت  نقاط  ثالث  فريقه 

للمركز الثالث عرش ليبتعد عن املناطق 

املهددة بالهبوط للدرجة األوىل.

رصيده  الكهربائية  الصناعات  ورفع 

عرش  الثالث  املركز  يف   ٢٦ النقطة  إىل 

عند  الكهرباء  رصيد  تجمد  فيما 

النقطة ٢٣ يف املركز السادس عرش.

ملثله  بهدف  اإليجابي  التعادل  وخيم 

ونفط  امليناء  بني  البرصة  ديربي  عىل 

جمعت  التي  املباراة  يف  البرصة 

الفريقني عىل ملعب الفيحاء. 

الشوط  يف  أوال  البرصة  نفط  وتقدم 

فرحان  أحمد  الالعب  بهدف  األول 

امليناء  يحقق  أن  قبل   ،١٨ بالدقيقة 

التعادل بالشوط الثاني بهدف الالعب 

حسام مالك بالدقيقة ٦٠.

ركلة  شوكان  محمد  الالعب  وأضاع 

جزاء لصالح فريق امليناء بالدقيقة ٧٧ 

ليخرج كل فريق بنقطة من املباراة.

النقطة  إىل  رصيده  منهما  كل  ورفع 

امليناء  وضع  األهداف  فارق  لكن   ٢٧

يف املركز العارش وخلفه مبارشة نفط 

البرصة.

بغداد/ الزوراء
أشاَد رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، 
الديوانية  فريق  لقائد  املميز  باملوقف 
تكملة  عىل  إلرصاره  ناظم)  (مصطفى 
وعدم  الرشطة،  أمام  فريقه  مباراة 

املوافقة عىل سحب الفريق.
الالعب  إن  التطبيعية:  رئيس  وقاَل 
يف  كعبه  علو  أثبت  ناظم)  (مصطفى 
الفائقة  وقدرته  باملباراة  فريقه  قيادة 
عىل التعامل مع مختلف املواقف بحكمة 
يف  الطويلة  خربته  مستثمرا  وهدوء، 

املالعب .
بمنتهى  كان  موقفه   : بنيان  وأضاَف 
الكروي،  نضجه  عىل  ودليال  االحرتافية 

ويعد رسالة واضحة املعاني بأن الرياضة 
أسمى من الخالفات .

لجميع  دعوة  انها  إىل:  بنيان   َ وأشار 
تلك  من  لالستفادة  دورينا  يف  الالعبني 
الدروس   املضيئة وتطبيقها يف املباريات 
املقبلة لتكون مالعبنا بعيدة عن الدخول 

يف املشاحنات.
بنيان،  إياد  التطبيعية،  رئيس  واختتَم 
(مصطفى  الالعب  موقف  أثمن  بالقول: 
ناظم) كثريا، وأعده من األمور االيجابية 
الدوري  مباريات  فيها  حفلت  التي 
نشاهد  أن  وأتمنى  الحايل،  للموسم 
من  العديد  يف  النرية  املواقف  هذه  مثل 

املباريات.

بغداد/ متابعة الزوراء
حمد،  عصام  بغداد  أمانة  مدرب  حمل 
الحكام، «تغيري كثري من النتائج باألخطاء 
املوسم  ارتكبوها  التي  املقصودة  غري 

الحايل».
وقال حمد ابتعاد الحكام عن املالعب فرتة 
بشكل  عليهم  أثر  كورونا،  بسبب  طويلة 
وبالتايل  الالعبني،  حال  حالهم  سلبي 
ظهرت أخطاءهم بشكل واضح يف عدد من 

املباريات املوسم الحايل».
مرمى  يف  الجوية  القوة  هدف  أن  وبني 
أغفل  كما  تسلل،  حالة  من  «جاء  فريقه 
الحكم ركلة جزاء واضحة لفريقنا بعد أن 
ملست الكرة يد مدافع القوة الجوية وهي 

مفتوحة».
محمال  التلفزيوني،  النقل  حمد  وانتقد 

التي  األخطاء  بعض  الناقلة  الرشكة 
الكامريا  كون  املدرب،  عمل  عىل  تنعكس 
كامل  رؤية  املدربني  تمنح  ال  الواحدة 

للمباراة وتحليلها.
مباراة  قدم  الخسارة  رغم  «فريقنا  وختم 
العارضة  وردت  فرصتني  أضعنا  كبرية، 
من  بالرغم  خرسنا  وبالتايل  محققة،  كرة 
أثرت  التحكيمية  واألخطاء  املميز،  األداء 

بشكل واضح عىل املباراة».
ومن جهتها اصدرت الهيئة اإلدارية لنادي 
مستوى  من  استياٍء  بيان  بغداد  أمانة 
بأهمية  منها  إيماًنا  فيه،  جاء  التحكيم، 
النجاح  وتحقيق  العراقي  الحكم  دعم 
يف  العراقيني  الحكام  تطوير  مرشوع  يف 
الدوري، لذا قامت إدارة نادي أمانة بغداد 
بتجاوز بعض األخطاء املؤثرة التي ارتكبت 

يف بعض املباريات، فقد تجاوز نادي أمانة 
املباريات  بعض  يف  األخطاء  تلك  بغداد 
والتزمت إدارته الصمت بالجوالت املاضية 
دون إصدار بيانات أو ترصيحات عىل أمل 
منهم  األكفأ  وتعيني  الحكام  أحوال  تبدل 
واألندية  النادي  وإعطاء  املباريات،  إلدارة 
حدَث  ما  لكن  كافة،  حقوقها  األخرى 
لألسف هو العكس، إذ أن األخطاء تفاقمت، 
وأصبح فريُق بغداد بسببها ينزف النقاط 
أدى  مما  بها،  األحق  هو  لقاءات  ويخرس 
الفني  الجهاز  نفوس  إىل  اإلحباط  لتسلل 
كل  أُهدرت  وبسببها  والالعبني،  واإلداري 
عىل  املرصوفة  والنفقات  املبذولة  الجهود 
الفريق، واألخطاء كانت من حكام الساحة 
تارة والحكام املساعدين تارة أخرى، لهذا 
لم يعد بمقدورنا السكوت أو التغايض عن 

تلك األخطاء الكارثية.
عن  بغداد  أمانة  نادي  إدارة  تعرب  وعليه 
يف  التحكيمية  القرارات  من  استيائها 
مباراة فريقها األول لكرة القدم أمام القوة 
الدوري  من  الـ٢٤  الجولة  ضمن  الجوية 
الدويل  الحكم  بقيادة  القدم  لكرة  املمتاز 

(عيل صباح). 
من  جملًة  ارتكب  صباح  أن  مؤكدًة: 
نتيجة  عىل  املؤثرة  التحكيمية  األخطاء 
وتأتي  متباينة،  قراراته  وكانت  املباراة 
لها  تعرَض  سابقة  أخطاء  سلسلة  ضمن 

الفريق أمام أربيل ومن الحكم نفسه!.
وتعرب إدارة نادي أمانة بغداد عن تذمرها 
تجاه  املتكررة  التحكيمية  القرارات  من 
يف  حدث  ما  آخرها  كان  والتي  الفريق، 
مباراة القوة الجوية من الحكم الدويل (عيل 

عند  جزاء  ركلة  احتساب  بعدم  صباح) 
األول،  الشوط  زمن  من  الـثانية  الدقيقة 
لم  الذي  اإلضايف  الحكم  موقف  مستغربة 

يحرك ساكناً إتجاه هذه الحالة .
األوىل  املرة  ليست  أنها  اإلدارة:  وأوضحت 
ألخطاء  الفريق  فيها  يتعرض  التي 
خسارة  ورغم  املوسم،  هذا  تحكيمية 
النقاط إال أن إدارة النادي فّضلت الصمت 
ولكن  له،  ودعما  العراقي  للحكم  تقديرًا 
ما تعرض له الفريق يف مباراة فريق نادي 
يف  النظر  إعادة  عىل  أجربنا  الجوية  القوة 

الصمت.
وتؤكد إدارة النادي أنها لن تتوانى يف حفظ 
الحديث  لهذا  أسفها  عن  معربًة  حقوقه، 
الذي لم تكن تتمنى إظهاره إطالقا، لكن 

األخطاء الواضحة أجربتها عىل ذلك.

بغداد/ الزوراء
أكد عضو الهيئة االدارية لنادي القوة الجوية الريايض هيثم كاظم 
أن االدارة ستقدم استئنافا بخصوص العقوبة التي صدرت من قبل 
لجنة االنضباط بحق العبنا ابراهيم بايش لثالث مباريات مع غرامة 
املاضية من مسابقة  الجولة  الزوراء ضمن  امام  بعد طرده  مالية 
الدوري املمتاز.وأوضح كاظم أنه « تواجد يف مقر اتحاد الكرة بعد 
استدعاء ممثل نادي القوة الجوية من قبل لجنة االنضباط وتم ابالغه 
بفرض عقوبة بحق الالعب ابراهيم بايش لثالث مباريات  مع غرامة 
مالية مقدارها ٣ ماليني دينار».ولفت إىل أن « العقوبة قاسية كون 
الالعب حصل عىل انذارين وبعدها تحصل عىل كارت احمر ملخالفتني 
أن  نفسه  الوقت  يف  العقوبة  هذه  والتستوجب  طبيعية  جدا  كانت 
حالة الطرد كلفت الفريق عدم تواجده يف املباراة الهامة امام امانة 
بخصوص  استئناف  سيقدم  النادي   » أن  كاظم  بغداد».وأضاف 
تعهد يقيض تحمله كافة  النادي وقع عىل  أن  ،مبينا  املوضوع  هذا 
الجوية  القوة  نادي  رابطة  بني  مشاكل  حصلت  حال  يف  املسؤولية 
وبقية االندية، داعيا جمهورنا الويف االلتزام بالتعليمات وعدم الرد 

من قبل اي شخص اال بسلك الطرق القانونية.
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¬bjõ„¸a@Ú‰ß@›j”@Âfl@îÌbi@ÚiÏ‘«

@Ò7j◊@ÚÓ‡Áa@È€@Új‹�€a@…fl@·éb‘€a@ıb‘€@ZÚ‡»„
بغداد/ متابعة الزوراء

أوضح مدرب القاسم عادل نعمة أن نقطة التعادل من فريق النفط وبملعبه تعد مقبولة رغم 
أننا كنا األخطر واألقرب لتحقيق النقاط الثالث.وقال نعمة ان فريق النفط محرتم بدليل تواجده 
يف املركز السادس، مع ذلك دخلنا املباراة بشعار الفوز وطموحنا النقاط الثالث».وتابع: «كنا 
األفضل واألقرب لتحقيق الفوز لوال الفرص الضائعة هناك فرصتني أو ٣ أهداف محققة أهدرت 
وبالتايل خرجنا بتعادل يعد مقبوال مع فريق يسبقنا يف الئحة الرتتيب».وأشار إىل أن الفريق كان 
بحاجة إىل نتيجة إيجابية ملحو آثار الخسارتني املتعاقبتني أمام أربيل والرشطة وبالتايل التعادل 

مع النفط يف ملعبه تعد نقطة إيجابية نأمل أن تعيد للفريق توازنه.

äáónæa@ıb‘€@¿@Ú‡Óèu@ıb�Çc@aÏjÿmäa@‚bÿ®a@ZÜaáÃi@Ú„bflc@läáfl

6الرياضيالرياضي @áö@Ú«Üaä@pbiÏ‘»i@k€b�Ì@ÚÓ„aÏÌá€a
Ú†ãì€a@Üb„

بغداد/ متابعة الزوراء
أصدر نادي الديوانية بيانا رسميا عىل خلفية األحداث التي شهدتها مباراة الفريق ضد الرشطة يف الجولة ٢٤ 
من الدوري املمتاز.وجاء يف بيان الديوانية عرب صفحة النادي عىل موقع فيسبوك: «نستنكر وبشده االعتداء 

الغاشم الذي تعرض له فريقنا الكروي من قبل جماهري نادي الرشطة وعنارص حماية إدارة الرشطة».
كمـا أدان النادي ما سـماه «الترصفات املخزية واملعيبة من العبـي املنتخب الوطني الذين يلعبون يف صفوف 
الرشطـة تجاه نـادي الديوانيـة وجماهريه».وأكـد أن «كل يشء مؤثق وأمـام أنظار الجميـع، لذلك تقدمنا 
بشـكوى رسـمية إىل أصحاب الشـأن وكلنا أمل بهم لردع هكذا ترصفات مخزية تيسء للرياضة العراقية».

وطالب الديوانية بـ «إنزال أقىص العقوبات بحق هؤالء الرشاذمة» بحسب تعبري البيان.
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ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
الزميـل العزيـز وائل العنـزي اختري قبل ايـام قليلة 
عضوا يف الهيئة املؤقتة الدارة العمل يف نادي الطلبة 
الريايض، العنزي اكد بعد اختياره يف االدارة املؤقتة 
”اكثر من 12 عام قضيتها يف النادي الذي اعشـقه 
منذ نعومة اظافري وعملت يف مجاالت عديدة اولها 
تأسيس اول مكتب اعالمي رفقة زمالٔيي حيدر مقصود 
وخيام الخزرجي واحمد التميمي وقحطان املالكي واسـتمريت بالعمل 
املجانـي طيلة هـذه السـنوات خدمة لبيتـي الثاني ،كما عملـت مديراً 
لنظام االنتقاالت الدولية (TMS) منذ ان تم العمل به يف االتحاد و عملت 
مديراً للرتاخيص االسـيوية منذ بداية العمل بالنظام ، واليوم كانت من 
اجمل اللحظات عندما وجدت ثقة الهئية العامة الٔكون ضمن خياراتها 
ويل الرشف ان اواصل خدمـة النادي من بوابة العمل االداري وهذه املرة 
عضو يف الهئية املؤقتة املَُشـكلة من قبل الهئية العامة وسـٔاحاول بكل 
مجهوداتـي ان اسـاعد يف تحسـني وضع النـادي رفقة اعضـاء الهئية 

املؤقتة املختارة.
 *****************

العراقيـة  بقنـاة  الريـايض  القسـم  يف  املراسـل 
االخبارية  عبد الصمد كاظم احتفل بعيد ميالده 
مؤخـرا، نتمنـى العمر املديـد والنجـاح والتألق 
والتوفيـق لزميلنـا العزيـز يف حياته ومشـواره 

املهني.



املكوّنات
بيض - 2

دقيق متعدد اإلستخدامات - كوب ونصف + ملعقة كبرية
زبدة - كوب

خالصة فانيليا - ملعقة صغرية ونصف
بايكنغ باودر - ملعقتان صغريتان

سكر - كوب ونصف
قرش ليمون حامض مبشور - ملعقة كبرية

مربى املشمش - كوب
طريقة العمل

- يف وعـاء، ضعـي كوبـاً ونصف مـن الدقيق، البايكنـغ باودر 
وامللح. أخلطي املكونات حتى يتجانس املزيج. 

- يف وعـاء الخـالط الكهربائـي، أخفقـي الزبدة حتـى يصبح 
قوامها كريمي. أضيفي السـكر واستمري بالخفق حتى يذوب 

السكر بالكامل. 
- أضيفي قرش الليمون الحامض املبشـور واستمري بالخفق. 
زيـدي حبتي البيض واحـدة تلو األخرى ثّم أضيفـي الفانيليا.

استمري بالخلط. 
- أضيفـي مزيـج الدقيـق تدريجيـاً واسـتمري بالخلط حتى 

تحصيل عىل قوام متماسك. 
- حّمـي الفرن عىل حـرارة 180 درجة مئويـة. إدهني صينية 

فرن بالزبدة والدقيق. 
- إفـردي ثالثة أربـاع العجينة يف صينية الفـرن. إفردي املربى 
بعنايـة فوق طبقـة العجني. غّطـي الصينيـة بفوطة مطبخ 

واتركيها جانباً. 
- أضيفـي الكمية املتبقيـة من الدقيق إىل الكميـة املتبقية من 
العجني. إدعكي املكونات حتى تحصيل عىل عجينة متماسكة. 
- غلّفـي العجينة بـورق نايلون الصـق وأدخليهـا إىل الفريزر 

لـ15-10 دقيقة حتى تجمد. 
- عندمـا تجمد العجينـة، أخرجيها من الفريـزر. إنزعي ورق 

النايلون بعناية وابرشي العجينة عىل وجه طبقة املربى. 
- أدخيل الصينية إىل الفرن لـ30 دقيقة حتى تنضج العجينة. 

- أخرجـي الصينيـة مـن الفـرن واتركيهـا تـربد عـىل حرارة 
الغرفة. 

- قّدمي املربوشة عىل سفرتك.

 تعـّد فـرتة العرشينيـات مـن العمـر، 
هـي الفـرتة األجمـل واألكثـر حيويـة 
ونشـاط وشـباب، فهـي التـي يمكنك 
فيهـا التعـايف برسعـة مـن األخطـاء 
الحتميـة التـي سـرتتكبينها  يف العالم 
الحقيقي، والسـبب أنك يف هذا العمر ال 
تزالـني تكتشـفني ما يعنيـه أن تكوني 

مستقلة.
و يمكـن أن يجعلك الذهـاب إىل الكلية 
والحصـول عـىل أول وظيفـة موضوع 
مهم بالنسبة  لك، ومع ذلك هناك بعض 
الخيـارات السـيئة التـي لهـا تأثريات 
تمتد، ولكن هذا هو الوقت املناسـب لك 
للنضـال واالختيار من أجل الحياة التي 

تريدينها لنفسك مستقبال.
إليِك أسـوأ األخطاء التـي قد يكون من 
أن يتجنبهـا كل شـاب وكل  الحكمـة 
فتاة  يف سن العرشين، أثناء تأسيسهم 

لحياتهم املهنية والشخصية.
1. العمـل مـن أجـل املال وليـس لبناء 

أحالمك
ال تفعـيل أي يشء ملجـرد أنـه يناسـبك، 
انظـري لتحـدي نفسـك وبنـاء حلمـك 
الخاص؛ بدالً من بناء ُحلم شخص آخر؛ 

حتـى ولو لـم يكن األمر منطقيـاً تماماً 
اآلن، قومي بإنشاء يشء ذي قيمة كبرية، 
انظـري دائمـاً إىل املسـتقبل سـتدركني 
قريبـاً بمجـرد تحقيقك، أن كسـب املال 
ال يجعلك سـعيدًة ألنك تحتاجني إىل بناء 

أحالمك وتحقيق ذاتك.
2. نسيان أن األرسة تأتي أوالً

يشء  أي  قبـل  دعمـوك  الذيـن  أولئـك 

يسـتحقون العناية بهـم عندما تصلني 
إىل نجاحـك، إذا كنـت ال تفعلـني هذا ملن 
تحبـني؛ فأنـت ال تفعلـني ذلـك بشـكل 
صحيح، األرسة تأتـي أوالً، بغض النظر 
عما يحدث، إذا كنت تعملني من أجل من 
تحبني بدالً من نفسـك فقط؛ فستصلني 

إىل أبعد من ذلك.
3. لوم أي شـخص آخر غري نفسك عىل 

أي يشء يف الحياة
ضعي نفسـك مسـؤولًة عن كل يشء، 
يف نهايـة اليـوم، كل ما لديـك يف العالم 
هـو نفسـك، وال تبحثـي عـن إجابات 
ألي شـخص، وبدالً من إثارة املشاكل، 

ابتكري الحلول.
سواء أكانت تلك الوظيفة التي تريدينها 
أو التمويل الذي تحتاجينه أو الحب الذي 
تعتقديـن أنـه ال يمكنك العيـش بدونه، 
ال يوجـد أحـد يمكن أن يحاسـب يف هذا 

الكون سواك.
4. عـدم تنشـيط من حولـك، والتوقف 

عن التعلم والنمو
إلهـام  تقـع عـىل عاتقـك مسـؤولية 
وتشـجيع ودفـع مـن حولـك لتحقيق 
النجاح، إن عدم القيام بذلك يؤكد فقط 
أنـك وقعت ضحية ملـا تتهمني اآلخرين 
به، يمكـن إحداث التغيـري والعظمة يف 
كل مـكان، لكن أحرضيهـا عىل عاتقك 

لتحريكها.
 التفكـري يف أنـك بحاجـة إىل التوقـف 
عـن التعلـم والنمو، حيـث إن االعتقاد 
الخاطئ الشائع بأنه بمجرد أن تصبح 
األمور يف صالحك، لـم تعودي مضطرًة 

لوضـع سـاعات العمل وبـذل مجهود 
إضـايف كلما قل عدد الليايل التي ترغبني 
يف بذلهـا يف العمـل أو الدراسـة، قلـت 
الفـرص التـي سـتتاح لـك لالحتفـال 

بإنجازاتك يف املستقبل.
5. التـواكل عـىل األهـل والحصول عىل 

رضا اآلخرين
قـررت  إذا  إال  ناضجـًة  تصبحـي  لـن 
االعتماد عىل نفسك وفعلت ذلك، وأصبح 
لك حياتك املادية املسـتقلة املنفصلة عن 
حياة أهلك، و من املسـتحيل أن تنجحي 
يف الحصول عىل رضا اآلخرين من حولك؛ 
فقد تحاولني يف بدايـة عملك أن تحصيل 
عـىل رضـا ُمديـرك أو زمالئـك، ولكنـك 
بالطبع لن تنجحي بهذه السهولة؛ لذلك 
حـاويل إرضـاء نفسـك أوالً لتنجحـي يف 

إرضاء اآلخرين.
6. البحث عن عالقة عاطفية

إن مرحلة العرشينيات ليسـت املرحلة 
األساسـية التي يكـون فيهـا االرتباط 
بشـخص آخر جزءاً مهمـاً من حياتك؛ 
فمرحلة االرتباط قادمة ال محالة فيما 
بعد؛ لذلك ابـذيل كل مجهودك يف مرحلة 

العرشينيات من أجل تحقيق ذاتك.
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يعاني الكثري من األشخاص من 
آالم العضـالت والعظام يف مكان 
معـني يف الجسـم، خصوصـاً يف 
الظهر والرقبـة والقدمني، وهي 
شـكوى شـائعة جداً يف عرصنا 

الحايل.
إليك األسباب التي تجعلك تشعر 
العضـالت،  أو  العظـام  يف  بألـم 

وكيف تسيطر عىل املوقف.
أسباب آالم العظام والعضالت 

هنـاك مجموعة من املمارسـات 
قـد تجعلك عرضـة آلالم العظام 

والعضالت، ولعل أبرزها:
بداية نشاط ريايض جديد: واحد 
الجانبية  مـن أشـهر األعـراض 
ألول أسـبوع يف النادي الريايض، 
أو ألية ممارسة رياضية خاطئة 

أو يف بداياتها.
مجهود بدني زائد وجديد: القيام 
بعمل شـاق يف تنظيف املنزل، أو 
حمـل أغـراض، أو املـيش فجأة 
ملسافات طويلة وغري معتادة، أو 

تغيري يف النظام اليومي.
تمـزق عضـيل: حـادث أو رفـع 
أثقـال بشـكل خاطـئ أو حركة 
عنيفة مفاجئة؛ جميعها مواقف 
تضع جهداً شـديداً عـىل عضلة 
معينـة وبشـكل مفاجـئ، وقد 
تتسبب يف تمزق عضيل ويرافقه 

ألم شديد.
والثبـات  الجلـوس  وضعيـات 
الخاطئة: الجلوس بنفس الشكل 

لفـرتة طويلة، تربيع الركبتني أو 
رفع القدمـني لفرتة تطول ألكثر 
مـن 20 دقيقـة، وكذلـك الثبات 
عىل نفس الوضعية، تتسبب بألم 
يف الجسم وتؤثر عىل حركة الدم، 
وأيضاً كثرة الوقوف يف وضع غري 
مريح أو مع حـذاء غري ريايض، 

يسبب أملاً يف العضالت.
أسباب مرضية آلالم العضالت

مرضيـة  أسـباب  عـدة  توجـد 
العضـالت،  يف  بألـم  للشـعور 

وأبرزها:
فيربوميالجيا،  بمـرض  اإلصابة 
وهو مرض يتسبب فيه اضطراب 
نسب بعض الكيماويات يف املخ، 

وينتج عنه أرق وألم يف العظام.
الـربد  أمـراض  بأحـد  اإلصابـة 
وأمـراض  الشـعبية  والنـزالت 
الجهـاز التنفيس، كلهـا أمراض 
يصاحبها ألم يف العظام وشـعور 

باإلعياء وصعوبة الحركة.
 نقص بعض املعادن يف الدم، مثل 

البوتاسيوم.
مـن  معينـة  أنـواع  اسـتعمال 

األدوية، أو تعاطي املخدرات.
و هنـاك عـدة أعـراض تتطلـب 

زيارة الطبيب:
عدم زوال األلم بعد أيام.

احمـرار مصاحب لأللم أو طفح 
جلدي.

ارتفاع درجة حرارة الجسـم مع 
الشعور باأللم.

إىل  أمريكيـون  توصـل أطبـاء 
أن تنـاول الجـوز يسـاعد عىل 
يف  خاصـة  تغـريات  حصـول 
نشـاط الدماغ، يمكن بفضلها 
تحقيـق التخفيض املنشـود يف 

الوزن.
و يمكن للجوز أن يؤثر بصورة 
الدمـاغ،  نشـاط  يف  محـددة 
تخفيـض  يسـبب  وبالتـايل 

الوزن.
تـم  األطبـاء تجربـة  وأجـرى 
خاللها اختيـار مرىض يعانون 
من السمنة، تناولوا مرة يوميا 
وملـدة 5 أيام مرشوبـا يحتوي 

عىل 48 غرامـا من الجوز. بعد 
ذلـك، عـاد هـؤالء إىل نظامهم 
الغذائي املعتاد ملدة شهر، ومن 
ثم تناولـوا املـرشوب املحتوي 

عىل الجوز لعدة أيام.
وقاس الباحثون نشـاط دماغ 
التجربة بواسطة  املشرتكني يف 
التصويـر بالرنـني املغناطييس 
قبـل وبعـد تناولهـم املرشوب 

املحتوي عىل الجوز.
واتضح للباحثني أنه بعد تناول 
املشـرتكني للمـرشوب 5 أيام، 
يف  مختلفـة  تغـريات  سـجلت 
نشاط مناطق الدماغ املسؤولة 

عن الشبع وكبح الجوع، حيث 
نتيجـة للعالج بالجـوز، ارتفع 
هـذه  يف  الكهربائـي  النشـاط 
املناطق، ما يعني أن املشرتكني 
بالشـبع  شـعروا  التجربـة  يف 
برسعـة وتوقفوا عن األكل. أي 
الذي  انخفضت كميـة الطعام 
الحرارية  والسعرات  يتناولونه 
التـي حصلوا عليها، ما سـاعد 

يف تخفيض وزنهم.
ويلخص األطباء هـذا بقولهم 
إن ”الجوز يساعد عىل تخفيض 
تأثـريه يف  الـوزن مـن خـالل 

وظيفة الشهية يف الجسم“.

أوضحت دراسـة أجراها فريق مـن العلماء عن 
وجود ارتباط وثيـق بني التوتر والرغبة يف تناول 

لدى  الرسيعة  النساء.الوجبات 
لـت  قا و

رة  وفيسـو لرب ا
مي وي تشانغ 
قولها: ”طلبنا 

مـن 

النساء املشـاركات أن يكشفن طبيعة عالقتهن 
مع عائالتهن وكيف يتعاملن مع الضغوطات يف 
الحياة اليومية، ويف نهاية التجرية أدركت العديد 
من املشـاركات كمية الضغـوط واالجهاد اللذان 

يعانيني منهم“.
وال يـدرك الكثـريون أنهـم يعانون مـن التوتر، 
وعـىل الرغـم مـن أنهـم غالًبا مـا يعانـون من 
الصداع ومشـاكل النـوم، مؤكدة عىل أن سـبب 
كثرة استهالك الوجبات الرسيعة يرتبط ارتباطا 
وثيقا بحجم التوتر، مشرية إىل أن  اإلنسان 
ال يهتم بنوعية الطعام عندما يعاني من 

الضغوطات.
و اختتمت الربوفيسورة بقولها: ”قللت 
الدراسـة مـن  يف  املشـاركات 
األطعمـة  تنـاول  كميـة 
عندما  بالدهـون  الغنية 
التـي عاننني  املرات  عدد 
هـذه  مـن  فيهـا 

املشاعر“.
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تتواجد مئـات اآلالف من الكائنات 
بالعناكـب،  الشـبيهة  الصغـرية 
يف هـذه اللحظـة، بأعماق مسـام 
وجوهنا، حيـث تضع هناك بيضة 

واحدة ضخمة.
الدقيقة  الكائنـات  وتعـرف هـذه 
باسـم ”عث الوجـه“، وهي أصغر 
مـن حبـة الرمـل، وتملـك ثمانية 
العناكـب،  يشـبه  بشـكل  أرجـل 
وتتغـذى عىل الزيـت وخاليا الجلد 
امليتة، خاصة عـىل األنف الدهني، 

والوجنتني.
ويعتقـد العلمـاء أن عـث الوجـه 
عاش يف برشتنا منذ فجر البرشية، 
منذ أكثر من 200 ألف عام، واليوم، 
تشـري الدراسـات عمليا إىل أن كل 
شـخص بالـغ عـىل هـذا الكوكب 
لديه اآلالف منها، واالحتماالت أنك 
تعيـش معها طـوال حياتك، حيث 
يحصل األطفال عليها برسعة من 

والديهم بعد أيام قليلة من الوالدة
وبمجـرد وصـول عـث الوجه عىل 
برشتـك، فإن الـيشء الوحيد الذي 
ممارسـة  هـو  بـه  يسـتمتعون 
الجنـس يف جميـع أنحـاء وجهك، 
وبعـد ذلك، تحفر اإلنـاث بعمق يف 

مسام الجلد حيث تضع بيضها.
وينتهي املطـاف بالبيض يف مكان 
من مكانني اعتمـادا عىل نوع عث 
املسـمى  األول،  والنـوع  الوجـه، 
يضـع   ،Demodex folliculorum
بيضـه يف بصيـالت الشـعر، بينما 

يفضـل الثاني التعشـيش يف الغدد 
الدهنيـة، ويف أقـل من أسـبوعني، 
يفقـس الصغار وتتـزاوج وتضع 
بيضهـا وتمـوت تاركـة وراءهـا 

كومة من الجثث املتحللة.
لـن  الوجـه  غسـل  بعـد  وحتـى 

تقـيض عليهـا جميعـا، وحتى لو 
الحيويـة،  باملضـادات  عالجتهـا 
فسـوف تعود يف غضون 6 أسابيع 
تقريبا، وسـتلتقطها من املناشف 

والوسائد.
ورغـم أن كل هـذا يبـدو مرعبـا، 
لكن عث الوجـه، عادة، غري ضار، 
ويصبـح مشـكلة فقـط عندمـا 
يتكاثـر خـارج نطاق السـيطرة، 
ويمكـن أن يحـدث هـذا عند ذوي 
الضعـف يف جهـاز املناعـة، وقـد 
لوحـظ أيضا يف األشـخاص الذين 
يعانـون من حالـة جلديـة مؤملة 

تسمى الوردية.
وعـادة، سـيكون لديك نحـو 1 أو 
2 مـن العـث لكل سـنتيمرت مربع 
مـن الجلـد، ولكـن وجـدت إحدى 
الدراسـات أن املصابـني بالوردية 
الكميـة  أضعـاف   10 لديهـم 

الطبيعية.

يحرص الوالدين عىل تعليم أطفالهم أُسـس 
وأسـاليب تقديـم االعتذار حـني يخطئون، 
فتـارة تجدهم يوّبخونهـم ألنهم لم يعتذروا 
لفالن من الناس ألنه أخطأ وأسـقط شـيئاً 
مـا، أو يلّحون عليـه ليعتذر ألنه تسـبب يف 
إتالف لعبة أخيه، ولكن هناك بعض األمهات 
قد تصـدر منهن ردود أفعال مبالغ فيها مع 
أبنائهـن، أو بعض الترصفـات العنيفة عند 
نفاد صربهم أو قد تفشـلن يف الوفاء ببعض 
الوعود التـي يقدمنها ألطفالهـن، ويجهلن 
أن عليهن يف هذه الحالة االعرتاف بالخطأ يف 

حق الطفل واالعتذار له بسبب ذك.
يف التايل نقدم الطريقة الصحيحة لكي تقدم 

فيها األم االعتذار لطفها ويف أي وقت.
الوالديـن غالباُ ما يتفـادون تقديم االعتذار 
ألطفالهـم إن هم أخطأوا أو أسـاءوا إليهم، 
وقد يكون ذلك إما ألنهم يشـعرون بالخزي 
ألن تقديم االعتذار معنـاه االعرتاف بالخطأ 
-(ويكـون ذلـك بالغالب ملشـاعر مرتسـبة 
بداخلهم منذ الطفولة حني كان ُيجربون عىل 
تقديـم االعتذار ِتلو االعتـذار) فيما قد يظن 
آخرون أن االعتذار سوف يفقدهم االحرتام, 
وهـذا الظن خاطـئ مائة باملائـة. فهل ُيعد 
األشـخاص الذيـن يبـادرون باالعتـذار أقل 
تقديـراً لديك؟ هل تظن أنهم ال يسـتحقون 

االحرتام؟ بالطبع ال.
• كيفية االعتذار للطفل:

1. علّمي أطفالك أنه من الطبيعي أن يشعروا 

بالغضب وباإلحباط وبالحزن أو أية مشاعر 
أخـرى ولكن هـذا ليس ُمـربراً للـرصاخ أو 
رمي األشـياء أو تخبط األبواب، وأرجو منك 
عزيزتي األم البدء بنفسـك وحاويل السيطرة 

عىل مشاعرك السلبية.
2. حني تقومـني باالعتـذار لطفلك وّضحي 
لـه سـبب االعتـذار، مثـًال: وعدتـي طفلك 
بـأن تحرضي له كراسـة رسـم، ونسـيتي 
إحضارها، أخربيه أنك نسـيتي أن تحرضي 
له الكراسة وأنك آسفة لذلك، وبيّني له كيف 
ستقومني بتصحيح هذا الخطأ، مثالً ”سوف 

نقوم برشائها غداً حني نوصلك للمدرسة“.

3. إذا قمتي بالرصاخ عليه أو تعنيفه لسبِب 
مـا، ارشحي له أنك كنت غاضبة حني قمتي 
بالرصاخ عليه وأنـك مخطئة بفعل ذلك وأن 
الغضب ليس مـربراً لرصاخك، وأنك سـوف 
تحاولـني املـرة القادمـة أن تسـيطري عىل 

اعصابك ومشاعرك.
4. حذاري من أن تلومي الطفل عىل أخطائك، 
فمن الخطأ مثالً: أن تقويل له أنا آسفة ألنني 
رصخت عليك ولكنني فعلت ذلك ألنك كرست 

األباجورة مثال.
5. حـني تقدمني اعتـذارك ال ُتربري خطأك، 
مثـًال: مررت بيوم صعـب بالعمل أو أُنهكت 

من عمل املنزل لذا رصخت عليك وعنفتك!
6. تذكـري أن كل سـلوكيات التربير واللوم 
هذه سـوف ُتعلّم طفلك اإلسـقاطات وعدم 
تحّمـل املسـؤولية، فمـن هنـا يتعلّـم أنـه 
للسـلوكيات  التربيـر  أو  اللـوم  يسـتطيع 

الخاطئة!
7. دائماً حددي بالضبط ما الترصف الخاطئ 
الذي صدر منك والذي بسببه تعتذرين حتى 
يتعلم أطفالك أن هذا الترصف غري مسموح 

به مستقبالً.
8. احتـوي طفلك، وأشـعريه بأنـك تعلمني 
مـدى خوفه منك حـني ترصخـني عليه، أو 

حني توبخينه!
9. اطلبي من طفلك أن يسامحك، وانتظري 
فهـو مثلنا يحتـاج لوقت حتـى يتمكن من 

مسامحتك!
10. نصيحـة حـاويل النظـر للمـرآة يف املرة 
القادمة التي تغضبـني فيها وتتحدثني بتلك 
النـربة املُفجعة فسـوف ُتدركني مـا يعانيه 

الطفل.
11. تذكري عزيزتـي األم أنك حني تعتذرين 
ألطفالك فأنت بذلك ُتعلمينهم دروساً مهمة 
يف الحيـاة، فنحن بـرش معرضـون للخطأ، 
والبد من تصحيح الخطأ، وأننا قد نتسبب يف 
إيذاء مشاعر أحد، والبّد لنا أن نستشعر هذا 
األلم الذي سببناه وُنبادر بتخفيفه باالعتذار 
وبالسؤال عما يمكننا تقديمه لتخفيف هذا 

األلم.
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بغداد/متابعة الزوراء:

يمكن ملن فاته حضور هذا الويبينار إعادة 
مشـاهدته هنا، كما يمكن حضور جميع 
الويبينـارات التـي قّدمهـا املركـز الدويل 
للصحفيني عرب صفحة شبكة الصحفيني 

الدوليني عىل فايسبوك عرب الضغط هنا.
يف إطار توسـيع املركز الـدويل للصحفيني 
التواصـل  وسـائل  حلـول  لـربنامـج 
مسـاعدة  إىل  يهـدف  الـذي  اإلجتماعـي 
الصحفيـني يف منطقـة الـرشق األوسـط 
يف  مهاراتهـم  بصقـل  أفريقيـا  وشـمال 
الصحافـة الرقميـة، طـرق التحقـق من 
املعلومـات، أبـرز أدوات الرسد القصيص، 
األمن الرقمـي للصحفيني، طـرق إرشاك 
الجمهور وغريها من املواضيع التي تسهم 
يف تطويـر العمل الصحفـي، أطلق املركز 
الـدويل للصحفيـني ومرشوع فايسـبوك 
للصحافـة سلسـلة ويبينـارات تدريبيـة 
باللغة العربية حول األمن الرقمي، امتّدت 
ستة أسـابيع، بدًءا من ١٠ شباط/فرباير 

.٢٠٢١
واستضاف املركز يف الجلسلة األوىل الخبري 
يف األمن السيبرياني أمني رغيب الذي عرّف 
٢٥٣ مشـارك/ة باملخاطر التي تواجههم 
والهجمـات املحتملة التي قـد يتعرّضون 

لها خالل استخدامهم لشبكة اإلنرتنت.
اسـتهّل رغيب الجلسة بالتعريف باألنواع 

املختلفة  للهاكرز:
الهاكـرز ذوو القبعـات السـوداء الذيـن 

يقومون باإلخرتاق ألهداف شخصية.  
الهاكرز ذوو القبعات او القراصنة البيض 
الذيـن يمارسـون «القرصنـة األخالقية» 

ويقومون بحماية  األنظمة.

الهاكـرز ذوو القبعـات الرماديـة وهـم 
مزيج قد يعملون بمجال األمن املعلوماتي 
ولكن أحياًنا يقومون بأعمال غري قانونية 
أو أخالقيـة لكـن ال يكـون الهـدف عادة 

شخيص بل لزيادة خربتهم.
وأوضح الخبري أّن الهاكرز لديهم فلسـفة 
وأخالقيات مرتبطـة بحرية املعلومات، إذ 
قال: «يعتقد ممارسو أخالق القرصنة أّن 
مشاركة املعلومات والبيانات مع اآلخرين 
هي رضورة أخالقية»، مضيًفا: «ال يؤمن 

هؤالء بيشء اسمه حدود عىل االنرتنت».
االخـرتاق  منهجيـة  إىل  رغيـب  وتطـّرق 

كالتايل:
أوًال، تبـدأ مرحلـة االستكشـاف، والتـي 
تتضمـن البحث عـن مداخل، عىل سـبيل 
املثال إىل الحاسـوب، هل هناك برامج غري 

محدثة؟
ثانًيـا، تأتـي مرحلـة التخمني وبهـا يبدأ 

الهاكر يف التخمني، مثًال نظام التشغيل.
ثالًثـا، تأتـي اآلن مرحلة االخـرتاق والتي 
تتضمـن اسـتغالل الثغرات التـي وجدها 

ويمكن استخدامها لالخرتاق.
رابًعا، تأتي مرحلة تثبيت اإلخرتاق ويعني 
أّن الهاكر سـيحاول رفـع برنامج ليثبت 

االخـرتاق ليسـمح لـه بذلك الوصـول إىل 
الحاسوب أو الهاتف يف أي وقت ومكان.

خامًسا، املرحلة األخرية هي مرحلة مسح 
األثار، ويقول رغيب إّن العديد من الهاكرز 
غري املتمكنني من مسـح األثار يقبعون يف 

السجون.
وخالل الجلسـة، تحدث رغيب بالتفصيل 
عن األنواع املختلفة للهجمات االلكرتونية 
والتي قد تستهدف الشبكات أو الحواسيب 
أو الهواتـف الذكية أو الربيـد االلكرتوني. 
ورشح الــsniffing وهـي عملية التقاط 
املعلومات املارة بالشبكات والتي يستطيع 

مـن خاللها الهاكر أن يكون وسـيًطا بني 
الحاسوب وجهاز الراوتر.

أما الـDNS Spoofing فهي عملية هجوم 
 DNSيتضمن انتحال شـخصية خادم الـ
وهجـوم الــWifi Evil Twin أو ما يعرف 
بالعربية بـ»هجوم التوأم الرشير»، والذي 
يعتمـد عىل إنشـاء نقطة اتصـال وهمية 
للتنصـت عـىل االتصـاالت. ورشح رغيب 
كيفية اسـتخدام برامج حصـان طروادة 
تنشـيطه  فـور  يسـمح  الـذي   Trojan
بالتجسـس ورسقة البيانات الحساسـة. 
  Trojanفهو شـبيه بالـ  backdoorأما الـ

ولكنه مخفي وصعب اكتشافه.
وتطـرق الخبـري أيًضـا إىل الفـرق بني الـ
الــ أّن  موضًحـا   ،  wormsوالــ   virus

worms تتكاثـر مـن نفسـها عـن طريق 
اسـتغالل بروتوكوالت االتصال. ثم انتقل 
للتحدث عـن الهجمـات اإللكرتونية التي 
 Fake تسـتهدف الهواتف النقالـة ومنها
BTS وSpoofing SMS والتـي تتـم مـن 
خالل رسائل مفربكة تطلب من املستخدم 
 Called ID Spoofing ادخال بياناته والـ
والـ Malicious apk والذي يتيح للهاكر أن 

يطلع عىل املعلومات املوجودة بالهاتف.
وينصـح رغيب الصحفيني بإبقاء الهاتف 
والحاسوب دائًما معهم، وعدم تركهما أبًدا 
حتى مع األصدقـاء، وتحميل التطبيقات 
 Googleدائًمـا من املصادر املعروفـة مثل

.Apple Storeو  Play
ورشح أيًضا أهميـة البيانات الوصفية أو 
الـMeta Data والتـي تحمل كل البيانات 
املتعلقـة بصـورة ملتقطـة مثـل املـكان 
والتاريـخ واملوعـد ونصـح بالتخلص من 

هذه املعلومات قبل إرسـال أي صور.
الربيـد  تسـتهدف  التـي  الهجمـات  أمـا 
أو    Phishingالــ فمنهـا  اإللكرتونـي، 
التصيد االحتيايل يف محاولة للحصول عىل 
معلومات حساسـة مثل كلمـة الرس عن 
طريق استخدام صفحات مزورة. ويوجد 
نوع آخر من الهجوم يتم من خالل عملية 
 Brute تخمـني لكلمـة الـرس ويعرف بــ
Force Attack. قـال رغيـب «إّن بعـض 
الربامـج تتيح تخمني خمسـة آالف كلمة 

رس بالدقيقة الواحدة».
وحظيـت الجلسـة التـي قّدمهـا رغيـب 
بتفاعل كبري واهتمام من قبل املشـاركني 
واملشـاركات، الذيـن طرحـوا الكثـري من 

األسئلة الكثرية حول موضوع الجلسة.
أمـني رغيـب خبـري مغربـي ومستشـار 
يف التكنولوجيـات الحديثـة. وهـو مدون 
التكنولوجيـا  يف  متخصـص  ويوتيوبـر 
وحصل عـىل جائـزة أفضل تقنـي عربي 

لعام ٢٠١٥.
إشـارة إىل أّن هـذه الجلسـات التدريبية 
تقـام عـن ُبعـد، وهـي امتـداد لتدريـب 
الصحفيـني يف الـرشق األوسـط وشـمال 
أفريقيـا ضمـن برنامج «حلـول منصات 
التواصـل االجتماعي» والـذي تم اطالقه 
بالرشاكة مع مرشوع فايسبوك للصحافة 
وبالتعـاون مـع املنتدى العاملـي لألزمات 
الصحية من قبل املركز الدويل للصحفيني 
الدوليـني  الصحفيـني  وشـبكة   (ICFJ)
التابعـة لـه (IJNET) وتعقد الجلسـات 
أسبوعًيا وتتضمن محارضات تفاعلية مع 
مدربني يملكون خـربات كبرية.(املصدر/

شبكة الصحفيني الدوليني).

البرصة/نينا:
 اشـاد ممثـل زعيم التيار الصـدري يف البرصة السـيد حـازم االعرجي بالصحافـة العراقية 

والبرصية عىل وجه الخصوص ودورها الفاعل يف مواكبة االحداث عىل الساحة العراقية .
جـاء ذلك خالل زيارته مقر فرع نقابة الصحفيني يف البرصة عرص يوم االثنني ولقائه رئيس 
وأعضـاء الفـرع مقدما التهانـي للهيئة اإلدارية الجديـدة متمنيا لصحفيـي البرصة التقدم 
والنجاح يف اداء رسالتهم املهنية .وقدم رئيس الفرع صادق العيل رشحا موجزا عن عمل فرع 
النقابة يف البرصة، والخطط والربامج التي من شـأنها النهوض بالواقع االعالمي باملحافظة 
.وأوضـح العيل أن الهيئة اإلدارية الجديدة تسـعى لفتح قنوات التواصل مع الجميع من أجل 
خلق صحافة مهنية حيادية تعمل بالروح الوطنية « مشـريا اىل ان زيارة ممثل السيد الصدر 

اىل فرع النقابة تعد حافزا كبريا نحو العمل والعطاء».

موسكو/ا.ف.ب:
أعلنـت صحيفة «نوفايـا غازيتا» الروسـية 
املعارضـة، يوم االثنـني، أن مـادة كيميائية 
مجهولـة أُلقيـت عنـد مدخـل مقـّر هيئـة 
تحريرها يف موسـكو. علماً أّن الصحيفة هي 
أحد رموز الصحافة املستقلة يف روسيا. وقال 
رئيس تحريـر الصحيفة، ديمرتي موراتوف، 
إّن «املبنـى الذي يضّم هيئـة تحريرنا تعرّض 
هذا لهجوم كيميائي. ليـس بإمكاننا التنقل 
بني الطوابق وال الخروج إىل الشارع»، مضيفاً 
أن قوات األمن تحلل حالياً هذه املادة. وتابع 
«لقـد أجلينا األشـخاص الذيـن يعانون من 
حساسـية، العمـل مسـتمّر». وتأتـي هذه 
الحادثـة يف وقت قّدمت ثـالث منظمات غري 
حكوميـة شـكوى، يـوم االثنني، يف روسـيا، 
ضد مرتزقة مفرتضني مـن مجموعة فاغنر 
الروسية لألمن الخاص يف قضية قتل سوري 

يف عام ٢٠١٧ بوحشية كبرية.
ويذّكر موراتوف بأن هذه االتهامات تسـتند 
إىل ما كشـفته عام ٢٠١٩ صحيفـة «نوفايا 
غازيتـا» التـي نـرشت تحقيقـاً حـول هذه 
الجريمة الوحشية للغاية، باإلضافة إىل رشيط 
فيديو ُيظهر القتل. ويظهر يف الرشيط املصّور 

رجـال يتحدثـون اللغة الروسـية ويرضبون 
ضحّيتهـم بمطرقـة ثـم يقطعـون أوصاله، 
لينتهي املشـهد برشـه بالوقـود قبل إرضام 
النار يف جسـده، فيما كان رأسـه معلّقاً عىل 
عمود. ونرشت الصحيفة أيضاً تحقيقاً حول 
تجـاوزات مرتكبـة يف الشيشـان. وتتعرض 
صحيفـة «نوفايـا غازيتـا» التي أُنشـئت يف 
عام ١٩٩٣، بشـكل منتظم، لعمليات ترهيب 
وهجمـات وقتـل عاملني فيهـا. واغتيل عدد 
من صحفييها منذ إنشـائها. أشـهرهم هي 
آّنا بوليتكوفسـكايا التي كانت متخصصة يف 
تغطية النزاع يف الشيشان، وُقتلت بالرصاص 

أمام منزلها عام ٢٠٠٦.
ويف السـنوات األخرية، نرشت الصحيفة عدة 
تحقيقـات حول أعمـال مجموعـة املرتزقة 
الروس، وعمليات اضطهاد ألقليات جنسـية 
يف الشيشـان. عام ٢٠١٨، أُرسـل رأس ماعز 
وإكليـل من الـورد إىل مقـر هيئـة التحرير، 
كشـكل من أشـكال التهديد. وتعـود ملكية 
الصحيفة التي تصدر ثالث مرات يف األسبوع، 
لهيئـة تحريرهـا املؤلفـة من رجـل األعمال 
ألكسـندر ليبيديـف وآخـر زعيم سـوفياتي 

ميخائيل غورباتشوف.
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دكا/ا.ف.ب:
أمـرت محكمة يف بنغالدش، بفتـح تحقيق يف مزاعم أطلقها 
رّسام كاريكاتري ُسِجن أشهرًا عّدة، قال إّنه تعرّض للتعذيب 

عىل أيدي الرشطة بموجب قانون األمن الرقمي. 
كان أحمـد كبري كيشـور (٤٥ عاًمـا) اعُتقل يف مايـو/ أّيار 
٢٠٢٠ بموجـب هـذا القانـون املثـري للجدل، بتهمـة القيام 
بأنشـطة مناهضة للدولة ونرش الشائعات. وقبل أسبوعني، 
تـّم اإلفراج عـن رّسـام الكاريكاتـري املعـروف، بكفالة من 
املحكمـة العليا، إثر موجة الغضب التي أثارتها وفاة الكاتب 
مشـتاق أحمد الذي اعُتِقـل بموجب القانون نفسـه، داخل 

سجنه يف فرباير/ شباط. 
واّدعى كيشـور أّنه كان محتجزًا مع أحمد يف السجن نفسه 
وأّن الكاتـب تعرّض هـو أيًضا للتعذيب عىل أيدي أشـخاص 
مجهولـني، وهو ما تنفيه السـلطات قطًعا. وقّدم كيشـور 
التماًسـا يف محكمـة يف دكا األسـبوع املـايض، مّدعًيـا أّنـه 
تعـرّض للرضب والصفع بشـّدة عىل أيدي نحـو اثني عرش 

شـخًصا مجهويل الهّوية كانوا قد اختطفوه يف ٢ مايو/ أّيار 
واحتجزوه لنحو ثالثة أّيام.

وقـال إّن الرجـال اسـتجوبوه بشـأن رسـوم كاريكاتريّية 
رَسـمها ويسـخر فيهـا من رجـل أعمـال قـوي قريب من 
الحكومة، وحول سلسـلة من الرسـوم التي تنتقد استجابة 
الحكومـة لجائحة كوفيـد-١٩. وروى أّن هـؤالء املجهولني 

سلّموه الحًقا إىل وحدٍة يف رشطة النخبة.
وقال جيوتريموي باروا، محامي رّسـام الكاريكاتري، لوكالة 
فرانـس بـرس إّن املحكمـة أمـرت أيًضـا دائـرة تحقيقات 
متخّصصـة تابعة للرشطة «بالتحقيـق يف عملّيات التعذيب 
املزعومة وتقديم تقرير بحلول ١٥ إبريل/ نيسـان». وأشار 
املحامـي أيًضـا إىل أّن املحكمة أمـرت ثالثة أطّبـاء من أحد 
مستشفيات دكا بفحص كيشـور، مضيًفا أّن األخري خضع 
السـبت املايض لجراحـة يف األذن الُيمنى بسـبب إصابات قد 

يكون أصيب بها عندما تعرّض للرضب.
وأثارت وفاة مشـتاق أحمد يف السجن احتجاجات عىل مدى 

أّيام عّدة ضّد حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة. ودعا 
املتظاهـرون إىل إلغـاء القوانـني حـول األمن الرقمـي، التي 
يقولـون إّنها ُتسـتخدم لقمـع املعارضة. وأعربـت الواليات 
املتحـدة واالتحـاد األوروبي واألمـم املتحدة عـن قلقها إزاء 

قساوة هذه القوانني.

لندن/متابعة الزوراء:
أعلنت رشكـة «نيوز كـورب» اململوكة لقطب 
اإلعالم روبرت مردوخ، امس الثالثاء، عن إتمام 
صفقة مدتها ٣ سنوات مع رشكة «فيسبوك» 
يف أسـرتاليا، بعـد أسـابيع من فـرض كانبريا 
قوانني تجرب منصات التواصل االجتماعي عىل 

الدفع مقابل املحتوى اإلخباري.
الشـهر املايض، فرض موقع «فيسبوك» حظراً 
عىل وصول األسرتاليني إىل األخبار ومشاركتها، 
وسـط نزاع حول القانون الذي يجرب «غوغل» 
و»فيسـبوك» عـىل دفـع ثمـن األخبـار. لكن 
الرشكـة األمريكيـة العمالقـة رفعـت الحظر 
الحقاً، ووافقت عىل مناقشة صفقات مدفوعة 

مـع اإلعالم األسـرتايل، مما دفـع الحكومة إىل 
تخفيـف قواعـد ما يسـمى قانون املسـاومة 

لوسائل اإلعالم اإلخبارية.
والصفقة املعلن عنها سـتمكن «نيوز كورب» 
من توفري محتواها عرب خدمة «نيوز» الخاصة 
بـ «فيسـبوك»، وهي تشـبه تلك التي عقدتها 

الرشكتان يف الواليات املتحدة عام ٢٠١٩.
يف  الصحـف  عـرشات  الصفقـة  وستشـمل 
أسـرتاليا، وبينهـا «ذا أسـرتاليان» و»ذا ديـيل 
تيليغـراف» و»هريالـد صـن»، بينمـا توصلت 
«سكاي نيوز أسرتاليا» إىل اتفاق جديد موسع 
مـع «فيسـبوك». ولم تكشـف الرشكتـان أي 

تفاصيل بشأن قيمة الصفقة.

وقال الرئيس التنفيذي يف «نيوز كورب» روبرت 
تومسون، يف بيان، إن «الصفقة مع (فيسبوك) 
عالمـة فارقـة يف تغيـري الـرشوط التجاريـة 
للصحافة، وسـيكون لها تأثـري مادي وهادف 

عىل عملنا يف مجال األخبار يف أسرتاليا».
وأكد مسـؤول رشاكات «فيسـبوك» اإلخبارية 
يف أسـرتاليا ونيوزيلنـدا، أنـدرو هانـرت، عقـد 
الصفقـات، قائالً إن الرشكـة «ملتزمة بتوفري 
(فيسـبوك نيوز) يف أسـرتاليا»، وفق ما نقلته 

وكالة «فرانس برس» بنسختها اإلنكليزية.
كانت «فيسبوك» و»غوغل»، اللتان يستهدفهما 
القانـون، اعرتضتـا بشـدة عـىل البنـود التي 
تطالبهما بالخضوع للتحكيم اإللزامي، بشأن 

املبلغ الذي يتعني عليهما دفعه لوسائل اإلعالم 
املحليـة، مقابل عرض األخبار األسـرتالية عىل 

منصتيهما ونتائج البحث.
وتفاوضـت «غوغـل» عىل صفقـات ترخيص 
محتوى قيمتهـا ماليني الـدوالرات األمريكية، 
بهدف اسـتخدام محتواهـا ألداة «غوغل نيوز 
الـرشكات  مـن  مجموعـة  مـع  شـوكايس» 
األسرتالية، وال سيما أكرب منظمتني إخباريتني 

يف البالد: «نيوز كورب» و «ناين إنرتتينمنت».
ووافقـت الحكومـة األسـرتالية عـىل تخفيف 
عمالقـة  توصـل  إذا  التحكيـم،  متطلبـات 
التكنولوجيـا إىل صفقات مـع رشكات اإلعالم 

املحلية.
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 دمشق/متابعة الزوراء:
أصدر «املركز السوري للحريات الصحفية» 
يف رابطة الصحفيني السوريني، تقريراً تحت 
عنـوان «عـام آخر مـن الخـوف»، وّثق فيه 
االنتهـاكات التـي طالت اإلعالم يف سـورية 
خالل عام ٢٠٢٠، مشرياً إىل وقوع ٦٠ انتهاكاً 
خالله. وبذلك، يرتفع عـدد االنتهاكات التي 
وّثقها املركز بحق اإلعالميني السوريني داخل 
البـالد وخارجها منذ عـام ٢٠١١ إىل ١٣٥٣، 
كما سـّجل يف الوقت نفسه انخفاضاً يف عدد 

االنتهاكات مقارنة باألعوام السابقة.
وأوضـح املركز أّن خمسـة إعالميـني ُقتلوا 
يف سـورية خالل عـام ٢٠٢٠، فيمـا أصيب 
تسـعة آخرون بإصابـات متفاوتة، يف حني 
تم االعتداء بالـرضب عىل ١٢ إعالمياً. ووّثق 
املركـز وقـوع ٢١ حالـة اعتقـال واحتجاز 
واختطاف، باإلضافة إىل ١٠ انتهاكات أخرى، 
كاملنع مـن التغطيـة الصحفيـة والتوقيف 
عن العمـل، والحكم عىل إعالمي بالسـجن. 
يف حني سـّجل ثالثـة انتهاكات ضـد املراكز 

واملؤسسات اإلعالمية.
وأشار إىل أّن عدد القتىل من اإلعالميني ارتفع 
إىل ٤٦١، تـّم توثيـق مقتلهـم منـذ منتصف 
مـارس/ آذار عام ٢٠١١ حتـى نهاية العام 
املـايض. وبقيـت سـوريا متصـدرًة قائمـة 
الجهات املسـؤولة عـن قتـل اإلعالميني، إذ 
قتـل ٣١٥ منهـم. وحـّل تنظيـم «داعـش» 
االرهابـي ثانياً، بمسـؤوليته عـن مقتل ٦١ 

إعالمياً. وارتفعت حصيلة القتىل اإلعالميني 
عـىل يد القوات الروسـية إىل ٢٣، فيما قتلت 
املعارضـة السـورية ١٠. وأشـار التقرير إىل 
أّن «هيئة تحرير الشام» مسؤولة عن مقتل 
ثالثـة إعالميني، فيما كانت «قوات سـورية 
الديمقراطية» (قسـد) مسـؤولة عن مقتل 
اثنـني. ولم ُيعرف املسـؤولون عن مقتل ٤٦ 
إعالمياً.وكشـف املركـز أّن روسـيا تصّدرت 
الجهات املسـؤولة عن إصابـات اإلعالميني 
خالل العـام املايض، إذ كانت مسـؤولة عن 
خمـس منهـا، وحـّل االمـن السـوري ثانياً 
واجهـة  كان متصـدراً  بعدمـا  بإصابتـني، 
الجهات املسؤولة عن اإلصابات عام ٢٠١٩. 

وكانـت املعارضـة مسـؤولة عـن إصابـة 
واحـدة. أما اإلصابة األخرية فارتكبت خارج 
البالد عىل يد السلطات الفرنسية. أما وقائع 
االعتداء بالرضب، فقد وثق املركز وقوع ١٢ 
منها، ارتكبت «هيئة تحرير الشام» ١١ منها، 
فيما ارتكبت «قسـد» الحالة األخرية. وحلّت 
«هيئة تحرير الشـام» أوىل بمسؤوليتها عن 
حـاالت االعتقال واالحتجاز، فيما جاء االمن 
السوري ثانياً.يف يقول مدير «املركز السوري 
للحريـات الصحفيـة» إبراهيـم حسـني إّن 
«تراجع عدد االنتهاكات جاء نتيجة النحسار 
العمليات العسكرية، وهذا ال يعّد مؤرشاً عىل 
اإلطـالق عىل أّن الوضع اإلعالمي يف سـورية 

قد تحسن». ويضيف أّن «الحريات اإلعالمية 
ما زالت يف حدودهـا الدنيا واملضايقات التي 
تمارسها السلطات ومختلف قوى األمن تدّل 
عىل أّن سـورية تتذيل بالفعـل قائمة الدول 

التي تحرتم حرية اإلعالم».
ويؤكد حسني أّن «هناك تزايداً كبرياً يف أعداد 
الصحفيـني والناشـطني اإلعالميـني الذيـن 
يخرجون من البالد، كما أّن هناك مؤسسات 
توقفت لعـدم قدرتهـا عىل العمل بالشـكل 
املطلوب بسبب التضييق أو ألسباب مالية». 
ويلفـت إىل أّن «املشـهد اإلعالمـي السـوري 
يف داخل البـالد يواجه تحدياً مـن نوع آخر، 
وهو قدرة املؤسسات اإلعالمية عىل االرتقاء 
بمستواها املهني وااللتزام بمعايري الصحافة 
ومواثيـق الـرشف اإلعالمـي، ولعـب الدور 
املأمـول منها يف تسـليط الضوء عـىل واقع 
السـوريني ومعاناتهم». وسورية بني الدول 
األخطر عىل الصحفيني، بحسـب تصنيفات 
املنظمـات املعنية بحريـة الصحافة. والعام 
املايض،فيما تصدرت املكسيك للمرة الرابعة 
عـىل التوايل قائمـة الدول التي شـهدت أكرب 
عـدد مـن جرائـم قتـل الصحفيـني، إذ ُقتل 
فيها ١٤ بحسـب االتحاد الدويل للصحفيني، 
وتلتها أفغانسـتان حيث قتل ١٠ صحفيني، 
وباكسـتان حيـث قتل ٩ صحفيـني، والهند 
حيث قتل ٨ صحفيـني. ووثق االتحاد مقتل 
أربعة صحفيني يف كّل من الفيليبني وسورية، 

وثالثة يف كّل من نيجرييا واليمن. 
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التقيته قبل ستة عرش عاماً لعمِل تصميٍم يل إلعالٍن 
ضوئـي.. روٌح ترفل باملرح الهادئ الذي تستشـفه 
بعفوية الرد الفكاهي الخفي.. والذي يعطيك حجم 
الخياالت التي تعتز بها الروح املمتلئة باإلبداع الذي 

يفور داخل الرأس ولم ُيطرح.
(باسـم) ذلك الذي ما إْن تطرح عليه فكرتك.. حتى 
يمطرك بوابل من األفكار التي تجعلك تنىس فكرتك 
االصلية وترتاجع عنها.. خجال من محدودية خيالك 

الذي أتيت به نافشاً ريشك كطاووس.
لكن (باسـم) بـكل خياالتـه املفتوحـة.. يثني عىل 
تعثـرك الـذي اتيت به وكأنـك املعلم وهـو التلميذ.. 
كحال كل الكبار الذين ال يسـتصغرون النقاط التي 

تقودهم للدوائر الناطقة.
املتتبعـون لريشـة باسـم ال يدركون تلك العدسـة 

املكربة التي تقتنص الجمال وسط النقاط.
عندمـا درسـنا الرسـم الهنديس يـوم كنـا طالباً.. 
كّنـا نتبـارى ونتباهى بانسـيابية خطوطنا التي ال 
تتمايل يف سـمكها.. والذي نادرا ما ننجح يف اتقانه 
دون تمايل.. (باسـم) يأخـذك بلوحاتـه بعيدا عن 
املضمون.. لتغور يف إيجاد زلة لهذا الرجل.. عىس أْن 
تمسـك عليه عثرة واحدة يف سـمك الخط.. أو حجم 
مساحة نقطٍة قد افلتها الياُس أو عدم اإلرصار من 
يده.. وكأنه يتحدى مجهرك االلكرتوني.. ليقول لك 

تعال أنت ومجهرك وفّتش.. إني ها هنا قاعد.

ثقـة مطلقـة بالصغائـر الكبـرية.. التـي تبوح يف 
النهايـة بعمل يرسقك من دقة املجهر لبوح الفضاء 
الواسـع.. الذي يمطرك حزنا.. أو فرحـا.. أو أمال..  
بحسب ما يبوح به شيطان ريشته لحظة اندماجه 

باللوحة.
يف آخر لوحاته (ليايل النارصيات) يربكك هذا الباسم 
باسـمه والباكـي بفيـض تصوير الحـزن.. يربكك 
بزختي مطـر يرتكهما مفتوحتان بـال نهايات.. أٌم 
تختفـي زّختها بقـوِس العباءة الـذي يخفي ورائه 
مخـزون الدمـع الذي بـال نهايـة.. وزوجـة يختم 

دمعهـا بذلك املربـع األحمر الـذي يتضاعف حمرًة 
مـن نهر الدمـع الدامي.. ليوحي لـك أّن ثمة بركان 
سـينفجر من هذا املربـع امللتهب.. ُيطلق بريشـته 
اقواسه التي يتحكم بأقطارها.. ليغري مالمح حزن 
الوجوه والشـفاه.. ويرتك وجـه الصغري بال قوِس 
فٍم.. ليمنحك تلك الدهشـة والحـرية يف دائرة الوجه 

فقط.
اسـلوب مبهر يدفع املشـاهد للغـوص يف تفاصيل 
دائـرة وحسـب.. لكنها دائـرة تخفـي ورائها آالف 

املجاهيل وآالف الصور.
(باسم) ليس من رّواد األلوان الكثرية.. لكنه يسافر 
بك يف لوحته لجميع ألوان الطيف الشـميس دون ان 

تشعر بذلك.
اسـلوبه الفريد الـذي خطه لنفسـه.. جعله يميش 
حـايف األلوان وسـط اللوحـة.. وهو يشـعر ان ثمة 
دائرة او منحنى بلون واحد ستفتت صمت الورق.. 
وتجعله ينطق بلون ثالثي األبعاد.. وكأنه نحات بال 

إزميل وال سكني وال مربد.
محربة.. وقلم.. ومنحنى.. وخيال.

هـذا كل ما يحتاجه (باسـم) لينحـت تماثيله التي 
تتلوى كأفكاره املتحركة دوماً.

ثالثة عصافري.. وتكتك.. ودوائر حمراء.. هذا كل ما 
احتاجه (باسـم)يف ملحمته (طريان)..  لرييك كيف 
يتحـول الصباح مـن واحٍة ترفـل بالحيـاة.. لتّنوٍر 

يفور باملوت.
يتشـتت بيـاض الدوائر الـذي أخفى تحته أجسـاد 

الباعـة.. ليرتك لـك ثالث دوائـر.. ال بيـاض فيها.. 
وثالث عصافري تحلق للسماء بجذورها التي ترفض 

املغادرة.. هي وظاللها.
ال تعرف ما الذي يدور يف رأس (باسـم) حني يختار 
أقطـار منحنياته.. فهو ملك مقياس الرسـم األول 
وسـط لوحته.. ليخرجها لـك بطريقة.. تلقي عليك 
كل حجـج الصمـت التي سـتنتابك يف اعرتاض ما.. 
ليكون نصيبك من اللوحـة التصفيق له.. واإلنبهار 

بدقة صربه يف اختيار ذلك املقياس.
أروع ما يف (باسـم) أنه ال يدنـو للعمل.. إّال إذا كان 
مدركا أّنه سـيمنحه حجمه الكامل ومحتواه.. وقد 
ظهر هذا جليا يف لوحته الرائعة (زها حديد).. حيث 
تشـعر أّن لوحتـه تمنحـك هوية (زهـا) بتفاصيل 
الوجـه واللبس ومنحنياتهـا التي اعتدنـا عليها يف 
تصاميمها العمالقة.. والتي أبرزها باسـم يف قاعدة 

اللوحة.
خربته يف استنطاق الورق األبيض من خالل ريشته.. 
تجعلـه ال يدنو من اللوحـة قبـل أْن تناديه اللوحة 
ذاتها.. وتمنحه جواز مرور.. ليسافر يف عاملها بكل 

تفاصيله.. لتخرج حية ناطقة بني يديه.
لوحاته:

(هذه ليلتي.. معاتبني.. مستحيات.. صباح.. إلفة.. 
مـودة.. أمل.. بغداد.. سـالم.. تفـاؤل.. ال تحزني.. 
جمـال.. تالقـي.. صمـت.. وغريهـا مـن اللوحات 
املبهـرة).. كل لوحـة من تلك اللوحـات تحتاج لفك 

رموزها.. لتدرك حجم خيال هذا الفنان املدرسة.
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  كانـت أمام بوابة منزلهـا تنتظر قدومي 
يف ذلـك الربد القارص مـع ابنتها الصغرية 
عنـد السـاعة الثالثـة بعد منتصـف الليل 
. جمعـت حقائبهـا التـي كانـت متناثرة 
فوق كتـل الجليد وألقت بهـن يف صندوق 
سـيارتي بعجالة لتجلس إىل جـوار ابنتها 
وهي تتلفت يميناً وشـماالً بخوف وترقب 
وقلـق . قالت بصوت متقطـع اليخلو من 

البكاء :
- إىل مركـز رعايـة املرأة الشـمايل برسعة 

رجاًء .
- إطمئنـي سـنكون هنـاك بأقرص وقت 

ممكن , هل أنت عىل مايرام ؟
- سـيكون زوجـي هنا يف أيـة لحظة , قد 
جاء إيل مهدداً . إذا وجدني سيقوم برضبي 

وجلدي بكل ماأوتي من  قوة .
- ياإلهي ! هل فعلت مايغضبه ؟

- بل هـو من فعـل مايغضبني فأصبحت 
مدانـًة بسـبب غضبـي مـن خيانتـه يل , 

لقـد علمـُت أنـه كان يف ليلـة غرامية مع 
إحداهـن وليـس مع أصحابه كمـا قال يل 
قبـل مغادرتـه , أبلغتني بذلـك صديقتي 
هـي زوجة أحـد اصحابـه , حدثُتُه خالل 
هاتفـه وأبلغته عن املـكان الذي هو فيه , 
إرتعـد غضباً ورصخ قائـال : هل بلغت بك 
الجـرأة أن تتبعي خطواتـي أيتها الحقرية 
, أنـا قادم ألبرحك رضبا لم يعهد جسـدك 

من قبل .
- يمكنك اللجوء إىل القانون .

- أنت التعرفه جيداً حتى القانون اليمكنه 
حمايتـي من رش أفعاله , لديه أتباع يف كل 

مكان يف املدينة يصعب األختباء عنهم .
   كانـت ابنتهـا ذات األعـوام األربع تنظر 
إليها بوجه حزين والدموع تتسـاقط من 
عينيهـا املحمرتـني من قلة النـوم ، كانت 
أسـنانها تصطـك مـن شـدة الـربد وهي 

واضعة يديها بني فخذيها .
 طلبـْت مني أمها أن أرسع يف السـري ألنها 
تظن أن زوجها يعرف جيدا أنها سـتقصد 

ذلك املكان عندما يجد املنزل خالياً منهما . 
طلبُت منها أن تتوقف عن البكاء ألنه يزيد 
إبنتها حزنا وأملاً , مسحت دموعها قائلًة :

- بكائي  أهون عليها من أن تراني أُرضب 
وأُهان أمامها بشدة وقسوة .

 - حقاً ! أي أٍب هذا ؟
- ليس أباها, بل كان يتعمد إيذائها أحيانا 
حتـى أنصـاع اليـه . إنهـا ابنـة مطلقي 
الذي ندمت عىل تركه ندما شـديدا بعد أن 
وقعـُت يف غرام زوجي الحـايل , كان أباها 
رجـال وفيا مخلصـا يل وألبنته أي إخالص 
, شكرني عىل األيام السعيدة التي عاشها 
معـي وطلب منـي األعتناء بإبنتنـا . انها 
األنانيـة التي جعلتني أحـب هذا املعتوه , 
كنت أبحث عن سـعادتي فقط دون ابنتي 
,  بمرور الزمن خرست سـعادتي وراحتي 
أيضا , أصبحـت حياتي رصاع بيني وبينه 
أبدأها بالهرب منه ثم ينهيها بكالم جميل 

واعتذار مقنع ألعود اليه ثانية .
- والضحيـة طبعـاً هذه الربيئـة , ما هو 

الحل إلنهاء معاناتها ؟
- الحب األحمق اليعرف طرق الحل واملنطق 
والتفكـري . كرهته اآلن لكن الحيلة أمامي 
كي أختفـي عنه، سـأنتظر يف ذلك املأوى 

حتى تهدأ االمور بيننا .
  بلغنا الجزء الشمايل من مدينة (وينيبك) 
الكنديـة وبينمـا كنا نسـري مرسعني عىل 

الشارع الرئيس رصخت بأعىل صوتها :
- ياإلهي , إنـه خلفنا أرسع أرجوك أرسع 
بـكل ماتسـتطيع أقسـم عليك بالسـيدة 
العـذراء وابنها املسـيح , إيـاك أن تتوقف 

مهما حدث من أمر .
   - إهدئـي ! لقد أفزعتنـي وأرعبتي ابنتِك 
, لـن اتوقـف له مهمـا حاول مـن جهد , 
وإذا أعاق سرينا سرتين سيارات الرشطة 
زر  بضغطـة  قليلـة  دقائـق  يف  بجوارنـا 

واحدة.
  لم ألتفت اليه ولم أكرتث لتزمري سـيارته 
الـذي لم ينقطع حتى دخلنـا باحة املركز 
. تراجع عندما شـاهد الكامرات منترشة 

يف كل أنحـاء املكان، أنزلنـا الحقائب قرب 
الباب، خرجت إلينا أحدى السـيدات كتبْت 
األجرة يف صك كان بيدها، ثم التفتت إليها 

قائلًة :
هـذه أنِت ثانيـًة ألم ترتكي ذلـك املجنون 
لقـد قلت لـك مراراً سـنحميك منـه ومن 
أتباعه ، إذا لم تشعري باألمان هنا إذهبي 
إىل أي مدينـة  سـنوفر لك سـكنا وحماية 

ومايكفيك من املال .
  صمتت قليالً ، اجابت بخجل قائلًة : 

- لكنني ال أستطيع ترك عميل .
  قبلـُت رأس ابنتها ثم رفعـُت رأيس إليها 

قائالً :لعن الله الحب األحمق .  
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أكثر  ما  يميز  الشـعر  « فكرته 
« ،  يتفـق أكثر القراء عىل ذلك ، 
فقد  أحبوا  فكرة الشـعـر  أكثر 
من الشعر نفسه ، وعندما تقول 

الشاعرة الكندية آن مايكلز :
« يجب  أن  تقود  فكرة الشعـر 
ليـس إىل حيـاة الشـاعر ، بـل  
إىل  حيـاة  القـارئ « ، سـنجد  
أن  محمـد الشـحات قـد طبق 
هـذه املقولـة  يف  أكثـر قصائد  
مجموعتـه  الشـعرية  « رجـل  
مسـكون بالزرقـة «  الصادرة 
نهايـة ٢٠٢٠ ، عن اتحاد كتاب 
مـرص التـي  احتـوت عـىل  ٤٤  
قصيـدة حـرة  جميعهـا عبارة 
عن « كوبالـت « ، صلبة بلغتها  
وخيـالهـا ، تسـبقهما « فكرة 
مـن  واحـدة  كل  صياغـة    »
تلـك القصائـد ، وهـو  هنا  قد  
وسمـها  بروحية  عرفانية  من  
يبحث عن حياة  مدينة  فاضلة  
خالية  من  كل ما يكدرها ، مع 
كل مـا يحمله من أثقال الدنيا ، 

كما قال يف إهدائه :
« إىل  النفـس  البرشيـة .. كل 
عالـم  إىل   ، البرشيـة  النفـوس 
فاضـل ننشـده ، يكـون فيـه 
اإلنسان إنسـانا ، وقد نتخلص 

من كل الرشور 
مـن أجـل أن نرى عـىل األرض 

مدينة فاضلة « .
وهـي  التـي  أول  مـا  توقــف  
عندها  الشـاعر ،  كما  سـنقرأ 
ذلـك  يف   قصيدتـه   « رحلـة « 
،  السـاردة  لروحية  وعرفانية  

بطلها   « الدرويش « :
نظر  الدرويش إىل املئذنة

وتخيل كم ملكاً
هبط عليها

كان يحس  بأصداء  آذان
فريى  باباً  قد  فتح

ومالئكة تهبط
 ، الخطـو  تزيـد  وشـياطني   

لتختبئ
 فيمـأل عينيـه بنــور يمتـزج 

بنور

هذه  القصيـدة  ال تتوقف  عند 
خيـال « الدرويـش « ، بل تمنح 
كل مـن  يتوقف لقراءتها خيال 
آخر ورحلة سماوية قد ال نعود 
بعدها ، ألنهـا تحرر أرواحنا إىل 

مسـتقر نحلم بالوصول إليه :
وأرسع

لـم  يحمـل  يف  جلسـته  مـا 
يمنعه

ولم يشعر
بـال   الـروح   بصعـود   إال 

حرشجة
وأحس  بنـور ظـل يراقبه ، قد 

غطاه
ناحيـة  ينظـر   أن   وخـاف  

الجسد
فيجذبه

وبصوت ال يعرفه
مات الدرويش

وهو يراقب
 مئذنة املسجد

مخافة أن تسقط . 
«   يف    الدرويـش   » ويسـتمر   
رحلته  العرفانية  مبتهجاً  ونحن 
نواصـل  رسدياته  الشـعرية  ، 
كما  تنقل  لنا  قصيدة  « فرحة 
« منعطفاً  آخراً  لرجل  مسكون  
بالزرقة ،  ذلك اللون الذي يمنح 
والسـمـاء   وجـوده   البحـر  

هدؤه ، اللذان يسعى إليهما : 

كان  يواظب
عىل أن ينثر حب القمح

عىل أسوار املسجد
لتعود خماصاً 

ويحس  بفرح ال يوصف
حني يدق األذنني هديل حمام

مأل حويصلة حتى شبع .
تقـول الكاتبـة األمريكية روث 
إيتـون مؤلفـة كتـاب « املـدن 
والبيئـة  اليوتوبيـة   : املثاليـة 

املبنية «  ٢٠٠٢ :
« غالبـاً  ما ُينظر  إىل  تلك  املدن  
عـىل  أنهـا  عالجـات سـحرية 
خـالل « أوقــات االضطرابات 
االجتمـاعية العميقة « ، تهدف 
إىل  أكـرب  قـدر مـن  السـعادة  
والوئـام  الجمـاعي ، يمكن أن 
يتحكـم يف وحشـية الطبيـعـة 
وانحراف   البرشية   « ، فال غرابة 
أن  يكـون  « درويش « الشحات  
هو الباحـث عن السـعادة بعد 
أن فقدها يف مجتمعه ، يف أرضه 
،  هذا ما أخربتنـا به « سـعادة 
« ، القصيـدة  الثالثة من رحلته 

الطويلة :
جلـس  الدرويـش  عـىل  بـاب 

البيت
ُيمني النفس
بكرسة خبز

فكثرياًما جلس إليه

ولم يرجع منكرساً 
لم يلتفت لجلسته أحد

فغفا 
واستيقظ

منتبهاً
لضجيج يخرج
من نافذة البيت

ولصوت  امرأة يعرفه
ال نملك

ما يكفينا من أكل اليوم
- إلق بحمولتك

- فهنالك رب يرزقنا .
الشـاعر  هنـا  يمنـح  القـدرة  
عـىل فتح اتصاالت غري متوقعة 
بـني طبيعته وطبيعـة  الواقـع 
الذي نعيشـه ، ويمكـن أن تثري 
اإلشارات التي  يبعثها  يقيناً  يف 
نفوسنا ، لقد امتلك ما أسماه ، 
يف  إشارة  إىل  الشاعر  األمريكي 
روبرت لويل « الحياة الطبيعية  
 » بالخـري  واملتجـذرة   املحبـة 
التـي نجدها كذلك يف « عىل غري 
هدى « ، وهي  استمراراً  لرحلة  
الدرويش  نحو املدينة  الفاضلة  
، فهو  كالناسـك  الذي  صوره  
يف  قصيـدة  « دائـرة نـور «  أو 
« ذرات تـراب  «  أو  « لحظـة  
تطهر «  ،  إنه  يستحرض  فيهم  
والبقية الباقية   من   مجموعته  
الشـعرية  تفاصيل  حلمه  بتلك  

املدينـة  التي  يمكـن  أن  تأويه 
ومن يحب ، إنه « رجل مسكون 

بالزرقة « كما يقول :
أخربني  طبيب  عيوني

تمأل  عينيَك  مياه زرقاء
وتحتاج إزالتها
حتى ال تتفاقم

أو تحجب عنك الرؤية 
 أغلقت عيوني

خفت إذا ما دخل إليها طبيبي
أن يلقاِك

وأن يعرف أني
ال أقدر  أن  اتخلص  من زرقتِك

اسـتخدمها  الزرقـة   هـذه  
الشـحات هنـا إلنشـاء صـور 
ملموسة ملشـاهد  وأحداث  لها  
ارتبــاط  وثيـق بأحـالم رجل 
يريد أن يكون يف عالم غري عامله  
، تسـتخدم اللغة نفسها نظاماً 
من الرموز  ،  سواء  كان  شفهياً  
أو مكتوباً  ،  لذلك  تضفي رمزية  
أعمـق  األدب معنـى  يف  اللـون 
للكلمـات التي بدورها تسـاعد  
يف  تحويـل  املحتوى املكتوب إىل 
أداة أكثر قوة ، والشعراء لديهم 
الستخدام  الشـعري  الرتخيص 
ألـوان مختلفـة بطريقة تخلق 

معاني مختلفة يف عملهم :
فأطلت النظر إليِك

فشعرت بأن الزرقة 
ما زالت تسكن عيني

حني دخلُت إليها
وسكنت بها

فاحتار طبيبي
وأخربني 

« إنك رجل مسكون بالزرقة
، فاغـرب عنـي « .

يف  النهاية  رسـم  لنا  الشـاعر  
مـن  خـالل  لونـه األزرق  

اسـتجابة  عاطفيـة  إيجابيـة  
يرتبط  عادًة بالشـعور بالهدوء 
واالسرتخاء  والسعادة  والسالم 

والراحة ، وتصويراً للثقة 
والوالء والحكمة واإليمان .

ـ رواية (شـمس تربيز) للكاتب 
احمـد الشـطري/دار الورشـة 
والنـرش  للطباعـة  الثقافيـة 

والتوزيع/الطبعة االوىل ٢٠٢٠
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تبارْت يف رأيس
كرياُت النَزِق

تقّيأْت ألواَنها يف األواِني
املُْسَتطرَقِة

تثاَءَبْت ذئاُب الّنمل ِ
يف َرساديِب الّسحايل

أوقَدْت ريَش البالبل ِ
لَطهي إفطاِر

الّثعالِب

ِ جاَء الفجُر محنيَّ الّظهر 
يتسّول ُخيوَط الّشمِس

املشنوقِة يف كبِد
الِخراِف

اْضمَحلّْت شفاُه الحديِث

توّرمْت مؤّخرات ُ

الُجَمل ِ
بالَِت األرانُب عىل رؤوِس

الخَجل ِ

أَْوَمأْت للَعنادل ِ
أن إْرَحيل

ما عاَد الفضاُء يحَتمُل
ُثغاَء

الّنسوِر

تجّشأَ َقلَمي عيون َ
النقِط

فأْبرََقِت الّسماُء
ُممطرًَة أفواَج الخفافيِش

إْرتَدِت البومُة َفساتنَي
الزّفاِف

َزغرََدْت الَطناطُل
فوَق منائَر

الضمري ِ
فاْنَتَحَب القَمر
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أخـذت  العرشيـن  القـرن  بدايـة  منـذ 
الكتابات النثرية الفنية تتجه اىل اإلختزال 
والتكثيـف وااليحاء واألسـلوب الواضح 
املرشق : عبارات قصرية ، وصور متألقة 
، مـع حذف كل ما يمكن للقارئ نفسـه 
أن يكتشفه بني األسطر أو يتخّيله . وقد 
بلغ هذا األسـلوب الربقـي ذروة نضوجه 
يف العقديـن الثانـي والثالـث مـن القرن 
العرشيـن يف قصـص وروايات أرنسـت 
همنجـواي ، صاحـب أسـلوب « الجبـل 
الجليدي العائم « الذي ال يظهر منه فوق 
السطح سوى الثمن ، أما األجزاء السبعة 
الباقية ، فيكمله كل قارئ حسـب فهمه 
وتأويلـه للنص . وبذلك يمكـن اختصار 
قصـة من عرشين صفحـة اىل صفحتني 

أو ثالث صفحات .
ويف الفـرتة الزمنيـة ذاتهـا كان الكاتـب 
الرويس اسـحاق بابل يكتب برتكيز أشد 
اىل درجـة أثار إعجاب همنجواي نفسـه 
، الـذي قال يف رسـالة مؤرخة ١٢ كانون 
اىل  أعمالـه  مرتجـم  اىل   ١٩٣٦ الثانـي 
اللغة الروسـية ايفان كاشـكني ( ١٨٩٩ 
– ١٩٦٣ ) :» عرفـت بابـل منـذ ان قرأت 
الرتجمة الفرنسية ملجموعته القصصية 
« الفرسـان الحمـر « . تعجبنـي أعماله 
جـدا . عنده مـادة قصصية مدهشـة ، 
ويصوغها عىل نحو ممتاز «.قصص بابل 
مضغوطة اكثر من قصيص ومضامينها 

ثرية. وهذا دليل عىل قدراته الفنية» .
وعندمـا إلتقى إرنسـت همنجواي بإيليا 
ايرنبـورغ يف مدينـة مدريـد املحـارصة 
عـام ١٩٣٧ قـال همنجـواي معـرباً عن 
إعجابـه بفـن بابـل : « يلومونني ألنني 
أكتب بإيجـاز ، ولكنني وجـدت أن بابل 
يكتب بشـكل جيد وعىل نحو أكثر كثافة 
مـن كتاباتي . ولم اكن اعـرف ان للرسد 

القصيص عالقة بعلم الحسـاب . أي أنه 
مـن املمكن أن يكتب املـرء بكثافة أكثر ، 
مثل الجبن الذي تم عرصه بشدة ليخرج 

منه املاء تماما .
كل جملـة من كتابات همنجواي أو بابل 
أو ترومـان كابوتـي أو ريمونـد كارفـر 
محّملـة بمعلومـة جديـدة : ال تكرار وال 
حشو وال بهرجة لغوية . انك ال تستطيع 
أن تحـذف أو تضيـف اىل أي نـص مـن 
نصوصهـم لفظـاً آخر ، أو تكتـب لفظاُ 
بـدالً عـن آخـر .وهـذا األسـلوب يتميز 

بالدقة والوضوح .
لكـن اغلـب الكتـاب العـرب املعارصين 
يميلـون اىل البهرجة اللغوية واإلسـهاب 
والحشـو واالطناب  ،واستعمال األلفاظ 
العائمـة ، بـدال مـن االهتمـام باملعاني 
واالفكار واالسـاليب والصـور املوحية ـ 
والتفاصيـل الدالـة . . وأرى أن هـذا أحد 
األسباب الرئيسـية لقلة ترجمة األعمال 
اللغـات  اىل  املعـارصة  العربيـة  األدبيـة 

األجنبية .
بهرجـة  تعبـري وتوصيـل ال  اداة  اللغـة 

الفاظ 
ان مـن يتصـدى لرتجمة روايـة او قصة 
قصرية عربيـة اىل احدى اللغات العاملية ، 
واسعة االنتشار كاإلنجليزية أو الفرنسية 
أو االملانية ، سيكتشـف رسيعا ان النص 
املرتجم اصبح باهتا ومخلخال مهما بذل 
من جهد ، ومهما كان اتقانه للغتني : لغة 
األصـل واللغة املنقول اليهـا ، ألن معظم 
النصـوص الروائيـة والقصصية ، وحتى 
املقاالت األدبية العربيـة زاخرة باأللفاظ 
املزوقـة ، وتكـرار املعاني ذاتهـا  بألفاظ 
مختلفة وبالكلمـات العائمة التي ال تدل 
عـىل أي معنـى  ،  وبالتفنـن يف التهويـم 
الرومانيس  بحيث يبدو النص املرتجم بال 

معنى  حقيقي .، وغري جدير بالقراءة .
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عاش زوج و زوجة سـويا ملدة ثالثني عاما، و يف الذكرى السـنوية 
لزواجهمـا اسـتقيظت الزوجـة يف الصبـاح الباكـر لتعـد الكعـك 

املخصص لهذه املناسبة كما جرت العادة.
و كان التقليد املتبع بينهما ان  يتشاركا االفطار املكون من الكعك 
و الزبـدة، و كانـت الزوجـة تقطع الكعـك من املنتصـف و تدهن 
القطعتني بالزبدة و تعطي الجزء العلوي الزوج و تاخذ هي الجزء 

السفيل.
اال انهـا يف هـذا اليوم ترددت يف ذلك و اخذت تحدث نفسـها: طيلة 
الثالثـني عاما و انا احلـم يف ان اتناول الجزء العلـوي من الكعكة، 
و لقد حان الوقت لذلك، فانا اسـتحق هـذه املكافأة، فلقد كنت له 
الزوجة و العشـيقة و عملت بجهد عىل تنشـئة اوالدنـا االربعة و 
تربيتهـم عىل األخالق الحميدة. كما كنت مثالية يف تاديت واجباتي 

املنزلية. و بذلت الكثري السعاد عائلتي. 
حسـمت الزوجة امرها و قدمت الجزء السفيل من الكعك لزوجها، 
و كـرست تقليـدا متعارف عليه بينهما طيلة ثالثـون عاما. تناول 

الزوج حصته و ابتسم:  يا لها من هدية رائعة  يا زوجتي العزيزة، 
لقـد كنت اتناول الجزء غري املحبب يل ملدة ثالثني عاما اعتقادا مني 

انك تفضلني الجزء السفيل من الكعك و انه يعود لك.

حـني يتعلق األمر بالنوم، فإن كل ما يتم إظهاره هو تعبري صادق 
ورصيـح عـن خفايا شـخصيات قـد ال يدركها حتـى املعني عن 
نفسـه. السـبب يرتبط بكون الالوعي هو الذي يفرض سـيطرته 

خالل النوم وعليه فإن كل الدالئل تكون األصدق واألوضح.
كل شـخص يتعامل مع وسـادته بطريقة مختلفـة، لذلك تمعني 
جيداً يف الصور وإختاري وضعيتك خالل النوم وسنكشف لك ما ال 

تعرفينه عن صفات شخصيتك.
الصورة رقم ١

يف حال كنت تضعني الوسـادة تحت رأسك وإنما تقومني بالضغط 
عليها لدرجة انها تبدو كما لو مرت عليها سيارة خالل الليل فهذا 
دليل عىل شـخصيات فنية من الطـراز االول، تعرب ذاتها من دون 

قيود ما يجعلها فاحشة بعض اليشء.
هنـاك مليون فكرة يف رأسـك، وانـت تنتظرين تجربـة كل واحدة 
منهـا. محيطك يعترب بأنك جريئة أكثر مما يجب لكنك ال تكرتثني 

عىل اإلطالق.
الصورة رقم ٢

 إحتضان الوسـادة من املقاربات الشـائعة وهـي تدل عىل أمرين 
متناقضـني. األول هـو حاجـة اىل عاطفة لم يتم إشـباعها خالل 
الطفولـة وحنني اىل تلك املرحلة الخالية مـن الهموم. والثاني هو 
العكس تماماً، أي قوة وغريزة أمومة خارقة لكونك من االشخاص 

الذي يقدمون الدعم والحب ملحيطه.
الصورة رقم ٣

تغطية الرأس بالوسـادة أو لفها حوله دليـل عىل أنك تبحثني عن 
أمر ما مفقود يف حياتك. اآلمان الذي تشـعرين فيه عندما تنامني 
داخل «الرشنقة» هذه هو تخدير مؤقت لشـعورك بالضياع. عليك 
مسـاعدة نفسك عىل العثور عىل ما تبحثني عنه الن وضعك الحايل 

ال يبرش بالخري.
الصورة رقم ٤

يف حال كنت تذهبني اىل النوم كل ليلة وتكون الوسادة تحت رأسك 
ثم تجدينها عىل األرض يف اليوم التايل فلعلك تعانني من مشاكل يف 

تقبل السـلطة والسـيطرة. خالل النوم الالوعي الخاص بك يظهر 
بأنك ال تحبني اإللتزام بكل ما هو عادي. صحيح أنه خالل حياتك 
اليومية تحاولني املوازنة لكن حني يسـيطر الالوعي فهو يسـتغل 

الفرصة للتخلص من كل القيود املفروضة.
الصورة رقم 5

لعلك من النوع الذي يجد صعوبة بالغة يف الخلود اىل النوم كل ليلة. 
تملكـني طاقة كبـرية وماليني االفكار تجول يف بالـك وعليه فأنت 
تعانـني كثـرياً قبل اإلستسـالم للنوم. وعىل االرجـح تنامني خالل 
مشـاهدة التلفزيون أوالقـراءة. تحتاجني اىل هوايـة ما أو مكان 
مـا يمكنك من تنفيس هـذه الطاقة  الن اإلسـتمرار بهذه املعاناة 

يجعلك رسيعة التوتر والغضب.
الصورة رقم 6

انت إنسـانة تملك قدرة كبرية عىل التعاطف مع االخرين وتبحثني 
عـن محيـط يمنحـك الحـب واإلهتمـام. تحاولني وبشـكل دائم 
حـل مشـاكل االخرين وغالباً مـا تجدين نفسـك يف مواقع غريبة 
ومحرجة. التعاطف أمر رائع لكنك عليك البدء باإلهتمام بنفسـك 

أيضاً.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية، 
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف 

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.
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1901 - نشوب معركة الرصيف بني الشيخ عبد 
العزيز الرشـيد وأهـايل حائل وقبيلة شـمر من 
جهة، وبني الشـيخ مبارك الصبـاح واألمري عبد 
العزيز بن سعود وغالبية قبائل الجزيرة العربية 

من جهة أخرى.
1916 - إيطاليا تنضم إىل معاهدة سايكس بيكو 

املوقعة بني إنجلرتا وفرنسا وروسيا.
1931 - أعمال شغب ثانية يف اليابان قبل يومني 
مـن حـدوث االنقـالب املخطـط له، ولكـن مرة 
أخرى فشـل مثريو الشـغب يف تحقيق هدفهم، 

عرفت هذه األحداث بحادثة مارس.
1943 - قوات الحلفاء تستويل عىل مدينة قفصة 
التونسـية وذلك بعد طرد القـوات األملانية منها 

أثناء الحرب العاملية الثانية.
1948 - فرنسـا واململكة املتحدة ودول بنلوكس 
يوقعـون ”اتفاقيـة بروكسـل“ يف أول خطـوة 

لتأسيس حلف شمال األطليس.
1959 - الداالي الما الرابع عرش يهرب من التبت 

إىل الهند وذلك بسبب مالحقة الصينيني له.
1966 - عـودة املركبة الفضائيـة ”جيميني 8“ 
التـي أقلعت قبل يوم وعىل متنهـا رائدا الفضاء 
نيل آرمسرتونغ وديفيد سكوت والتي نجحت يف 
أول إرساء ناجح مع الصاروخ الفضائي أجينا.

1969 - انتخـاب جولـدا مائـري رئيسـة لوزراء 
إرسائيـل، لتكون أول امـرأة تتوىل منصب رئيس 

وزراء فيها.
1989 - الحـراس املسـلمون للمسـجد األقىص 
يعثرون عـىل كمية مـن القنابل داخل املسـجد 

يف  لتسـتخدمها  يهوديـة  جماعـة  وضعتهـا 
تفجريه.

2000 - رشكة فورد تشـرتي عالمـة الند روفر 
من رشكة بي إم دبليو للسيارات.

2003 - وزيـر الخارجيـة الربيطاني روبن كوك 
يسـتقيل من منصبه وذلك بسبب رفضة الحرب 

عىل العراق.
2011 - مجلـس األمن الدويل يتبنى قراًرا يقيض 
بفـرض حظر طريان فـوق األجـواء الليبية عدا 
رحالت طائرات اإلغاثـة مع اتخاذ كافة التدابري 
الرضوريـة األخرى لحمايـة املدنيني من قصف 
القـوات املواليـة للعقيـد معمـر القـذايف، وذلك 
ملواجهة عمليات القصف التي تقوم بها القوات 
الحكوميـة ملواجهـة الثـورة املندلعـة منـذ 17 
فرباير، وقد صوت عىل القرار الذي تبنته اململكة 
املتحـدة وفرنسـا والواليات املتحـدة ولبنان 10 
دول من الدول األعضاء يف املجلس، وامتنعت كل 
من روسـيا والصني وأملانيا والربازيل والهند عن 

التصويت.
االنفصـال،  السـتفتاء  تمريـر  بعـد   -  2014
جمهوريـة القرم تعلن اسـتقاللها عن أوكرانيا 

وتبدأ عملية االنضمام إىل االتحاد الرويس.
إرسائيـل  يف  الحاكـم  الليكـود  حـزب   -  2015
ِبقيادة بنيامني نتنياهو يفوز ِبأغلبيَّة املقاعد يف 

الكنيست عرب االنتخابات النيابيَّة لِسنة 2015.
2017 - ملك املغرب محمد السـادس ُيعني سعد 
الدين العثماني رئيسـاً للحكومـة املغربية خلفاً 

لعبد اإلله بن كريان.

رأيس
1ميزان o توهج ونور يف الصباح

التقليـدي  اللبـاس   o املـاء  2فيـض 
الغربي

3ظالم (معكوسة) o أبو االمراء
4كلمة مـن 6 حـروف ولكنها تجمع 

كل الحروف o نصف راشد
الـذي يصـدره  الصـوت   o 5للتمنـي 

الحصان
6قشـطة o توزيـع ماء الـرشب عىل 

الحجاج (معكوسة).
7علية القوم o سائل فيه رس الحياة

8نقطـة ارتبـاط وانفصـال األم عن 
وليدهـا o الـة موسـيقية جلدية o يف 

السلم املوسيقي
9يشء ال يسـري إال إذا رضبتـه عـىل 

رأسه عدة مرات
10إذا سخنته كثريا تجمد o - لها عني 

واحدة ولكنها ال ترى

أبـــــــراج

ال تجعل األفكار السـلبية والسوداوية تفسد يومك. 
ستشـعر بالراحـة والطمأنينـة فقـط إذا تحدثت مع 
شـخص تحبـه ويحبـك. ربمـا تنقذ شـخصا مـا اليوم 
من املـوت أو ربما تسـعف حيوانا مصابا تجـده يف طريقك. 

مساعدتك واهتمامك باآلخرين يعيد إليك ثقتك بنفسك.

تركز اليوم عىل حياتك الشـخصية. خالل األشـهر 
القليلـة املاضيـة، تحسـنت عالقتـك بمـن حولك.
مازلـت حتى اآلن لم تتمكن مـن تحقيق أهدافك التي 
حددتها خالل الفرتة املاضية. تبدو اليوم مرصا عىل رأيك 

ولن تتقبل رأي الطرف اآلخر.

قليـل من الـرتوي واليقظة يجنبـك التعرض ألي 
أزمات أو مشـاكل. قد تكـون بحاجة إىل مصاريف 
إضافية غـري متوقعة يف فرتة ما بعد الظهرية.ما كنت 
تراه مسـتحيال سـيصبح ممكنا، فتجد الحلول ملشاكلك 
بطريقـة رسيعة وتتصالح مع نفسـك. تتاح لـك العديد من 

الفرص لاللتقاء بأشخاص ينالون إعجابك.

أنت شـخص ال تحب الحيـاة الروتينية.وال تخاف 
أبدا مـن املجهـول. تحـب االنفتـاح والتعرف عىل 
أشخاص من بالد مختلفة. تشـعر أحيانا أنك بحاجة 
إىل تغيري حياتك بالكامل. حتى تريض رغباتك اليوم، ربما 

تخوض تجارب جديدة تغري شكل حياتك تماما.

ربمـا تختلف مـع أحـد أقاربك يف بعـض وجهات 
النظر، وربما يتحول هذا الخالف إىل مشـكلة. ربما 
تحـاول أن تجـد حال لها، ولكن ستفشـل. سـتنفعل 
ويزداد غضبك بسبب املوقف الحايل، ولكن ال تقلق فربما 
يتحـول املوقـف لصالحـك يف النهايـة وتتعزز عالقتـك بهذا 

الشخص.

نظرتك السـلبية لكل يشء ستدمر حياتك وتجعل 
مشـاكلك تتضاعف. تمسك بكل ما يجعلك سعيدا. 
عليك أال تشـغل نفسـك باملهـام املعقـدة خاصة هذا 
اليـوم. كن حـذرا فأنـت معـرض إلصابات بسـيطة أو 
لفقـدان يف الوعي بسـبب قلة تركيزك. عليـك أن ترتاح قليال 
هذا املسـاء حتى يتحسـن وضعك الصحي ويتحسن مزاجك 

أيضا.

قضيت الفـرتة املاضيـة يف إنجاز بعـض األعمال 
واملهام والقيـام ببعض الواجبـات األخرى، ولكن 
اليوم قد حان الوقت لالسـرتخاء واالستمتاع بالحياة 
فقط. الحـظ يحالفك اليوم، فكن متفائال. تناول وجبتك 

املفضلة مع الرشيك يف املساء.

مـن املتوقـع أن تتـاح لـك فرصـة اليـوم ملقابلة 
مجموعـة من األقـارب يف وقـت واحد للمناقشـة 
يف موضـوع ما. أحيانا يسـتغل بعضهـم أو معظمهم 
طيبتك فكن حـذرا. تحاول أن تخدم من حولك دون حتى 
التفكري يف نفسـك وهذا ترصف غري صحيـح. فكر جيدا قبل 

اتخاذ أي خطوة.

انتبه فمعظم األشـخاص ال يحبـون التعامل مع 
األشـخاص الوقحـني أو املتهوريـن. كن مبتسـما 
ومتفائال وشجع من حولك عىل التعامل بشكل إيجابي 
مع أي مشـكلة. اقنع نفسك بأن كل يشء سيكون سهال 

وبسيطا فقط إذا اجتهدت.

ألـم تتعجب اليوم إذا شـعرت أنك عـىل دراية بكل 
ما يحدث مـن حولك؟ ربما يلجأ إليك البعض اليوم 
ملعرفـة بعض األخبار أو لطلب النصيحة. لديك القدرة 
عىل إيجاد حلول بكل سـهولة ألي مشـكلة سـواء كانت 

هذه املشكلة تخصك أو تخص املحيطني بك.

اهتـم بالرشيـك اليـوم، وال تضـع وقتـا طويال يف 
التفكري. من األفضل أن تنفذ الخطط التي وضعتها 
مسـبقا عىل أرض الواقع اليـوم. ال تقض وقت فراغك 
يف املنـزل اليـوم بل من األفضل أن تقضيـه مع الرشيك يف 

مكان هادئ. تذكر أن السعادة قرار.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تأخـذ اليوم قرارا بتغيريكافة األشـياء من حولك. 
أوشـكت عىل القيـام بتغيريات جذريـة يف حياتك. 
ال يسـتطيع أي شـخص أن يقـف يف طريقـك اليوم. 
تجتاز كل الصعوبات وتنجح يف كل التحديات. ربما تنىس 

أصدقاءك وأرستك هذا اليوم بسبب كثرة أعمالك.
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أفقي
1يمـني o الجزء الذي يـؤكل من نبات 

قصب السكر (معكوسة)
أبـواب  أو  2بيـت ليـس فيـه نوافـذ 

(كلمتان)
3ألغاها االسالم وحرمها قبل 14 قرنا

4حرفان من شاة o سقاية الزرع
 o (معكوسـة) 5رشكة نفط اماراتية

خصم
 o 6يف وقـت متأخـر مـن هذا املسـاء

عضو يف الوجه
7يشء ترميـه يف البحـر كلما احتجت 

إليه (كلمتان) oنصف ساهر
8إجابة o مهم أو سـار عىل غري هدى 

o نصف مبني
9يوصلك من بيتك إىل عملك وبالعكس 

دون أن يتحركo غىل املاء
10نصف فرقة o - أشـرتيه بمايل و ال 

أدخله داري

يرضب للشخص الذي يقع يف شدة كبرية ، وأمر عظيم ، فال يستطيع الجهر 
به ، أو الكشف عنه ، لفداحة األمر وهول ال دة .

أصله:
أن رجـال كان يعمـل ببيع الحبوب من رز وقمح وشـعري وعدس ونحو ذلك 
. وكان له دكان كبري يقع يف أول الزقاق الذي يسـكنه . وكان للرجل زوجة 
مليحة حسـناء ، ولكنها كانت خبيثة ، ماكرة ، لعوبا .. وك ان لها عشـيقا 
شابا يزورها بني الفينة والفينة – عند غياب زوجها عن البيت  ويف ذات يوم 
جـاء العاشـق لزيارة املرأة يف بيتها ، فدخل إليهـا ، وجلس معها يتحدثان . 
وبينمـا هما كذلك ، دخل عليهما الـزوج عىل غري عادته يف املجيء إىل البيت 
ورأى إمرأته تجلس مع ذلك الشاب الغريب ، فستوىل عليه الغضب ، وثارت 
النخوة يف رأسه، فاستل خنجره من غمده ، وهجم به عىل الشاب يبغي قتله 
. لكـن الشـاب أرسع ب لفرار مـن البيت ، ووّىل هاربـا ، وخيش أن يفتضح 
أمـره وأمـر املرأة بني الناس ، فتلوك األلسـن سـمعته وسـمعة صاحبته . 
فلما مّر من أمام دكان الرجل غرف بيده قبضة من العدس املعروض للبيع 
، واسـتمر يف ركضـه ، وه و يوهـم النـاس أن الرجل إنما ينتـيض خنجره ، 
ويركـض خلفه ، من أجل ذلك العدس الذي نشـله من دكانه . ورأى الناس 
ذلـك ، فصاحـوا بالرجل : (( رويدك ياهذا .. أتقتل شـخصا من أجل قبضة 
من عدس ؟ إتق الله يارجل )) . فص اح الزوج املسكني بهم قائال : (( إلْحْك 
وياكم .. { إلْيدري يدري .. واملايدري گبضة عدس } . ثم علم الناس بعد ذلك 

بأمر الرجل وخيانة زوجته له ، فعجبوا من خيانة املرأة وكيدها .
وذهـب ذلـك القـول { إلْيـدري يـدري …. واملايـدري گبضة عـدس } مثال 

متداوال.



يبدو أن مدّرب املنتخب الّسـويدي سيوّجه الّدعوة لنجم ميالن 
زالتان إبراهيموفيتش لتقمص زي املنتخب الّسويدّي مجدداً.

وانطلقت مسـرية زالتان مع منتخب بالده عام 2001 وشارك 
يف 116 مباراة أحرز خاللها 62 هدفاً.

الثانيـة ضمـن  وينافـس املنتخـب السـويدي يف املجموعـة 
 FIFA التصفيات األوروبيـة املؤهلة إىل نهائيـات كأس العالم
قطـر 2022™، بجـوار كل مـن إسـبانيا واليونـان وجورجيا 
التصفيـات  يف  مشـوارها  السـويد  وستسـتهل  وكوسـوفو. 

الخامـس  يف  جورجيـا  ضيفتهـا  بمواجهـة 
والعرشين من الشهر الحايل قبل أن تحل ضيفة 
عـىل كوسـوفو يف الثامن والعرشيـن من آذار/

مـارس، وبعد ثالثة أيام ستسـتضيف إسـتونيا 
ضمن التصفيات ذاتها.

وكان زالتـان البالـغ من العمـر 39 عاماً قد عرب 
يف وقت سـابق عن رغبته يف العودة لحمل قميص 

منتخب بالده.

استعاد برشلونة وصافة الدوري اإلسباني لكرة القدم من غريمه 
ريال مدريد بفوزه عىل ضيفه هويسكا  4 - 1 يف ختام الجولة 27 

من املسابقة.
وأنطوان  و(90)   (13) مييس  من  كل  لربشلونة  سّجل 
مري  رافا  ولهويسكا   (53) ومينغيزا   (35) غريزمان 

(4+45) من ركلة جزاء.
وقلّص برشلونة بهذا الفوز الفارق مع املتصدر أتلتيكو مدريد إىل 
 63 مقابل  نقطة   59 يملك  الكتالوني  النادي  بات  إذ  نقاط،  أربع 
من  خيتايف  مع  أرضه  خارج  السبت  تعادل  الذي  ألتلتيكو 
امللكي فوزاً مثرياً  الفريق  أهداف، يف حني حقق  دون 
مؤقتاً  الثاني  للمركز  وصعد  إلتيش  ضيفه  عىل 

برصيد 57 نقطة.
ويصب فريق املدرب الهولندي رونالد كومان 
كامل تركيزه عىل الدوري بعد خروجه من 
أمام  أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  ثمن 
باريس سان جريمان الفرنيس الذي فاز 
(4 - 1) وتعادل  عليه يف أرضه ذهاباً 

معه يف اإلياب بهدف ملثله.
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أعلـن منظمـو دورة ميامـي الدوليـة يف كرة املـرضب، أوىل 
دورات املاسـرتز لأللف نقطـة، أن الربيطانـي أندي موراي 
املتوج بلقبهـا مرتني عامي 2009 و2013، سيسـتفيد من 
بطاقـة دعوة لخوض غمارها يف الفرتة بني 22 ’اذار/مارس 

الحايل والرابع من نيسان/أبريل املقبل.
وقال مدير دورة ميامي الالعب السـابق جيمس باليك: ”من 

املثري أن نرى آندي يعود إىل ميامي“.
وأضاف: ”بصفتي شخصاً كافح للتعايف من اإلصابات طوال 
مسـريته االحرتافيـة، أتفهم واحرتم كل العمل الشـاق الذي 

قام به آندي للعودة إىل املالعب“.
وعانى املصنف أول عاملياً سابقا واملتوج بثالثة ألقاب كربى 
يف مسريته االحرتافية (ويمبلدون 2013 و2016، وفالشينغ 
ميـدوز 2012) كثرياً يف األعوام األخـرية وتحديداً عام 2017 
مـن إصابات عـدة يف الـورك والفخذ اضطرتـه إىل الخضوع 
لعمليـات جراحية عـدة، حتى أن معاناتـه البدنية دفعته يف 

أوائل عام 2019 إىل التفكري يف االعتزال.
وقـرر االسـكتلندي، البالـغ من العمـر 33 عامـاً، مواصلة 
مسـريته االحرتافية لكنه لم يلعب سوى مباريات قليلة عام 
2020 (7 مباريـات) بسـبب فـريوس كورونا الـذي أصيب 
بـه يف كانون الثاني/ينايـر املايض وأرغمه عىل االنسـحاب 
من بطولة بطولة أسـرتاليا املفتوحـة، أوىل البطوالت األربع 

الكربى، يف ملبورن.
وخـرج موراي مـن الـدور ثمـن النهائـي لـدورة روتردام 
الهولندية مطلع الشهر الحايل عىل يد الرويس أندري روبليف 

الذي توج باللقب الحقاً.
وأعلـن مـوراي انسـحابه مـن دورة دبي الدولية االسـبوع 

املايض بسبب إنجاب زوجته لطفلهما الرابع.
وسـيكون الفرنيس هوغو غاسـتون بـني الدعوين لخوض 
دورة ميامي التي تشـهد مشـاركة 74 من أفضـل 77 العباً 
يف العالـم، يف مقدمتهم الرصبي نوفاك دجوكوفيتش، املتوج 
بلقـب بطولة أسـرتاليا املفتوحة، واالسـباني رافايل نادال، 
فيما يغيب السويرسي روجيه فيدرر الذي استأنف املنافسة 
األسـبوع املايض يف الدوحة بعد 13 شهرًا من الغياب بسبب 
عمليتني جراحيتـني يف ركبته اليمنى، حيـث فضل مواصلة 

التدريبات استعدادا لخوض موسم املالعب الرتابية.
وتشهد منافسات السيدات مشاركة 72 من أفضل 77 العبة 
يف العالـم يف مقدمتهـن اليابانية نيومي أوسـاكا، املتوجة يف 

ملبورن، واألمريكية سريينا وليامس.

أعاد املهاجم الـدويل الربتغايل ديوغو جوتا 
فريقـه ليفربـول حامـل اللقب إىل سـكة 
االنتصارات بتسجيله هدف الفوز يف مرمى 
مضيفه وفريقه السـابق وولفرهامبتون 
1 -صفر يف ختـام املرحلة 28 من الدوري 

اإلنكليزي.
وسـجل جوتا الـذي انضـم إىل ليفربول يف 
أيلول/سـبتمرب املايض مقابـل 57 مليون 
دوالر الهدف الوحيد يف الدقيقة الثانية من 

الوقت بدل الضائع من الشوط األول.
ولعـب جوتا الـذي غـاب أكثر مـن ثالثة 
أشـهر بسـبب االصابة، أساسيا اىل جانب 
الثنائـي املرصي محمد صالح والسـنغايل 
سـاديو مانيه، يف غيـاب الربازييل روبرتو 
فريمينو، فكان الثالثي صانع هدف الفوز 
من هجمة مرتدة منسـقة تبـادل خاللها 
صالح الكرة مع مانيـه ومنه اىل الربتغايل 
املتوغـل داخـل املنطقـة فسـددها قوية 
بيرساه عىل يمـني مواطنه حارس املرمى 
الدويل روي باتريسيو الذي ملس الكرة بيده 

دون أن ينجح يف إبعادها.
وهو الفوز األول لليفربول بعد خسـارتني 
متتاليتـني والثانـي يف مبارياتـه الثماني 
األخـرية التي منـي خاللها بسـت هزائم 

بينها خمسة عىل ملعبه ”أنفيلد“.
واسـتفاد ليفربـول جيـدا مـن خسـارة 
 ،1-2 برينـيل  ضيفـه  أمـام  ايفرتـون 
وتوتنهـام أمـام جاره ومضيفه آرسـنال 
بالنتيجـة ذاتهـا، ليلحق بـاألول إىل املركز 
السادس برصيد 46 نقطة وبفارق نقطة 

واحـدة أمـام توتنهـام الـذي تراجـع اىل 
املركـز الثامن، علما بأنه لعب مباراة أكثر 

منهما.
كما اسـتغل ليفربول أيضا خسارة وست 
هـام الخامـس أمـام مانشسـرت يونايتد 
الثانـي صفـر1- األحـد، وتعثر تشـيليس 

الرابـع أمـام مضيفه ليدز يونايتد سـلبا، 
ليقلـص الفـارق اىل نقطتـني عـن األول 
وإىل أربـع نقاط عـن الثاني يف سـعيه اىل 
إنهاء املوسـم بني األربعـة األوائل لضمان 
أبطـال  دوري  مسـابقة  يف  مشـاركته 
أوروبـا املوسـم املقبل. وخـاض ليفربول 

املباراة يف غياب العديد من نجومه بسـبب 
اإلصابـة، وعانى األمريـن لتحقيق الفوز 
ألن وولفرهامبتـون كان الطرف األفضل 
واألخطـر أغلب فـرتات املبـاراة خصوصا 
يف شـوطها األول. وكاد وولفرهامبتـون 
يفعلهـا مبكـرا بتسـديدة قويـة ملدافعه 

الدويل الربتغايل نيلسـون سـيميدو تصدى 
لها حارس املرمى الربازييل أليسـون بيكر 

بصعوبة .(5) 
وأهـدر مانيـه فرصـة ذهبيـة الفتتـاح 
التسـجيل إثـر تلقيـه كـرة عرضيـة من 
أرنولد فتابعها بارتماءة  ترينت-ألكسندر 
رأسـية بجـوار القائـم األيـرس للحارس 

باتريسيو .(37) 
ونجـح ليفربـول يف افتتاح التسـجيل من 
هجمة مرتدة منسقة تبادل خاللها صالح 
الكـرة مع مانيـه ومنه إىل جوتـا املتوغل 
داخـل املنطقـة فسـددها قويـة بيرساه 
اسـكنها عـىل يمني الحـارس باتريسـيو 

 (45+2).
وسـجل صالح هدفا ألغـاه الحكم بداعي 
التسـلل بعـد اللجـوء اىل حكـم الفيديـو 

املساعد يف آيه آر .(85) 
وشهدت الدقيقة 86 إصابة حارس مرمى 
وولفرهامبتـون بارتجـاج يف الدمـاغ إثر 
اصطدامـه بقائـده املدافع كونـور كودي 
حيث توقفـت املباراة ألكثر من 13 دقيقة 
قبل ان يتم اخراجه عىل نقالة ودخل جون 

رودي مكانه.
تبديالتـه  أنهـى  وولفرهامبتـون  وكان 
القانونية الثالثة، فاسـتفاد من التبديالت 

اإلضافية يف حاالت االرتجاج الدماغي.
وكانـت أندية الدوري صوتـت عىل إدخال 
تبديلني إضافيني لكل مبـاراة ولكل فريق 
يف حالـة إصابة العب بارتجـاج يف الدماغ 

اعتباراً من كانون الثاني/يناير املايض.

فتـح الفرنيس زين الديـن زيدان مدرب ريـال مدريد 
اإلسباني لكرة القدم الباب أمام عودة محتملة لنجمه 
السـابق مهاجم يوفنتـوس اإليطايل الـدويل الربتغايل 

كريستيانو رونالدو.
وردا عىل سـؤال يف لقـاء صحايف مع قناة ”سـكاي“ 
اإليطاليـة، قال زيدان: ”عندما تكون هناك شـائعات 
كثرية (عن احتمـال عودة رونالـدو إىل ريال مدريد)، 

فربما يكون هناك بعض الحقيقة يف ذلك؟“.
وأضاف: ”إنه ممكن، إنه ممكن ...“.

وتابع: ”نحن نعرف كريستيانو، نعرف شخصيته وكل 
مـا فعله يف ريال مدريد. لكنه اليوم العب يف يوفنتوس 

ويجب أن يكون هناك احرتام له وليوفنتوس“.
وأردف قائـال: ”فعلـت مـا كان يتعني عـّيل فعله مع 
كريسـتيانو. دعونـا نرى ما سـيحدث يف املسـتقبل. 
أتيحت يل الفرصة لتدريبـه، إنه العب مثري لإلعجاب. 

اليوم يوفنتوس هو املستفيد من خدماته“.
وانترشت شائعات كثرية يف اآلونة االخرية وتحديدا منذ 
الخروج املخيب ليوفنتوس من ثمن نهائي مسـابقة 
دوري أبطـال أوروبا عىل يـد بورتو الربتغايل، مفادها 
أن رونالـدو قد يعود اىل صفوف النادي امللكي بسـبب 
االنتقادات الكثرية التـي وجهت اليه لعدم قدرته عىل 
قيادة فريق ”السيدة العجوز“ اىل إحراز اللقب القاري 

الـذي يلهـث وراءه منذ عـام 1996 ولقبـه الثاني يف 
تاريخه يف املسابقة.

وتعاقد يوفنتـوس مع رونالدو صيف 2018 من ريال 
مدريـد مقابـل 117 مليون يـورو من أجـل التتويج 
بالـكأس ذات األذنـني الطويلتني.وأشـارت صحيفة 

”ماركا“ وقناة ”إل شريينغيتو“ إىل محادثات محتملة 
بني وكيل اعمال ”يس آر 7“ خورخي منديش وأعضاء 

من مجلس ادارة النادي املدريدي.
وأكد رونالدو يف تعليق تحت صورة نرشها عىل موقع 
إنسـتغرام عقب تسـجيله هاتريك يف مرمى كالياري 

(1-3) يف الدوري ورفع غلته من األهداف يف املباريات 
الرسـمية اىل 770 هدفـا محطمـا الرقـم القيـايس 
السـابق والذي كان بحوزة االسطورة الربازييل بيليه، 
أن ”املسـتقبل هو غًدا وال يزال هناك الكثري لنكسـبه 

مع يوفنتوس والربتغال!“.
ورّد املديـر الريايض ليوفنتـوس فابيو باراتيتيش عىل 
شـائعات عودة رونالدو إىل صفوف ريال مدريد قائال 
لشـبكة ”سـكاي سـبورتس“: ”تواجده معنا يشكل 
امتيـازا بالنسـبة لنـا. سـيبقى معنا وهـو جزء من 

مستقبل يوفنتوس“.
مـن جهتـه، أكـد زميلـه السـابق يف الهجـوم امللكي 
الفرنيس كريم بنزيمة أنه سيكون سعيدا باللعب مرة 

أخرى مع النجم الربتغايل.
وقـال بنزيمـة يف مؤتمـر صحايف: ”مع كريسـتيانو، 
حققـت الكثري هنـا يف مدريـد، الكثري مـن األهداف، 
الكثـري من الهجمـات... لكن ذلـك كان قبل ما يقرب 
من ثالث سـنوات. يلعب كريسـتيانو اليوم مع فريق 
آخـر. لسـت الرئيس أو املـدرب. ال أعرف مـا إذا كان 
يشـعر باالرتيـاح أم ال يف يوفنتـوس. اللعب معه مرة 
أخرى بالطبـع (إذا كان هذا ما يرغب فيه) ألنه معي 
دائما ما يترصف بشـكل جيد جدا. إنه العب يسـجل 

دائما األهداف“.
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قالـِت اللجنة األوملبيـة اإليطالية إن روما خرس الطعن 
األخـري عـىل عقوبة اعتبـاره خارسا 3 -صفر بسـبب 
تسـجيل العب بطريق الخطأ ومشـاركته أمام فريونا 
بـدوري الدرجـة األوىل اإليطايل لكرة القـدم. ورفضت 
أكـرب محكمة لفـض املنازعـات الرياضيـة يف إيطاليا 
طعن رومـا وأكدت العقوبة األصليـة التي تلت مباراة 
انتهت بالتعادل السـلبي يف اليوم االفتتاحي للموسم يف 
22 أيلول/سبتمرب. وسـجل روما بطريق الخطأ العب 

الوسـط أمـادو ديـاوارا يف قائمـة العبيه تحت 
22 عامـاً بـدالً من نقلـه إىل قائمـة الفريق 

األول بعـد أن أكمـل 23 عامـاً يف تمـوز/
يوليو 2020. وشـارك دياوارا أساسـياً 

يف املبـاراة يف فريونا ولعب 89 دقيقة 
تـم معاقبـة رومـا بعدهـا  لكـن 

باعتباره خارساً 3 -صفر بسبب 
هـذا الخطـأ اإلداري. وأخفـق 

فريـق العاصمـة اإليطالية يف 
اسـتئنافه األول أمام االتحاد 

اإليطايل يف ترشيـن الثاني/
يبقـى  وبهـذا  نوفمـرب. 
للـدوري  الحـايل  الرتتيـب 
اإليطـايل كمـا هـو حيـث 
يحتل روما املركز السادس 
برصيـد 50 نقطـة بينمـا 

يحتل فريونا املركز التاسـع 
برصيد 38 نقطة.

وجه ماوريسـيو بوكيتينو املدير الفني لباريس سـان جريمان رسائل 
مفخخة عن إقصاء برشلونة من دوري األبطال، ودبلوماسية للغاية عن 

ملف تمديـد تعاقد كيليان مبابي، مهاجم الفريق. ورصح بوكيتينو عرب 
شبكة كانال بلس الفرنسية: ”إقصاء برشلونة الذي تواجد بربع النهائي 

ملـدة 13 أو 14 عاًما عىل التوايل هو إنجاز كبري للفريق والنادي“، مضيفا: 
”أعتقـد أن الفريق والالعبني يسـتحقون املزيد من الثنـاء بعد املباراة أكثر 

ممـا وجدوه بالفعل“. وتابع املدرب األرجنتيني: ”كنا مشـلولني يف الشـوط 
األول مـن مباراة اإلياب، لكن هذا وارد يف كرة القدم، وعلينا أن نتعلم من هذا 

املوقف“.يف سياق آخر، تحدث املدير الفني لسان جريمان عن مصري مهاجمه 
الشاب، قائال: ”من املدرب الذي ال يريد مبابي يف صفوف فريقه؟“. وشدد: ”أكثر 

ما يقدره الالعبون هو العالقة الحقيقية وليسـت الوهمية، مما يساهم يف إقناع 
الالعب بأفكارنا وإمداده بها باستمرار“. وأتم ماوريسيو ترصيحاته: ”يجب عىل 

جميـع الالعبني، وباألخص كيليان مبابي يف الوقت الحـايل، إذا كان يخطط لتمديد 
مشواره معنا، أن يتعامل معنا كجهاز فني لم ولن تتغري قناعاته“.
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اكتشـف علماء يف الصني فريوسا 
يف الخفافيش يطابق بنسبة 94.5 
يف املئـة ”كوفيـد19-“، مما يؤكد 
أهمية تتبع الفريوسـات حيوانية 
االنتقـال  عـىل  القـادرة  املنشـأ، 

للبرش.
وتوقـع العلماء أن يواجـه العالم 
جائحة طارئة كل خمس سنوات، 
تكون حيوانية املنشـأ، وتنتقل إىل 
البرش، وهو ما أشارت إليه منظمة 
الصحة العاملية بـ“املرض إكس“.

وتوصل علماء جامعة شـاندونغ 
وأكاديميـة  الطبيـة  فريسـت 
شاندونغ للعلوم الطبية يف الصني، 
إىل اكتشـاف فريوس أطلقوا عليه 
اسـم ”آر بـي واي إن زيـرو 6“، 
تستضيفه الخفافيش، له تقريبا 
نفس الرتكيبـة الجينية لفريوس 
املسـبب   “2 كـوف-  ”سـارس- 

لكوفيد19-.
وبحسـب العلماء، فإن الفريوس 

املشابه جينيا لسارس- كوف2-، 
ال يحتوي بروتني ”سبايك“، وهو 
الذي يكون موجودا عىل السـطح 
لالرتبـاط  للفـريوس  الخارجـي 

بالخاليا البرشية.
وبحسب ويفينغ يش، رئيس فريق 
العلماء الذي أجرى الدراسة، فإن 
املرتبطة بسـارس-  الفريوسـات 
كـوف- 2، منترشة يف بعض أنواع 
الحياة الربية بجنوب رشق آسـيا 

وجنوب الصني.
وأضـاف يش: ”مـا توصلنـا إليه 
يكشف حجم التنوع يف فريوسات 
االسـتمرار  علينـا  الخفافيـش. 
باملتابعة كيـال يحدث تفش جديد 
الحيوانـات  مـن  ينتقـل  لوبـاء 
للبرش“.وكانـت دراسـة سـابقة 
مرتبـط  فـريوس  عـن  كشـفت 
بكوفيـد19- يف الخفافيش برشق 
تايالنـد، أطلق عليه اسـم ”آر أي 

يس يس إس 203“.

ال زال مسـتخدمو تطبيـق املراسـلة الفـوري (واتسـاب)، 
يتلقون إشعارات برشوط االستخدام وسياسة الخصوصية 
الجديـدة، والتـي تنبـه إىل وجوب قبـول القواعـد الجديدة 
الستخدام التطبيق بحلول 15 مايو/أيار.ويوضح اإلشعار 
أنه إذا رفض املسـتخدم قبول الرشوط الجديدة، فسـيتم 
حفظ حسـاب املستخدم، لكنه لن يتمكن من الوصول إىل 
الوظائف الكاملة للتطبيق.وتنص الرسـالة: ”سـتتمكن 
من تلقـي املكاملات واإلشـعارات، لفرتة قصـرية، لكنك 

لـن تكون قـادرا عىل قـراءة الرسـائل وإرسـالها“، و 
منـك  وُيطلـب  (واتسـاب)،  باسـتخدام  لالسـتمرار 
املوافقـة عىل التحديثـات املقدمة.و سـيتوجب عىل 
مسـتخدمي (واتسـاب) قبـول القواعـد الجديـدة 
السـتخدام التطبيق حتى تاريـخ 15 مايو/أيار، و 

خالف ذلك، سـيتعني عليهم التخيل عـن التطبيق.
وقـام (واتسـاب) بتحديـث اتفاقيـة املسـتخدم، 
مضيًفا بندا بشـأن نقل املعلومات الشـخصية إىل 
(فيـس بوك)، مـا أحدث ضجة بني املسـتخدمني، 

وتنـص االتفاقيـة عـىل أن (واتسـاب)، كجزء من 
هذه الرشكة، سيتشـارك البيانـات الرضورية حول 

املسـتخدم مـع ”عائلة التطبيقـات“ الكاملة للشـبكة 
االجتماعية.و يف الوقت نفسـه، أوضحت الرشكة أن جميع املحادثات 

الخاصة سـتبقى تحت حماية التشـفري من طـرف إىل طرف بحيث ال 
يمكن لـ (واتساب) أو (فيس بوك) رؤية الرسائل الخاصة.

قـرر تطبيق (تويـرت) للتواصل االجتماعـي، إصالح عطل تسـبب يف منع 
مستخدميه من كتابة كلمة محددة يف تغريداتهم.

والحظ عدد من مسـتخدمي (تويرت)، أنه تم حظرهم ملدة 12 سـاعة، 
ملجـرد قيامهم بالتغريدة بكلمة ”ممفيس“ (Memphis)، وأبلغهم 

املوقع أنهم انتهكوا بذلك القواعد.
ونجـح (تويـرت)، بحـل املشـكلة الغريبـة، وأعـاد الحسـابات 
املحظورة، وقد غرد الحسـاب الرسـمي الخاص بالدعم الفني 
للموقع: ”لقد تم تقييد عدد من الحسـابات التي قامت بتغريد 
كلمـة ”Memphis“ مؤقتـا، بسـبب خطأ تـم إصالحه وتمت 

استعادة الحسابات اآلن، نحن آسفون لحدوث هذا“.
وقبل أن يتم حل املشـكلة، سخر بعض املسـتخدمني بمراهنة 
بعضهـم البعض عىل أنهـم إذا غردوا بحرف ”إم“ فقط سـيتم 

حظر حساباتهم.

يطـور تطبيـق ” Google Earth Pro“ ميـزة جديدة تتيح للمسـتخدم 
العودة بالزمن إىل الـوراء والتحقق من صور األقمار الصناعية القديمة 

من السنوات املاضية.
ويتيح استخدأم إصدار سـطح املكتب من التطبيق (ليس إصدار الويب 
بل التطبيق املكتبي عىل الحاسب)، ميزات ال تتيحها التطبيقات األخرى 

املماثلة عىل الويب أو الجوال.
وقد تم تصميم التطبيق ليصبح متجاوبا مع كل من متصفحات الويب 

وأجهزة ”أندرويد“ و ”آي أو إس“.
امليـزة حاليـا متاحـة داخـل التطبيق كــ ”تفضيل تجريبـي“، مخفي 

بعيدا.
وذكـر أنـه ال توجد طريقة سـهلة يمكن للمسـتخدم العـادي الوصول 
إليهـا حالًيا، ولكن إذا كنت حريصا حقا عىل تجربتها وكان لديك هاتف 
بصالحيـات ”رووت“ root، فيمكنك محاولة تبديـل قائمة التفضيالت 
التجريبيـة عن طريق تعديل ملف تفضيالت التطبيق يدوًيا باسـتخدام 
مستكشـف الجذر ”رووت“ أو تطبيق تحرير التفضيالت، أو عن طريق 

.Termux “محاولة استخدام بعض أوامر ”تريمكس

يف أقل من شـهر عـىل طرحها، 
”شـكراً“  أغنيـة  حصـدت 
كارول  اللبنانيـة  للفنانـة 
 5 الــ  حـواىل  سـماحة 
مليـون مشـاهدة بعد أن 
طرحتها عرب ”يوتيوب“، 
بهذا  كارول  وإحتفلـت 
صفحتهـا  يف  النجـاح 
موقـع  عـىل  الخاصـة 
اإلجتماعـي،  التواصـل 

مـن خـالل نرشهـا صـورة مـن الكليـب، 
وأرفقتهـا بتعليق كتبت فيه: ”صباح الخري، 
شـكراً عىل الـ 5 مليون مشاهدة يف أقل من 

شهر“.
وكانت كارول قد نرشت مؤخراً فيديو جديداً 
يف صفحتهـا الخاصـة عىل موقـع التواصل 
اإلجتماعي، مـن كواليـس تحضريها لعمل 
جديد يف السـتوديو، وهي تحرض إليقاع مع 
عـازف بفيديـو طريـف وعفـوي، وأرفقت 

الفيديو بتعليق كتبت فيه: ”قريباً“.

في أقل من شهر ”شكرا“ لكارول سماحة 
تتخطى الـ 5 ماليين

استطاعت أغنية ”كل يوم الك اشتاق“ للفنان 
العراقي سـيف نبيل ان تقرتب من املئة مليون 
مشـاهدة، وذلك بعد عامني عـىل طرحها عىل 

قناته الرسمية عىل يوتيوب.
األغنيـة من كلمات عـيل البدر وألحان سـيف 
نبيل، توزيع وماسرتينغ منري جعفر، والفيديو 

كليب من إخراج يارس سامي.
عـىل صعيـد آخـر كان اختـار سـيف نبيل أن 
يسـتمتع بأجـواء الشـتاء خصوصـاً الثلج يف 

لبنان.
وقد عّرب نبيل عن محبته للشـعب اللبناني عرب 
مشاركته مقطع فيديو يف صفحته عىل موقع 
للتواصـل االجتماعي، ظهر فيـه وهو يرقص 
يف أحـد الشـوارع بمنطقة جبليـة لبنانية مع 
معجبـة التقاهـا صدفـة، وعلق عـىل الفيديو 
:“الله يحفظهم أطيب شـعب اللبناني، القتني 

عالطريق وسوينا هالفيديو الحلو“.

كشـف املخرج محمد سـامى، عن 
صـورة جديـدة مـن وراء كواليس 
تصوير مسلسـل ”نسل األغراب“، 
عـرب حسـابه الشـخىص بموقـع 
”إنسـتجرام“، ظهـر مـن خاللها 
بصحبه زوجتـه الفنانة مى عمر، 
وهى ترتـدي عباءة باللون األصفر 
التـي  ”جليلـة“،  بشـخصيتها 
ستؤديها يف املسلسل املقرر عرضه 

يف السباق الرمضانى املقبل.
وظهـرت عمـر يف الصـورة التـي 
محمـد  املخـرج  زوجهـا  نرشهـا 

وهـى  سـامى، 
ة  ء لعبـا با

الصفراء 

والحىل الذهب، بينما ارتدى زوجها 
جلبابـا باللـون األسـود، ورسعان 
ما حصدت الصـورة عدد كبري من 

التعليقات واإلعجابات.
ويشـار إىل أن مسلسل ”نسل 
األغراب“ من أضخم إنتاجات 
ىف  التليفزيونيـة  الدرامـا 
رمضـان 2021، ويجمـع 
السـقا  أحمـد  النجمـني 

وأمري كرارة للمرة األوىل ىف الدراما، 
ويشـارك ىف بطولة العمل كل من: 
مى عمر، دياب، نجالء بدر، إدوارد، 
فردوس عبد الحميـد، أحمد مالك، 
أحمـد داش، ريـم سـامى، محمد 
جمعـة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، 
ليال عبـد الخالق وآخرون، والعمل 
من تأليف وإخراج محمد سـامى، 

وإنتاج رشكة سينرجى.

ويجسـد أحمـد السـقا شـخصية 
”غريـب“ بينما تظهـر البطلة مى 
عمر ىف دور“جليلة“، وتنشأ بينهما 
قصة حب مليئة بالصعوبات، حيث 
تشهد األحداث العديد من التطورات 
التى تواجه الثنائى ما بني رصاعات 
عائلية، وغريها من األمور، ليكون 
”نسل األغراب“ العمل الثانى الذى 
يظهـر فيـه الثنائى أحمد السـقا 
ومى عمـر وبينهما قصة حب بعد 

”ولد الغالبة“.
كما يعد مسلسل ”نسل األغراب“، 
هو التعاون األول بني كرارة والسقا 
يف الدرامـا، حيث قدما سـوًيا أكثر 
من عمل يف السينما، وتدور أحداثه 
ىف إطـار مـن اإلثـارة والتشـويق 
ورصاع قوى بني بطيل العمل، كما 
أن املسلسـل يتضمـن العديـد من 
املواقـف املؤثـرة واإلنسـانية رغم 

مضمونه التنافىس.

أزمـة جديـدة تواجـه مسلسـل يـرسا 
الدرامي الجديد ”حرب أهلية“، املقرر أن 
تشارك به يف موسم رمضان 2021؛ فبعد 
أن استأنفت يرسا تصوير مشاهدها إثر 
تعافيها من فـريوس كورونا هناك أزمة 

جديدة واجهت فريق العمل.
بعـد انسـحاب الديفا هيفـاء وهبي من 
املشـاركة يف بطولـة مسلسـل ”حـرب 
أهلية“ أمام يـرسا؛ حيث كان من املقّرر 
أن تجّسـد شخصية ”ّرضة“ يرسا ضمن 
األحـداث وذلـك بسـبب أزمـة كورونـا 
التي تهـّدد لبنان خالل الفـرتة املاضية، 
يف  الغنائيـة  ارتباطاتهـا  إىل  باإلضافـة 
الواليات املتحدة األمريكية، لجأت الجهة 
املنتجة إىل سـارة التونـيس لتكون بديلة 
هيفاء ضمن األحداث، ولكن فوجئ فريق 
العمل بترصفات سـارة أثنـاء التصوير 
حيث أكد مصـدر أنها كانت غري ملتزمة 
تمامـاً باإلضافة إىل تعاملهـا غري الالئق 
مـع بقّيـة فريق عمـل املسلسـل، حيث 

وصفها البعض بأنها تتعامل بغرور مع 
نجوم املسلسل، ما أثار الخالفات بينها 

وبني أبطال العمل أثناء التصوير.
عىل صعيـد آخر، لجأت الجهـة املنتجة 
ألروى جودة لتأتي بديالً لسارة التونيس 
التي انسحبت من املسلسل قبل ساعات، 
ووافقـت أروى فوراً عـىل الوقوف أمام 
يـرسا من دون تـردد، ويحـاول مخرج 
العمل سـامح عبد العزيز حالياً تكثيف 
سـاعات تصويـر العمـل بعـد الورطة 
التي يمـر بها صّناع املسلسـل، خاصة 
أّن رمضـان لـم يبَق عليه سـوى أربعة 

اسابيع فقط.
الجديـر بالذكر أن املسلسـل يشـارك يف 
بطولته السـوري باسل خياط وجميلة 
عوض، وتجّسد يرسا من خالله شخصية 
طبيبـة تجميـل متزوجـة وتعيـش مع 
زوجها وابنتهـا التي تجّسـدها جميلة 
عـوض، إىل أن تكتشـف زواج زوجهـا 

بأخرى ستجّسدها أروى جودة.

وّقعت النجمة روبي عىل تقديم 

العديد  فوازيـر رمضان عقـب 

مـن الرتتيبـات التي أسـفرت 

كمـال  عمـرو  تعاقـد  عـن 

”سـينرجي  رشكـة  رئيـس 

املتتج  كونتينت“ رسـمياً مع 

وليد منصـور  رئيس مجلس 

إدارة رشكـة ”تالنـت ميديـا 

وتنفيذ  إلنتـاج  برودكـش“ 

عمـل اسـتعرايض ضخـم 

لحلقات ”فوازير روبي“.

كتابـة  حاليـاً  وتجـري 

حلقـات ”فوازير روبي“ 

واختيـار طاقـم اإلخراج 

االسـتعراضات  ومنفذي 

ديكـورات  مـن  وغريهـا 

عامليـة  تصويـر  وتقنيـات 

لخروج العمـل ككل عىل أعىل 

درجة من االحرتافية. 

ويف هذا اإلطـار، يقول وليد 

منصـور: ”فوازيـر رمضـان كانت 

واجهة قوية ومميـزة لثراء الدراما 

املرصيـة و ترتبـط بهـا كل األرس 

يف العالـم العربي.. فرغـم ضخامة 

وتكاليـف إنتـاج حلقـات الفوازير 

إىل  حلقـة  كل  يف  تحتـاج  حيـث 

تنفيـذ مختلـف من اسـتعراضات، 

مالبس، فـرق، وديكـور، وإضاءة، 

وتأليـف..  وموسـيقى،  وألحـان 

ارتبـط نجاحهـا بأيقونتـني همـا 

نيليل ورشيهـان وقربهما من قلوب 

الجمهور املرصي والعربي“. 

وأضـاف منصـور  قائـًال: ”سـعيد 

بالتعاون مع رشكة بحجم سينرجي 

تسـعى لتطويـر الدرامـا املرصيـة 

وعودتها للصدارة  يف الرشق األوسط 

الفوازيـر  لعـودة  ونسـعى  بقـوة 

املرصية كتـاج ورمز لقـوة الدراما 

املرصية يف العالم العربي خاصة مع  

وجود حالة غري مسـبوقة من حب 

الجماهري لروبي عرب 

مواقع التواصل 

االجتماعـي 

بعد عودتها 

للغناء“.

إىل  وأشار 

أن روبـي 

يف  اآلن 

نضج  حالة 

وتوّهـج فنـي 

يمكنها من خوض 

برباعـة  الفوازيـر  تجربـة 

وأنهـا لـم تتأخر يف اتخـاذ خطوة 

تقديمها.

ومع تعاون وليـد منصور وروبي 

الذي بدأ منذ ٣ أشهر، حققت روبي 

حالة ونشـاطاً فنياً غري مسـبوق 

بدايـة من ألبوم ”حته تانية“ الذي 

أعادهـا للغنـاء مـرة أخـرى  بعد 

توقف ١٤ سـنة والذي ُيعد اإلنتاج 

لرشكة  األول  الغنائي 

-Ta ”منصـور 

 “ent Beats

فـة  ضا إل با

تعاقدها  إىل 

 ٣ عـىل 

ت  نـا عال إ

ت  كا لـرش

مليـة  عا

فيلـم  وبطولـة 

ُيكشـف  سـينمائي 

عـن تفاصيلـه خـالل األيام 

القليلة املقبلـة، وختاماً بمفاجأة 

”فوازيـر رمضان“ التي توقفت يف 

مـرص بعد  آخـر فوازير لرشيهان 

”حاجات ومحتاجات“ عام ١٩٩٤ 

ومـن بعدهـا والجمهور يتشـّوق 

لعـودة الفوازير التي كانـت رمزاً 

للدراما املرصية كطقوس فانوس 

رمضان.
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 عاد البابا فرنسـيس, بابا الفاتيكان ورأس الكنيسـة الكاثوليكية 
اىل رومـا. كانـت وطبقـا   للمقولة الشـهرية كل الطـرق تؤدي اىل 
رومـا. بعيدا عن خلفيات هذا املقول املشـهور فإنه حني تم النطق 
به للمرة األوىل لم يكن العالم  قرية حسـب وصف توفلر, وال حتى 
مدينـة أووالية أو دولـة بل كان عبارة عـن إمرباطوريات مرتامية 
األطـراف. االيام األربعـة التي قضاها البابا فرنسـيس متنقال بني 
محطـات التاريخ يف العـراق حظيت بمتابعة ومشـاهدة مليارات 
البرش عـرب  امليديا والسوشـيال ميديـا. العالم صـار قرية بحجم 

اللقطة التلفازية التي تتسع للكون كله يف لحظات.
وطبقـا لذلك فأيـن ماحل البابا تكـون أور وزقورتهـا هي املحور 
وهي الدافع وهي البدء واملنتهى. عادت كل الطرق تؤدي هذه  املرة 
اىل أور. البابا إختار   مفردة ذات داللة يف وصف أسـباب زيارته اىل 
العـراق بوصفها حلما بقـي مؤجال لم يحالف الحظ سـلفه البابا 
يوحنا بولس الثاني تحقيقه وهي مفردة ”حاج“ قائال يف رسـالته 

الينا كعراقيني  ”جئتكم حاجا“.  
 نحن املسلمني نحج اىل مكة يف أشهر معلومات. واملسيحيون واليهود 
يسـتخدمون يف الغالب نفس املفردات لدى قيامهم بممارسة مثل 
هذه الطقوس. ربما هناك من يربط كل هذه الطقوس والشعائر يف 
سـياق منظومة دينية واحدة كوننا ثالثتنا أبناء النبي إبراهيم أبي 
األنبيـاء طبقا للقران الكريم الـذي فصل يف ذلك  كثريا ويف عدد من 
السـور.  وألن أور  مسـقط رأس النبي إبراهيم فإنها وإن وضعت 
قبل نحو سنتني عىل الئحة الرتاث العاملي من قبل اليونسكو  بقيت 
مهملـة عمرانيـا حتى بعـد وضعها عـىل الالئحة ألسـباب يطول 

رشحها واليتسع لها هذا الحيز.
اليـوم وبعد أن تحقق حلم البابا يف هذه الزيارة ـ الحج فإن الطرق 
التـي كانـت كلهـا تـؤدي اىل روما باتت بـدء من اليوم سـالكة اىل 
أور. فمـن اآلن فصاعدا وبعد هذا الكـم الهائل من الضخ اإلعالمي 
الـذي رافق رحلة البابا التاريخيـة اىل هذه األماكن املوغلة يف القدم 
واملفعمـة بالتاريخ وبالروحانيات لم يعد ممكنا نسـيان أو تنايس 

أور ثانية.
 صحيـح أن رحلـة البابا شـملت أماكـن ومواقع ومهابـط أنبياء 
وكنائـس وأديـرة فضـال عـن لقـاءات رسـمية عالية املسـتوى, 
باإلضافـة اىل لقائـه التاريخي مع  املرجع الشـيعي األعىل آية الله 
السيسـتاني, فإن الحلم يبقى أور. فأور هي البداية وهي النهاية, 
وهـي املبتدأ وهي الخرب, هـي الفاعل بال مفعول. هي أول كلمة يف 
قاموس الدين وهي الجملة األهم التي نطقها  أبو األنبياء إبراهيم 
حـني إحتـار يف إختيـار اإلله الذي يعبـده بني أن يعبـد القمر الذي 
رسعان ما آفل ومن ثم الشـمس التي كانت أكرب لكنها إختفت ثم 
إهتدى اىل ”الذي فطر السموات واألرض“. من أور إذن بدأت الرحلة 

ولم ولن تنتهي.

Û–�ófl@Òçº
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سيف نبيل يقترب من المئة مليون مشاهدة 
بـ ”كل يوم الك اشتاق“

ظهور جديد لـ مي عمر بشخصيتها ”جليلة“ في مسلسل نسل 
األغراب مع زوجها

يسرا في أزمة جديدة بعد عيد ميالدها

روبي تقدم فوازير رمضان 2021

  

paáÌãÃm

›»ì‡€a@Å˝œ

áyaÏ€a@áj«@ÒÎãé

@Úzˆaä@·ÄÄìi@ÊÏÄÄyã–Ì@ŸÄÄ‹ÁaÎ@ŸÄÄ€b–†a@›ÄÄÓ¶@
@ÎbÓ‡Óÿ€a@È„a@µÄÄjnÌ@Ÿ€à@á»iÎ@Åb–n€a@ÈjÄÄìm
@…fl@ÊÏ«äbónÌ@·ÄÄÁÎ@Ÿ‰Ó«@‚bÄÄfla@ÊÏ�”bÄÄènÓœ
@Â«@¸ái@ê–‰n€a@ıaÏÄÄÁ@Û‹«@fiÏóz‹€@@·ÄÄ‹ƒ€a
@µÄÄiç®a@ãÄÄubm@¬Ï‘ÄÄè€a@áÄÄ»iÎ@NpÏæa@ıaÏÄÄÁ
@Ú‰Ìáæa@ÍâÁ@7‡»ni@bflÏ‘Ì@%Î@·Ë8bi@µÌÜäÏÿ€a

N@7j◊@Åãu@Úvj‹yNN@Òãfláæa

@Ú�‹ÄÄé@…öÏi@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a@ÊÏÄÄ„b”@›Óudm@
@ıbu@LÏfl˝ÄÄé¸a@pÏ‰Ëÿ€a@áÓi@Ôˆbõ‘€a@äaãÄÄ‘€a
@cã€a@È‰«@5ÄÄ«@â€a@|Ìãó€a@ùÄÄœã€a@ÚvÓn„
@Ô«bè€a@ÔébÓè€a@‚˝é¸a@pbËuÏn€@Ô”aã»€a@‚b»€a
@ÚÄÄ‘Ìã�€a@ÛÄÄ‹«@äÏnÄÄéá€a@ıbÄÄõ‘€a@µÄÄuán€
@ÒáÌá«@laçya@o‡ó€bi@pà¸@bÄÄ‡‰ÓiÎLÚÓ„aãÌ¸a
NÊÏ„b‘‹€@µö6»æa@laÏ‰‹€@“ãìfl@—”Ïfl@åãi

No: 7448   Wed   17     Mar    2021العدد:   7448    االربعاء    17    آذار     2021


