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بغداد/ الزوراء:     
املسـتقلة  العليـا  املفوضيـة  اعلنـت 
انتخابـات  إجـراء  عـدم  لالنتخابـات 
العراقيـني املقيمـني يف الخارج.وقالت 
تلقت“الـزوراء“   بيـان  يف  املفوضيـة 
نسـخة منـه: إن ”قانـون انتخابـات 
مجلس النواب العراقي رقم (9) لسـنة 
2020 نـص عـىل أن (يصـوت عراقيو 
الخـارج لصالـح دوائرهـم االنتخابية 
البايومرتيـة  البطاقـة  باسـتخدام 
املفوضيـة   ” أن  حـرصاً)“، موضحـة 
واجهـت عـدة معوقـات فنيـة ومالية 
وقانونيـة وصحيـة، أهمهـا أن إكمال 
عمليـة تسـجيل الناخبـني العراقيـني 

يف الخـارج بايومرتيـًا بمراحلهـا كافة 
يف  تقريبـاً  يومـاً   (160) اىل  تحتـاج 
الظـروف املثاليـة، بينما املـدة املتبقية 
هـي (40 يوماً) فقط“.وأشـارت إىل أن 
” وزارة الخارجيـة اعتـذرت عن إجراء 
عملية التسجيل واالقرتاع يف السفارات 
إلسـتحالة  العراقيـة  والقنصليـات 
اقامتها يف املرحلة الراهنة ولهذه الدورة 
االنتخابيـة، اضافة اىل ما ستسـتغرقه 
عمليـة فتـح حسـابات جارية باسـم 
مكاتب املفوضية يف خارج العراق، وما 
يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية 

من تلك الدول“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت مديريـة املـرور العامـة، امس 
الثالثـاء، تنفيذ عقوبـات قانونية بحق 
التـي  الخصـويص  املركبـات  أصحـاب 
تعمـل باألجـرة، فيمـا قررت السـماح 
بسـري املركبات الحمل بعد الـ 5 مساء.
وذكـرت املديرية يف بيان مقتضب تلقته 
”الزوراء“: أنه ”سيجري حجز املركبات 
عرشة أيام وفـرض الغرامـة القانونية 
بحـق أصحـاب املركبـات الخصـويص 
التـي تعمـل بصفـة أجرة“.ويف سـياق 
اخر، قررت مديرية املرور العامة، امس 
الثالثاء، السـماح بسري املركبات الحمل 
بعـد الـ 5 مسـاء.وذكر بيـان للمديرية 

تلقته ”الزوراء“: أن ”مدير املرور العام، 
اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسني، 
أمر بتعطيل العمل ببيان (رقم 9 لسـنة 
بأوقـات  الخـاص  وملحقـه)   2020
دخـول املركبـات الحمل كونـه يتداخل 
مـع مقـررات اللجنـة العليـا للصحـة 
حظـر  فـرض  يف  الوطنيـة  والسـالمة 
التجـوال الجزئي، وانسـجاماً مع خطة 
عمليات بغداد بأوقـات دخول املركبات 
الحمـل“. وأضاف: أن ”السـماح بسـري 
املركبـات الحمـل يكون بعد السـاعة 5 
مساء، ويسـتمر هذا األمر لحني صدور 
تعليمـات من الجهـات املختصة بإنهاء 

الحظر“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار النفط، امس الثالثاء، 
إذ ترضرت بفعل مخاوف من أن القيود 
الجديـدة املفروضـة ملكافحـة جائحة 
كورونـا والتوزيـع البطـيء للقاحات 
يف أوروبـا سيتسـببان يف تباطـؤ تعايف 
الطلب عىل الخام.ونزلت العقود اآلجلة 
لخام ”برنت“ بنحو %3.84 إىل 62.14 
دوالرا للربميل، بحلول السـاعة 13:30 
بتوقيت موسكو، فيما تراجعت العقود 
اآلجلة لخام ”غرب تكساس الوسيط“ 
األمريكـي بنسـبة %3.69 إىل 59.29 

دوالرا للربميل.وقـال ”كومرتس بنك“ 
إجـراءات  تشـدد  أوروبـا  ”قـارة  إن 
فـريوس كورونا وبالتايل تعـزز القيود 
عىل التنقل“.وتمديد اإلغالقات مدفوع 
بخطـر موجـة ثالثـة مـن اإلصابات، 
يف ظـل انتشـار سـالالت جديـدة مـن 
الفريوس يف القارة.وتمـدد أملانيا، أكرب 
مسـتهلك للنفـط يف أوروبـا، إجراءات 
العـزل العـام حتـى 18 أبريـل املقبل، 
وطالبـت املواطنني البقـاء يف املنازل يف 
مسعى لوقف املوجة الثالثة من جائحة 

كوفيد19-.

بريوت/ متابعة الزوراء:
دعت جامعة الدول العربية ساسة لبنان 
إىل ”العمـل رسيعا عىل إنهاء االنسـداد 
السيايس“، وعرضت التدخل للمساعدة 
يف تجـاوز األزمـة، فيما أعلنت رئاسـة 
الجمهوريـة اللبنانيـة ”تفاجئها بكالم 
وأسـلوب رئيس الحكومة املكلف سـعد 
ومضمونا“.وقالـت  شـكال  الحريـري، 
الجامعـة العربية يف بيان: ”األمني العام 

أحمد أبو الغيط يستشعر قلقا كبريا من 
جراء ما تشهده الساحة السياسية من 
سجاالت توحي بانزالق البالد نحو وضع 
شـديد التـأزم، مالمحه باتـت واضحة 
أن حالـة االنسـداد  للعيان“.وأضافـت 
السـيايس ”تفاقـم من معاناة الشـعب 
اللبناني“، مؤكدة أنها مستعدة ”للقيام 
بـأي يشء يطلـب منهـا لـرأب الصـدع 
الحـايل“، وفق ما ذكـرت وكالة رويرتز.

من جانبها، أعلنت رئاسـة الجمهورية 
اللبنانية ”تفاجئها بكالم وأسلوب رئيس 
الحكومة املكلف سـعد الحريري، شكال 
قسـطنطني،  أنطوان  ومضمونا“.وقال 
اللبنانية:  مستشـار رئيس الجمهورية 
إن ”الرئيـس عون رئيـس الجمهورية، 
وانطالقا مـن صالحياتـه ومن حرصه 
عىل تسـهيل وترسيع عملية التشـكيل، 
ال سـيما يف ضوء الظروف القاسية التي 

تعيشها البالد، أرسل إىل رئيس الحكومة 
املكلـف ورقة تنص فقـط عىل منهجية 
تشـكيل الحكومـة وتتضمـن 4 أعمدة 
إىل تشـكيل حكومـة  اتباعهـا  يـؤدي 
الجمهوريـة  رئيـس  بـني  باالتفـاق 
والرئيـس املكلف“.وأوضح أن ”العمود 
األول يتضمن الوزارات عىل أسـاس 18 
او 19 او 20 وزيـرا، أما العمود الثاني: 
توزيـع الـوزارات بـني املذاهـب عمالً 

بنص املادة 95 من الدسـتور، والعمود 
الثالث: مرجعية تسمية الوزير، بعدما 
أفصح رئيـس الحكومة املكلف أن ثمة 
مـن سـمى وزراءه، عـىل مـا تظهـره 
أصـال التشـكيلة التي أبرزهـا الرئيس 
املكلـف. العمـود الرابع: األسـماء بعد 
إتمام االتفـاق عىل املذهـب ومرجعية 

التسمية“.

الزوراء / يوسف سلمان:
التزال االوسـاط النيابية ترتقب جلسة التصويت 
عىل مرشوع قانـون املوازنة العامة ٢٠٢١ املقرر 
عقدهــا يوم السـبت املقبل، فيما تهـدد غالبية 
الكتل السياسيـة بمقاطعـة التصويت احتجاجا 
عىل عدم انصـاف املحافظات الفقرية واملترضرة 

وعـدم تغيري سـعر رصف الدوالر مقابـل الدينار 
.حيث اكد تحالـف الفتح،  امس الثالثاء، انه غري 
مسـتعد للتصويت عـىل مرشوع قانـون املوازنة 
يف جلسـة السـبت املقبل يف ظل بقاء سعر رصف 
الـدوالر عىل ماهـو عليـه االن.وقـال النائب عن 
التحالـف حامد املوسـوي، لــ» الـزوراء «: ان « 

تحالف الفتح يرفض تمرير قانون املوازنة يف ظل 
ارصار الحكومـة عىل بقاء سـعر الرصف ضمن 
التسعرية الجديدة ١٤٥٠ للدينار مقابل الدوالر».

واضـاف ان « الكتل السـنية والنواب املسـتقلني 
والكتـل املدنيـة والتحالفـات االخـرى تتفق مع 
رأي تحالـف الفتح برفـض التصويت عىل قانون 

املوازنـة إال بعـد تخفيـض أسـعار الـرصف اىل 
ان»  «. مبينـا  او وسـطية  السـابقة  التسـعرية 
الرضائب رفعت من قانون املوازنة وتم العودة اىل 
قانون الرضائب السـابق، حيث سـيطبق بشكله 

الطبيعي املعمول به «.

اسطنبول/ الزوراء/ رسى الجنابي:
قدمت الحكومة الرتكية تسهيالت عدة 
للمواطنـني االجانـب،، ومـن ضمنهـم 
العراقيـني ملنحهـم حـق االقامـة عىل 
اراضيها، بهدف االسـتثمار والسياحة، 
فيمـا تصـدرت اسـطنبول املحافظات 

الرتكيـة التـي يقيـم فيهـا العراقيون 
.وقامت وزارة الهجرة واالقامة يف تركيا 
يف اخـر تحديث لها بالنسـبة لالجانب، 
بتقديـم  العراقيـون،  ضمنهـم  ومـن 
االرايض  عـىل  للمقيمـني  التسـهيالت 
للعراقيـني،  الرتكيـة وبشـكل خـاص 

ومنها منح االقامة لفرتة سنة عىل اقل 
تقديـر للمواطنـني العراقيـني الذين ال 
يملكون عقارا (طابو ملك) باسـمهم، 
إذ ان دائـرة الهجرة واالقامة تطلب من 
املواطـن العراقـي عقد ايجـار مصدقا 
من كاتب العدل الرتكي، والذي يسـمى 

باللغـة الرتكيـة ( نوتـر). كمـا ان من 
رشوطهـا ان يملـك املواطـن العراقـي 
تأمينـا صحيا لفـرتة سـنة ، ويحصل 
عليه من خالل رشكات التأمني الرتكية 
، والتـي ال تتجـاوز مبالغهـا حسـب 
االعمار من ٢٥$ اىل ٥٠$ يف السنة، علما 

ان الحكومـة الرتكيـة قـد عملـت عىل 
استثناء من عمر حديث الوالدة اىل عمر 
١٨ سنة يكون التأمني الصحي مجانا ، 
وكذلك االعمار التي تزيد عن ٦٥ سنة . 
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واشنطن/ متابعة الزوراء:  
يف سـابقة نادرة، سـيعرتف الرئيس األمريكـي جو بايدن 
رسـمياً باإلبـادة الجماعيـة لألرمن عىل يد األتـراك، وفق 
مـا أفاد إعالم أمريكي.وبهذه الخطوة سـيكون بايدن أول 
رئيس أمريكي يعرتف بإبادة األرمن تحت الحكم العثماني.
من جهته، ذكر العالم السـيايس األمريكي، إيان بريمر: أن 
”بايدن وعد خالل حملته االنتخابية بأنه سـيتخذ الخطوة 
إذا تم انتخابـه“، الفتاً إىل أن نائبة الرئيس كاماال هاريس 
كانـت يف الواقـع راعية لقـرار مجلس الشـيوخ لالعرتاف 
بإبـادة األرمـن يف عـام 2019.يشـار إىل أن مجموعة من 
أعضـاء مجلـس الشـيوخ الديمقراطيـني والجمهوريني 

كانـت حّثت بايدن قبل أيام عىل االعرتاف رسـمياً باإلبادة 
الجماعيـة لألرمن.وأوضـح املرشعـون أنـه وحتـى هـذا 
التاريخ، لـم يجزم الرؤسـاء األمريكيون بحـزم موضوع 
إبادة األرمن عىل يد العثمانيني، داعني بايدن ألن يكون أول 
رئيس أمريكي يقوم بذلك.كما قـال أعضاء املجلس، وهم 
38 عضواً يف رسـالة كتبوها للرئيس األمريكي: ”نقف مع 
الجاليـة األرمنية يف الواليات املتحـدة وحول العالم لتخليد 
ذكـرى الضحايا، ونقـف بحزم ضد أي محـاوالت لالدعاء 
بأن هذا الجهـد املنظم واملقصود لتدمري الشـعب األرمني 

يمكن وصفه بأي يشء سوى بأنه إبادة جماعية“.

اثيوبيا/ متابعة الزوراء:
جـددت إثيوبيا رفضهـا للمقرتح املرصي 
والسـوداني حـول الوسـاطة الرباعيـة، 
االتحـاد  بوسـاطة  تمسـكها  وأعلنـت 
اإلفريقـي فقـط يف التفـاوض حول سـد 
النهضة، معربة عن عدم الرغبة باإلرضار 
بمصالح مرص والسـودان املائيـة، لكنها 
لوحت بعدم تفويت فرصة االستفادة من 
موسم األمطار القادم يف امللء.وقال رئيس 
الوزراء اإلثيوبـي، آبي أحمد، أمام الربملان 
إن سـد النهضة يعد مشكلة كبرية تواجه 
ودبلوماسـيا. وسياسـيا  ماليـا  إثيوبيـا 

كما أضاف ”ال نرغب بـاإلرضار بمصالح 
مـرص والسـودان املائية“. الفتـا إىل عدم 
رغبة بـالده يف تخزين مياه النيل وحجزه. 
وقـال:“ إذا كنا نود ذلك لقمنا بحجز املياه 
يف كل األوقـات، نحن نرغـب يف تخزين ما 
نسـبته %5 من ميـاه األمطـار“.إىل ذلك، 
أشـار إىل: أن سـد النهضة لـم يمنع املياه 
عن مرص والسـودان، مشددا عىل رضورة 
االسـتفادة من موسـم األمطار القادم يف 
عملية التخزيـن. وتابع متحدثا عن مرص 
والسـودان: ”يحاولون منعنـا من تخزين 

نسبة من كمية األمطار التي ستهطل“.
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الزوراء/ حسني فالح:
اسـتبعدت اللجنـة املاليـة النيابيـة 
تغيـري سـعر رصف الـدوالر مقابل 
وفيمـا   ،2021 موازنـة  يف  الدينـار 
اكـدت وجـود رضائب ورسـوم عىل 
بعـض املـواد، مرجحـة حـل جميع 
الخالفـات واقرار املوازنة يف جلسـة 
السـبت املقبل، عّدت لجنة االقتصاد 
واالسـتثمار النيابية املـواد املضافة 
باملوازنـة من قبل اللجنة املالية بغري 

الدستورية.
وقـال عضـو اللجنة املاليـة، النائب 
شريوان مريزا، يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان مسـودة موازنـة 2021 تتضمن 
رضائب ورسـوما عىل بعـض املواد، 
منهـا قديمة وتـم ادراجهـا مجددا 
واخـرى تـم اجـراء تعديـالت عـىل 
نسـبتها. مبينـا: ان رضيبة كارتات 
الهاتف النقـال والبالغـة %20 هي 
السـابق  التـي فرضـت يف  نفسـها 
اللجنة  ان  وليسـت جديدة.واضاف: 
اجـرت تعديالت عىل بعض الرضائب 
والرسـوم املفروضة عىل املواد منها 
%20 عىل الوقود املستورد، و100% 
عىل السكائر والتبوغ، و%200 عىل 

املرشوبات الكحولية والروحانية.
اجتماعـات  هنـاك  ان  اىل:  واشـار 
متواصلة بني الكتل السياسية لحسم 

املواد الخالفية يف املوازنة. مؤكدا: ان 
جميع املواد سـهلة ويمكن الوصول 
الخاصـة  وحتـى  حلـول  اىل  فيهـا 
بحصة اقليم كردستان.ورجح حسم 
جميع الخالفـات خالل االيام املقبلة 
وتمريـر املوازنة يف جلسـة السـبت 

بتعديـل  املطالبـات  املقبل.وبشـأن 
سـعر رصف الدوالر، قـال مريزا: ان 
جميع املطالبات عبارة عن مزايدات 
سياسـية، الن ليـس مـن صالحيـة 
مجلس النواب واللجنة املالية تعديل 
سـعر الـرصف، وانما مـن صالحية 

العراقية. املركزي والحكومـة  البنك 
وتابـع: انـه يف حال ضغطـت الكتل 
السياسـية عىل تغيري سعر الرصف 
فهذا يعني تغيري جميع بنود املوازنة 
النهـا صممت عـىل السـعر الجديد، 
وبالتايل ستأخذ وقتا طويال من اجل 

صياغة املوازنة من جديد، وهذا امر 
مسـتبعد ومن الصعـب اللجوء اليه.

واكـد: ان هـذه املطالبـات ال يمكن 
تنفيذهـا والسـعر الجديـد للـدوالر 
مثبت يف املوازنة وال يمكن تغيريه.من 
جهتـه، انتقد عضـو لجنة االقتصاد 
واالسـتثمار النيابيـة، النائـب فالح 
الخفاجـي، املـواد املضافـة من قبل 
اللجنـة املالية يف املوازنـة، مؤكدا ان 
جميع هذه املواد غري دستورية.وقال 
الخفاجـي يف حديث لـ“الزوراء“: ان 
هناك مطالبات نيابية بتعديل سـعر 
رصف الـدوالر يف املوازنـة، النه ارض 
كثـريا برشائـح املجتمـع، ال سـيما 
الفقـرية. مؤكـدا: انه يف حـال عدم 
تعديل سعر الرصف سوف لن نصوت 
اللجنـة  ان  املوازنة.واضـاف:  عـىل 
املالية بإمكانها تعديل سـعر رصف 
الـدوالر الن املوازنـة صممـت عـىل 
السعر القديم للدوالر وليس الجديد.

ومن املقرر ان يعقـد مجلس النواب 
جلسة التصويت عىل مسودة قانون 
املوازنـة االتحادية العام لعام 2021 
يـوم السـبت املقبـل، بعدمـا اخفق 
الربملـان يف عقـد جلسـة التصويـت 
السبت املايض بسبب وجود خالفات 
عـىل بعـض مـواد املوازنـة، ومنها 

حصة اقليم كردستان.
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بغداد/ الزوراء:
مرشوع  أن   ، الغانمي  عثمان  الداخلية،  وزير  أكد 
االنتهاء.وقال  عىل  أوشك  اإللكرتوني  التأشرية 
توجيه  «بعد  إنه  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الغانمي 
باستخدام  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  رئيس 
التقنيات املتطورة يف عمل الجوازات والفيز، وقعنا 
مذكرة تفاهم دولية مع وزارة االتصاالت واستطعنا 
تحديد نوع الجواز الجديد».واضاف أن «هذا الجواز 
يحمل  خاص  كارت  سيم  عىل  ويحتوي  متطور، 
املعلومات»، مؤكداً أن «هذا الجواز غري قابل للتزوير 

ومعرتف به عاملياً، ويليق بسمعة العراق».
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بغداد/ الزوراء:

اعلـن رئيس مجلـس الـوزراء مصطفى 
الكاظمـي، امـس الثالثاء، قـرب انعقاد 
املرصيـة  (العراقيـة  الثالثيـة  القمـة 
االردنية) يف بغداد، وفيما وجه بمحاسـبة 
املتسـببني برفع اسـعار املـواد الغذائية، 
وافق مجلس الوزراء عىل رصف جزء من 
رواتـب عقود الكهربـاء ويخصص امواال 
املكتـب  الفالحني.وذكـر  كمسـتحقات 
االعالمـي لرئيس مجلس الـوزراء يف بيان 
تلقتـه «الـزوراء»: أن «الكاظمـي وخالل 
جلسـة مجلـس الـوزراء امـس أكـد أن 
ارتفاع بعض أسـعار املـواد الغذائية التي 
تصّنع وتنتج محليا، محاولة من أصحاب 
النفـوس الضعيفـة وبعـض الجشـعني 
مـن التّجـار إلربـاك الوضـع االجتماعي 
واسـتغالل القبـال املواطنـني عـىل املواد 
الغذائية نتيجة قرب حلول شهر رمضان 
املبارك وكما يحدث سنويا». ووجه رئيس 
الوزراء وزارة الداخلية واألمن االقتصادي 
باتخـاذ إجراءات مناسـبة ملنـع التالعب 
بقوت املواطنني وكف جشع بعض التجار 
ومتابعة األسواق، كما وجه ايضا بتقديم 
كل الدعم لوزارتي الزراعة والتجارة للعمل 
بأقـىص الجهـود لتوفـري مـادة الطحني، 
فمن غري املقبول أن يرتفع سعر الطحني 

بحجج واهية وسيتم متابعة املتخلفني». 
وأكـد الكاظمـي، «تشـخيص عصابـات 
تسـتغل قضايا إنسانية أبشـع استغالال 
وزارة  ووجهنـا  التسـّول،  خـالل  مـن 
الداخليـة متابعـة املوضـوع ومعالجتها 
ومالحقة هذه العصابات وتقديمها أمام 
القانون»، مبينا أن «سـيارات األجرة هي 
مـن تمتلك الرخصة للقيام بعملها،  وعىل 
مديرية املرور العامة القيام بدورها بمنع 
السـيارات غـري املرخصة للعمـل». ونوه 
بـأن «هنـاك حركة دبلوماسـية واسـعة 
يف العـراق، لدينا القمـة العراقية املرصية 
األردنية سـتعقد يف بغداد، وهناك زيارات 

مهمة مستمرة للبلد.
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بغداد/ الزوراء:
املواطنني  من  ضعيفاً  إقباالً  هناك  أن  الثالثاء،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  أكدت 
للتسجيل عىل لقاح كورونا.وقال مدير الصحة العامة يف الوزارة، عبد األمري الحلفي، 
يف ترصيح صحفي: إن «إقبال املواطنني عىل لقاح كورونا ضعيف جداً، حيث بلغ عدد 
املسجلني عىل اللقاح حتى اآلن ٦٨ ألف مواطن»، مبيناً أن «عزوف الناس عن أخذ اللقاح 
ليس يف العراق فقط لكنه حتى يف البلدان العربية بعكس الدول األوروبية التي يتزاحم 
العاملية  الصحة  منظمات  مع  «التواصل  اللقاح».وأكد  جرعات  أخذ  عىل  مواطنوها 
واليونسيف اىل جانب البنك الدويل للقيام بحمالت توعوية مكثفة إعالمياً إلقناع املجتمع 
بكفاءة وأهمية أخذ اللقاح»، داعياً «الجهات الحكومية واملجتمع املدني ورجال الدين 
اللقاح».وكانت وزارة الصحة قد أطلقت منصة  والعشائر إىل حث املواطنني عىل أخذ 

إلكرتونية لتسجيل املواطنني الراغبني بالحصول عىل لقاح كورونا.
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الزوراء / يوسف سلمان:
جلسة  ترتقب  النيابية  االوساط  التزال 
املوازنة  قانون  مرشوع  عىل  التصويت 
يوم  عقدهـا  املقرر   2021 العامة 
السبت املقبل، فيما تهدد غالبية الكتل 
التصويت  بمقاطعـة  السياسيـة 
احتجاجا عىل عدم انصاف املحافظات 
سعر  تغيري  وعدم  واملترضرة  الفقرية 

رصف الدوالر مقابل الدينار .
حيث اكد تحالف الفتح،  امس الثالثاء، 
انه غري مستعد للتصويت عىل مرشوع 
املوازنة يف جلسة السبت املقبل  قانون 
عىل  الدوالر  رصف  سعر  بقاء  ظل  يف 

ماهو عليه االن.
حامد  التحالف  عن  النائب  وقال 
تحالف   ” ان   :” الزوراء  لـ“  املوسوي، 
املوازنة يف  الفتح يرفض تمرير قانون 

سعر  بقاء  عىل  الحكومة  ارصار  ظل 
الرصف ضمن التسعرية الجديدة 1450 

للدينار مقابل الدوالر“.
والنواب  السنية  الكتل   ” ان  واضاف 
والتحالفات  املدنية  والكتل  املستقلني 
الفتح  تحالف  رأي  مع  تتفق  االخرى 
املوازنة  قانون  عىل  التصويت  برفض 
اىل  الرصف  أسعار  تخفيض  بعد  إال 
التسعرية السابقة او وسطية ”. مبينا 
ان“ الرضائب رفعت من قانون املوازنة 
وتم العودة اىل قانون الرضائب السابق، 
حيث سيطبق بشكله الطبيعي املعمول 

به ”.
عىل  فرضت  الرضائب   ” ان  واوضح 
بعض السلع املستوردة ملحاولة تحويل 
املحيل  املنتج  نحو  االموال  رؤوس 
وانعاشه من جديد بدال من االعتماد عىل 

الرضائب   ” ان  اىل  مشريا   ،” االسترياد 
والدوائي  الغذائي  االمن  عن  استبعدت 
الذي يمس حياة املواطن العراقي، وذلك 
من اجل ضمان عدم االرضار باملواطن 

او الوضع املعييش له“.
لن  انها  النيابية  بدر  كتلة  هددت  كما 
املوازنة  داخل  فقرة  اية  عىل  تصوت 
التموينية  البطاقة  فيها حجب  العامة 
البطاقة  بتخصيصات  أرضار  او 
الغذائي  األمن  وتهدد  التموينية 

للمواطن العراقي.
وقالت النائب، وفاء الشمري، يف مؤتمر 
األمن  دعم  الرتكيز عىل   ” ان  صحفي: 
لصمود  االقوى  الوسيلة  هو  الغذائي 
التي  الورقة  وهي  مجتمع  اي  وتقدم 
إضعاف  يف  املتقدمة  الدول  فيها  لعبت 

خصومها ”.

واضافت ان ” املواد املتعلقة بالبطاقة 
كارثية،  العامة  املوازنة  يف  التموينية 
حجب   46 املادة  يف  تضمنت  انها  كما 
عديدة  رشائح  عن  التموينية  البطاقة 
التي  العوائل  من  العراقي  الشعب  من 
فوق،  فما  دينار  مليون  راتب  تتسلم 
االقتصادية  االزمة  فأن  يبدو  وكما 
وبطاقته  املواطن  قوت  سببها  كان 
والفساد  اإلرساف  وليس  التموينية 

املايل“.
واكدت ان ” السلطة التنفيذية تناست 
الدينار  مقابل  الدوالر  سعر  ارتفاع  ان 
أضعف القيمة الرشائية للعملة املحلية 
ما انعكس سلبا عىل املواطن، ثم نأتي 
عن  التموينية  البطاقة  لنحجب  اليوم 
فئات معينة، وهو امر لم نكن نتمناه 

أبدا ”.

اسطنبول/ الزوراء/ سـرى الجنابي:

تسهيالت  الرتكية  الحكومة  قدمت 

ومن  االجانب،،  للمواطنني  عدة 

ضمنهم العراقيني ملنحهم حق االقامة 

االستثمار  بهدف  اراضيها،  عىل 

اسطنبول  تصدرت  فيما  والسياحة، 

فيها  يقيم  التي  الرتكية  املحافظات 

العراقيون .

يف  واالقامة  الهجرة  وزارة  وقامت 

بالنسبة  لها  تحديث  اخر  يف  تركيا 

العراقيون،  ضمنهم  ومن  لالجانب، 

عىل  للمقيمني  التسهيالت  بتقديم 

خاص  وبشكل  الرتكية  االرايض 

لفرتة  االقامة  منح  ومنها  للعراقيني، 

للمواطنني  تقدير  اقل  عىل  سنة 

عقارا  يملكون  ال  الذين  العراقيني 

دائرة  ان  إذ  باسمهم،  ملك)  (طابو 

املواطن  من  تطلب  واالقامة  الهجرة 

العراقي عقد ايجار مصدقا من كاتب 

باللغة  يسمى  والذي  الرتكي،  العدل 

الرتكية ( نوتر).

 كما ان من رشوطها ان يملك املواطن 

سنة  لفرتة  صحيا  تأمينا  العراقي 

رشكات  خالل  من  عليه  ويحصل   ،

تتجاوز  ال  والتي   ، الرتكية  التأمني 

اىل   25$ من  االعمار  حسب  مبالغها 

الحكومة  ان  علما  السنة،  يف   50$

من  استثناء  عىل  عملت  قد  الرتكية 

18 سنة  اىل عمر  الوالدة  عمر حديث 

يكون التأمني الصحي مجانا ، وكذلك 

االعمار التي تزيد عن 65 سنة . 

يمكن  البسيطة  االوراق  هذه  وعىل 

عىل  الحصول  العراقي  للمواطن 

السياحية)   ) االجل  قصرية  اقامة 

للمواطنني  بالنسبة  أما  سنة.  لفرتة 

 ( ملك  طابو   ) عقارا  يملكون  الذين 

وذلك  سنتني  ملدة  اقامة  فيمنحون 

والتأمني  الطابو  سند  ورقة  بجلب 

الصحي، وهناك ورقة اضافية تدعى 

عىل  التأمني  بها  ويقصد  الداسك)   )

العقار من الزالزل . 

املتملكني  االشخاص  ويمنح 

لهم  االقامة  حق  واملستأجرين 

خالل  االوىل  الدرجة  من  ولعائلتهم 

فرتة ال تتعدى الشهر .

Ôzó€a@µfldn€a
يف  انه  الصحي  بالتأمني  ويقصد 

اىل  العائلة  افراد  احد  تعرض  حال 

يمكنه  معني  مرض  او  حادث  اي 

خاص.  بخصم  املستشفى  مراجعة 

تتطلب  التي  للحوادث  بالنسبة  أما 

قسم  فهناك  العاجلة  العمليات 

خاص (الطوارئ) فإنها تكون مجانا 

ولجميع االجانب . 

كما اننا يجب أن نشيد بالتنظيم، وذلك 

املوظف  ملقابلة  املوعد  اخذ  خالل  من 

الخاصة  االوراق  تسلم  عن  املسؤول 

باالقامة، فقد عملت الحكومة الرتكية 

عىل انشاء موقع الكرتوني يمكن ألي 

شخص زيارته واالطالع عىل الفقرات 

عىل  والتقديم  واالوراق  املطلوبة 

اللغات  املوقع  هذا  يف  وتتوفر  املوعد، 

الرتكية والعربية واالنكليزية لتسهيل 

مىلء استمارة التقديم .

االجراءات  هذه  جميع  وتهدف 

الحكومة  وفرتها  التي  البسيطة 

السمارسة  من  االجانب  حماية  اىل 

إلكمال  مبالغ  تطلب  التي  واملكاتب 

من  فأصبح  االقامة،  اجراءات 

 ، االقامة  عىل  الحصول  السهولة 

تتبعها  التي  املعامالت  ان جميع  كما 

بالحكومة  تسمى  الرتكية  الحكومة 

تتم  املعامالت  فجميع  االلكرتونية، 

عن طريق املواقع االلكرتونية الخاصة 

بالحكومة دون الحاجة للمراجعة . 

µÓ”aã»‹€@p˝ÓËèm
ال يخفى عىل الجميع ان هناك جالية 

العالم، ولكن  انحاء  عراقية يف جميع 

عراقية،  جالية  اكرب  تركيا  تضم 

من  سلسلة  خالل  من  سنتعرف 

اىل  العراقيني  توجه  عن  الفقرات 

من  املقدمة  التسهيالت  وما  تركيا، 

للعراقيني  الرتكية  الحكومة  قبل 

ورشاء  االقامة  ناحية  من  سواء 

العقار أو الدراسة والعمل واالستثمار 

والسياحة منح الجنسية .

تركيا  ان  الكثري  عىل  خافيا  يعد  فلم 

العقارات  رشاء  للعراقيني  سهلت  قد 

بموجب  وذلك   ، التملك  ومنحهم حق 

والذي   2012 عام  الصادر  القانون 

املتعلق  الوزراء  مجلس  ”قرار  نص: 

املنقولة  غري  املمتلكات  برشاء 

(العقارات يف تركيا) من قبل االجانب 

ضمن  من  العراق  فإن  تركيا،  يف 

البلدان التي يسمح بمواطنيها بتملك 

العقارات يف تركيا ”.

يحق  انه  اىل  االشارة  البد  وهنا 

انواع  من  الكثري  رشاء  للعراقيني 

الفلل،  الشقق،  فيها  بما  العقارات 

ضمنها  ومن  التجارية  العقارات 

والفنادق  واملخازن  التجارية  املكاتب 

والعمارات واملباني .

paäb‘»€a@ŸÓ‹∏
الذين  العراقيون  املواطنون  يتصدر 

االخرية  السنوات  يف  العقارات  تملكوا 

لالعوام  االجانب  من  االكرب  النسبة 

اصدرته  ما  حسب   2013-2020 من 

دراستها  لالحصاء  الرتكية  املؤسسة 

وإحصاءاتها .

ويعد العام املايض 2020 االقل مبيعا 

بسبب جائحة كورونا، وكما اصدرت 

التي  العقارات  عدد  فإن  االحصاءات 

تم بيعها لهذا العام هو 40 الفا و812 

عقارا.

ان اعتماد الحكومة الرتكية يف جميع 

معامالتها والعقارية منها عىل رسعة 

اصدار الوثائق، فمثال عند رشاء عقار 

الطابو  عىل  حصولك  فرتة  تتجاوز  ال 

تحصل  انك  اي  ساعة،   (  1-4) من 

من  ساعات  خالل  امللكية  طابو  عىل 

 ، الرشاء  به  تم  الذي  نفسه  اليوم 

ونظرا لكمية العرب الذي يتملكون يف 

الطابو  مديرية  خصصت  فقد  تركيا 

محلفني  مرتجمني  محافظة  كل  يف 

الطابو  دائرة  قبل  من  معتمدين 

التوقيع عىل  العقار قبل  لرشح حالة 

امتالكه، ويعد هذا حماية ملالك العقار 

الجديد .

املستهلك  حماية  ان  نجد  هنا  من 

النصب  لحاالت  تعرضه  وعدم 

من  املستثمرين  جعل  قد  واالحتيال 

عىل  يقبلون  ألعالم  انحاء  جميع 

الرشاء والتملك .

ان املحافظات التي يرغبها العراقيون 

يف التملك وحسب االحصاءات الرتكية 

االوىل وتليها  املرتبة  تعد اسطنبول يف 

انطاليا،  يلوا،  سكاريا،   ) محافظة 

يف  وسنوضح  انقرة)،  سامسون، 

القادمة ما مواصفات ومزايا  االعداد 

املعيشة  ناحية  من  محافظة  كل 

والعمل والسياحة والدراسة .

بغداد/ مصطفى العتابي:

الثالثاء،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 

املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف 

يف العراق، وفيما اكد تسجيل 4494 اصابة جديدة 

و30 حالة وفاة وشفاء 4125 حالة، حددت دائرة 

صحة الرصافة التوزيع الجغرايف لالصابات حسب 

املناطق.

عدد  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 

الفحوصات املختربية ليوم امس: 29899 ، ليصبح 

انه  مبينة   ،  7711323 الكلية:  الفحوصات  عدد 

وفاة  حالة  و30  جديدة  اصابة   4494 تسجيل  تم 

وشفاء 4125 حالة .

 723286 الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 

الكيل:  االصابات  حاالت  عدد  بينما   ،(90.1%)

العالج:  تحت  التي  الحاالت  عدد  اما   ،  803041

65689 ، يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية 

املركزة: 487 ، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 14066 

.

من جهته، اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، 

جديدة  اصابة   811 تسجيل  الساعدي،  الغني  عبد 

الوبائي  رصد  حالة   374 بينها  كورونا  بفريوس 

للقطاعات الصحية.

ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الساعدي  وقال 

جانب  يف  امس  سجلت  الصحية  ”املؤسسات 

كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة   811 الرصافة 

الوبائي   الرصد  خالل  حالة   374 كالتايل:  موزعة 

حالة   29 جيدة  بغداد  قطاع  الصحية:  للقطاعات 

39 حالة  ، قطاع الصدر  الوبائي  الرصد  من خالل 

من خالل الرصد الوبائي ، قطاع املدائن 180 حالة 

الثاني  البلديات  قطاع  الوبائي،  الرصد  خالل  من 

49 حالة من خالل الرصد الوبائي، قطاع البلديات 

قطاع  الوبائي،  الرصد  خالل  من  حالة   51 االول 

االعظمية 26 حالة من خالل الرصد الوبائي.

مراجعتهم  خالل  حالة    437 ان  اىل  واشار   

مدينة  يف  حالة    147  ، الصحية  للمؤسسات 

 / البلدي  املجلس    / املحالت  عىل  الصدرموزعة 

الحميدية / مدرسة املزايا / الكيارة / الزراعي / 

و 57 و 56 و 54  /55   /37 / 35 /59 /32  / 

14 / معمل الغاز   /  االورفيل  / الحبيبية /حي 

طارق / جميلة  /  ق51 / 519 / 520 / 521 / 

 / 565 / 542 / 538 /  553 / 544 / 550 / 546

 / 521 / 520 / 519 / 555 /  547/ 552 / 513

546 / 15  حالة  يف شارع فلسطني محلة / 505 / 

503 / 502 / 508/ املستنرصية / ساحة بريوت 

/ 510   ، 12 حالة  يف الشعب  محلة  /  الجمعيات 

/ 337 /حي اور /  حي البساتني / / 333/ 341   

. 324 / 321/

توزعت  الزعفرانية  منطقة  يف  حالة     86 وتابع: 

شوارع  اربع   /952   /979/  769  / املحالت  عىل 

/ شارع املعهد / حي السكك / دور الفلسطينني 

/ مركز رشطة املدائن / معمل الغاز / الزراعي / 

 960 / 979 / 955  / 954 / 9 62 / 977 / 961

950  / دور الرشطة / جامع املهيمن / حي     /

الطاقة / ، 7حاالت  يف النهروان / الزراعي / حي 

28 حالة   يف املدائن/ / الرياض / قرب  الوحدة ، 

جامع الفاروق /  اعدادية الصناعة  / العروبة  / 

العريفية / الكرغولية  /   جرس دياىل  / الجعارة 

/ مرشوع الوحدة /7  حاالت  يف الحسينية محلة 

االنصار /   / االسكالت    / كمرية   / الراشدية   /

225 /220   ، 4 حاالت  يف منطقة الكفاءات  محلة 

 901 الكرادة محلة  14 حالة    يف منطقة   ،   766

 / 906  / 905  / 903  / 925  / 910 / الجلود / 

6 حاالت  يف منطقة بغداد جديدة   ، / 930  /907

محلة / شارع املسبح / 725 / 719 / 703 .، 13 

 /  738  /  735  / محلة   االمني  منطقة  يف  حالة  

نواب   / االوىل   االمني   / الثانية   / املعلمني   /  731

 / 729 6 حاالت يف منطقة املشتل محلة   ، ضباط 

محلة  الغدير  منطقة  يف  4حاالت   ،.  730  /  756

704 / 706 ، 8 حاالت يف منطقة العبيدي محلة / 

765 جامع االمام عيل (ع ) / السوق / الشهداء/ 

زيونة   منطقة  يف  حاالت   5  ،  768  /  762  /  762

5 حاالت يف   ، 714  / تقاطع ميسلون /  محلة / 

يف  حالت   4  ، الزراعي   /   777  / املعامل  منطقة 

منطقة الوزيرية محلة 301 ، 4 حاالت يف منطقة 

20 حالة   يف االعظمية محلة/   ، الرشيد  معسكر 

312/ 310 / املقربة / جامع براثا / 315 / 304  

/ 308 / 314 ، 11 حالة يف البلديات  محلة / 732 

/ 742 / 730 / 738 / الزراعي / شارع املرور / 

757 / البلديات الثانية / 726 / 748 /  املعسكر 

/ 9 نيسان ، وحالتني  يف كل من املناطق التالية  / 

الرشاد / الطالبية / حي القاهرة / كمب سارة / 

حي املغرب / بارك السعدون / حي اكد / املنصور 

 ، بسماية   / / شارع حيفا  السيدية   / الدورة    /

الكفاح   : التالية  املناطق  من  كل  يف  واحدة  وحالة 

ا لبور/التاجي / حي السالم /  الكوت /  / سبع 

الشعلة / الباوية / حي الترشيع . 

اىل  الحاالت  نقل جميع  ”تم  انه  الساعدي  واضاف 

الربوتوكوالت  وفق  العالج  لتلقي  الصحي  الحجر 

املعتمدة“، مشريا اىل ان ”العدد الرتاكمي لإلصابات  

فيما  1512 لالسف،  تويف منهم   98780 اىل  ارتفع 

اكتسب الشفاء 88236  حالة شفاء واملتبقي قيد 

العالج 9032 ”.

والتي  الجهود  تلك  ”مراعاة  اىل  الساعدي  ودعا 

من  الشفاء  اعداد  من  الحجم  هذا  عن  اسفرت 

خالل االلتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات  

التهاون   وعدم  االجتماعي   التباعد  عىل  والرتكيز 

وتقدير تلك الجهود“. 

وثمن الساعدي ”الجهود التي تبذل من قبل مالكات 

كورونا  فريوس  مصابي  ملعالجة  الرصافة  صحة 

مضحني بأرواحهم إلنقاذ املصابني الفريوس“.

بغداد/ الزوراء:     
املستقلة  العليا  املفوضية  اعلنت 
انتخابات  إجراء  عدم  لالنتخابات 

العراقيني املقيمني يف الخارج.
وقالت املفوضية يف بيان تلقت“الزوراء“  
انتخابات  ”قانون  إن  منه:  نسخة 
مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 
عراقيو  (يصوت  أن  عىل  نص   2020
االنتخابية  دوائرهم  لصالح  الخارج 
البايومرتية  البطاقة  باستخدام 
املفوضية   ” أن  موضحة  حرصاً)“، 
ومالية  فنية  معوقات  عدة  واجهت 
إكمال  أن  أهمها  وصحية،  وقانونية 
العراقيني  الناخبني  تسجيل  عملية 
كافة  بمراحلها  بايومرتياً  الخارج  يف 
يف  تقريباً  يوماً   (160) اىل  تحتاج 
املتبقية  املدة  بينما  املثالية،  الظروف 

هي (40 يوماً) فقط“.
الخارجية  وزارة   ” أن  إىل  وأشارت 
التسجيل  عملية  إجراء  عن  اعتذرت 
والقنصليات  السفارات  يف  واالقرتاع 
املرحلة  يف  اقامتها  إلستحالة  العراقية 
الراهنة ولهذه الدورة االنتخابية، اضافة 
اىل ما ستستغرقه عملية فتح حسابات 
جارية باسم مكاتب املفوضية يف خارج 
موافقات  من  ذلك  يتطلبه  وما  العراق، 

أمنية ومالية من تلك الدول“.
العملية  ”إجراء  أن  املفوضية،  وتابعت 
خاضعة  غري  أماكن  يف  االنتخابية 

خاضعة  يجعلها  العراقية  للسيادة 
للقضاء  والية  وال  الدول  تلك  لقوانني 
والتجاوزات  املخالفات  عىل  العراقي 
العملية  إجراء  خالل  تحصل  قد  التي 
ارسال  أن  إىل  إضافة  االنتخابية، 
يف  أخرى  دول  اىل  املفوضية  موظفي 
ظل الظروف الصحية الحرجة املتمثلة 
يعرض  كورونا  جائحة  بانتشار 
سالمتهم اىل الخطر، وهو ما أوضحته 
وفقاً  الوزراء  ملجلس  العامة  األمانة 
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  لقرار 

رقم (11) لسنة 2021“.
الحايل  املفوضني  ”ملس  أن  إىل  ولفتت 
أن  جاهداً  عمل  ملهامه  تسنمه  ومنذ 
وإجراء  تنظيم  يف  املتخذة  إجراءاته  تكون 
سليمة  الخارج  يف  العراقيني  انتخابات 
تقدم،  ما  عىل  وبناًء  للقانون،  وموافقة 
آنفاً  املذكورة  العديدة  املعوقات  إن  وإذ 
واملعطيات املفروضة عىل أرض الواقع ُتعد 
ظرفاً قاهراً يحول دون إتمام هذه العملية 
الرأي  إطالع  أجل  ومن  سليم،  نحو  عىل 
نتطلع  الذين  العراقي  وأبناء شعبنا  العام 
االنتخابية  العملية  يف  الفعالة  ملشاركتهم 
جلسته  يف  املفوضني  مجلس  قرر  املقبلة، 
االستثنائية املنعقدة يف 22/3/2021 (عدم 
لعراقيي  النواب  مجلس  انتخابات  إجراء 
الخارج املقرر اجراؤها يف10/10/2021)، 
املوعد حتمي ال يمكن  ان هذا  مؤكداً عىل 

تغيريه من الناحية القانونية“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:  
األمريكي  الرئيس  سيعرتف  نادرة،  سابقة  يف 
لألرمن  الجماعية  باإلبادة  رسمياً  بايدن  جو 

عىل يد األتراك، وفق ما أفاد إعالم أمريكي.
رئيس  أول  بايدن  سيكون  الخطوة  وبهذه 
الحكم  تحت  األرمن  بإبادة  يعرتف  أمريكي 

العثماني.
من جهته، ذكر العالم السيايس األمريكي، إيان 
بريمر: أن ”بايدن وعد خالل حملته االنتخابية 
الفتاً  انتخابه“،  تم  إذا  الخطوة  سيتخذ  بأنه 
الرئيس كاماال هاريس كانت يف  نائبة  أن  إىل 
الواقع راعية لقرار مجلس الشيوخ لالعرتاف 

بإبادة األرمن يف عام 2019.
مجلس  أعضاء  من  مجموعة  أن  إىل  يشار 
كانت  والجمهوريني  الديمقراطيني  الشيوخ 
رسمياً  االعرتاف  عىل  أيام  قبل  بايدن  حّثت 

باإلبادة الجماعية لألرمن.
التاريخ،  هذا  وحتى  أنه  املرشعون  وأوضح 
لم يجزم الرؤساء األمريكيون بحزم موضوع 
إبادة األرمن عىل يد العثمانيني، داعني بايدن 

ألن يكون أول رئيس أمريكي يقوم بذلك.
يف  عضواً   38 وهم  املجلس،  أعضاء  قال  كما 
األمريكي: ”نقف مع  للرئيس  رسالة كتبوها 
وحول  املتحدة  الواليات  يف  األرمنية  الجالية 
بحزم  ونقف  الضحايا،  ذكرى  لتخليد  العالم 
الجهد  هذا  بأن  لالدعاء  محاوالت  أي  ضد 
األرمني  الشعب  لتدمري  واملقصود  املنظم 
إبادة  بأنه  سوى  يشء  بأي  وصفه  يمكن 

جماعية“.
رأسهم  وعىل  الرسالة،  كاتبو  ذّكر  ذلك،  إىل 

الديمقراطي بوب مننديز، بايدن بأنه قال إن 
الدبلوماسية والسياسة الخارجية مرتبطتان 
مبارشة بقيم الواليات املتحدة، ”وهذه القيم 
ما  وبفعل  بالحقيقة،  االعرتاف  علينا  تحتم 
يف  أخرى  جماعية  إبادات  لتجنب  نستطيع 

املستقبل وأي جرائم ضد اإلنسانية“.
السابقة  اإلدارات  أن  عىل  املرشعون  وشدد 
الجمهورية والديمقراطية كانت صامتة فيما 
يتعلق باإلبادة األرمنية، داعني بايدن ”لكرس 
هذا الصمت من خالل االعرتاف رسمياً بأن ما 

جرى لألرمن كان إبادة جماعية“.
 2019 عام  مرر  كان  الكونغرس  أن  يذكر 
املجازر  يصف  قرار  مرشوع  بمجلسيه 
الحقبة  يف  األرمن  بحق  األتراك  ارتكبها  التي 
معارضة  رغم  الجماعية،  باإلبادة  العثمانية 
لم  املرشوع  أن  ورغم  حينها..  األبيض  البيت 
املرشعني  استياء  عكس  فإنه  ملزماً،  يكن 
الرتكية وأرسل رسالة  السياسات  الكبري من 
وظفت  التي  أنقرة  إىل  حاسمة  سياسية 
أعضاء  لحث  مختلفة  ضغط  مجموعات 
الكونغرس عىل عدم تمرير املرشوع، لكن من 

دون جدوى.
ويعود تاريخ هذه املجازر إىل عام 1915 خالل 
عدد  األرمن  ويقدر  األوىل.  العاملية  الحرب 
القتىل يف هذه األحداث بحوايل مليون ونصف 
أرمني، األمر الّذي تنكره تركيا بشدة، وتقول 
إن العدد مبالغ به، وإن ما جرى لألرمن هو 
 20 من  أكثر  وتصنف  أهلية.  حرب  نتيجة 
دولة هذه األحداث كإبادة جماعية، من بينها 

فرنسا وأملانيا وإيطاليا وروسيا.
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بنغازي/سكاي نيوز:

مبـادرة سياسـية جديدة تـرى النور 

يف ليبيـا وتنتظـر االسـتجابة لها من 

مختلف األطراف الفاعلة، وذلك ضمن 

مسـاعي ”حل الجمـود“ الذي يعرتي 

املسـار الدسـتوري، وإزالـة العراقيل 

أمام الوصـول النتخابات عامة يف 24 

ديسمرب املقبل.

رئيس مؤسسة ”سلفيوم“ للدراسات 

اقـرتح  شـلوف،  جمـال  واألبحـاث، 

تشـكيل لجنة تحـت مسـمى ”لجنة 

لحلحلـة  يهـدف عملهـا  ديسـمرب“، 

املسار السـيايس، وعقد االنتخابات يف 

موعدها.

وأرجـع شـلوف يف حديثـه إىل موقـع 

”سـكاي نيوز عربية“، إطالق املبادرة 

بسـبب انتهـاء عمـل لجنـة املسـار 

مجلـس  مـن  املشـكلة  الدسـتوري 

النـواب واملجلس األعـىل للدولة، التي 

عقـدت عدة اجتماعـات عىل مدار 60 

يومـا للتوصـل إىل مخـرج دسـتوري 

لالنتخابـات، لكـن املدة انتهـت دون 

التوصل إىل حل.

ونبـه إىل ترصيـح رئيـس املفوضيـة 

عمـاد  لالنتخابـات  العليـا  الوطنيـة 

السـايح، بأن االنتخابات سـتؤجل إذا 

لم يتـم التوصل مبكـرا، قبل منتصف 

العـام الجـاري، إىل مسـار دسـتوري 

وقانوني لها.

إعادة إنتاج ”لجنة فرباير“

وأشار شـلوف إىل أن ”لجنة ديسمرب“ 

”لجنـة  لفكـرة  إنتـاج  إعـادة  هـي 

فرباير“، التي تمكنت من إنهاء األزمة 

وأنتجـت   ،2014 عـام  الدسـتورية 

التعديل السـابع لإلعالن الدسـتوري، 

وقانون انتخـاب مجلس النواب، الذي 

أوصل البـالد إىل إجراء انتخابات نواب 

الربملان يف يوليو 2014.

وتيمنـا بموعد االنتخابـات الحالية يف 

ديسـمرب، رأت مؤسسـة ”سـلفيوم“ 

أن التسمية األنسب للجنة هي ”لجنة 

ديسمرب“، واقرتحت أن تضم ”قامات 

قانونيـة لبحـث الخروج مـن األزمة 

الدستورية الحالية“.

”أصحاب املصلحة يف التعطيل“

وعن املستفيد من ”عرقلة االنتخابات“، 

عّقب شلوف قائال: ”كل األطراف التي 

ترغـب يف التمسـك بالسـلطة وبقـاء 

الفسـاد والفـوىض والنهـب املمنهج، 

تسعى لعرقلة الوصول إىل االنتخابات 

يف موعدها، وافتعال األزمات واملشاكل 

ألن  الدسـتوري؛  املسـار  وتجاهـل 

بدونه لن يكون هناك أسـاس قانوني 

ودستوري للوصول لالنتخابات“.

وتابع: ”امليلشيات دوما هي املستفيد 

التوتـر  حالـة  اسـتمرار  مـن  األول 

السـيايس؛ لتحقيق نهبها  واالنقسام 

املمنهج للمال العام الليبي ورسقاتها 

االقتصـادي  القراريـن  يف  وتحكمهـا 

واملايل، وستسـعى عـرب رشكائها من 

التيـارات األيدولوجيـة والسياسـيني 

الوصـول  تعطيـل  إىل  الفاسـدين 

لالستحقاق االنتخابي“.

ولفت شـلوف إىل أن الشارع السيايس 

الليبي منقسم حول املسار الدستوري 

دسـتورية  ”قاعـدة  قائـال:  األمثـل، 

إعـالن  أم  النـواب،  مجلـس  يقرهـا 

دستوري معدل؟، أم استفتاء أوال عىل 

مرشوع الدستوري الذي أعدته الهيئة 

التأسيسية سابقا؟“.

وتابع قائـال إنه ”يفضل االعتماد عىل 

قامـات قانونية ودسـتورية وفكرية 

قادرة عىل تقييم الواقع السيايس بكل 

تعقيداتـه، وإنتاج مسـار دسـتوري 

توافقي يقبل بـه الجميع“، معتربا أن 

أهمية وقيمة أي مسـار دستوري هو 

أن ”يكون مقبـوال ومحل رضا، حتى 

يتسني للجميع املشاركة فيه“.

اىل ذلـك قـال مصـدر ليبـي مطلع يف 

العاصمة الليبية طرابلس لـ“سـكاي 

نيـوز عربيـة“، إن اقتتـاال عنيفا بني 

املليشـيات يف غـرب البالد، قد ينشـب 

بسـبب تجـاوزات أمنيـة قامـت بها 

إحدى مليشيات فايز الرساج يف مدينة 

ككلة، أسفرت عن مقتل شاب.

املليشـيات  قـادة  أن  املصـدر،  وأكـد 

الرئيسـية عقـدوا اجتماعـا، االثنني، 

واتفقـوا عـىل إصـدار أمـر بتفكيـك 

ميليشـيات املدعو عبد الغني الككيل، 

وإذا لـم يمتثـل لألمـر سـيتم تنفيذه 

بالقوة.

بداية األزمة

املصدر الليبي كشـف لـ“سكاي نيوز 

إن  وقـال  األزمـة  أسـباب  عربيـة“، 

ميليشيات عبد الغني الككيل هاجمت 

بعض املنازل يف مدينة ككلة، وهدمت 

بعضها وقتلت شـابا كان عضوا فيها 

وانفصل عنها.

امليليشـيات  أن  إىل  املصـدر  وأشـار 

احتفظـت بجثمان الشـاب ومثلت به 

”ليكون عربة ملن ينـوي الرحيل عنها 

وترسيب أرسارها“ بحسب املصدر.

وأوضـح أن أهـايل املدينـة أعربوا عن 

غضبهم، وكادت أن تحدث أزمة كبرية 

بـني األهـايل وعنارص امليليشـيات، إال 

أن حكماء القبائـل هناك تداركوا هذا 

األمر، وحالوا دون وقوعه.

اجتماع قادة املليشيات

املصـدر الليبـي، أكـد أنـه فـور ورود 

أنبـاء عن هـذا الحـادث، اجتمع قادة 

بحـل  قـرارا  وأصـدروا  امليليشـيات 

ميليشـيات الـككيل، وأنه إذ لـم ينفذ 

األمـر سـيتم مهاجمتـه وتفكيكهـا 

بالقوة.

وأوضـح املصـدر أن ميليشـيان قـوة 

الردع الخاصـة وكتيبة 444 بالتعاون 

مـع كتائب عسـكرية تابعـة للغرفة 

واملنطقـة  بطرابلـس،  املشـرتكة 

العسكرية الوسطى، يف حالة استنفار 

البـدء  لتعليمـات  انتظـارا  وتأهـب، 

بالعملية.

وميليشيات الككيل تم تشكيلها بقرار 

من فايـز الرساج، حيـث خصص لها 

ميزانيـة مبارشة بقـرار رقم 38 لعام 

. 2021

وشـاركت هذه املليشـيات يف عمليات 

ضد مدنيني وعسـكريني واشرتكت يف 

قتال ضد الجيش الليبي مؤخرا.

والككيل أحد أبـرز أذرع الرساج، ومن 

املقربـني أيضـا مـن زعيـم الجماعة 

الليبيـة املقاتلة عبد الحكيـم بلحاج، 

وولد يف مدينة بنغازي، ودخل السجن 

جنائيـة  جرائـم  يف  تورطـه  بسـبب 

يف  سـنوات  عـدة  وقـىض  وجرائـم، 

السجن.

وبعد اإلطاحة بالقذايف، شـكل الككيل 

ميليشيات مسلحة تعرف بميليشيات 

مـن  وأصبـح  املركـزي“  ”األمـن 

الشـخصيات التي تتمتع بنفوذ واسع 

يف العاصمة طرابلس.

وهناك أيضاً ميليشيات ”غنيوة“ التي 

تعترب من أخطر املجموعات املسـلحة 

يف العاصمة طرابلس، وتتمركز يف حي 

أبـو سـليم الذي يعـد مركـزا لإلجرام 

وتجارة املخدرات والخمور.

300 ميليشيا

وتشـري التقديرات غري الرسمية إىل أن 

عدد امليليشيات املسلحة يف ليبيا، يصل 

إىل أكثر مـن 300 مجموعـة، بعضها 

يتبع أشـخاص، والبعـض اآلخر يتبع 

تيـارات إرهابية مثل جماعة اإلخوان، 

وأخرى تتبع مدنـا ومناطق، وتتواجد 

أغلبها بالعاصمة طرابلس.

ودعـا املجتمع الـدويل أكثر مـن مرة، 

معتـربا  امليليشـيات،  هـذه  لتفكيـك 

إياها العنرص األبرز لتعطيل وإفشـال 

العملية السياسية.

واالتحـاد  املتحـدة  األمـم  وأصـدرت 

األوروبـي بيانـات عدة تطالـب فيها 

برضورة تفكيك املليشيات، منوهة إىل 

خطرها الجسـيم عىل اسـتقرار ليبيا 

وسالمتها.

وأكـد رئيـس الحكومـة الليبيـة عبد 

الحميـد الدبيبـة، أن أول امللفات التي 

سـتلقى اهتمـام منـه، هـو تفكيـك 

امليليشيات، وأنه سـيعمل عىل رسعة 

انجاز ملفي امليليشيات واملرتزقة.

برلني/ متابعة الزوراء:
مـددت أملانيا إجـراءات اإلغالق لشـهر آخر، 
وفرضت العديـد من القيود الجديـدة، بما يف 
ذلك إغـالق الحياة العامـة إىل حد كبري خالل 
عيـد الفصـح، يف محاولـة لخفـض معـدل 
اإلصابة بفريوس كورونا.وأعلنت املستشارة، 
أنغيـال مـريكل، التـي تحدثت يف وقـت مبكر 
من، امـس الثالثاء، بعد مكاملة فيديو مطولة 
مع حـكام الواليات البالغ عددهـا 16 والية، 
أن القيـود التـي كان مـن املقرر أن تسـتمر 
حتـى 28 مـارس الجـاري، سـتظل سـارية 
حتـى 18 أبريل.وقالت مـريكل للصحفيني يف 
برلني: ”لدينا جائحة جديد بشـكل أسايس“، 
وأضافـت: ”لدينا يف األسـاس فريوس جديد، 
مـن الواضـح أنـه من النـوع نفسـه، ولكن 
بخصائص مختلفة تماما.. أكثر فتكا بشكل 

ملحوظ، وأكثر عدوى، ومعد لفرتة أطول“.

ووافق املسؤولون عىل إغالق الحياة العامة إىل 
حد كبري، يف الفـرتة املمتدة من 1 إىل 3 أبريل، 
وإضافة عطلة عامـة وإغالق معظم املتاجر 

يف هذه الفرتة.
وسـيتم حظـر التجمعـات العامـة يف الفرتة 
املمتدة من 1 إىل 5 أبريل، لتشجيع الناس عىل 

البقاء يف املنازل.
وازدادت إصابـات فـريوس كورونـا بشـكل 
مطـرد يف أملانيـا، حيـث أصبح النـوع األكثر 
عدوى الذي تم اكتشافه ألول مرة يف بريطانيا 
هو املسيطر، وتجاوز عدد الحاالت اليومية يف 

البالد مثيله يف الواليات املتحدة.
ووسـط مخاوف من ارتفاع عدد األملان الذين 
يسافرون إىل الخارج يف أيام العطالت، وافقت 
السلطات أيضا عىل رشط شامل للمسافرين 
جوا، وهو اختبار فريوس كورونا قبل الصعود 

عىل متن رحلة الطائرة إىل أملانيا.

نيامي/ متابعة الزوراء:
قالت حكومة النيجر إن مسلحني قتلوا 137 
شخصا يف غارات منسقة عىل قرى يف جنوب 

غرب البالد.
ويعد هذا اإلعالن تعديال للحصيلة السابقة، 
والتي قدرت عدد القتىل بـ 60 شخصا، وفقا 

للسلطات املحلية.
يأتـي ذلـك بعـد أقل من أسـبوع مـن قيام 
مسلحني مجهولني بقتل 58 قرويا يف نفس 

املنطقة.
وقال املتحدث باسـم الحكومـة، زكريا عبد 
الرحمن: إن الحكومة تدين بشـدة اإلرهاب 

املمنهج ضد املدنيني.
التلفزيـون  عـرب  تـاله  بيـان  يف  وأضـاف، 
الرسـمي: أن الحكومة أعلنـت الحداد العام 
ثالثة أيام وأنها ”سـتتخذ قـرارات ملواجهة 

إرهاب هذه العصابات املسلحة“.
وأفاد أحد السـكان لوكالة األنباء الفرنسية 
عرب الهاتف، يف وقت سابق، بأن هجوما أول 

”وقع بعد ظهر (االثنني)، واستهدف حافلة 
تقل ركابا يف منطقة بانيبانغو- شينيغودار“ 
يف إقليم تيالبريي، مضيفا أن الهجوم أسـفر 

عن ”مقتل نحو 20 شخصا“.
ويشـهد إقليم تيالبـريي، الواقـع يف ”املثلث 
الحـدودي“ بـني النيجـر وبوركينـا فاسـو 
ومايل، منذ سـنوات هجمات دامية تشـنها 
جماعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة وتنظيم 
”داعش“ (اإلرهابي املحظور يف روسيا وعدد 

من دول العالم(.
وتبقـى هـذه املنطقة غـري مسـتقرة رغم 
الجهـود الكثيفة إلرسـاء األمـن فيها. ومن 
املقرر أن تنترش كتيبة من 1200 جندي من 
الجيش التشادي يف منطقة املثلث الحدودي 
يف إطـار ”مجموعة دول السـاحل الخمس“ 
التي تضم خمـس دول هي موريتانيا ومايل 
وبوركينـا فاسـو والنيجـر وتشـاد والتـي 
تسـعى للتعاون يف مكافحة املتشددين منذ 

.2015

بغداد/ الزوراء:
دعـا النائـب األول لرئيـس مجلـس النواب، 
حسن كريم الكعبي، امس الثالثاء، الحكومة 
لتوفري جميع اإلمكانيات من أجل زيادة إنتاج 

الطاقة الكهربائية خالل فصل الصيف.
وذكر املكتـب اإلعالمي للنائـب األول لرئيس 
مجلس النـواب يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: أن 
”الكعبـي دعا الحكومة لبـذل اقىص الجهود 
وتوفـري كل االمكانيات من اجـل زيادة إنتاج 
الطاقـة الكهربائيـة خـالل فصـل الصيـف 
وشـهر رمضان املبارك“، مشـريا اىل ”أهمية 
وضع الخطط االسرتاتيجية إلنشاء املحطات 
واملشـاريع الالزمة إلنتاج الطاقة مع ضمان 
توزيعها العادل عىل املدن والقرى واالرياف“.

وطالـب الكعبـي، وفقـا للبيـان، بتخصيص 
املبالـغ املاليـة الكافيـة مـن موازنـة العـام 
الجاري لوزارة الكهرباء السـتكمال املشاريع 
الخاصة بإنتاج الطاقـة الكهربائية“، مؤكدا 
أن ”مجلـس النواب سـيتابع ويدقق برصف 
االموال وسيحاسـب املقرصين والفاسـدين، 
الكهربـاء  ملـف  باسـتنزاف  يسـمح  ولـن 
اقتصاد البـالد دون حلول حقيقية يلمسـها 

املواطنون“.
وأضاف البيان أن ”الكعبي شـدد عىل متابعة 
ملـف وزارة الكهربـاء وتقديـم التسـهيالت 
املطلوبـة لضمان إيصال الطاقـة الكهربائية 
للمواطنـني يف فصل الصيف“، داعيا يف الوقت 

نفسه اىل ”النظر بشأن تثبيت العقود“.

بغداد/ الزوراء:
اعلـن رئيـس مجلـس الـوزراء 
امـس  الكاظمـي،  مصطفـى 
الثالثـاء، قـرب انعقـاد القمـة 
املرصيـة  (العراقيـة  الثالثيـة 
االردنيـة) يف بغـداد، وفيما وجه 
برفـع  املتسـببني  بمحاسـبة 
اسـعار املـواد الغذائيـة، وافـق 
رصف  عـىل  الـوزراء  مجلـس 
جزء من رواتـب عقود الكهرباء 
كمسـتحقات  امواال  ويخصص 

الفالحني.
وذكـر املكتـب االعالمـي لرئيس 
مجلـس الـوزراء يف بيـان تلقته 
”الزوراء“: أن ”الكاظمي وخالل 
جلسـة مجلس الوزراء امس أكد 
أن ارتفـاع بعـض أسـعار املواد 
الغذائية التي تصّنع وتنتج محليا، 
النفوس  محاولة مـن أصحـاب 
الضعيفة وبعض الجشـعني من 
التّجار إلرباك الوضع االجتماعي 
واسـتغالل القبال املواطنني عىل 
املواد الغذائية نتيجة قرب حلول 
وكمـا  املبـارك  رمضـان  شـهر 

يحدث سنويا“. 
وزارة  الـوزراء  رئيـس  ووجـه 
االقتصـادي  واألمـن  الداخليـة 
باتخـاذ إجـراءات مناسـبة ملنع 
التالعـب بقـوت املواطنني وكف 
جشـع بعـض التجـار ومتابعة 
األسواق، كما وجه ايضا بتقديم 

الزراعـة  لوزارتـي  الدعـم  كل 
والتجـارة للعمل بأقىص الجهود 
لتوفري مـادة الطحني، فمن غري 
املقبول أن يرتفع سـعر الطحني 
بحجـج واهيـة وسـيتم متابعة 

املتخلفني“. 
”تشـخيص  الكاظمـي،  وأكـد 
عصابات تستغل قضايا إنسانية 
أبشع استغالال من خالل التسّول، 
ووجهنـا وزارة الداخلية متابعة 
ومالحقة  ومعالجتهـا  املوضوع 
هذه العصابـات وتقديمها أمام 
القانـون“، مبينـا أن ”سـيارات 

األجـرة هي من تمتلـك الرخصة 
للقيـام بعملهـا،  وعـىل مديرية 
املـرور العامـة القيـام بدورهـا 
بمنـع السـيارات غـري املرخصة 

للعمل“. 
حركـة  ”هنـاك  بـأن  ونـوه 
دبلوماسـية واسـعة يف العـراق، 
لدينـا القمـة العراقيـة املرصية 
األردنية ستعقد يف بغداد، وهناك 
زيـارات مهمـة مسـتمرة للبلد، 
تتحـول  العـراق  ارض  وأخـذت 
اىل مركـز دبلومـايس مهم لقادة 
الـدول من أجـل أن يلعب العراق 

دوره املحوري الطبيعي، وخدمة 
ملصلحـة بلدنـا وشـعبنا ونعمل 
بجد عـىل أن يكون للعـراق دور 

مهم يف التهدئة باملنطقة“.
من جهته، أعلن املتحدث بإسـم 
مجلس الوزراء حسـن ناظم، إن 
املجلـس صوت عـىل رصف جزء 

من رواتب عقود الكهرباء. 
وقـال ناظم يف مؤتمـر صحفي، 
تابعته ”الزوراء“: إن ”الكاظمي 
ناقـش ارتفـاع أسـعار السـلع 
باألسـواق“، مبينا أن ”الحكومة 
األسـواق  يف  األسـعار  تراقـب 

للوضـع  املربـك  وارتفاعهـا 
االقتصادي“. 

أن ”التوصيـة لوزارتـي  وتابـع 
الداخلية والعمل ملعالجة ظاهرة 

التسول يف الشوارع“.
وأشار ناظم إىل أن ”قمة عراقية 
يف  سـتعقد  أردنيـة  مرصيـة 
بغـداد“، مؤكدا انها ”قمة مهمة 
السـتئناف العمـل الـذي جـرى 

بقمة عمان“. 
ونوه بـأن ”الحكومـة متجاوبة 
الربملـان  يف  االجتهـادات  مـع 
اىل  الفتـا  املوازنـة“،  بقضيـة 
رؤيتهـا  قدمـت  الحكومـة  أن“ 
اسـتناداً  باملوازنـة  اإلصالحيـة 

للورقة البيضاء“. 
واشـار إىل أن ”إصابـات كورونا 
بالقـرى  وخاصـة  تصاعـد  يف 
سيسـتلم  والعـراق  واألريـاف، 
املقبلـني وجبة  اليومـني  خـالل 
جديدة مـن لقاحـات كورونا“، 
مبينا ناظـم أن“ مجلس الوزراء 
صوت عىل رصف جزء من رواتب 

عقود الكهرباء“. 
حـوايل  ”تخصيـص  وأوضـح 
261 مليـار دينار كمسـتحقات 
للفالحني ستسلم باأليام القليلة 

املقبلة“. 
وأشار ناظم إىل ”حصة تموينية 
ثانية كاملة سـتوزع مـع بداية 

شهر رمضان“.
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بريوت/ متابعة الزوراء:

دعت جامعة الدول العربية ساسة 

لبنان إىل ”العمـل رسيعا عىل إنهاء 

وعرضـت  السـيايس“،  االنسـداد 

التدخل للمساعدة يف تجاوز األزمة، 

فيمـا أعلنـت رئاسـة الجمهورية 

اللبنانية ”تفاجئها بكالم وأسـلوب 

سـعد  املكلـف  الحكومـة  رئيـس 

الحريري، شكال ومضمونا“.

وقالـت الجامعة العربيـة يف بيان: 

”األمـني العـام أحمـد أبـو الغيـط 

يستشـعر قلقا كبريا مـن جراء ما 

تشـهده السـاحة السياسـية مـن 

سـجاالت توحي بانزالق البالد نحو 

وضع شـديد التأزم، مالمحه باتت 

واضحة للعيان“.وأضافت أن حالة 

االنسـداد السـيايس ”تفاقـم مـن 

معاناة الشـعب اللبنانـي“، مؤكدة 

أنهـا مسـتعدة ”للقيـام بأي يشء 

يطلـب منها لرأب الصـدع الحايل“، 

وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.

رئاسـة  أعلنـت  جانبهـا،  مـن 

اللبنانيـة ”تفاجئهـا  الجمهوريـة 

بـكالم وأسـلوب رئيـس الحكومة 

شـكال  الحريـري،  سـعد  املكلـف 

ومضمونا“.

وقال أنطوان قسطنطني، مستشار 

رئيـس الجمهوريـة اللبنانيـة: إن 

”الرئيس عـون رئيس الجمهورية، 

ومـن  صالحياتـه  مـن  وانطالقـا 

حرصه عىل تسهيل وترسيع عملية 

التشكيل، ال سيما يف ضوء الظروف 

القاسية التي تعيشها البالد، أرسل 

إىل رئيـس الحكومـة املكلـف ورقة 

تنص فقـط عىل منهجية تشـكيل 

الحكومـة وتتضمن 4 أعمدة يؤدي 

اتباعها إىل تشكيل حكومة باالتفاق 

بـني رئيـس الجمهوريـة والرئيس 

املكلف“.

وأوضح أن ”العمـود األول يتضمن 

الـوزارات عىل أسـاس 18 او 19 او 

20 وزيرا، أما العمود الثاني: توزيع 

الـوزارات بني املذاهـب عمالً بنص 

املـادة 95 مـن الدسـتور، والعمود 

الثالـث: مرجعيـة تسـمية الوزير، 

بعدمـا أفصـح رئيـس الحكومـة 

املكلـف أن ثمة من سـمى وزراءه، 

عىل ما تظهره أصال التشكيلة التي 

أبرزهـا الرئيـس املكلـف. العمـود 

الرابع: األسـماء بعد إتمام االتفاق 

عىل املذهب ومرجعية التسمية“.

وأضـاف: ”مـن املؤسـف أن يصدر 

عن دولة الرئيـس املكلف، منفعال، 

إعالن تشـكيلة حكوميـة عرضها 

هو يف 9 كانون األول 2020، ولكنها 

أصـال لـم تحـظ بموافقـة رئيس 

الجمهوريـة كـي تكتمـل عنارص 

التأليف الجوهرية“، مشـريا إىل أن 

”الورقة املنهجيـة يعرفها الرئيس 

الحريري جيدا، وهو سبق أن شكل 

حكومتـني عـىل أساسـها يف عهـد 

الرئيـس عـون. هذه املـرة، اختلف 

أسـلوبه، إذ كان يكتفي بكل زيارة 

للقرص الجمهوري بتقديم تشكيلة 

حكوميـة يف غالب األحيان ناقصة، 

فيهـا  تظهـر  ال  األحيـان  كل  ويف 

مرجعية التسمية“.

”رئيـس  أن  قسـطنطني  وأكـد 

الجمهوريـة حريص عىل تشـكيل 

حكومـة وفقا للدسـتور وكل كالم 

ورد عـىل لسـان رئيـس الحكومة 

الحكومات  املكلف وقبلـه رؤسـاء 

رئيـس  أن  حـول  السـابقني 

الجمهورية ال يشـكل بل يصدر هو 

كالم مخالـف للميثـاق والدسـتور 

توقيعـه  أن  ذلـك  مقبـول،  وغـري 

إلصدار مرسوم التأليف هو إنشائي 

وليس إعالنيا“، الفتا إىل أن ”األزمة 

حكوميـة فـال يجـوز تحويلها اىل 

أزمة حكم ونظام إال إذا كانت هناك 

نية مسـبقة بعدم تشكيل حكومة 

ألسـباب غري معروفـة ولن نتكهن 

بشأنها“.

وتفاقمت أزمة لبنان املالية، بعدما 

أخفق مجددا رئيس الوزراء املكلف 

سـعد الحريـري والرئيس ميشـال 

عون يف االتفاق عـىل حكومة، مما 

يبـدد آمـال إنهـاء خالف سـيايس 

مستمر منذ 5 أشهر، ويعرقل جهود 

إنقاذ البالد من االنهيار املايل.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:

وجه وزير الصحة بإرسـال الفـرق الصحية 

اىل القـرى واالريـاف للقيام بعمليات املسـح 

لفايـروس كورونـا. فيمـا اطلقـت الـوزارة 

االسـتمارة الخاصة للمشمولني بالتوزيع اىل 

مناطق التدرج الطبي.

وقالت عضو الفريق الطبي السـاند للوزارة، 

د. ربـى فالح حسـن، يف ترصيحـات تابعتها 

«الـزوراء»: ان «وزيـر الصحـة والبيئة وجه 

دوائـر الصحـة بارسـال الفـرق الصحية اىل 

القـرى واالريـاف للقيـام بعمليـات املسـح 

لفايـروس كورونا لزيـادة نسـبة االصابات 

وتأشـري اصابـة عوائـل كاملة نتيجـة عدم 

التزامهم بالتعليمات الصحية».

ويف سـياق منفصـل، وجـه وزيـر الصحـة 
والبيئـة، حسـن محمـد التميمـي، بإدخـال 

مستشـفى منـديل الجديـدة يف ديـاىل للعمل 

ابتداًء من اليوم االربعاء.

من جانب اخر، اطلقت وزارة الصحة والبئية، 

امس الثالثاء، االستمارة الخاصة للمشمولني 

بالتوزيع اىل مناطق التدرج الطبي.

وذكـرت الـوزارة يف بيـان تلقـت «الـزوراء» 

نسـخة منـه: أن «دائـرة التخطيـط وتنمية 

املـوارد دعت املالكات الطبيـة (اطباء، اطباء 

اسـنان، صيادلـة) خريجـي العـام ٢٠١٧-

٢٠١٨ للدوريـن االٔول والثانـي ومن خريجي 

الجامعات غري العراقيـة وخريجي جامعات 

إقليم كردسـتان وخريجي السنوات السابقة 

من الجامعات العراقية  املشـمولني بالتوزيع 

اىل مناطـق التـدرج الطبـي مللء االسـتمارة 

االلكرتونيـة الخاصـة بالتوزيـع اىل  مناطق 

التـدرج الطبـي ابتـداًء مـن امـس الثالثـاء 

٢٠٢١/٣/٢٣ وملدة أسـبوعني  اىل يوم االثنني 

» ٢٠٢١/٤/٥

بغداد/ الزوراء:

جميـع  الرتبيـة  وزارة  اسـتكملت 

واللوجسـتية  الفنيـة  اسـتعداداتها 

التمهيديـة  باالمتحانـات  الخاصـة 

للعام الدرايس الحايل والتي من املقرر 

ان تبـدأ يف الثالث من شـهر نيسـان 

املقبل.

وقال الوكيـل االداري بالوزارة، فالح 

ان  صحفـي:  ترصيـح  يف  القيـيس، 

«االمتحانـات التمهيديـة سـتتم بعد 

اكمـال امتحانـات نهايـة الكـورس 

االول ونصف السنة ليتم اعالن اسماء 

املشـمولني منهـم، وتعيـني املراكـز 

االمتحانية التي سـتجرى يف املدارس 

والجامعات والكليات لتحقيق التباعد 

االجتماعي بني الطلبة الخارجيني».

من جانبـه، أوضح مدير عـام تربية 

الكـرخ الثانيـة، قيـس الكالبـي، يف 

حديث صحفـي: ان «اللجنة الفرعية 

اسـتكملت  باملديريـة  لالمتحانـات 

لالمتحانـات  اسـتعداداتها  جميـع 

التمهيديـة»، مشـريا اىل انـه «تمـت 

فيهـا  سـتتم  التـي  املراكـز  تهيئـة 

االمتحانـات وعددهـا ٢٤ للمرحلـة 

االبتدائية، و١٠٢ للمرحلة املتوسطة، 

و٢٨ للمرحلـة االعدادية موزعة بني 

القواطع التابعة للمديرية كافة».

يشـار اىل ان وزارة الرتبية اعلنت يوم 

امس االثنـني يف بيان ان «هيئة الرأي 

التي ترأسها وزير الرتبية، عيل حميد 

الدليمي، قررت اعادة العمل بنظامي 

املحـاوالت وتحسـني املعـدل، بينمـا 

سـتصدر املديريـة العامـة للتقويـم 

واالمتحانـات االجـراءات و اآلليـات 

الخاصة بالنظامني».

وكشـف عـن «تسـجيل ثالثـة االف 

للمرحلـة  خارجيـا  طالبـا  و٢٢٠ 

طالبـا  و١٤  الفـا   ١٥ االبتدائيـة، 

للمرحلـة املتوسـطة، و٦١٨ طالبـا 

للمرحلة االعدادية بفرعها االحيائي، 

و٢٥٢٨  التطبيقـي،  للفـرع  و٤٧٧ 

للفرع االدبي».

مـن جانـب متصـل، كشـفت وزارة 

الرتبيـة، امـس الثالثـاء، عن مقرتح 

بشـأن الدوام يف املدارس بعد االنتهاء 

من امتحانات نصف السنة والكورس 

األول.

وقـال مدير تربيـة الرصافـة األوىل، 

حسـني الزوبعي، تابعتها «الزوراء»: 

«الـوزارة سـتناقش مـع خليـة  إن 

األزمة مقرتح الـدوام يف املدارس بعد 

االنتهاء من امتحانات نصف السـنة 

ونهاية الكورس األول».

وأضاف أن «املقـرتح يتضمن الدوام 

يف  ليومـني  للطـالب  الحضـوري 

األسـبوع مع التشديد عىل اإلجراءات 

الوقائية».

يشـار اىل أن وزارة الرتبيـة، أكدت، يف 

وقت سابق، أن آلية الدوام يف الكورس 

الثاني تعتمد عىل املوقف الوبائي.
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بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة االعمار واالسـكان والبلديات العامة، امـس الثالثاء، تنفيذها ٣٤ مرشوعا 
للمـاء موزعة بني محافظات البالد، مفصحة عن وصول عدد املخدومني من شـبكاتها 

اىل ٢٠ مليون نسمة.
وأفـاد مدير عام املديرية العامة للماء، نجـم الحيايل، يف ترصيح صحفي: بأن «مديريته 
اعـدت الخطـط الالزمـة لتنفيذ عـدد كبري من مشـاريع املـاء بما يضمن زيادة نسـبة 

املخدومني والقضاء عىل اي شح للماء يحدث يف البالد».
وأكد ان «عدد املخدومني من شبكات مشاريعها ببغداد واملحافظات عدا اقليم كردستان، 
بلغ ١٩ مليونا و٩٣٩ الف مواطن»، مرجعا الزيادة بعدد املخدومني اىل «خطط ومشاريع 
الـوزارة لتوفـري مياه الرشب».واشـار الحيايل اىل ان «عدد املشـاريع املنفـذة حاليا من 
قبـل الوزارة بلغ ٣٤، منها ٢٦ مرشوعا مسـتمر العمل فيها، إذ توجد مشـاريع حققت 
نسب انجاز متقدمة وسـيتم افتتاحها قريبا، السيما باملناطق املحررة، اىل جانب وجود 

مشاريع بدأت الضخ الفعيل للماء بشكل تجريبي».
ونبه الحيايل اىل «وجود ثمانية مشـاريع متلكئة لم تحقق نسـب انجاز متقدمة»، عازيا 
ذلـك اىل «االزمة املالية وعـدم رصف مبالغ وتخصيصات للمديريـة، اضافة اىل الظروف 
االمنية لبعض املناطق، فضال عن تداعيات جائحة كورونا وما سببته من خروج وتوقف 

االعمال ببعضها».
وشدد عىل ان «املديرية تسعى للحصول عىل التخصيصات املالية الالزمة من اجل ادراج 
عدد من مشاريع املاء الجديدة ضمن خطتها وتحقيق اكرب نسبة من املخدومية، السيما 
ان املديرية استنفرت جميع جهودها لحل اية اشكالية تواجه املشاريع التي تنفذها». 

بغداد/ الزوراء:
أكـد محافظ بغـداد، محمد جابـر العطا، 
امس الثالثاء، أن هناك مناقشـات ملحاور 
اجتماع االمر الديوني ( ٣٢ ) لسـنة ٢٠١٩ 
الخـاص بمتابعـة تنفيذ اجـراءات تأهيل 
وسـاحات  العاصمـة  مداخـل  وتطويـر 

التبادل التجاري
وقال العطا يف بيان اورده مكتبه االعالمي 
وتلقت «الزوراء» نسخة منه: «إن مداخل 
العاصمة بغداد تعد مرشوعا ليس سهال»، 
الفتا إىل أن «هذه املشـاريع كبرية ليسـت 

بالسـهولة املبـارشة بهـا، والعمـل بهـا 
سيكون ضمن التعداد الزمني».

واشـار إىل أن «توسـعة الطـرق وصيانـة 
للسـيطرات  حلـول  ووضـع  الشـوارع 
املوجـودة، وكيفيـة معالجتهـا تـم بحثه 

ضمن تصاميم مداخل العاصمة».
وتابـع ان «الهـدف مـن االجتمـاع يأتـي 
استكماال للمناقشات التي عقدت لتحديد 
االولوليـات مـن اجـل الـرشوع يف تطوير 
مداخـل بغـداد ووضـع عمل مـع تحديد 

الجهات املنفذة لهذا العمل «.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزارة النفط، امس الثالثاء، عن عدد العجالت التي زودت بمنظومة الغاز، فيما 
أشـارت إىل أن هنـاك إقباالً كبرياً من قبل املواطنني عـىل التحويل ملنظومة الغاز بدالً من 

البنزين.
وقـال مدير عام الرشكة العامـة لتعبئة وخدمات الغاز التابعة لـوزارة النفط، عيل عبد 
الكريم املوسـوي، يف حديث صحفي: إن «عدد السـيارات التي تعمل بمنظومة الغاز بلغ 

١٧ ألف سيارة، وما يقارب من ٨٠ اىل ١٠٠ سيارة تضاف لهذا العدد شهرياً».
واضاف أن «هناك إقباال كبريا من قبل املواطنني عىل التحويل ملنظومة الغاز».

وأضاف املوسـوي أن «سـعر املنظومة يبلغ ٥٠٠ ألف دينار مع صيانة مجانية ملدة عام 
كامـل»، مبينـا ان «املنظومة من مناشـئ عاملية رصينـة إيطالية وتركيـة، وتم تقديم 
تسـهيالت للمواطنني من خالل بيع املنظومة بالتقسيط بدفع ٥٠ ألف دينار شهرياً من 
دون فوائد وبشـكل ميرس، كما أن سـعر املنتج ٢٠٠ دينار للرت الواحد، بينما سـعر لرت 

الغاز يف إقليم كردستان ٣٧٥ دينارا».
وبني أن «إجراءات الدفع بالتقسيط ميرسة جداً بوجود كفيل، فإذا كان هذا الكفيل من 
وزارة النفـط تكون كفالته من دون صحة صدور، كما يمكنه كفالة ١٠ أشـخاص، أما 
إذا كان الكفيـل موظفـا يف وزارة أخرى فيكون بتأييد وصحة صدور ترسـل بيد املعتمد 

يف اليوم ذاته».
وأشـار إىل ان «الرشكة مسـتعدة إلضافة منظومـة الغاز لجميع السـيارات التي تعمل 
بمنظومـة البنزيـن يف العراق، حيث بلغ عدد الورش ٢٤ ورشـة، باإلضافة إىل وجود من 

٤٥ إىل ٥٠ منفذاً منترشاً يف بغداد واملحافظات».
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بغداد/ الزوراء:
اعلـن الحشـد الشـعبي، امـس الثالثـاء، عـن 
انطـالق املرحلة االخـرية من عملية زور شـيخ 
بابـا العسـكرية يف قاطـع شـمال رشق دياىل.
وقـال الناطـق باسـم محـور ديـاىل يف الحشـد 
الشـعبي، صادق الحسيني، يف ترصيح صحفي: 
ان“ املرحلـة االخرية من عملية زور شـيخ بابا 
العسكرية يف قاطع شمال رشق دياىل واملتضمنة 
اعادة املسـك الشـامل، واكمال توزيـع النقاط 
بـدات مـن ٤ محـاور يف آن واحـد بالتعاون مع 

قطعات الفرقة الخامسة“.
واضاف الحسيني ان“ اعادة املسك الشامل يأتي 
لتأمني دخول املزارعني اىل اراضيهم وبساتينهم 
دون اي مخـاوف مـن االرهابيـني بعـد اعطاء 
الضوء االخرض بدخولهم يوم امس عقب انتهاء 
املراحـل املهمـة من العمليـة“، مبينـا أن ”زور 
شـيخ بابـا مؤمـن حاليا بشـكل اكـرب واكمال 
عملية املسـك والتي تحتاج بعض االيام سيكون 

الوضع اكثر امانا واستقرار“.
واشـار اىل ان“ عمليـة زور شـيخ بابـا انقـذت 
االف الدونمات من االرايض والبسـاتني الزراعية 
التي هجرها االهايل لعدة اشـهر سـبب هجمات 
داعش االرهابي، لكن تضحيات الحشد الشعبي 
وبقية التشكيالت االمنية اسهمت يف اعادة االمل 

للمزارعني يف العودة اىل اراضيهم مرة اخرى“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئة النزاهة االتحاديَّـة، امس الثالثاء، 
عـن صدور أمر اسـتقداٍم لخمسـة مسـؤولني 
محلّيني يف محافظة ذي قار، ُمشـريًة إىل أنَّ من 

بني املُستقَدمني املُحافظ األسبق.
وذكـرت دائـرة التحقيقات يف الهيئـة، يف، بيان 
تلقـت «الـزوراء» نسـخة منه: «بـأنَّ املحكمة 
أصـدرت أمـر اسـتقداٍم بحقِّ كلٍّ مـن املحافظ 

األسبق، ونائب رئيس هيئة استثمار املحافظة، 
» أمر  إضافة إىل رئيسها السـابق»، موضحًة أنَّ
االسـتقدام شـمل أيضـاً مدير عقـارات الدولة 
السـابق يف املحافظـة، ومدير قسـم األرايض يف 

مديريَّة زراعة املحافظة».
وتابعـت الدائـرة ُمبّينـًة أنَّ «أمر االسـتقدام يف 
قـت فيها الهيئة، وأحالتها إىل  القضيَّة التي حقَّ
القضاء جاء استناداً إىل أحكام املادَّة (٣٣١) من 

» القضيَّة  قانون العقوبات»، فيمـا لفتت إىل أنَّ
ق بإحالـة أحـد املشـاريع االسـتثماريَّـة  تتعلـَّ

خالفاً للقانون».
 وسـبق للهيئـة أن «أعلنـت عن صـدور أوامر 
اسـتقداٍم بحقِّ عدٍد من املسـؤولني املحليني يف 
قت فيهـا وأحالتها إىل  املحافظـة يف قضايا حقَّ
القضـاء تتعلق بشـبهات فسـاٍد أوهـدٍر للمال 

العام».

بغداد/ الزوراء:
 تمكنـت وكالة االسـتخبارات العسـكرية، 
امـس الثالثـاء، االسـتيالء عـىل مقذوقات 

للطائرات املسرية يف قضاء سنجار.
وذكـرت االسـتخبارات العسـكرية يف بيان 
تلقـت «الـزوراء» نسـخة منه: انـه «وفق 
معلومات استخبارية دقيقة اشارت لوجود 

مخبـأ للمقذوفات التي تسـتخدم بالهجوم 
بواسـطة الطائـرات املسـرية، وعـىل اثرها 
تم التنسـيق مع قسـم اسـتخبارات قيادة 
عمليات غرب نينـوى، حيث رشعت مفارز 
شعبة االسـتخبارات العسـكرية يف الفرقة 
١٥ وبالتعـاون مـع الفـوج الثالـث لـواء 
املشـاة ٧٢ وفصيل اسـتطالع لواء املشـاة 

٧١ بالتحـرك نحـو الهـدف والوصـول اىل 
املخبأ وضبط بداخله ١٨ مقذوف للطائرات 
املسـرية يف قريـة بـري ادم بقضاء سـنجار 

غربي نينوى».
واضاف البيان ان «مفـارز الجهد الهنديس 
التابـع للفرقـة قامـت برفـع املقذوفـات 

وتفجريها تحت السيطرة».

بغداد/ الزوراء:
وجهـت وزارة الهجـرة واملهجريـن، 
امس الثالثاء، طلبا للمنظمات الدولية 
بأن تأخذ دورها يف اعادة اعمار البنى 

التحتية ملناطق العودة للنازحني.
وقالـت وزيـرة الهجـرة واملهجرين، 
ايفـان فائـق جابـرو، يف بيـان تلقت 
«الزوراء» نسخة منه: انها طلبت من 
املنظمـات الدولية بأن تأخذ دورها يف 
اعـادة اعمـار البنى التحتيـة ملناطق 

العـودة للنازحـني»، مبينـة «أن هذا 
الطلب جاء خالل استقبالها قائمقام 
قضـاء تلكيـف التابع لسـهل نينوى 
باسم يعقوب بلو واالب ساالر سليمان 
بوداغ مدير مكتب اعمار سهل نينوى 
واالب ارام روميل، يف مكتبها ببغداد».
ولفتـت الوزيـرة إىل ان «اللقاء بحث 
أوضـاع العائديـن يف قضـاء تلكيـف 
والخدمـات األخرى املقدمـة من قبل 
الـوزارة والوقوف عىل املشـاكل التي 

تواجههم بغيـة الحد منهـا وتذليلها 
وإيجاد الحلول الناجعة لها بالتنسيق 
مع الجهات ذات العالقة من الوزارات 
االخرى واملنظمات الدولية واملحلية».

بـكل  تعمـل  «الـوزارة  ان  واكـدت 
إمكاناتها املتاحة من اجل مسـاعدة 
ملناطقهـا  العائـدة  العائـالت  آالف 
االصليـة، موجهـة بعـض املنظمات 
الدوليـة واملحليـة بـأن تأخـذ دورها 
يف تنفيـذ املشـاريع التي من شـأنها 

النهوض بواقع العائدين، والعمل عىل 
اعـادة اعمـار البنى التحتيـة وتهيئة 

الظروف املناسبة لهم».
«جميـع  ان  اىل  جابـرو  واشـارت 
املناطق يجب ان تحافظ عىل طابعها 
االنساني والتعايش السلمي»، مشيدة 
بـ»التعايش السـلمي الذي تشـهده 
قرى ونواحي واقضية مناطق سـهل 
نينوى بـني أبناء الطوائـف واملذاهب 

الدينية». 
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جمهورية العراق                      العدد:٢٤٢/ب/٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل           التاريخ:٢٠٢١/٣/١٧

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

إعالن
اىل/ املدعى عليهم-عالوي سالم عناد وحسن سالم 

عناد وسعد سالم عناد
اقـام املدعيان (جعفر سـالم عناد ونجاح سـالم عناد) 
الدعوى البدائية املرقمة ٢٤٢/ب/٢٠٢١ ضدكم يطلبان 
فيهـا ازالـة شـيوع العقـار تسلسـل ١٢/٥٢ الكـزارة 
وملجهولية محل اقامتكم وحسـب رشح القائم بالتبليغ 
وتأييد املجلس البلدي قررت هذه املحكمة تبليغكم إعالناً 
يف صحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف موعد املرافعة 
املصـادف يوم ٢٠٢١/٤/١ ويف حالة عـدم حضوركم او 
ارسـال من ينوب عنكم قانوناً فسـوف تجـري املرافعة 

بحقكم غيابياً وعلناً.
القايض
عالء حسني صيهود

جمهورية العراق                 العدد:٢٤٣/ب/٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل          التاريخ:٢٠٢١/٣/١٧

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

إعالن
اىل/ املدعى عليهم-عالوي سالم عناد وحسن سالم عناد 

وسعد سالم عناد
اقام املدعيان (جعفر سالم عناد ونجاح سالم عناد) الدعوى 
البدائية املرقمـة ٢٤٣/ب/٢٠٢١ ضدكم يطلبان فيها ازالة 
شـيوع العقار تسلسـل ٣٧/١٦ الخليليـة وملجهولية محل 
اقامتكـم وحسـب رشح القائـم بالتبليـغ وتأييـد املجلس 
البلـدي قررت هـذه املحكمة تبليغكم إعالنـاً يف صحيفتني 
محليتني يوميتني للحضـور يف موعد املرافعة املصادف يوم 
٢٠٢١/٤/١ ويف حالـة عدم حضوركم او ارسـال من ينوب 

عنكم قانوناً فسوف تجري املرافعة بحقكم غيابياً وعلناً.
القايض
عالء حسني صيهود

جمهورية العراق                     العدد: حجة وفاة
مجلس القضاء االعىل          التاريخ:٢٠٢١/٣/١٠            

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

اىل املدعو/ كاظم عز الدين عيل نقي
إعالن

قدم طالب حجة الوفاة (كاظم عز الدين عيل هادي) 
طلبـاً اىل هذه املحكمـة يروم فيه اسـتصدار حجة 
وفـاة بحق املدعـو (عيل هـادي  عيل نقـي) قررت 
املحكمـة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
امامها خـالل عرشة ايـام من تاريخ نـرش االعالن 

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون.
القايض
عيل جبار الخزعيل

رقم االضبارة: ٢٠١٥/١٩٣٣ جمهورية العراق   
وزارة العدل                                                             التأريخ: ٢٠٢١/٣/٢٢

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

اىل/ املنفذ عليه / حيدر معني خضري
لقـد تحقـَق لهذه املديريـة من خـالل رشح مبلغ مركز رشطـة النجـف االول ومحتار حي 
الزهور حسـني حمزة الجبـوري بأنك مجهول محل االقامة وليس لـك موطن دائم او مؤقت 
او مختـار، يمكن اجراء التبليغ عليه، واسـتناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف االرشف خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش هذه املديرية 

بإجراءات التنفيذ  الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل                  
احمد مسافر عبد الحسني الخالدي

اوصاف املحرر:
قـرار محكمة بداءة النجـف االرشف بالعـدد ٢٥٠٣/ب٢٠١٥/٤ يف ٢٠١٥/٩/١٣ واملتضمن 

بتأدية مبلغ سبعمائة مليون دينار اىل الدائنة نهاد يحيى ناجي.

إعالن
اىل الرشيكة (حسـني عبد الكريم جاسم) 
اقتىض حضـورك اىل الصنـدوق الكائن يف 
النجـف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيـكك (معتز جمعـه عبد وهيب) 
بالبنـاء عىل حصتـه املشـاعة يف القطعة 
/حـي  املقاطعـة   (٣/٦١٦٦١) املرقمـة 
امليالد النداء حـدود بلدية النجف ولغرض 
تسـليفه قـرض االسـكان وخـالل مـدة 
اقصاها خمسـة عرش يوم داخـل العراق 
وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكسـه سوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً

إعالن
اىل الرشيكـة (ارساء عبد عـيل محمد عيل 
) اقتـىض حضـورك اىل الصنـدوق الكائن 
يف النجـف وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة 
عىل قيـام رشيـكك (رؤى رجب ياسـني) 
بالبنـاء عىل حصتـه املشـاعة يف القطعة 
املرقمـة (٣/٥٣٤٢٤) املقاطعـة ٤/حـي 
النداء حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه 
قـرض االسـكان وخـالل مـدة اقصاهـا 
خمسـة عـرش يوم داخـل العراق وشـهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن 
وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض 

مستقبالً.

إعالن
اىل الرشيكـة (ايمـان عبداللـه بهـروز ) 
اقتىض حضـورك اىل الصنـدوق الكائن يف 
النجـف وذلـك لتثبيـت اقـرارك باملوافقة 
عىل قيـام رشيـكك (ضياء عبد الحسـني 
عاشـور) بالبنـاء عىل حصته املشـاعة يف 
القطعـة املرقمـة (٣/٥٤٥٤٧) املقاطعة 
/حي النداء حدود بلديـة النجف ولغرض 
تسـليفه قـرض االسـكان وخـالل مـدة 
اقصاها خمسـة عرش يوم داخـل العراق 
وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكسـه سوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً.

إعالن
اىل الرشيكـة (هبة سـالم موىس ) اقتىض 
حضـورك اىل الصندوق الكائـن يف النجف 
وذلك لتثبيـت اقرارك باملوافقـة عىل قيام 
رشيكك (سـمري هـادي محمـود) بالبناء 
عـىل حصته املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
(٢٧٠/٧٨) املقاطعة ٣٦/الشويله/قضاء 
املنـاذرة  حـدود بلديـة النجـف ولغـرض 
تسـليفه قـرض االسـكان وخـالل مـدة 
اقصاها خمسـة عرش يوم داخـل العراق 
وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكسـه سوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً

إعالن
اىل الرشيـك (جنـان فاضـل 
حسني) اقتىض حضورك اىل 
مديرية بلدية النجف االرشف 
لغرض اصدار اجـازة البناء 
للرشيك (عيل سـعيد هادي) 
للقطعة املرقمة (٦٥٠٠٩) يف 
النجف حي النداء مقاطعة.

اعالن 
اىل املتهم الغائب/    ر.ع سعدون بدر عيل غانم

النجـف  محافظـة  رشطـة  مديريـة   / العمـل  محـل 
واملنشآت.

العنوان /      النجف االرشف/حي الجامعة.
بما انـك متهم وفق احـكام املـادة(١٣/اوال) من قانون 
عقوبات قوى االمن الداخيل رقم ١٤ لسـنة ٢٠٠٨ املعدل 
وملجهوليـة محـل اقامتك اقتـىض تبليغك بواسـطة هذا 
االعالن عىل ان تحرض امام محكمة القوى االمن الداخيل 
املنطقـة الرابعة خالل مده اقصاهـا ثالثون يوم اعتبارا 
من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب عىل 
التهمه املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سـوف تجري 
محاكمتك غيابياً استناداً ألحكام املواد (٦٥و٦٨و٦٩) من 

قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل .
رئيس محكمة  قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعة 
 ٢٠٢٠/١١/٢٤

جمهورية العراق                         العدد:١١٠٦

مجلس القضاء االعىل          التاريخ:٢٠٢١/٣/٢٣

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف

اىل املدعو/ مائدة موىس جعفر

إعالن

قدم طالب حجة الوفاة (سـتار موىس جعفر) طلباً 

اىل هـذه املحكمة يـروم فيه اسـتصدار حجة وفاة 

بحـق املدعو (مائدة موىس جعفـر) قررت املحكمة 

تبليغـك يف الصحف املحلية فعليـك الحضور امامها 

خالل عـرشة ايام من تاريخ نـرش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون.

القايض

عيل جبار الخزعيل
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بغداد/ الزوراء:
أكد مختصون بالشـأن املـايل صعوبة 
تغيري سعر رصف الدوالر مقابل الدينار 
مـن قبل مجلـس النواب، عـىل اعتبار 
انه خارج صالحياتـه القانونية، ففي 
الوقت الذي اشار فيه عضو برملاني اىل 
آلية وحيدة من املمكـن خاللها تعديل 
سعر الرصف، كشف آخر عن إحصائية 
نيابية صادمة بشأن اعداد املترضرين 

من تغيري سعر رصف الدوالر.
عضـو اللجنة املاليـة الربملانية، جمال 
الوحيـدة  الخطـوة  ان  أكـد:  كوجـر، 
لتخفيـض  الجـدوى  وذات  العمليـة 
سـعر رصف الـدوالر مقابـل الدينـار 
هـي مفاتحة مجلس النـواب اىل البنك 
املركزي يف هذا الشأن وليس تخفيضها 
ضمن املوازنة ألنها ليست من صالحية 
مجلس النواب. مشريا اىل عدة معوقات 
ضمن الجانب املايل تمنع تعديل سـعر 
الـرصف حاليا. وقـال كوجر يف حديث 
صحفـي: ان ”البعـض يمتعـض مـن 
مواقفنا ويظن أننا السبب يف معارضة 
تخفيض سـعر رصف الدينـار مقابل 
لكـن  بيدنـا،  القـرار  وكان  الـدوالر، 
الحقيقة التي نريد ايصالها اىل الجميع 
بأن القـرار ليـس بيد مجلـس النواب 
والسياسـة النقدية هي تابعة اىل البنك 
املركزي بحسـب قانون البنك املركزي 
يف املادة الرابعة منه، التي تشـري اىل ان 
تحديد سـعر رصف الدينـار مقابل اي 

عملة أخرى هي صالحية حرصية للبنك 
املركـزي“. مبينا ان ”الخطوة الوحيدة 
لتخفيـض  الجـدوى  وذات  العمليـة 
السـعر هي مفاتحة مجلس النواب اىل 

البنك املركزي يف هذا الشأن“.
واضـاف كوجر ان ”مـن الجانب املايل 
فهـذا االمر صعـب جدا لعدة اسـباب، 
اولهـا ان املوازنـة تم اعدادها بشـكل 
كامل عىل السـعر الجديـد، والثاني ان 
مـوارد الدولة قـدرت وفق هـذا املبلغ 
ووصـل العجـز اىل حـوايل 71 تريليون 

دينـار وتـم تخفيضـه اىل 30 تريليون 
دينـار من قبل الربملـان كما انخفضت 
ايضا املوازنة التشـغيلية وفقا للسـعر 
الجديد“. الفتـا اىل ان ”االمر االخر هو 
ان اسـعار النفـط ليسـت ثابتة وهي 
تعرضـت اىل انخفـاض خـالل األيـام 
الثالثـة املاضية لخمسـة دوالرات، ما 
يعنـي انه ليس هنالك اي ضمان لبقاء 
أسعار النفط او ارتفاعها اكثر، كما ان 
جميع املطالبني بتغيري سـعر الرصف 
يربطونها بتعديل سـعر برميل النفط 

وهم ال يعلمون ان تعديل سـعر برميل 
النفـط من 42 اىل 45 تـم بعد مفاتحة 
اللجنـة اىل وزارة النفـط واالخرية هي 

التي وافقت عىل السعر الجديد“.
واكـد ان ”الجميـع ترضر من السـعر 
جميعـا،  نعلمـه  امـر  وهـو  الجديـد 
لتعويـض  سـبل  ايجـاد  ونتمنـى 
املوظفـني واملواطنني، لكـن إمكانيات 
الدولة بسـيطة، والحديث عن ضغوط 
لتخفيض السعر خلفها اسباب عديدة 
رغـم ان االمـر يرتبط بإجـراء هو من 

صالحية البنك املركزي وليس الربملان“. 
مشـددا عىل اننا ”ملزمـون بالقوانني 
وهـي ال تعطـي صالحيـة للربملـان يف 
قضيـة تغيري سـعر الـرصف للدينار، 
وعـىل الجميـع ان يتعاملوا بشـفافية 
ووضوح أمام املواطنني يف هذا االمر“.

من جانب متصل، كشف عضو اللجنة 
القانونيـة النيابيـة، حسـني العقابي، 
امـس الثالثاء، عـن إحصائيـة نيابية 
صادمـة بشـأن اعـداد املترضرين من 
تغيري سـعر رصف الـدوالر، مؤكدا أن 

اعدادهم بلغت 20 مليون عراقي.
تابعتـه  حـوار  يف  العقابـي  وقـال 
”الزوراء“: إن ”اعادة سـعر الدوالر اىل 
الواجهـة مهم جدا كـون هذه القضية 
قد غيبت يف الفـرتة األخرية“، مبينا أن 
”الحكومة ال تعرف سـوى االستقطاع 
والقروض وسـعر الدوالر“.وأضاف ان 
”اكثر من 20 مليون عراقي تأثر بسعر 
الدوالر“، مشريا إىل ان ”منهجية الدولة 
تسـتهدف قـوت املواطـن العراقـي“.
ولفت العقابي إىل أن ”اسـعار السـلع 
االسـتهالكية ارتفعـت اىل اكثر من 30 
باملئـة“، موضحـا ان ”نسـب الفقـر 
باملئـة“.  50 اىل  وصلـت  الجنـوب  يف 

مـن جانـب آخـر، بـنّي العقابـي: ان 
”االعفـاءات لالردن خفظـت االيرادات 
الكمركية بنسبة 45 باملئة“، مشريا إىل 
أن ”ما يعلن عـن ايرادات كمركية يعد 

تضليال واضحا“. 

بغداد/ الزوراء:
أكدت اللجنة املالية النيابية إن املوازنة 
تحتوي عىل مواد كثرية، ومن املستبعد 
تمريرهـا يف جلسـة واحـدة، خاصـة 
مـع وجـود بعـض الخالفـات بشـأن 
نصوصهـا. وفيما قاَل املتحدث باسـم 
نائـب رئيس حكومة إقليم كردسـتان 
إن وفد اإلقليم سـيعود قريباً اىل بغداد 
الحـوارات بشـأن حصـة  السـتئناف 
اإلقليم يف املوازنة، أشار إىل االتفاق عىل 
صياغة جديدة مع بغداد أدرجت ضمن 

مرشوع املوازنة.
وقـال عضـو اللجنـة املاليـة النيابية، 
محمد إبراهيم: إن ”املوازنة تحتوي عىل 
مواد كثرية، ومن املسـتبعد تمريرها يف 
جلسة واحدة، خاصة مع وجود بعض 

الخالفات بشأن نصوصها“. 
وأضـاف أن ”محور الخـالف باملوازنة 
يتعلق باملادة 11 التي تتعلق بالصادرات 
النفطيـة واالتفـاق مع االقليم بشـأن 

االيرادات الواجب تسليمها“.
بينما قاَل املتحدث باسـم نائب رئيس 
سـمري  كردسـتان،  إقليـم  حكومـة 
هورامي: إن وفد اإلقليم سـيعود قريباً 
اىل بغـداد السـتئناف الحوارات بشـأن 
حصـة اإلقليـم يف املوازنة، وأشـار إىل 
االتفاق عىل صياغـة جديدة مع بغداد 

أدرجت ضمن مرشوع املوازنة.

وأوضح هورامي، يف حديث صحفي: أن 
”الصياغة الجديدة املتفق عليها ضمن 
مـرشوع املوازنة تضمنـت مقرتحني، 
وأن االقليم مسـتعد لتنفيذ أحد هذين 

املقرتحني اللذين تم االتفاق عليهما“.

وأضـاف أن ”وفـد االقليم سـيعود اىل 
بغـداد خـالل االيـام القليلـة املقبلـة، 
السـتئناف الحـوارات وتنفيـذ مـا تم 
االتفـاق عليـه، سـواء االتفـاق مـع 
الحكومـة االتحاديـة وإدراجـه ضمن 

قانـون املوازنـة أو االتفـاق الـذي تم 
مع بعض الكتل السياسـية بما يتعلق 
بحصة اقليـم كردسـتان يف املوازنة“، 
أعلنـت  االقليـم  ”حكومـة  ان  وبـني 
موافقتها عىل تنفيذ ما تم االتفاق عليه 

يف ما يتعلق بحصة االقليم يف املوازنة“.
بـدوره، قال نائب رئيـس كتلة الحزب 
بشـار  الكردسـتاني،  الديمقراطـي 
الكيكـي: إن ”االتفاق بني بغداد وأربيل 
بشـأن مـرشوع املوازنـة لـم ينهار“، 
موضحـا أن ”أصل االتفاق تم بناء عىل 
مقـرتح الكتل الشـيعية، وَقِبَل به وفد 
حكومـة االقليم وتـم اقـراره من قبل 
اللجنة املالية النيابية بالتصويت، لكن 
تعديالً طرأ يف فقرتني أثناء طبع القرار 
خالفا ملـا تم التصويت عليه“، وأضاف 
”نعد هذا التعديل مساساً باالتفاق بني 
الجانبني أوالً، وتراجعاً نوعاً ما من قبل 

الكتل الشيعية ثانياً“.
وأكد الكيكي انه ”من الناحية القانونية 
فإن اللجنـة املالية النيابية متمسـكة 
بنـص املادة 11 املصوت عليه وسـيتم 
عرضـه كمـا هـو مـن دون تعديل“، 
مشرياً اىل أن ”الهدف من تأجيل جلسة 
التصويت عـىل املوازنة هو الوصول اىل 
إجماع شـيعي بشأن عدد من القضايا 
الخالفيـة يف مـا بينهم“.وتتعلق املادة 
بحصـة  املوازنـة  مـرشوع  مـن   11
إقليـم كردسـتان، وتنص عـىل قيامه 
بتسـليم 250 ألف برميـل نفط يومياً، 
مـع إيراداته الرضيبيـة لبغداد، مقابل 
حصوله عىل نسـبة قدرهـا  12.6 من 

املوازنة.

بغداد/ الزوراء:
اجـرى وزيـر املاليـة، عيل عـالوي، امس 
الرافديـن،  اىل مـرصف  الثالثـاء، زيـارة 
واوعـز اىل منـح قروض املشـاريع ودعم 

رجال االعمال بآليات االقراض.
وذكـر املكتـب االعالمـي لـوزارة املاليـة 
يف بيـان تلقـت ”الـزوراء“ نسـخة منه: 

املاليـة عـيل عـالوي اجـرى  ان ”وزيـر 
زيـارة تفقديـة اىل مـرصف الرافدين مع 
وكيل الـوزارة طيف سـامي، وتأتي هذه 
الزيـارة لالطالع عىل سـري عمل املرصف 
وجودة الخدمات املقدمـة ورسعة إنجاز 
املعامالت املرصفيـة للزبائن“ واضاف ان 
”الوزيـر وجـه اىل تطبيق نظـام االتمتة 

عىل العمـل املرصيف بـأرسع وقت ممكن 
اسوة باملصارف العاملية الرصينة لتقديم 
خدمات افضل للمواطن“، داعيا اىل اعادة 
اعمـار فروعـه لتليـق بمكانـة املرصف 
العريقة“. واوعز الوزير اىل“ منح قروض 
للمشـاريع ودعم رجال االعمـال وإعادة 
النظر بآليات االقراض“، موضحا ”كيفية 
تطوير آليات العمل وفق الوسائل املعمول 
الحداثـة لجميـع  بهـا دوليـا ومواكبـة 
انشـطة املرصف“. واسـتمع عـالوي اىل 
”املشاكل واملعوقات التى تواجه موظفي 
املرصف ووضع الحلول بما يضمن ازاحة 
كل الصعوبـات“، الفتـا اىل ”آليـة انجـاز 
عـالوي  ووجـه  املواطنـني“.  معامـالت 
”بتذليل املعوقـات التي قد تعرتض تنفيذ 
العمـل بالدقـة والرسعـة املطلوبـة وفق 
التعليمـات السـارية“، مبينـا ان ”هـذه 
الزيـارة تأتـي ضمن خطة عمـل الوزارة 
ملتابعـة دوائرهـا وتشـكيالتها لضمـان 
رسعة انجاز املعامالت، والسيما املتعلقة 

باملواطنني واملوظفني“.

بغداد/ الزوراء:
املركـزي  البنـك  سـجلت مبيعـات 
العراقي من العملـة الصعبة، امس 
الثالثـاء، ارتفاعـا طفيفـا بنسـبة 
بلغت 1 باملئة. وشهد البنك املركزي 
العراقي خـالل مـزاده لبيع ورشاء 
ارتفاعا  امـس  االجنبيـة  العمـالت 
طفيفـا يف مبيعاتـه بنسـبة 1.93 
باملئـة لتصـل اىل 96 مليونـاً و626 
الـف دوالر، غطاهـا البنـك بسـعر 

رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل 
دوالر، مقارنـة بيـوم االثنني، حيث 
بلغـت املبيعـات فيهـا 94 مليوناً و 
794 ألف دوالراً. وذهبت املشرتيات 
البالغة 96 مليوناً و 626 الف دوالراً، 
لتعزيـز االٔرصـدة يف الخـارج عـىل 
شـكل حواالت واعتمادات، فيما لم 
تقم املصارف برشاء الدوالر بشـكل 
نقـدي. وقـام 13 مرصفـاً بتلبيـة 

طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج.
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 بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة التجارة، امس الثالثاء، اطالق 261 مليار دينار من مسـتحقات 
الفالحني، مشـرية اىل أن املبالغ سـتحول للمواقع االسـبوع املقبـل. يذكر ان 
وزارة التجارة عزت سـبب تأخر رصف املسـتحقات املالية ملسـوقي الحنطة 
لعـام 2020 الوجبة الثالثة يف بعض املحافظات؛ يعـود لحدوث تأخر بتفعيل 
نظام املقاصة اإللكرتونية يف مرصف الرشيد، عىل الرغم من تخصيص املبالغ 

وتحويل االشعارات من قبل القسم املايل يف الرشكة العامة لتجارة الحبوب.

 بغداد/ الزوراء:
 حـددت وزارة التخطيـط العراقية، امس الثالثاء، موعـد رفع توصيات تغيري 
سعر العملة عىل املشـاريع، مبينًة أن الدولة تسعى إىل عدم اإلرضار بأي جهة 
من قرار ارتفاع سـعر الـدوالر. وقال وكيل الوزارة، ماهر حمـود : إن ”الدولة 
تسـعى إىل عدم اإلرضار بأي جهة من قرار ارتفاع سـعر رصف الدوالر مقابل 
الدينار، والسيما مشـاريع القطاع الخاص“. وأضاف أن ”هناك جهات تطلب 
مـن الحكومة أمـواالً قديمة وأخرى لديهـا أعمال ولم تدخل حيـز التنفيذ، أو 
مـن لديه اعتماد سـندي أو اسـتريادي وغريهـا، فهذه كلها يجـب أن تأخذها 
الدولـة بنظـر االعتبـار لكونها غريت سـعر الـرصف“. وأشـار إىل أن ”لجنة 
معالجة تبعات ارتفاع سعر الدوالر عىل املشاريع ستعلن عن نتائج توصياتها 
الخميس املقبل“، مؤكداً أن ”التوصيات سـرتفع إىل مجلس الوزراء إلقرارها“.
وكان وكيـل وزارة التخطيط ماهر حماد أكد، يف وقت سـابق، أن عمل اللجنة 
التي تم تشـكيلها لدراسـة اآلثار املرتتبة عىل تغيري سعر رصف الدوالر مقابل 
الدينار، واقرتاح الحلول املطلوبة، سـيكون شهراً واحداً، وبعد ذلك تقوم برفع 

توصياتها إىل مجلس الوزراء للبت فيها.

بغداد/ الزوراء:
بني الخبري االقتصادي، وسام التميمي، ان قانون املوازنة نص عىل قيام االقليم 
بتسـليم واردات 250 الف برميل من النفط اىل بغداد، يف حني ان ارتفاع الدوالر 
سـيزيد من حصة االقليم من الـورادات النفطية، خاصة ان املعلومات مازالت 
مبهمة بشـأن كمية الصادرات النفطية من االقليم. وقال التميمي يف ترصيح 
صحفـي: ان ”قيمة الدوالر ارتفعت امام الدينار بنسـبة تتجاوز الـ 20 باملئة، 
حيث جـاءت هذه الزيادة بعوائد كبرية لالقليم يف ظل ارتفاع اسـعار النفط“.
واضاف ان ”نسبة كردستان من املوازنة البالغة 13 باملئة ستبقى نفسها، لكن 
االقليم سيحصل عىل ايرادات اضافية من خالل زيادة مدخوالت الدينار يف ظل 
ارتفاع الدوالر“. واوضح ان ”االقليم ملزم بتسـليم واردات 250 الف برميل اىل 
بغـداد، يف حني مازالت االرقام الحقيقية عن الكميات املصدرة عرب االقليم غري 
معلومة، وبالتايل فأن االقليم اول املستفيدين من ارتفاع سعر الرصف، وكذلك 
اسـعار النفط، يف وقت يعيش فيـه املواطن معاناة كبرية وحصـارا اقتصاديا 

فرضته الحكومة لخدمة اجندات معينة“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الدوالر، امس الثالثاء، يف البورصة الرٔيسة يف بغداد.
وسـجلت بورصتا الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد 145150 ديناراً عراقياً 
مقابل 100 دوالر أمريكي. وكانت اسعار البيع والرشاء قد انخفضت يف محال 
الصريفـة باالٔسـواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع 145500 دينار 

عراقي، بينما بلغت اسعار الرشاء 144500 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:  
سجل نفط خام البرصة الخفيف والثقيل، امس الثالثاء، ارتفاعا يف سعرهما 
بعد افتتاح البورصة.وارتفع نفط البرصة الخفيف املصدر الٓسـيا إىل 65.28 
دوالرا للربميل بنسـبة ارتفاع بلغت %0.46 عن يـوم الخميس املايض، فيما 
سجلت اسعار خام البرصة الثقيل 61.94 دوالرا للربميل بارتفاع بلغ نسبته 
%2.87.وسجل نفط البرصة الخفيف أعىل االسعار مقارنة بالنفوط االٔخرى 
لدول منظمة اوبك حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 64.11 
دوالرا للربميل، وسجل مزيج مربان االماراتي 63.62 دوالرا للربميل، وسجل 
مزيج سـهران الجزائـري 62.61 دوالرا للربميل، فيما سـجل بوني الخفيف 
النيجريي 62.91 دوالرا، ، وجرياسـول االنغويل 63.58 دوالرا.وكانت أسـعار 
النفـط العاملية قد انخفضت امس ليسـجل خام برنـت 63.78 دوالرا، وخام 

غرب تكساس اىل 60.77 دوالرا.

بغداد/ الزوراء:
اصدر مرصف الرشـيد، امس الثالثاء، 
سـلف  بخصـوص  جديـدا  توجيهـا 
منتسـبي وزارتـي الدفـاع والداخلية.
وذكر املكتب االعالمي ملرصف الرشـيد 
يف بيـان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: 
أنـه ”عىل كل منتسـبي وزارتي الدفاع 
والداخلية يرجى اتباع الخطوات التالية 

بعد التسجيل عىل السلف الشخصية:

النظـام  سـيقوم  التقديـم  بعـد   -١
بإرسـال رسـائل اىل املسـتفيدين لـذا 

يرجى االنتباه.
 ٢-يف حـال تسـلم الرسـائل الرجـوع 
فقـرة  عـىل  والدخـول  التطبيـق  اىل 

(االستعالم عن السلفة).
٣- املوافقة عىل جميع البنود واالحكام 
والـرشوط ليتسـنى لنـا رفـع مبلـغ 

السلفة عىل بطاقتك.

 بغداد/ الزوراء:
أكد مدير عام السـكك الحديد يف وزارة النقل، طالب جواد الحسيني، امس 
الثالثـاء، امليض بمرشوع الربط السـككي مع إيـران وتركيا والخليج، عىل 
الرغم من جملة التحذيرات من أن املرشوع سيتسبب بخسائر كارثية ترض 

مرشوع ميناء الفاو الكبري.
وكان موضـوع الربـط السـككي قد أثار موجـة غضب واسـتنكار عمت 
الشـارع العراقي عىل خلفية ترصيحات لرئيس الجمهورية، برهم صالح، 
دعا فيها الكويت وإيران إىل تنفيذ مشـاريع الربط السـككي مع البرصة، 
تلـك املشـاريع التـي تهـدد ”بإقصـاء املوانـئ العراقية“ حسـبما يوضح 
متخصصون. وقال الحسيني يف ترصيح صحفي: إن ”هناك خطتني لربط 
العراق بالسـكك الحديد مع تركيا وايران وهي قيـد النقاش وقابلة للتنفد 
بشـكل رسيع وعىل طريقة االسـتثمار املحيل او الدويل“، مبينا أن ”الوزارة 
وايران اكملتا املخطط االسايس لربط الشالمجة بالبرصة بخط يمتد لنحو 
32 كيلـو مـرتا، وهو ال يكلـف الكثري من املبالـغ، إال انه بحاجـة اىل قرار 

سيادي بني بغداد وطهران للرشوع يف التنفيذ“ .
وأضـاف ان ”العراق انهى الدراسـة الكاملة لربط السـكك مـع تركيا عرب 
املوصل بعد تأهيل خط السـكك من املوصل اىل ناحية ربيعة ومن ثم زيادة 

الخطوط المتدادها اىل فيش خابور يف دهوك ومن ثم تركيا“.
واعترب الحسـيني أن ”الربط السـككي سـيتيح للعراق مبالـغ هائلة عرب 

الرتانزيت الدويل من الخليج اىل اوروبا او العكس“.
ويتوقع الخرباء تضاعف واردات املوانئ العراقية عند إكمال مرشوع ميناء 
الفـاو الكبـري الذي يعد واحدا من أهم املشـاريع اإلسـرتاتيجية يف منطقة 

الخليج العربي.
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@Âfl@µj«¸@Úq˝q@lãõÌ@b„ÎäÏ◊@ëÎ7œ
Öãÿ€a@Üb„

بغداد/ متابعة الزوراء
كشـف رئيس الهيأة االدارية لنادي الكرخ، رشار حيدر، إصابة محرتفني إثنني من فريق الكرة 
بالنـادي، إضافة لالعب محيل بفـريوس كورنا.وقال حيدر يف بيـان إن“ الفحوصات املختربية 
أثبتـت إصابة املحرتفني سـليمون وفرانك الفيس بفريوس كورنا، إضافـة إلصابة منتظر عبد 
االمري يف وقت سـابق بالفريوس نفسه“.وأضاف إن“ منتظر عبد االمري اتخذ الحجر املنزيل قبل 
أيام، فيما تم نقل املحرتفني سـليمون والفيس اىل مستشـفى السـالم يف معـرض بغداد الدويل 
إلجراء العالج والحظر الطبي“.يذكر أن لجنة املسـابقات يف التطبيعية وجهت بإجراء عمليات 

تعفري وتعقيم الالعبني قبل الدخول اىل املباراة.

ãºcÎ@ã–ñc

áÓ€a@äÎÜ@k‘‹i@îÓßa@Üb„@åÏœ@ıaäÎ@¬bjõ„¸aÎ@Ô«b‡ßa@›‡»€a@ZÔuaä@Å˝ñ

ÚÓ‡Óÿ•@paäaã”@kjèi@ÚÌÜbj€a@Ê¸çÀ@‚bflc@µn�‘„@b„ãèÇ@Z@áºc@ãˆbq

بغداد/ الزوراء

أكد مرشف فريق القوة الجويـة بكرة القدم وعضو الهيئة 

االداريـة عـيل زغـري أن الهيئـة االداريـة للنـادي املتمثلـة 

بأمـني رس نادي القـوة الجوية اللواء الركـن محمد صوب 

اللـه وعضـو اإلدارة ماجد السـاعدي، زارت وزير الشـباب 

والرياضـة عدنان درجال لبحث مسـرية الفريق يف البطولة 

االسيوية.

وأوضـح زغري الذي تواجـد يف اإلجتماع والذي حرضه ايضا 

رئيس نادي الزوراء الريايض الكابتن فالح حسـن: أن وزير 

الشـباب والرياضة عدنان درجال أكد دعم الوزارة لفريقي 

القوة الجوية والزوراء يف البطولة اآلسيوية، متمنيا تحقيق 

النتائـج اإليجابيـة للفريقـني والذهاب بعيدا يف مسـابقة 

دوري أبطـال اسـيا ”.وأضاف أن ” الهيئـة االدارية للنادي 

تثمن موقف وزير الشباب والرياضة بدعم مسرية الصقور 

يف البطولة االسيوية“.

@·«Ü@Â‡rm@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@Üb„@ÒäaÜg
bÓée@Ú€Ï�ji@bË‘Ìã–€@lbjì€a@ãÌåÎحوار / عيل عنب

املـدرب صالح راجي حقق لقب دوري كرة اليد 
الـذي كان صعبا عىل نادي الجيش منذ سـنني 
مضـت، آمـن بنفسـه وبتشـكيلته التي تضم 
العبني من الخربة والشـباب وجعل امام عينيه 
لقـب الدوري وال غـريه، ويف النهايـة حقق ما 

اراد. 
(الزوراء) اجرت حوارا مع املدرب الفائز بلقب 
درع الدوري املمتاز لكـرة اليد، وخرجت بهذه 

التفاصيل.
بعد العمل لسنوات طويلة مع الفئات العمرية، 
من اسـهم يف توليـك مسـؤولية  تدريب نادي 

الجيش للمتقدمني ؟ 
* عملت سـبع سـنوات مـع الفئـات العمرية 
واسـتطعت  من خاللها تحقيـق نتائج مميزة 
يف دوري العـراق للناشـئني والشـباب ورفـد 
املنتخبـات الوطنيـة للفئات  العمريـة واندية  
الـدوري املمتـاز  بالعبـني جيديـن وبمواليـد  
حقيقيـة لتمثيـل العـراق واألنديـة املحلية يف 
البطوالت الخارجية وبسبب هذا العمل كسبت 
ثقـة الهيئـة اإلداريـة لنـادي الجيش  لتسـلم 
منصـب املدير الفني  لفريـق املتقدمني للنادي 

وتحقيق النتائج اإليجابية.
هل وفرت ادارة نـادي الجيش االدوات الالزمة 

لنجاح مهمتك التدريبية ؟ 
*إدارة نادي الجيش كانت حريصة عىل توفري 
كل ما يحتاجه الفريق من مسـتلزمات تدريب 
وتجهيزات رياضية ودفع أجور قاعة التدريب 
وإقامة مباريات ودية وتهيئة الظروف املالئمة 
للفريـق والظهور بشـكل يليق بسـمعة نادي 

الجيش الريايض.
هل واجهت صعوبة باختيار الالعبني ؟ 

*نعم واجهت صعوبة كبرية بإختيار الالعبني 

والتعاقد معهم لسببني، األول هو السبب املادي 
كـون اغلب الالعبـني يعتمدون عـىل عقودهم 
مـع االنديـة  لغرض توفري متطلبات املعيشـة 
لهـم ولعوائلهم وبالرغم من قلة التخصيصات 
املالية لكل األنديـة كانت هناك صعوبة بإقناع 
الالعبني باللعب مقابل هذه التخصيصات، اما 
الثاني فكان ألسـباب فنية وهـو عدم معرفة 
بعـض العبـني املنتخب الذيـن تـم اختيارهم 
بإمكانيـات التدريـب وإدارة الفريـق من قبل 
الـكادر التدريبي الشـاب كون الالعبني سـبق 
أن تدربـوا عىل يد خرية مدربـني العراق ومثلوا 
املنتخـب الوطنـي يف الكثـري مـن البطـوالت 
العربية واآلسيوية ولعبوا ضد منتخبات عاملية 

وعىل مستوى عايل.
قبـل انطـالق الـدوري كنـت مؤمنـا بحظوط 

فريقك بخطف اللقب من الرشطة ؟ 
*نعـم مـن خـالل التـزام الالعبـني بالتدريب 
وإرصارهم عىل تحقيق الفوز واملنافسـة عىل 
لقـب الدوري كنـت مؤمن بإذن الله سـبحانه 
وتعاىل بأن لدينا حظوظا كبرية للمنافسة عىل 
لقب الـدوري وخطف الدرع مـن باقي االندية 

املنافسة ويف مقدمتها الرشطة. 
ما رس تطور فريقك من مباراة اىل اخرى ؟ 

*العمـل الجماعي ونكران الـذات واالنضباط 
الفنـي واألخالقي العايل مـن قبل الالعبني كان 

رس تطور الفريق من مباراة اىل اخرى.
كيف اسـتطعت الفوز عىل الرشط برغم وجود 
تسـعة العبني يلعبون ملنتخبنـا الوطني ضمن 

صفوف القيثارة الخرضاء ؟ 
*يف كل مبـاراة كانـت هنـاك دراسـة للفريق 
املنافـس  وأسـلوب اللعـب الـذي يمتـاز بـه 
والعنـارص املوجـودة يف هذا الفريـق ولكن يف 
مبـاراة نادي الرشطة كانـت هناك خصوصية 

كونه فريقا قويا ملا يمتلكه من العبني منتخبنا 
الوطني والشـباب واالهم لديه شـيخ املدربني 
الكابتـن ظافر صاحب مدرب املنتخب الوطني 
ومن افضل املدربـني يف العراق، ولذلك كان من 
املهم لدى الـكادر التدريبي تحديد نقاط القوة 
التي يمتلكها فريق الرشطة وكيفية الحد منها 

وأيضا اكتشاف نقاط الضعف واستغاللها.
عـودة اللقـب اىل خزائـن نادي الجيـش بعد 8 

سنوات عجاف ماذا يمثل للنادي ؟ 
*الحصول عىل اللقب كان فرحة كبرية للهيئة 
اإلدارية ولجميع الفرق الرياضية للنادي ولكل 
املنتسـبني من ضباط ومراتب يف نادي الجيش 
الريـايض كون لعبـة كرة اليد لهـا خصوصية 
واهميـة يف نادينـا الـذي هـو األكثـر حصـدا 

لاللقاب عىل مـدى تاريخ اللعبة بحصوله عىل 
اثنى عرش لقبا للدوري. 

هل سيتم تجديد عقدك مع نادي الجيش ؟ 
انـا مـع نـادي الجيـش منـذ ١٩٩٧ وكان يل 
الرشف اني مثلت النادي وخدمته العبا ومدربا 
اىل وقتنـا الحايل وموضوع تجديـد العقد يعود 
إىل قـرار الهيئـة اإلداريـة للنـادي وانا سـعيد 
جدا بالعمـل يف هذا النادي العريـق الذي يمثل 
لجنـة اوملبيـة مصغرة ملـا يضمه مـن العاب 
جماعية وفردية ومدربني والعبني ينشطون يف 

منتخباتنا الوطنية يف مختلف االلعاب.
كلمة اخرية؟

الهيئـة  لجميـع  والتقديـر  الشـكر  *كل 
الهيئـة  رئيـس  رأسـها  وعـىل  اإلداريـة 

اإلدارية معايل وزير الدفاع الفريق الركن جمعة 
عنـاد واىل جميـع ضبـاط ومنتسـبني النادي 
واىل إخوتـي الكادر الفنـي واإلداري والالعبني 
االبطال عىل تحملهـم املصاعب وبذل الجهد يف 

سبيل تحقيق اإلنجاز
واتمنـى وأرجـو من قـادة الحركـة الرياضية 
ووزارة  برملانيـني  مـن  القـرار  وأصحـاب 
الشـباب والرياضة واللجنة االوملبية  النظر إىل 
الرياضيني وتأمني حياة كريمة لهم ولعوائلهم 
ملـا يبذلونه من جهـد وتدريب وتحمـل التعب 
واملصاعـب يف سـبيل تمثيل العـراق يف املحافل 
الخارجيـة والظهور بمسـتوى يليق بسـمعة 
بلدنـا وذلك من خـالل إيجاد فـرص عمل لهم 

وتحسني الدخل املادي لالعبني واملدربني.

بغداد/ متابعة الزوراء
قال مدرب نادي الكرخ ثائر أحمد ان فريقه خرس نقطتني 
ثمينتني من تعادله مع الوصيف النجف يف مباراة الجولة 
25 مـن الدوري املمتاز التي انتهـت بالتعادل 2-2.وقال 
أحمـد: إن فريقه قـدم مباراة كبرية أمـام النجف وكان 
الطرف األفضل يف املباراة.وتابع: ”أضعنا فرصا عدة وتم 
إغفـال ركلة جـزاء صحيحة لفريقنا باملقابل احتسـب 

ركلة حرة جاء منها الهدف الثاني لفريق النجف لم تكن 
مقنعة“.

وبني أن ”الكرخ دخل املباراة بشعار كسب النقاط الثالث 
لكـن الظروف لم تكن يف صالحنا وبالتايل خرجنا بنقطة 
رغـم أنها مع الوصيـف لكننـا نراها غـري منصفة لنا. 
أضعنا نقطتـني ثمينتني“.وخطف فريـق الكرخ تعادال 
قاتال من مضيفـه النجف، بنتيجـة (2-2)،  عىل ملعب 

النجف الـدويل، يف ختام الجولة 25 من الـدوري املمتاز.
وتلقـى الكرخ هدفـا بواسـطة مدافع النجف سـفيان 
طـالل يف الدقيقـة (34) لينتهـي الشـوط األول انتهـى 
بتقدم النجف.ويف الشـوط الثاني ضغط الكرخ لتحقيق 
هـدف التعادل، الذي توصل له برأسـية محمود خليل يف 

الدقيقة (78).
وعـاد النجف رسيعا مـن ركلة حرة نفذهـا محمد عبد 

الزهـرة، حـاول أبعادها النيجـريي بابا مـوىس، لكنها 
استقرت يف الشـباك بالدقيقة (80).ويف الدقيقة الثانية 
مـن الوقت بدل مـن الضائـع، تمكن منـاف يونس من 
خطـف الهـدف الثانـي لفريـق الكـرخ لتنتهـي املباراة 
بالتعـادل اإليجابـي (2-2).ورغم التعـادل تقدم فريق 
النجـف للوصافة برصيـد 47 نقطة، فيمـا رفع الكرخ 

رصيده إىل النقطة 30 يف املركز العارش.

÷aã»€a@ëd◊@Ú€Ï�ji@¡–‰€a@ÙáznÌ@ÜÎá®a@läáflÎ@Ú†ãì€a@á«ÏnÌ@ÜaáÃi@Ú„bflc@läáfl
@›ÓiäcÎ@ıaäÎç€a@ıb‘€@á«Ïfl@7Ãm@pb‘ibèæa

بغداد/ متابعة الزوراء

اعلنـت لجنـة املسـابقات يف الهيئىة 

التطبيعية لكـرة القدم تغيري توقيت 

مبـاراة الـزوراء واربيـل التـي مـن 

املقـرر ان تقـام يوم الجمعـة املقبل 

ضمـن الـدور السـتة عـرش لـكأس 

العـراق، حيـث سـتقام يف  السـاعة 

الخامسـة والنصف مسـاء بدالً عن 

السـاعة الثانيـة ظهراً، كمـا اعلنت 

لجنة املسـابقات تغيري ملعب مباراة 

الرشطة وامانة بغـداد ضمن بطولة 

الكأس .

وقال الناطق باسـم لجنة املسابقات 

قحطان املالكي إن ”املسابقات قررت 

نقـل املبـاراة بـني فريقـي الرشطة 

وامانـة بغداد ضمن املباريات بطولة 

الـكاس العـراق مـن ملعب الشـعب 

الدويل“

نقـل  قـررت  ”اللجنـة  ان  واوضـح 

املبـاراة اىل إىل ملعـب كربـالء الدويل 

الصيانـة يف  أعمـال  بسـبب وجـود 

ملعـب الشـعب الـدويل وزرع البذور 

الصيفية“.

يذكر ان املباراة ستجرى يوم غد الخميس 

يف ساعة الرابعة والنصف عرصاً.

ومن جانبها، اختارت الهيئة االدارية 

الريـايض  الجويـة  القـوة  لنـادي 

التدريبـي  الـكادر  وبالتشـاور مـع 

ملعب نادي التاجي الريايض ملواجهة 

القوة الجوية والنجف والتي سـتقام 

يـوم الجمعـة املقبـل عنـد السـاعة 

الثالثة عرصا ضمن دور الستة عرش 

من بطولة كأس العراق وذلك لوجود 

الشـعب  ملعـب  يف  صيانـة  أعمـال 

الدويل.

ومن جهته، شـدد مدرب أمانة بغداد 

عصام حمـد عىل رضورة اسـتغالل 

العـراق  كأس  بطولـة  اسـتئناف 

لتحقيق نتيجة طيبـة أمام الرشطة 

الذي سـيخوض املبـاراة دون العبيه 

الدوليني.

ومـن املقـرر أن تقام املباراة مسـاء 

يـوم غـد الخميـس املقبـل يف ملعب 

كربـالء الدويل لحسـاب الـدور ثمن 

نهائي كأس العراق.

وقـال حمـد إن الرشطـة فريق كبري 

ولديه مجموعة مميزة من الالعبني.

وأضـاف: ”نعـي جيـدا أن الرشطـة 

يركز عىل بطولة الـكأس بعدما بات 

فـارق النقـاط بينه والقـوة الجوية 

وإن  الـدوري،  يف  كبـريا  (املتصـدر) 

كانـت فرص الدوري مـا تزال قائمة 

أمامه“.

وبني: ”املباراة فرصة لفريقنا لتكملة 

غيـاب  اسـتغالل  وعلينـا  املشـوار 

الالعبني الدوليـني عن الرشطة، لكن 

يف كل األحـوال ال يعني ذلك سـهولة 

األمر، فاملنافس يملك العبني جيدين. 

دكـة البدالء لديهم تضـم أيضا خرية 

العبي الدوري“.

وأشار إىل أن فريقه سيفتقد خدمات 

كـوري  سـانتا  العاجـي  املحـرتف 

وسجاد حسني لإلصابة.

وشـدد عىل ثقتـه رغم ذلـك يف باقي 

الالعبني، مردفا: ”نثق يف قدرتهم عىل 

تقديم مباراة تاريخية تحملنا إىل ربع 

نهائي كأس العراق“.

يشار إىل أن الهيئة التطبيعية رفضت 

طلـب عدد من األندية بتأجيل بطولة 

كأس العـراق بعـد التحـاق الالعبني 

معسـكر  يف  الوطنـي  باملنتخـب 

أوزبكستان.

ويف سياق منفصل، أكد مدرب الحدود 

عمار حسـني: أن مباراة فريقه أمام 

النفـط غـدا الخميس بثمـن نهائي 

كأس العـراق، سـتكون ”تحديا من 

نـوع خاص“ لفريقه.وقال حسـني: 

ان املبـاراة يف غايـة األهمية لفريقنا 

بعد سلسـلة من النتائج السـلبية يف 

بطولة الـدوري وغيـاب االنتصارات 

ملـدة قاربت 90 يوما، وبـات الحدود 

مطالبا بالعودة واستعادة التوازن“.

وبني ”ندرك أن املبـاراة صعبة، كون 

النفط من الفرق الكبرية واملحرتمة، 

ويضم جهازا فنيا خبريا والعبني عىل 

مسـتوى مميز، لكن ال سـبيل لنا لو 

أردنا أن ننقذ موسـمنا، سوى الفوز 

والتأهل إىل ربع النهائي“.وأشـار إىل 

أنه سعى خالل الفرتة املاضية لتغيري 

أسـلوب اللعب وإعـادة ترتيب أوراق 

الفريق.

الفريـق  يحقـق  أن  ”نأمـل  وأردف 

الفوز الذي نبحث عنه، ليكون نقطة 

انطـالق حقيقيـة لنـا يف مسـابقة 

الدوري“.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
نجـل الزميل بالل زكـي عضو االتحـاد العراقي 
للصحافـة الرياضية (عيل) يعاني ازمة صحية 
بعد ان اصيـب اصابة بالغة يف احـدى عينيه.. 
ندعـو رب العاملـني ان يمن عـىل العزيز (عيل) 
بالشفاء التام وان يلبسه ثوب الصحة والعافية 

ويحفظه من كل سوء ومكروه.  
 *********************

بهدف االرتقاء بواقع العمل يف قناة شباب سبورت، 
اسـندت مهمـة ادارة االخبار الرياضيـة للزميل 
مناف الجنابي  الذي عمل مسـبقاً يف العديد من 
القنـوات الفضائيـة.. نتمنى املوفقيـة للزميل 
الجنابـي الـذي يعـد مـن الطاقـات االعالميـة 

الناضجة.
 ******************

الزميـل زيـد الزيدي، مسـؤول املكتـب االعالمي 
لنـادي الحـدود الريـايض، احتفل بعيـد ميالده 
قبـل ايـام قليلـة.. خالـص االمنيـات للزميـل 
الزيـدي بالعمر املديد وتحقيق النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.

@ÚÓjæÎ˛a@Ú‰v‹€@Úflb»€a@ÚÓ»‡ßa@Üb‘»„g
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بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
تعقد الجمعيـة العامة للجنة األوملبية 
الوطنيـة بفنـدق املنصـور ميليـا يف 
العاصمـة بغداد مؤتمريـن إنتخابيني 
يقامـان عند السـاعة الحادية عرشة 
مـن صباحـي يومـي غـد الخميـس 
والجمعة املقبلة املوافقني لـ 25 و 26 

من شهر آذار الجاري.
أعلن ذلك اليوم حسـني عيل حسـني، 
مدير املكتب االعالمي للجنة األوملبية، 
مشـريا اىل ان حضور السادة املعنيني، 
االعضـاء واملرشـحني، سـيكون عند 
السـاعة العـارشة تحضـرياً للمؤتمر 
فيمـا سـتبدأ أعمـال املؤتمريـن عند 

الساعة الحادية عرشة تماماً. 
غـد  يـوم  مؤتمـر  ”ان  قائـًال  وبـنّي 

الخميس سـيكرس النتخاب العنارص 
املميـزة، وممثلـة العنرص النسـوي، 
األوملبيـني، وممثيل  الالعبـني  وممثيل 
االتحـادات غري األوملبيـة املعرتف بها 
من قبل األوملبية الدولية“، مسـتطرداً 
قولـه ”فيمـا سـيكرس مؤتمـر يوم 

الجمعة النتخاب املكتب التنفيذي“.
وختـم مديـر املكتب االعالمـي للجنة 
األوملبية ترصيحه قائالً ”ان املؤتمرين 
سيقامان بحضور ممثلني عن اللجنة 
األوملبيـة الدوليـة واملجلـس األوملبـي 
اآلسيوي من خالل برنامج (زوم) عرب 
شـبكة االنرتنيت بصفة مراقب، فيما 
سـتحرر دعـوات خاصة لعـدد محدد 
من كبار الشـخصيات املحلية املعنية 

لحضور املؤتمرين“.

بغداد/ متابعة الزور اء
قرر الحكم العراقي، محمد طارق، االعتزال نهائياً من التحكيم يف الدوري العراقي املمتاز 
بكـرة القدم.وقـال مصدر مقرب من محمد طارق إن “ الحكـم محمد طارق يعيش فرتة 
صعبة جداً، بسبب التهميش الذي يتعرض له من قبل لجنة الحكام يف الهيئة التطبيعية“.
واوضـح ان ”طـارق قرر االعتزال وتـرك الرياضة نهائياً واملغادرة من العـراق“، مبيناً ان 
”الحكم يشـعر انـه يدفع ثمن كونه نجل الحكم السـابق طارق احمد ولهذا السـبب يتم 

تهميشه“.يذكر أن احمد قاد خمس مباريات فقط من اصل 25 مباراة يف املوسم الحايل.



دخلـت مفاوضـات تجديد عقـد الربازييل نيمار دا سـيلفا، مع 
باريس سان جريمان، منعطفا مثريا يف الفرتة األخرية.

وينتهي عقد نيمار مع سـان جريمان يف صيف 2022، ويرغب 
باريس يف ربطه بعقد جديد حتى 2026.

ووفًقا لربنامج ”الشرينجيتو“ اإلسباني، فإن مفاوضات تجديد 
عقد نيمار مع سان جريمان باتت محفوفة باملخاطر.

وأشـار الربنامج اإلسـباني إىل أن ”حلم نيمـار بمزاملة ليونيل 

مييس من جديد قد يتحقق سـواء يف سان جريمان أو بقميص 
برشـلونة“.وانضم نيمار إىل باريس سـان جريمان، يف صيف 
2017، مقابـل سـداد قيمـة الـرشط الجزائـي يف عقـده مع 

برشـلونة، التـي بلغـت 222 مليـون يورو.وحـاول برشـلونة 
اسـتعادة نيمـار، يف صيف 2019، إال أن تمسـك 

النادي البارييس ببقائه، حال دون إتمام 
الصفقة.
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كشـف تقرير صحفي إسـباني، عن تطور جديد بشأن ارتباط 
النرويجي إيرلينج هاالند، مهاجم بوروسيا دورتموند، باالنتقال 

إىل ريال مدريد خالل الصيف املقبل.
ووفًقا لربنامج الشرينجيتو اإلسباني، فإن صفقة هاالند تمت 

بشكل عميل لصالح ريال مدريد مقابل 150 مليون يورو.
وقال الربنامج اإلسـباني: ”إذا جاء هاالند إىل املرينجي بشـكل 
رسـمي، فـإن النـادي امللكي سـيتخىل عـن حلـم التعاقد مع 

الفرنيس كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جريمان“.
يذكر أن بعض التقارير زعمت وجود رشط جزائي يف عقد هاالند 
مع دورتموند بقيمة 75 مليون يورو، لكن ال يمكن تفعيله قبل 
صيـف 2022.ويواجه ريال مدريد منافسـة عىل صفقة هاالند 

من قبل برشلونة وتشيليس وقطبي مدينة مانشسرت.

أعلـن نادي فروزينوني مـن الدرجة الثانية اإليطاليـة يف كرة القدم 
إقالة مدربه قطب الدفاع الدويل السابق أليساندرو نيستا من منصبه 
بعد تحقيق نتائج سـيئة عدة.واسـتلم نيسـتا، املتـوج مع منتخب 
بـالده بلقب كأس العالـم عـام 2006، االدارة الفنيـة لفروزينوني 
عـام 2019، وقـاد النادي إىل امللحق املؤهل اىل الدرجة األوىل املوسـم 
املـايض (بعدمـا حل ثامنـا يف دوري الدرجة الثانية)، لكنه فشـل يف 
املواجهة الحاسـمة ضد سـبيزيا الـذي حجز بطاقتـه إىل النخبة).

وقـدم فروزينوني نصفاً أول جيداً من املوسـم الحـايل، لكنه تراجع 
يف النصف الثاني إىل املركز الثاني عرش بعد نتائج سـيئة عدة آخرها 
الخسارة أمام ليتيش صفر3- نهاية األسبوع املايض.وأضفى النادي 
الطابع الرسمي عىل رحيل املدافع الدويل السابق البالغ من العمر 45 
عاًما، يف بيان حيث ”شـكر املدرب عىل عمله ونتمنى له كل التوفيق 
يف مسـتقبله املهني“.وأوضح رئيسه ماوريتسيو ستريبي يف مؤتمر 
صحـايف ”إنه قـرار مؤلم جداً بالنسـبة يل، وقد طرحـت عىل نفيس 

الكثري من األسئلة، لكنني أعتقد أننا بحاجة إىل صدمة“.

مدفيديـف  دانييـل  الـرويس  سـيكون 
واليابانية ناومي أوسـاكا أبرز املرشحني 
يف دورة ميامي وسط موجة االنسحابات 

الكبرية من البطولة.
سـتكتفي دورة ميامي األمريكية يف كرة 
املرضب، أوىل دورات املاسرتز ألف نقطة 
لـدى الرجال وثانيـة دورات األلف نقطة 
لدى السـيدات، بظهور للنجمني الرويس 
ناومـي  واليابانيـة  مدفيديـف  دانييـل 
العمالقـة  انسـحاب  ظـل  يف  أوسـاكا، 
الرصبي نوفاك دجوكوفيتش، اإلسـباني 
روجيـه  والسـويرسي  نـادال  رافايـل 
فيدرر ونجمة املالعب األمريكية سـريينا 

وليامس.
يصعب تفادي الحديث عن غياب العبني 
إذا كانوا من هذه القماشـة لكن أسباب 
الغيـاب مختلفة بينهـم، فدجوكوفيتش 
املتّوج قبل شهر يف ملبورن بلقبه الثامن 
عرش يف البطـوالت الكربى، يريد تكريس 
وقت إضايف لعائلته، ويعالج نادال إصابة 
يف ظهـره ُمرًكـزا عـىل انطـالق موسـم 
الدورات الرتابية وإحراز لقب رابع عرش 
يف روالن غاروس، فيما تبدو عودة فيدرر 
متأنية بعـد جراحتني يف ركبتـه أبعدتاه 

13 شهرا عن املالعب.

صفعة قويـة تلقاها منظمو دورة والية 
فلوريدا التـي كانت تطمح لجمع الثالثة 
الكبار لدى الرجال للمرة األوىل منذ بطولة 
خصوصـا   ،2020 املفتوحـة  أسـرتاليا 
وأن دورة انديـان ويلـز للماسـرتز ألـف 
نقطة، املقامة عادة قبـل ميامي، قد تم 
تأجيلها إىل موعد الحق، بعد تمسك والية 
كاليفورنيـا بقيـود صارمـة يف مواجهة 

جائحة كورونا املستمرة.
امتد وبـاء االنسـحابات مع النمسـوي 

دومينيك تيـم الذي يمـّر يف فرتة صعبة، 
فافرينـكا،  ستانيسـالس  السـويرسي 
االسرتايل نيك كرييوس والفرنسيني غايل 

مونفيس وجو-ويلفريد تسونغا.
وبالنسبة للبعض، فإن عدد االنسحابات 
ارتفـع بسـبب تخفيض جوائـز الدورة. 
تبلـغ 6,6 مليـون دوالر (3,3 لـكل مـن 
بلـغ  بانخفـاض  الرجـال والسـيدات)، 
65,65 % عن نسـخة العام املايض التي 

ألغيت الحقا بسبب ”كوفيد19-“.

ارتسـم مشـهد جديـد يف الـدورة، بطله 
الثالثي الجديد الذي لم ينجح بعد بإزاحة 
”الكبار“ عن سكة األلقاب، واملؤلف من 
مدفيديـف، األملانـي ألكسـندر زفرييـف 

واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.
يبـدو مدفيديـف، املصنـف ثانيـا عامليا، 
األكثر أهلية للمنافسة عىل لقب الرجال. 
بلـغ نهائـي ملبـورن حيث خـرس أمام 
دجوكوفيتش، وعىل غرار األخري املصّنف 
األول عامليـا، أحرز ثالثة ألقاب ماسـرتز 
من أصل آخر ست دورات، كان آخرها يف 

باريس بريس عىل حساب زفرييف.
من جهة يملك زفرييف، املصنف سـابعا 
عامليـا، ثالثـة ألقـاب يف سـبع مباريات 
ضمـن  و2018،   2017 يف  نهائيـة 
مشاركات من هذه الفئة، وقد أحرز لقبه 
الرابع عرش اإلجمايل، بتتويجه األسـبوع 
املايض يف دورة أكابولكو املكسيكية عىل 

حساب تسيتسيباس.
ويبحث تسيتسـيباس املصنف خامسـا 
عامليا عن لقبه األول يف بطوالت املاسرتز 
ألـف نقطـة، بعـد خسـارته مباراتـني 
نهائيتـني، ويبدو أن نجمـه يتصاعد بعد 
بلوغـه نصف نهائـي ملبـورن وإقصاء 

نادال يف ربع النهائي.

وراء هذا الثالثـي الطامح، يقف الرويس 
أندري روبليف املصنف ثامنا عامليا والذي 
لـم يخـف طموحـه: ”أريـد أن أكون يف 
أفضل حال يف ميامي، يف ظل غياب نادال، 

ديوكوفيتش، فيدرر وتيم“.
ولدى السـيدات حيث تغيب سريينا (39 
عامـا)، حاملـة لقب 23 بطولـة كربى، 
لتعافيهـا مـن جراحـة يف فمهـا، تبـدو 
أوسـاكا املصنفـة ثانية عامليا مرشـحة 
فـوق العـادة إلحـراز اللقـب. توّجت يف 
آخر بطولتني كربيتني، فالشـينغ ميدوز 
وملبـورن، لكنها لم تبلغ ثمن النهائي يف 

ميامي ضمن أربع مشاركات.
تـربز يف خارطـة طريق مشـوارها نحو 
النهائي، أسـماء مثل التشيكية كارولينا 
بليشـكوفا، األمريكيـة صوفيـا كينن أو 

الكندية بيانكا أندرييسكو.
سـتصيب عصفورين بحجر واحد بحال 
تتويجها، إذ سـتنتزع صـدارة التصنيف 

العاملي.
ستكون منافسـتها الطبيعية، متصدرة 
التصنيف العاملي األسـرتالية آشيل بارتي 
التـي قد تواجـه البيالروسـية فيكتوريا 
أزارنـكا، األوكرانيـة إيلينـا سـفيتولينا 

والرومانية سيمونا هاليب. 

شـدد يوتا جـاز قبضته عىل صـدارة املنطقة الغربية 
بتحقيقه فوزه السـادس توالياً يف دوري كرة السـلة 
األمريكي للمحرتفني وكان عىل شيكاغو بولز بنتيجة 
عريضـة (95-120)، يف حـني قلـب لـوس أنجليـس 
كليـربز تخلفه بفارق 22 نقطة أمـام أتالنتا هوكس 

إىل فوز الفت (119-110).
يف مواجهـة يوتا جـاز وبولز، تألـق يف صفوف الفائز 
نجمه دونوفان ميتشـل الذي سجل 30 نقطة يف حني 
نجـح الفرنيس رودي غوبـري يف تحقيق ”الدابل دابل“ 

مع 21 نقطة و10 متابعات.
وتألق دونوفان تحديداً يف الرميات الثالثية حيث نجح 
يف خمـس من 8 محاوالت لريفع فريقه رصيده إىل 31 

فوزاً مقابل 11 هزيمة فقط يف الدوري املنتظم.
ويف املبـاراة الثانيـة، بعـد أن تقدم شـيكاغو بفارق 
5 نقـاط يف مطلـع املبـاراة، رضب يوتـا جـاز بقوة 
يف الشـوط األول ليتقـدم 42-56 يف نهايتـه بفضـل 
21 نقطـة مليتشـل. كما سـاهم يف التسـجيل للفائز 
االسرتايل جون اينغلز مع 17 نقطة من مقعد الالعبني 
االحتياطيني وأضاف جوردان كالركسون (16) ومايك 
كونيل .(15) يف املقابل، كان زاك الفني أفضل مسـجل 

يف صفوف شيكاغو مع 27 نقطة.
واعتـرب مدرب يوتـا كوين سـنايدر ان دفـاع فريقه 
كان مفتـاح الفـوز بقولـه: ”كنـا يف مهمـة وقـف 
هجمـات الفريق املنافـس ونجحنا بدرجـة عالية يف 
هـذه الناحية“.وتخطى ميلووكي باكس غياب نجمه 
اليونانـي يانيـس انتيتوكونمبـو بداعـي اإلصابة يف 

ركبتـه لريفع عدد انتصاراته املتتاليـة إىل 7 إثر تغلبه 
عىل انديانا بايرسز 140-113.

وسـجل العب االرتـكاز جرو هوليـداي 28 نقطة مع 
14 متابعـة وأضاف خريس ميدلتون 25 نقطة وبات 
كونوتون 20 نقطة للفائز ايضا.وبقي باكس يف املركز 
الثالـث يف املنطقة الرشقية مع 28 انتصارا مقابل 14 
هزيمة.وقلـب لـوس أنجليس كليـربز تخلفه بفارق 

22 نقطـة يف الربع الثالث أمام أتالنتا هوكس ليخرج 
فائـزاً عليه 110-119.ويعود الفضـل بالفوز اىل لوك 
كينارد الذي شـارك يف 18 دقيقة ونجح يف تسجيل 20 
نقطـة وقلب النتيجـة يف صالح فريقـه باإلضافة إىل 
مساهمة االحتياطي اآلخر تريانس مان مع 21 نقطة 
و10 متابعات.وقـال كينارد: ”كنت جاهزاً ملسـاعدة 
زمالئـي. كان األمر يتعلق بجلـب بعض الحيوية عىل 

أرضية امللعب وهذا ما قمنا به“.
وأضاف: ”كان الفوز صعباً لقد اظهرنا قوة شـكيمة 
وقتالية خالل املباراة“.وكان أتالنتا يسعى إىل تحقيق 
فـوزه التاسـع تواليا وكان يف طريقـه إىل بلوغ هدفه 
عندما تقدم بفارق 34 نقطة يف احدى مراحل الشوط 

الثاني قبل ان ينهي الشوط االول متقدما 63-48.
لكـن كليربز نجح يف قضم الفـارق تدريجيا ونجح يف 
تسـجيل 53 نقطـة مقابل 22 ملنافسـه من منتصف 

الربع الثالث حتى نهاية الربع االخري ليخرج فائزا.
وسـجل كاواي لينـارد 25 نقطة مـع 7 متابعات و5 
تمريـرات حاسـمة، يف حـني كان تـراي يانـغ أفضل 
مسـجل يف صفـوف الخارس مـع 28 نقطـة وأضاف 

جون كولينز 23 نقطة.
ووضع هيوسـتن روكتس حـدا لـ20 هزيمـة توالياً 
اثـر تغلبه عىل تورونتو رابتـورز 99-117 بفضل 22 

نقطة لجاي شون و20 لسرتلينغ براون.
وقـال مدرب الفائز سـتيفان سـيالس: ”ال يمكن أن 
أصف شعوري يف الوقت الحايل. أنا فخوز جداً بالشباب. 
قاتلنا برشاسة يف اآلونة االخرية وكنت أرى الخيبة عىل 
وجوه الالعبني الذين تلقوا الخسـارة تلو األخرى، أما 
الليلة فكان الجميع سعداء ويف أجواء احتفالية. األمر 
رائع أنا سـعيد للغابـة من أجل هؤالء الشـباب“.ويف 
املباريات األخرى، فاز ممفيس غريزليز عىل بوسطن 
سلتيكس 126-132، وتشارلوت هورنتس عىل سان 
أنطونيو سـبريز 97-100، وأوكالهوما سـيتي ثاندر 

عىل مينيسوتا تمربوولفز 112-103.
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قـال تيش آدمـز، مهاجم منتخب إنكلرتا تحـت 20 عاماً 
سـابقاً، إن قـراره بتغيري وجهتـه وتمثيل إسـكتلندا ال 
يرتبـط فقـط بالتأهـل إىل بطولـة أوروبـا 2020، لكنه 
يرى أن اسـتدعاء املدرب سـتيف كالرك لتشكيلة املنتخب 

الوطني جاءت يف التوقيت املناسب يف مسريته.
وانضم آدمز األسـبوع املايض لتشكيلة إسـكتلندا ألول مرة قبل 
خـوض مباريـات يف كأس العالم FIFA قطـر 2022™ هذا 

الشهر.
وشـارك الالعب البالغ عمره 24 عاماً مع منتخب 
إنجلـرتا تحت 20 عاماً سـابقا، لكنـه نال حق 

تغيري وجهته ألن بعض أجداده أسكتلنديني.
وقال آدمز الذي سـجل سبعة أهداف وصنع 
أربعة أهداف مع سـاوثهامبتون يف الدوري 
اإلنكليـزي املمتـاز: ”أعـرف أن الكثري من 
النـاس سـيقولون إني فعلت ذلك بسـبب 
بطولـة أوروبا لكني ال أعتقـد أن هذا هو 

املوقف“.
وأضـاف: ”أعتقـد أن االسـتدعاء جاء يف 
التوقيـت املناسـب. عندمـا كنـت أصغر، 

لـم أكن أعرف جسـدي وكيف سـأتأقلم لكني أعتقـد أني يف عمر 
مناسب“.

وتلعـب إسـكتلندا عىل أرضها مع النمسـا يوم غـد الخميس قبل 
أن تلعـب خـارج ملعبها يـوم األحد املقبـل يف الجولـة الثانية من 

التصفيات، ثم تستضيف جزر الفارو يف 31 آذار/مارس.
وسـتلعب إسـكتلندا يف املجموعـة الرابعـة ببطولة أوروبـا، التي 
تأجلت لعام واحد بسـبب جائحـة كوفيـد19-، إىل جانب إنجلرتا 

وكرواتيا وجمهورية التشيك.

أكـد العب وسـط برشـلونة الصاعـد بدرو 
أنـه ال يضـع  جونزاليـث لوبيـث (بيـدري) 
الضغـوط عـىل كاهله محـاوال االسـتمتاع باللعب 
مثـل األطفـال وأن يعيش يومه بشـكل طبيعـي، تعليقا عىل 
اسـتدعائه للعب بمنتخب إسبانيا األول لكرة القدم بعد أشهر 

من اللعب كأسايس بصفوف البالوجرانا.
وأكـد بيدري البالغ من العمر 18 عاما يف مقابلة مع صحيفة 
(ماركا) الرياضية نرشتها أمس الثالثاء: ”ال أشعر بالخوف، 
فدائما ما أقول إنني أريد أن يكون يل طرازي الخاص، ينبغي 
عـيل أن أقوم بمـا أفعله يف النادي مع املنتخب وأن اسـتمتع 
بما أعيشـه“.وحول إمكانية أن يلعـب للمرة األوىل بقميص 
”الروخا“ بعد سبعة أشهر من اللعب كأسايس مع البارسا، 
قال: ”األهم هو أن أعيش حياتي بشـكل طبيعي وأن أتقدم 
لألمام. وأن ألعب بهويتي داخل امللعب ألنه عندما تقوم بما 
تحب وما تستمتع به، ففي النهاية ستظهر ما لديك بشكل 
أفضل“.وأضـاف: ”أتمنـى اللعب هذا العـام يف أمم أوروبا 
واألوملبيـاد ويف العام املقبـل باملونديال، أحلـم بذلك، لكن 
ينبغـي عيل السـري خطوة بخطوة، فأنا يف أول اسـتدعاء 
يل وعـيل أن أسـتمتع باألمر وأقدم أفضل مـا لدي للعودة 
للمنتخـب مجددا“.وحـول حظـوظ ناديـه يف الفوز بلقب 
الليجـا هذا املوسـم، قال: ”نقدم مباريات كبـرية مثل مواجهتنا 
األخـرية أمـام سوسـييداد (6-1)، ومع طريقة اللعب بخمسـة 
مدافعـني نحن نلعب بشـكل جيد للغايـة، والنتائـج تصاحبنا. 
نأمـل أن نواصل هكذا لوقـت طويل وأن تتاح لنـا فرص للفوز 

بالليجا“.وتابع: ”أتلتيكو يتصدر الجدول ولكن ال ينبغي نسيان ريال 
مدريد الذي يتأخر عنا بنقطتني وهذا يجعله قريبا للغاية، نعتمد عىل 

أنفسنا، علينا الفوز بكل املباريات وانتظار سقوط أتلتيكو“.
وعن لعبه إىل جانب أسـطورة الفريق، ليونيل مييس، قال: ”استمتع 
باللعب، سواء يف التدريبات أو املباريات. من الرائع إمكانية مشاركة 
هـذه األوقـات معه، دائما ما أبحث عنه يف امللعـب ألنه دائما يعلم ما 
يفعله“.أما عن عالقته بزميله يف الجيل الحايل أنسـو فاتي، مستقبل 
برشـلونة واملنتخب إىل جانب بيدري والذي يعاني من إصابة طويلة، 
قـال:: ”إنه توقيت صعـب للغاية بالنسـبة له، لكن اإلنسـان يتعلم 
مـن تجاربه، ال أتمنى هذا ألي شـخص ألنه مبتعد عن املالعب لفرتة 

طويلة، آمل أن نراه قريبا ألنه سيقدم لنا الكثري“.
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طرابلس/متابعة الزوراء:

 أعلنت املؤسسـة الليبيـة لإلعالم عن 
قـرار توحيـد ودمـج وكالـة األنبـاء 
الليبية يف املنطقتني الرشقية والغربية، 
والتابعتـني سـابقا لحكومتي الوفاق 
واملؤقتـة، يف وكالـة واحـدة كما كان 
عليـه الحـال قبـل وقـوع االنقسـام 

السيايس.
وأفـاد رئيس املؤسسـة محمـد عمر 
بعيـو يف بيـان مسـاء األحـد املـايض 
أن القـرار نص عـىل ”تشـكيل لجنة 
إدارة مؤقتة للوكالة إىل حني تشـكيل 
مجلـس إدارة الوكالـة، وفـق ما نص 
عليه قانون إنشـائها رقم ١٧ الصادر 

سنة ١٩٦٤“.
وأشـاد بعيو بمـا وصفـه بـ“الروح 
الوطنيـة الطيبـة التي تجسـدت لدى 
إدارات الوكالة ومسؤوليها والعاملني 
فيهـا، والتي تأتـي انعكاسـا للمناخ 
اإليجابـي السـائد يف ليبيـا اآلن بعـد 
تشـكيل السـلطة التنفيذية الجديدة، 
املجلـس الرئـايس وحكومـة الوحدة 

الوطنية“.
وانقسـمت ليبيا عقب توقيـع اتفاق 
الصخـريات يف ٢٠١٥ بني الرشق، مقر 
الربملـان املنتخب املدعـوم بـ“الجيش 
الوطني الليبي“ بقيادة املشري خليفة 
حفـرت، والغرب مقـر حكومة الوفاق 

الوطني (املعرتف بها دوليا سـابقا)، 
وذلك قبـل أن يثمـر الحـوار الوطني 
الليبـي برعايـة األمـم املتحـدة عـن 
انتخاب سـلطة تنفيذية مؤقتة تقود 
البالد إىل حني إجراء االنتخابات العامة 
املقـررة نهاية العام الجاري بحسـب 

خارطة الطريق املتفق عليها.
وتكتسـب خطوة توحيد وكالة األنباء 
الليبيـة أهميـة كبـرية لدعـم املرحلة 
االنتقالية الجديدة غداة انتخاب سلطة 
تنفيذية مؤقتة وموحدة، خصوصا أن 
انقسـامها كان يخـدم حالة الفوىض 

واسـعة النطـاق يف املشـهد اإلعالمي 
الليبـي مع تحكـم أطراف سياسـية 
قنـوات  وإدارة  امتـالك  يف  وقبليـة 
فضائيـة وإذاعـات وجهـت خطابها 
املجتمعي والتحريض  السـلم  لرضب 
عـىل العنـف أو الدعـوة إىل االنتقـام، 

ممـا أحدث رشخـاً اجتماعيا واسـعا 
وانقساما يف الشارع الليبي.

ويبـدو أن رئيـس املؤسسـة الليبيـة 
لإلعـالم محمـد بعيـو، منـذ تعيينـه 
يف منصبـه يبـذل جهـودا يف محاولـة 
اإلعالمـي، ففـي  االنقسـام  إصـالح 
فرباير املايض أعلن عن بدء العمل عىل 
توحيد اإلعالم الليبـي العام والخاص 

موقفا وخطابا.
وقـال بعيـو يف تدوينـة لـه يف موقـع 
إعـالم  إعالُمنـا  ”ليكـن  فيسـبوك 
السـالم واملصالحة والوحدة والتنمية 

واالستقرار“.
ونـّوه إىل رضورة صياغـة وتوقيـع 
وثيقة قيـم ومبادئ حاكمـة لإلعالم 
الليبـي تحدد أدوات اإلعـالم والتمويل 
والخطاب وغريها، إضافة إىل تحشيد 
الرأي العام والنخب والسلطات لتجريم 
خطاب التحريض عىل العنف والحرب 
واالنقسـام، ثم االنفتـاح الكامل عىل 
اإلعـالم الخاص واإلعالميـني وتنظيم 

املنصات اإلعالمية.
وقـد رصـدت تقارير محليـة ودولية 
انتهـاكات مهنيـة ارتكبتهـا العديـد 
من وسـائل اإلعـالم الليبيـة الخاصة 
التي ال تتمتع بالشـفافية يف الكشـف 
عن مصادر تمويلهـا وقد وظفت من 
بثها خـارج األرايض الليبية أو داخلها 

لتوجيـه الرأي العام وزيـادة معدالت 
أطـراف  ورضب  واالنتقـام  العنـف 

املجتمع الليبي.
وتشـكل هـذه املنابـر تحديـا لخطة 
يف  بعيـو  وأوضـح  اإلعـالم.  توحيـد 
ترصيحـات سـابقة هـذه العقبـات 
قائـال ”إعـالم السـالم ليـس مجـرد 
شـعار، حيث يتطلب تعديل الخطاب 
وضـع معايري وتشـجيع من يدعو إىل 
إعـالم السـالم وتوسـيع دائـرة تأثري 
إعـالم السـالم يف مواجهـة الحرب أو 

الدعوة إىل الحرب“.
ويأمل الصحفيون الليبيون أن تشهد 
املرحلـة القادمـة جهـودا مـن قبـل 
املسـؤولني لحمايـة وسـائل اإلعـالم 
املسـتقلة وتقديـم مرتكبـي الجرائم 

ضد الصحفيني إىل العدالة.
وقـد شـهدت ليبيا مؤخـرًا زيادة غري 
مسبوقة يف املعلومات املضلّلة املتداولة 
االجتماعـي  التواصـل  عـىل وسـائل 
وخارجها، مما أّدى إىل تأجيج الرصاع. 
لذلك صارت الحاجة إىل وجود صحافة 
مهنّيـة وموثوقـة ملّحـة مـن أجـل 
التصدّي للّروايـات الزّائفة وخطابات 

الّتحريض عىل الكراهية.
وأصدر بعّيو مطلع فرباير قرار إنشاء 
”شـبكة تلفزيون وراديو ليبيا“ التي 
”تـال“،  اختصـارا  تسـميتها  تمـت 

ومقرها الرئيـيس يف طرابلس وتتبعه 
فروع يف بنغازي وسبها وهي بدورها 
تتبعهـا مكاتـب محليـة ودولية عند 

الرضورة، ولها ميزانية موحدة.
القنـوات  جميـع  الشـبكة  وتضـم 
املسـموعة  واإلذاعـات  التلفزيونيـة 
التابعـة للمؤسسـة الليبيـة لإلعالم، 
واملمولة من الخزانة العامة واملعروفة 
باإلعالم الحكومي، وتنتهي الوضعية 
اإلدارية السـابقة للقنوات واإلذاعات 
وتؤول اختصاصاتها اإلدارية السابقة 

إىل لجنة تسرّي الشبكة.
إىل  الشـبكة  هـذه  إنشـاء  ويهـدف 
توحيـد إدارة وحـدات اإلعالم الوطني 
الليبي، وتحقيق التكامل بني القدرات 
واإلمكانيـات  البرشيـة  والخـربات 
الفنية لهذه القنـوات واإلذاعات، من 
أجل االرتقاء بمستوى أدائها وتنظيم 
خطابهـا وتحديـد الهويـة اإلعالمية 
والبرصية لـكل منها، مـع املحافظة 
عىل الهويـة الخاصة بـكل وحدة من 

وحدات الشبكة.
يذكـر أن ليبيـا جـاءت يف املركـز ١٣ 
عربًيا، والـ١٦٤ عاملًيا، بحسب تقرير 
منظمة ”مراسـلون بال حـدود“ لعام 
تراجعـا مقارنـة  إذ سـجلت   ،٢٠٢٠
بعـام ٢٠١٩ حيث كانـت تحتل املركز 

الـ١٦٢.

القاهرة/متابعة الزوراء:
وافـق أعضاء مجلس نقابـة الصحفيني املرصيني عىل مقرتح النقيب الحايل واملرشـح ضياء 

رشوان بعقد الجمعية العمومية القادمة يوم ٢ نيسان املقبل، يف نادي املعلمني.  
ونـص القرار عىل «اتخذ مجلس النقابة بالتمرير مسـاء األحد ٢١ مارس/ آذار ٢٠٢١ القرار 
التايل: بناء عىل الخطاب املرسل لنقيب الصحفيني من خالد مريي وكيل النقابة ورئيس اللجنة 
املرشفـة عىل عقد الجمعية العموميـة، والذي يقرتح فيه عقد الجمعيـة وإجراء االنتخابات 
بمقـر نقابة ونادي املعلمني بالجزيرة بسـاحة فضاء تبلغ مسـاحتها ٥٦٠٠ مرت مربع، بما 
يسـمح باسـتضافة الجمعية العمومية واالنتخابات واتخاذ اإلجراءات االحرتازية، وحصوله 
عـىل املوافقة املبدئية من نقيب املعلمني؛ وافق املجلس عىل عقـد الجمعية العمومية العادية 
وإجـراء انتخابـات النقيب والتجديـد النصفي ملجلس النقابـة بمقر نقابة ونـادي املعلمني 

بالجزيرة يوم الجمعة ٢ إبريل/نيسان املقبل».
ويف ١٧ مارس/ آذار الجاري، قرر مجلس نقابة الصحفيني املرصيني، باإلجماع، تأجيل انعقاد 
الجمعية العمومية املقررة يف ١٩ مارس/آذار ٢٠٢١، ودعوتها لالنعقاد يوم الجمعة ٢ إبريل/

نيسـان ٢٠٢١، عـىل أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سـيتم اإلعـالن عنه خالل أيام، 
بما يحقق الرشوط الالزمة للحفاظ عىل صحة وسـالمة الصحفيني، ملا كان انعقاد الجمعية 
العموميـة وإجـراء االنتخابات بداخل مقر النقابة يمثل خطرا جسـيما عىل صحة وسـالمة 

الصحفيني. 
ويبلغ عـدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيـني املرصيني قرابة عرشة آالف عضو 
يحـق لهـم اإلدالء بأصواتهـم يف االنتخابات، ما يعنـي أن مبنى النقابة الذي كان يسـعهم يف 
جميـع االنتخابات السـابقة، لن يصلح يف الوقـت الحايل نتيجة تفيش وبـاء كورونا الجديد. 
ما يسـتلزم اإلعـالن عن إجراءات احرتازيـة ووقائية صارمة تشـجع الصحفيني عىل النزول 

واملشاركة يف العملية االنتخابية.
وكان من املقرر أن تجرى انتخابات نقابة الصحفيني الجمعة ١٩ مارس/آذار الجاري، بنصاب 
قانونـي ٢٥٪ من األعضاء يف ٣٢ لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، باإلضافة إىل لجنة 
واحـدة بمقـر النقابة الفرعية باإلسـكندرية، لكن الحكومة املرصية رفضت إغالق الشـارع 

املقابل للنقابة وإقامة رسادق لعقد االنتخابات يف الهواء الطلق بدًال من مبنى النقابة. 
واملرشـحون عىل مقعد النقيب هم النقيب الحايل ضياء رشوان، املدعوم من الدولة والحاصل 
عىل وعود بزيادة املخصصات املالية للصحفيني من أجل إقناعهم بانتخابه، ومنافسه األقوى 
يف هذه االنتخابات الكاتب الصحفي كارم يحيى، الذي يحظى بدعم الصحفيني املستقلني، إىل 
جانب أسماء تشارك كل انتخابات عىل مقعد النقيب وهم سيد االسكندراني، وطلعت هاشم، 

ورفعت رشاد، وانضم إليهم مؤخرًا محمد مغربي.
وضمـت قائمة املرشـحني عـىل مقاعد مجلس النقابة فوق ١٥ سـنة عضوية ٢١ مرشـًحا، 
وتحت ١٥ سـنة عضوية ٣٥ مرشـًحا. أما الباقون من املجلس الحايل مـن دون انتخاب هم: 
خالد مريي، ومحمد شـبانة، وحماد الرمحي، ومحمود كامل، ومحمد يحيى يوسف، وهشام 

يونس.

لندن/متابعة الزوراء:
أعلنت شبكة «بي بي يس»، اإلثنني، اإلفراج 
عن مراسـلها املحيل يف ميانمـار أونغ ثورا 
الـذي أوقـف الجمعة املـايض يف هـذا البلد 
الذي يشـهد تظاهرات تقمعها السـلطات 
بعنف منذ االنقالب العسـكري يف األول من 

فرباير/ شباط.
وأفادت الشـبكة الربيطانية بأّن «صحفي 

بـي بـي يس أونغ ثورا الـذي كان قد أوقف، أُفرج عنـه يف ميانمار، بعد أيـام من اعتقاله»، 
بحسب ما جاء عىل موقعها اإللكرتوني.

وذّكرت بأنه اقتيد عىل أيدي عنارص مجهويل الهوية الجمعة يف العاصمة نايبيداو، من دون 
إعطاء املزيد من التفاصيل.

واعتقل أربعون صحفياً يف ميانمار منذ االنقالب.
وكانت شبكة «ميزيما» املحلية، قد أعلنت أيضاً أّن أحد مراسليها ثان هتايك أونغ، «أوقف» 

بالتزامن مع توقيف مراسل «بي بي يس».
وتشـهد ميانمـار اضطرابات منـذ األول من فرباير/ شـباط حيث أطاح انقالب عسـكري 

بالزعيمة أونغ سان سو تيش املعتقلة منذ ذلك الحني.

@á‘»m@µÌãóæa@µÓ–zó€a@Úib‘„
›j‘æa@ÊbèÓ„2¿@ÚÓflÏ‡»€a@bËnÓ»ª
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الرباط/متابعة الزوراء:
حكايـات توثـق ”تجربـة وواقعـا 
أليما“ عاشه مصطفى الحسناوي 
داخـل السـجن، اختـار صّبهـا يف 
قالـب أدبـي، يـربز عـرب بعضهـا 
”ظواهر تعشـش خلف القضبان، 
يف ظلمات الزنازيـن والدهاليز، قد 
تكـرب وتتعقـد وتتفرع وتتشـعب، 
إن لـم نعالجها باالهتمام“، ويوثق 
يف أخـرى ما لحقـه، ورافقه خالل 
فـرتة االعتقـال وأعاد بنـاء معالم 

شخصيته ورؤيته للعالم.
جاء هـذا يف أحدث كتاب للصحفي 
الحسـناوي،  مصطفـى  املغربـي 
الالجـئ حاليا يف السـويد، املعنون 
.. حكايات  بـ“سـجون وأشـجان 

من وراء القضبان“.
مغربـي،  صحفـي  والحسـناوي 
اعتقل ملدة ثالث سـنوات وصدر يف 
قضيته قـرار أممي طالـب الدولة 
املغربية بإطالق رساحه وتعويضه، 
بعدمـا اعترب اعتقاله ”تعسـفيا“، 
وهـو امللف الذي تابعتـه منظمات 
حقوقية دوليـة من قبيل ”منظمة 
العفو الدوليـة“ و“هيومن رايتس 

ووتش“.
ووجه الحسناوي إهداء كتابه هذا 
إىل ”السجن املركزي بالقنيطرة الذي 
خرجت منـه أكثر إلهامـا وأصلب 
عـودا وأنضج فكـرا“، وإىل زنزانته 
االنفراديـة ”التي ضمـت كل هذه 
األحرف والشذرات والقصاصات“، 
ورئيـس  التحقيـق  ”قـايض  وإىل 
املحكمة وكل الجالدين والسجانني، 

إىل كل من تسـببوا بسجني، إىل كل 
مـن تخىل عني أو طعنني يف الظهر 
مـن األقـارب واألحبـاب والزمالء 
واألصحـاب“، و“إىل رفاق السـجن 
من استنشـق منهم هـواء الحرية 

ومن ينتظر“.
خـط  حكايـات  الكتـاب  ويضـم 
الحسـناوي معظمهـا  مصطفـى 
وهـو يف سـجنه، ووثـق يف أخرى، 
كتبهـا بعد عودتـه إىل الحياة بعيدا 
عـن القضبـان، ما يجـري داخله. 
وهو صادر يف إطار سلسلة ”وثائق 
سـجني“ التي أعلـن الكاتب عزمه 

االستمرار يف نرش باقي أجزائها.
يتطـرق  خمسـة،  فصـول  ويف 
الحسـناوي إىل قضيته وما عاشـه 
خـالل التحقيـق واالعتقـال، ومـا 
”التحريـض  منابـر  مـن  أثخنـه 
الفراش  و“مناضـيل  والتشـهري“، 
الوثري“، وقصص بعض السـجناء 

التي عاشها أو سـمعها، وقصص 
”مجانني الدواعش“ السـجناء، ثم 
قصـص ”السـجانني والجالدين“، 
و“ممارسـاتهم الضاربـة يف عمق 

الحقوق واملكتَسبات“.
ويتحدث الكاتب عن التحقيق معه 
انطالقا من كتاب ”ال يغادر صغرية 
وال كبـرية إال أحصاهـا“، وملفـه 
الـذي بـدأ يكـرب، بعـد كل سـؤال، 
ه ”صحفيـا جهاديا“،  َ حتى صـريَّ
وعن ترسيب املحـارض الذي جعله 
يتساءل ”هل لجرائٍد مكاتٌب داخل 
مقـر الرشطـة أم للرشطة مكاتب 
يف مقراتهـا؟“، وعـن التعامل معه 
بوصفـه إنسـانا محرتمـا خـالل 
التحقيـق معـه، إىل إحصائـه ١٦٠ 
نوعا مـن الحرشات يف زنزانٍة حيث 

”ال كرامة وال إنسانية“.
وال يخلـو هذا الكتاب من إشـارات 
قاسـاه  مـا  ألـم  مـدى  تعكـس 

الحسـناوي، فيجد القـارئ حديثا 
عـن املعتقـل الصغـري الـذي قبع 
فيه، واملعتقل الكبري الذي ”اسـمه 
هـو  الـذي  السـجن  أو  املغـرب“، 
املوجـود ”خـارج هـذه األسـوار، 
الذيـن  املسـاكني  والسـجناء 
يطـاردون اللقمـة تحـت قصـف 
تجهيلهـم  ومخططـات  برامـج 
وتجويعهم وتمييعهم ومسخهم“، 
وعن القانون الـذي ”من يملكه يف 
هذه البالد يملك حق مخالفته، بل 
يجعل من مخالفتـه قانونا يحرتم 

ويصفق له الرعاع“.
ويتحدى الحسناوي قساوة ما وجد 
نفسـه غارقا فيه بالتشبث باألمل 
واإليمان، والسـخرية فالسـخرية، 
عصابتـه  تزعمـه  قصـة  سـاردا 
اإلرهابيـة التـي كوََّنها مـع ”قلم“ 
واآلنسـة ”ورقة“، وهـي ”عصابة 
الكرايس  خطـرية تهـدد أصحـاب 
املهزوزة والقصور الرملية والبيوت 
الزجاجية“، و“مصالحهم وقيمهم 
وافرتاءهـم  وكذبهـم  وأفكارهـم 

وتزويرهم وتدليسهم“.
كمـا يسـتعيد املعتقل السـابق يف 
الكتـاب محادثـات جمعتـه مـع 
صحفيـني وحقوقيـني لـم يهتموا 
بقضيتـه، أو تعاملـوا معهـا بعدم 
جدية أو اسـتعالء، مطلقـا عليهم 
لفظ ”مناضيل الفراش الوثري“، مع 
نفيه أن يكون مقصد ذلك ”تصفية 
حسابات“، بل التدوين واإلنصاف.

”سـجون  يف  الحسـناوي  ويوثـق 
وأشجان“، ترصفات داخل السجن 

يقول إنها زادتـه يقينا أن ”حليمة 
لن تفـارق عادتهـا القديمة“، وأن 
”السياسـات الخرقـاء“ لن تصلح 
شـيئا ولن تضبطه ”ولن تسهم ال 

يف إدماج وال يف تأقلم وانضباط“.
ويختم مصطفى الحسناوي كتابه 
الذين  مخاطبا ”جماهري األكشن“ 
بمجـرد مـا وضـع قدميـه خارج 
السـجن، طالبوا بـ“إعادة تشغيل 
الفيلـم مـن البداية“، قائـال: ”هو 
(جمهـور الحركة واإلثارة) ال يريد 
للبطل أن ينهـزم أو يموت، يدفعك 
دفعا إلعـادة كل املشـاهد، ويأخذ 
هو وضعية املتفّرج، الذي يشجعك 
بـني الفينـة واألخـرى  ثـم يتفرج 
عليك وأنت تقيض عقوبة سـجنية 
ظاملـة، ألنـه يعتـرب هـذه اللقطة 
أهـم ما يف الفيلـم، وأهم ما يعطي 
للبطل مصداقّية، ثـم حني تخرج، 
عليك أن تكرر مجددا كل املشـاهد 

بحذافريها“.
لـك  يسـمح  ”ال  الكاتـب:  ويزيـد 
بتعديـل بعض املشـاهد، أو تفادي 
أخطائهـا، أو إيصال الرسـالة من 
خالل لون آخر كوميدي أو تراجيدي 
أو وثائقي، ال يسمح لك إال بالحرب 
واملواجهة، إنها عقلية األكشـن يا 
سـادة، وإال فأنت منبطح متلون، 
غريت القبََّعة، وبعت املباراة“، قبل 
أن يجمـل مخاطبا هـذا الجمهور: 
”أنـا حقا تغريت، فأرجو أنت أيضا 
أن تتغري، وتزيل تلك النظارات التي 
تشـاهد بهـا أفالم األكشـن ثالثية 

األبعاد“.

Âvè€a@Úiã§Î@Îb‰è®a@Û–�ófl@ÔiãÃæa@Ô–zó€a

بغداد/متابعة الزوراء:
لـم يكـن العـام ٢٠٢٠ عادًيا عىل 
العالم، وسيدخل التاريخ ويتذّكره 
الناس بسبب تفيش جائحة كوفيد 
١٩ خاللـه. لكّنـه أيًضـا سـيحفر 
بذاكرة العالم ألّنه كان العام األكثر 
دفًئا وسـّجلت فيه الحرارة أرقاًما 

قياسية.
وبمـا أّن تداعيات التغـري املناخي 
باتـت واضحـة، زادت املسـؤولية 
املرتتبة عىل الصحفيني وعىل غرف 
األخبـار مـا يحتـم عليهـم وضع 
اسرتاتيجيات ديناميكية تساعد يف 
إعداد التقارير البيئية املتخصصة.

انطالًقـا مما تقّدم، ناقشـت لجنة 
تضـّم عـدًدا مـن الخـرباء كيفية 
ومتكامـل  شـامل  نهـج  إنشـاء 
لغرف األخبـار يمّكنها من تغطية 
القضايـا املرتبطـة باملنـاخ خالل 
اآلن»،  املنـاخ  «تغطيـة  ويبينـار 
 CCNow أداره املديـر التنفيـذي يف
بالبيئـة  املتخصـص  واملراسـل 
مارك هريتسـجارد، وشاركت فيه 
الخبرية يف األرصاد الجوية ومديرة  
وودز  ClimateMattersبرناديـت 
بالكـي، واملحـررة يف هافنجتـون 
بوسـت كايت شـيبارد، واملراسـل 
املتخصـص بالشـؤون البيئيـة يف 
شبكة «يس بي أس» اإلخبارية بني 
املناخية  تراييس ومراسل الشؤون 

يف مجلة «تايم» جاستني وورالند.

 وفيمـا يـيل أبـرز مـا دار خـالل 
الويبينار:

غـرف  يف  متكامـل  نهـج  أوًال،   
األخبار

أوضحـت املحـررة يف هافنجتـون 
بوست كايت شـيبارد أّنها تحاول 
تطبيـق نهـج شـامل يف التعامـل 
مـع القضايـا املتعلقـة باملناخ يف 
غرفة األخبار، ولفتت إىل أّن التغري 
املناخـي يشـّكل تحدًيـا يف معظم 
املواضيع التي تتـم تغطيتها، فهو 
مرتبـط بالسياسـية والعلوم وله 
أثـر بالعالقـات دوليـة ويؤّثر عىل 
قضايـا الصحة. ومن هنا شـّددت 
عـىل رضورة أن يفهم الصحفيون 
واملسـائل  املنـاخ  بـني  الروابـط 

األخرى، خالل العام ٢٠٢١.
املتخصـص  الصحفـي  أشـار 
بالشؤون البيئية يف شبكة «يس بي 
أس» اإلخبارية بـني تراييس إىل أن 
دوره جديد يف الشـبكة وهذه هي 
املرة األوىل التي تسـتعني الشـبكة 
تغـري  يف  متخصـص  بصحفـي 
املناخ. وتوقع أن يحمل املسـتقبل 
األخبـار واإلجـراءات  املزيـد مـن 
املتعلقة باملناخ بحال أوفت اإلدارة 

األمريكية الجديدة بوعودها.
أضـاف تراييس أّن الشـبكة لجأت 
إىل الصحافة التعاونية داخل غرفة 
األخبـار مـن أجـل إنتـاج تغطية 
شـاملة للقضايا املتعلقـة باملناخ، 

والتي شملت موعد عودة الواليات 
املتحـدة إىل اتفـاق باريس للمناخ، 
املبعـوث  ترايـيس  التقـى  ولهـذا 
الخـاص للرئيـس األمريكـي حول 
املنـاخ جون كـريي، وسـاعد ذلك 
بنرش تقرير يف الشـبكة عن اتفاق 

باريس للمناخ.
شـّدد مراسل الشـؤون املناخية يف 
مجلـة «تايـم» جوسـتني وورالند 
الصحفيـني  تعـرّف  أهميـة  عـىل 
عىل العالقة بـني التغطية املناخية 
سـبيل  عـىل  البيئيـة،  والعدالـة 
املثال تداعيـات التلوث عىل الناس 
إضافـًة   ،١٩ بكوفيـد  والعالقـة 
إىل  اآلثـار الصحيـة التـي ترتكهـا 

اإلنبعاثات السامة من املنشآت.
وعن العدالة البيئية، أوضحت كايت 
شـيبارد أّن الكثـري من الصحفيني 
يتتبعون كيف أدت جائحة «كوفيد 
املسـاواة  عـدم  زيـادة  إىل   «١٩

والضعف داخل املجتمعات.
ثانًيـا، إرشاك املشـككني يف تغـري 

املناخ
أشـار املتحدثون إىل أّن األشخاص 
الذين يشككون بالقضايا املناخية 
والتغـري الحاصل، لم يشـعروا بعد 
بآثاره عىل حياتهـم. ولهذا يمكن 
أن يجـري الصحفيـون إتصـاالت 
بعـض  عـن  وسـؤالهم  بهـؤالء 
القضايا. وقالت املحررة شـيبارد: 
«من خـالل خربتي املهنية، تعلّمت 

رضورة ربـط ما نعرفـه عن تغري 
املنـاخ باألمور التي تهـّم الناس يف 
الواقع»، موضحًة أّن األمر سـهل، 
كالحديـث عـن األمطار الشـديدة 

الهطول وغري ذلك.
رضورة  أيًضـا  ترايـيس  أوضـح 
التقرب من مناهيض قضايا املناخ، 
وتشـجيعهم عىل زيـادة معارفهم 
عنهـا، وهـذه املهمة أساسـية يف 
العمل الصحفي الـذي يوجب عىل 
الصحفيني أن يسـاعدوا الناس يف 
فهم كيفية تأثري قضية يشككون 

فيها عىل حياتهم.
يتطلب إعـداد التقارير حول املناخ 
تنـاول هـذه القضيـة مـن زوايا 
مختلفة، من بينها استخدام أدوات 
التحقيق واللجوء إىل املوارد لكشف 
املتعمقـة  القصـص  مـن  املزيـد 

وتوضيح تأثريها للناس.
التغطيـة  حـول  مـوارد  ثالًثـا،   

الصحفية للمناخ
الصحفيـون  يكـون  أن  يجـب 
التقاريـر  إلعـداد  جاهزيـن 
التقارير  املناخيـة، واإلطالع عـىل 
الصحفيـة املعّدة سـابًقا والبحث 
عـن التدريبـات املتخصصة. وقال 
تراييس إنـه كان يقرأ التقارير من 
أجـل التحضـري لعملـه الصحفي 
الجديـد املتخصـص بالبيئـة، مثل 
الصحفيـة  التحقيقـات  متابعـة 
املتعلقة بتـرسب النفط من إحدى 
أّنها  شـيبارد  الرشكات.أوضحـت 
تتابع الـدورات التدريبية للصليب 
األحمـر يف مجال السـالمة، والتي 
تسـاعدها خالل أحـداث الطقس 
القاسية بحال كانت تعّد أي تقرير 
عنها. ودعت الصحفيني لإلستعداد 
ألّن أزمـة املنـاخ ستسـتمّر وقًتـا 
طويًال.(املصدر/شبكة الصحفيني 

الدوليني)

ÔÇb‰æa@7Ãn‹€@ÚÓ–zó€a@ÚÓ�Ãn€a@¿@Ú‡Ëfl@pbÓvÓma6éa

No: 7452 Wed 24 Mar 2021العدد: 7452 االربعاء  24 اذار 2021



 

 دبي / الزوراء: 
فاطمـة  اإلماراتيـة  للقاصـة  األوىل  الروايـة 

ف  لجـال التـي صدرت قبـل اكثر ا
من عـام ،وكانت 
عنوان  تحـت 
زمـن   )
الهمهمات ) 
حققت فيها 
ف  لجـال ا
يف  حضورا 
سـط  لو ا
الثقايف يف 

األمـارات، بعـد أن شـاركت بملتقيـات أدبية 
قدمت نفسـها ككاتبـة روائية شـابة تتطلع 

ملزيد من التجارب.
الروائية واملصورة فاطمة الجالف كانت ضيفة 

الزوراء.
* يف البـدء مـن هـي فاطمة الجـالف مجدي 
اإلنسـانة بالنسـبة لفاطمة املصورة سـابقا 

والكاتبة واملبدعة حاليا؟
- فاطمة هي اإلنسـانة التي كافحت لتصل إىل 
أهـداف متفرعة فانا يف بدايتي لم اكن مصورة 
ولكـن ُكنت كاتبة موهوبة منـذ الصغر ،، بعد 
الثانوية التحقت بجامعة الشـارقة وتخرجت 
بدرجـة البكالوريـوس يف اإلعـالم واالتصـال 
الجماهـريي يف عام ١٩٩٩ ومـن هنا انطلقت 
موهبتـي يف التصوير الفوتوغـرايف أو الضوئي 
بحكـم دراسـتي ومـن ثـم تحولـت إىل هواية 

وبعدها إىل احرتاف
•بعد صدور روايتك ( زمن الهمهمات ) ملاذا لم 

تحض باهتمام إعالمي ؟
-أكملـت روايتـي األوىل عامهـا الثانـي)، وقد 
حازت عىل اهتمام إعالمي قد يكون متوسـطا 
نوعـاً مـا، ولكـن  كان االهتمـام مـن خـالل 
اللقـاءات الصحفيـة والتواصـل االجتماعـي 

، واإلذاعـة املحليـة حيـث تـم اسـتضافتي يف 
برنامج اسمع ما تقرا يف إذاعة دبي ، وتم عمل 
لقاء صحفي مطول يف جريدة اإلمارات اليوم ، 
وأيضا من خـالل معارض الكتاب يف الدولة تم 
اسـتضافتي يف مجموعة مـن اللقاءات،، أيضا 
كان اهتماماً واضحاً ودعم كبري من هيئة دبي 
للثقافـة والفنون يف إقامة عدة حفالت لتوقيع 
واملحافـل  الحكوميـة  املناسـبات  يف  روايتـي 

الثقافية.  
* لغتـك الرسديـة طافحة وجميلة وسلسـلة، 

فهل كان ذلك انعكاساً لدراسة أكاديمية ؟
- هـي مزيج  بـني األكاديميـة والفطرة حيث 
تعلمـت مـن البيئـة املحيطـة بـي واملـدراس 
وتلتها الجامعات، أيضا من القراءة املسـتمرة 
ملختلف الكتب، من املمارسات اللغوية اليومية 
يف مختلـف مناحـي الحيـاة ،مـن االطالع عىل 

املفـردات الجديـدة مـن مختلـف املصـادر،، 
• هل كتبت القصة القصـرية، وهل كانت هي 
أوىل الخطوات لك يف عالم الكتابة، أم هناك قبل 
معرفتك للقصة القصرية فن آخر سبق القصة 

القصرية عندك؟ 
نعم يسبق تلك القصة .. خواطر رسية سجعيه 
لـم تنـرش يف إي وسـيلة مـن وسـائل اإلعـالم  

املختلفة وموجودة يف دفرت اسود عتيق لم يطلع 
عليـه احـد إىل اآلن ، تلت تلـك الخواطر كتابات 
اجتماعيـة  تخصصيـة يف مجـاالت مختلفـة 

وثقافية يف مجموعة من الصحف واملجالت.
•تذهبـني بعيدا يف الكشـف عن أوجـاع وعالم 

اللقطاء يف الرواية، ما مدى واقعية أحداثك ؟
-الرواية هي مجموعة من األوجاع التي يعاني 
منها الكثري يف أوضاع مختلفة من الحياة،  وهي 
قد تجتمع يف الم واحد وهو العاطفة املنسـية، 
إمـا حديثي عـن أوجـاع اللقطاء هـي تنصب 
حول عاطفة األآلم باألخص ،فهي مصدر مهم 
يف قوامة شـخصية اإلنسـان ككل، وأيضا دور 
األب يف بنـاء تلـك الشـخصية الروايـة واقعية 
بنسـبة ٨٠٪ و٢٠٪ مـن الخيـال ، أيضـا هـي 
مجموعة من الرتاكمات للسنوات املاضية التي 
تعايشت معها يف الكثري من املواقف وصادفتها 
يف مختلف مناحي الحياة ،لقد حاولت تجسـيد 
الوضع الذي يشـعر به اللقيـط حني يعلم بانه 
بـال هوية إنسـانية ..الرواية بها بعد إنسـاني 

واجتماعي يتخللها عاطفة منكرسة .
•ما الذي يعنيه عنوان الرواية، وملاذا اخرتِت أن 

يكون « زمن الهمهمات» ؟
-عنـوان الروايـة عبارة حقبة زمنيـة تمتد إىل 

مـا قبل التسـعني، يتخللها مصاعب إنسـانية 
ومواقف قاسـية مر بها الكثري من كان يف هذا 
الجيل ، وتختلـف باختالف الوضع االجتماعي 
واإلنسـاني الذي عاشـه كل فرد ومن ضمنهم 
اللقطاء فزمن الهمهمات هو زمن الفضفضة 
ففـي كل همهمـة نجـد الهم واحد و يشـرتك 
فيـه معظـم النـاس ، فأسـميت الرواية زمن 

الهمهمات ألنني اروي هموم السنني 
-* تتحدثـني يف الروايـة عـن واقـع اجتماعي 
وإنسـاني إماراتـي أو عربي ، فكـم هو مدى 
اآلالم التـي عاش فيه أبطال الرواية ؟ وكم من 

مأساة يتحملها من ال ذنب له ؟
-هـو واقع اجتماعي وإنسـاني يمـس العالم 
برمته وليس اإلمـارات أو العالم العربي فقط، 
اآلالم التي عاشـتها البطلة وهي سـالمة، هي 
ُتبكي القارئ إذا تمعـن لذلك األلم، وحني يقرأ 
ما بني السـطور سـيجد األلم واضحاً ومغص 
الحياة يتسـاقط بني الكلمـات ،، واملايس التي 
يتكبدهـا األشـخاص ملـن ال ذنب لهـم وُكتب 
عليهـم مشـقة الحيـاة وال مفـر منهـا حيث 
يولد اإلنسـان ويف جبينة مكتوباً عليه الشقاء 
والسـعادة حيـث من اإلمكان أن  يعيشـها إي 

فرد يف إي مجتمع عربي أو غري عربي .

@kÓÁÎ@Ïic@µè®a@áj«
بما ان االدب هو الكالم البليغ الصادر عن 
عاطفة تؤثـر يف النفوس والذي يقوم عىل 
اسـس التجارب الشـعورية لإلنسان من 
قلـق وحـزن والم او فرح ومـن مقوماته 
االفكار والعبارات املركبة بتشكيل صوري 
ايجـازي ويسـبقهم االحسـاس واملعرفة 
اضافة للخيال املتالئـم مع طبيعة وصف 
الشـعور برتاكيـب نثريـة تعطـي صـور 
عميقة للحـدث من خـالل التعبري االكثر 
مالئمة لإلحسـاس باملوقف بمعنى خيال 
مصـور للواقـع كما يراه الشـاعر بداللة 
املعنى للحدث بمعنى الرتكيز عىل الجانب 
التعبريي الفنـي باعتماده عـىل الصورة 
اللغويـة ومضمونـه العواطف واملشـاعر 
االنسـانية او هدفه االمتـاع والتأثري وبما 
انني بصـدد قراءة نص الشـاعر املرحوم 
( كامل حسـني ) ( نص سـبعيني ) وهي 
نـص نثري لـذا فـان قصيدة النثـر تقوم 
عـىل التقرير التـي تهـدف اىل التعبري عن 
األفكار املسـتقاة من االحسـاس العميق 
الذي يتمتع به  الشـاعر دون غريه بداللة 
ما ُيظهره من تعبـري متتابع يف نصوصه 
وربمـا مـن خالل نـص او عـدة نصوص 

او السـياق العـام لـه كثقافـة يتبناهـا 
وبمـا ان النص سـبعيني يعـود اىل حقبة 
السـبعينات حيث كان النظام السـيايس 
يف العـراق نظام أيدلوجـي ظاهرا لكنه يف 
حقيقتـه السـلطوية اسـتبدادي تقـيص 
األيدولوجيـات االخـرى وتقمعهـا والتي 
كانـت تطالـب بالتحرر من فكـر الحزب 
واحـد ُفـرض عـىل املجتمـع وخصوصـا 

الطبقـة املثقفـة التي تـم مواجهتها من 
قبل سـلطة الحكـم الفـردي وااليدلوجي 
نجـد الشـاعر كامل حسـني  ومـن خالل 
نصـه بانه رافض لهـذا الفكـر واي فكر 
اخـر يتبع االسـاليب القمعية ضد التحرر 
الفكـري واالنفتاح نحـو عالم وحياة غري 
مكبلة , ففي نصه بحسـب السياق العام 
لـه فيه جـرأة يف تعابـريه النثرية لكنه يف 
نفس الوقت كان ذكيـا يف اختيار العنوان 
للداللة عىل الزمن الذي كان يعيشـه وهذا 
بحـد ذاته توثيـق تاريخي لحقبـة زمنية 
ايدلوجيـة قمعية مرت بالعـراق , ثم يبدا 
النـص بالتوضيح اكثر عندمـا يقول ( يف 
زمن الحب املجزرة ) ففي تلك الجملة نجد 
التناقض بني الضدين وقد اجتمعا يف زمن 
واحد وهمـا / الحب / يقابلـه / املجزرة  
فكان الشاعر مدرك ملا يكتب تماما بحيث 
يريـد ان يوصـل مـن خـالل تلـك الجملة 
النثرية بانتقالة وبرسعة خاطفة  والدقة 
بالتناقضيـة بـني املجتمـع املحـب للحب 
والسـالم واالداة القمعيـة التي وسـيلتها 
القتـل الجماعي , ثـم أبدل  الحب باسـم 
االقمار بدأ بالتسـاقط واحدا تلو االخر يف 
مشهد دراماتيكي عندما يذكر اسم املرأة (  

آخر قمر يسـقط يف حضن امرأة ) بمعنى 
ان املرأة هي الضحية يف اخر املشـهد الذي 
يتواىل حني يكون القمـر وربما هو كناية 
عن االبن او الزوج قد لفظ انفاسـه وهو 
يتلو ترنيمة غري مفهومة لدى اهل االرض 
كأنه يشـكو أو ينئ بلغة اخرى يف حضنها 
يف . لكنه بنسـق اخر يتحـول الخطاب اىل 
سـيدة وهذه السـيدة هي كناية ُمطلًقة 
لكل من ُنِكبت بابن او زوج او اخ او عزيز 
ويتساءل يف هذا املقطع العجيب (سيدتي 
هل ثمة حـرب يف األقمـار ) لربما اراد ان 
يعـرف هـل ان الحـرب وهـذا الرعـب له 
وجود يف عوالم االقمار وهنا نجد الشـاعر 
يشـكك حتى بالعوالم االخرى التي يتغنى 
بها العشـاق وهي االقمار؟! وهو تساؤل 
يرافقـه الوجـل والخـوف , وعندما يقول 
بتلـك العبـارة مخاطبا تلك السـيدة التي 
تعني له شيئا مهما  (تعايل بلثامك الذهبي 
فثمـة أعمى يعـزف من منخريـه ) تعايل 
متخفية حتى ال يراك رجاالت االمن لربما 
كان ُمراقب من قبلهم لربما تلك السـيدة 
هي حبيبته وهو يقول لها هذا ألنه خائف 
وجـال عليها من ذلـك االعمـى ( القاتل )  
الذي ال يميز بني رجل و امرأة ( يعزف من 

منخريه ) داللة عىل الوحشـية واختالفه 
الفسيولوجي والسـيكولوجي والوحشية   
التي يتبناهـا ذلك األعمى ومن خصائصه  
وهـو ليس بأعمى البرص بـل البصرية لذا 
نجـده يف غايـة االحسـاس والخوف عىل 
حبيبته ألنـه يريد ان يخربهـا بانه لربما 
يقع بني يدي ذلـك االعمى وتكون النهاية 
املقصلـة ( القتل ) لـذا يحثها عىل املجيء 
بلثام ذهبي حتى ليحافظ عليها ويميزها 
ليخربها بكل مـا يف قلبه من ارسار وحب 
ولوعة وهي تبادله نفس الشـعور قبل ان 
يدنو الطبال ويسقط , فهما حبيبني كأنه 
يستحرض الحب بني روميو وجوليت .....

خاتمة //
النـص رغم قـرصه لكنه يدل عـىل ذكاء 
الشـاعر والرسـام كامـل حسـني إذ أرَخ 
لحقبة زمنية مهمـة يف تاريخ العراق من 
االسـتبداد والظلـم للسـلطة الحاكمة يف 
السـبعينات وما كان يحدث فيها , اما من 
الناحية االدبية فالسـياق العـام يدل عىل 
ثقافة الشـاعر وانتمائه اإلنسـاني وحبه 
للجمـال لـورود ثيمـات مثـل / القمر / 
سـيدتي / أحضان / الحب  / كذلك تعدد 
االنساق يف النص واالنتقاالت بني االحداث 

والتوقعات باإلضافة اىل االسـتعارات التي 
اعطت للنـص زخما مهمـا لفهم املرحلة 
الزمنية التي مرت وطبيعة الحكم ااملستبد 
آنذاك قبالة املجتمع الـذي يتطلع للتحرر 
مـن ربقـة الحكـم املتفـرد وااليدلوجيـة 
الواحـدة . وقد ُكتَب هذا النص عام ١٩٧٦ 
وقرأه يف احد املناسـبات يف وقتها لذا فهو 

كان تحت أعني رجاالت األمن آنذاك ...
نص سبعيني //

يف زمن الحب املجزرة 
تسقط االقمار تباعا

واحد تلو االخر 
آخر قمر يسقط

يف حضن إمرأة
سـيدتي هذا قمر حزين 

يتلو قداسا غريبا
سيدتي هل ثمة حرب يف األقمار

تعايل بلثامك الذهبي
فثمة أعمى يعزف من منخريه 

وثمة طبال….
يدنو من املقصلة

آخر عنقود يقطف سيدتي
فتعايل نتفا ضح 

األرسار تباعا

الروايـة عندما تأخذ مـن التاريخ 
مادة لتوظيفها ال تتحول اىل وثيقة 
تاريخيـة وفـق املفهـوم الدقيـق 
للوثيقـة ، فكتابـة التاريـخ مـن 
اختصاص املؤرخ وليس الروائي ، 
والرواية فن قبل كل يشء ، ولعبة 
فنيـة خطـرية سـواء اخـذت من 
التاريـخ موضوعها أم من غريه ، 
فال أحد يستطيع مصادرة اختيار 
الروائـي يف املوضـوع الـذي يريد 

الكتابة عنه .
الروائي سعد السمرمد التفت اىل هذا 
الجانـب ، فكتـب يف الصفحة االوىل 
من روايته : ( ال تصدقوا الشخوص 
تقبلوهـم  بـل  بهـم  تعتقـدوا  وال 
بصفاتهم الرمزية والحكائية ألنهم 

من صنع الخيال )
نحن أمـام روائي يكتـب بصمت 
ويعمـل دون ضجيـج ويقـدم لنا 
أعماله بطريقـة تفرض تقديرها 
عىل ذهنيـة املتلقي بهـدوء تاركا 
للقارئ حرية االجتهـاد والتأويل 

واستقاللية الحكم .
سـأضع الروايـة يف دائـرة الضوء 
النقديـة  الـورش  عـن  مبتعـدا 
التـي تقـدم أحيانـا العربـة عىل 
الحصـان مـن خالل االتـكاء عىل 
عالم التنظـري فتبعدنا عن املنهج 
النقـدي القائـم عـىل الوضـوح ، 
ويربك مسـار البوصلة أو يدفعها 
فيضيـع  الشـائكة  الدهاليـز  اىل 
بذلك الخيط والعصفور ، وترتدي 

الرؤى طاقيات الفوازير .
أعلن الروائي السمرمد عن اسدال 
السـتارة عىل الخاتمة يف الصفحة 
( ١١ ) مـن روايتـه دون ان ينتبه 
اليها أحد كجزء من لعبته الفنية : 
( كتاب ممزق غطت قطرات الدم 
والزجـاج املتناثر حروفه القديمة 
 ) للعيـان  واضحـا  كان  لكـن   ،
تحفـة الرّمال ) وبذلك انهى حياة 
بطلـه ( أكـرم ) ورسـم الخاتمة 
قبـل الدخول يف الفصـل األول من 
روايته ، تقنيـة ( الخطف رجوعا 

) اسـتخدمها الروائي لكي تسـري 
بعدهـا احداث الرواية وفق ما هو 

مخطط لها .
البناء الروائي لتحفة الرّمال طرح 
أنموذجا ابـدع فيه يف تواز وتقابل 
مـع أنمـوذج آخر شـّكال جسـد 
الروايـة العام القائم عىل قواسـم 
مسـار  كل  ان  رغـم   ، مشـرتكة 
يختلـف من حيث زمانـه ومكانه 
املسـار  عـن  وأحداثـه  وابطالـه 
اآلخر ، هذه القواسـم املشـرتكة 
التـي اتخـذت أشـكاال يف التنـوع 
قائمـة احيانا عىل تعدد اسـاليب 
الرسد وترابط االصوات ، والتعالق 
والتقابل والتجاذب ، وعىل هيمنة 
املـوروث عىل شـخصيات الرواية 
النصية  التداخـالت  عـرب قنـوات 
لتحقيـق  املهاجـرة  واملفاهيـم 
االزاحة ، وخلق االقتباس من اجل 
تفاعل املايض باملايض ، والتلميح 
والترصيـح عـىل اسـاس زمنـي 
بمفهوميه الهنديس والفلسـفي ، 

وبأسـلوب رسدي حامـال احداثه 
عـىل جناحـي جـودة التوظيـف 
متواليـات  يف  السـبك  واحـكام 

متناوبة .
العرض :

ُشـّيد البنـاء الروائي عـىل أرضية 
مشرتكة لحدثنْي منفصلنْي ، االول 
يبـدأ عىل أرض القاهـرة يف ١٥٠٠ 
الغـوري  قنصـوه   ) وابطالـه  م 
/ الشـيخ فـؤاد الديـن ) يتبعهم 
الكثري من الشـخصيات املحورية 
والثانوية ، والثاني يبدأ عىل ارض 
العـراق بعد احتاللـه عام ٢٠٠٣ ، 
وأبطاله القرد ( سمري ) الذي أدى 
دور الراوي يف الكثري من املشـاهد 
، وكان الشـاهد عـىل مـا حصل ، 
والطبيب البيطري ( عادل سلمان 
) والكاتب الذي لم يمنحه الروائي 
السمرمد اسـما والذي يقول عنه 
القرد ( سمري ) : ( كما هذا الرجل 
الجالـس أمامـي تحت الشـجرة 
العاليـة ، أراه كل يـوم ، يكتـب 

ويسجل يف عدة أوراق ) ص٢٠ .
لقـد اعتمد السـمرمد عىل تعاقب 
املشـاهد يف بنـاء روايتـه ، فهـو 
يعرض املشـاهد بالتناوب ، يأخذ 
مشهدا من املسـار االول ويلحقه 
بمشـهد آخر من املسـار الثاني ، 
ورغم ان هذه الطريقة قد تقطع 
خيط التواصـل لدى كاتب الرواية 
اال ان السمرمد اسـتطاع بمهارة 
عاليـة املحافظـة عـىل حالة من 
التـوازن بـني عـرض مشـاهده 
ابعـدت حالـة الرتهـل مـن جهة 
وحافظـت عىل عنارص التشـويق 

من جهة أخرى . 
عاملـان لـكل منهمـا خصوصيته 
اال انهمـا يشـرتكان بخصوصية 
بعنـرص  ويتحـدان   ، الجـذور 
التجـاذب ، وكل منهما يميل نحو 

اآلخر بخيط االستقطاب .
عاملان موغـالن بالتآمر والخيانة 
فيهمـا  تزدحـم   ، والدسـائس 
الوضـوح   ، بالحلـم  اليقظـة   ،

بالرمزيـة التـي تصـل اىل حـدود 
الفنتازيا ، املعـاش باملتخيل ، ويف 
كل عالـم تنـوع يف الـرسد والبناء 
، عاملـان االول يمثلـه ( قنصـوه 
الغـوري ) الخائـف مـن قدرتـه 
عىل اشـاعة العدل واالنصاف قبل 
الجلـوس عـىل العـرش : ( ولـن 
اكون ظاملا ، سيكون القرآن الحد 
الفاصل بني الناس ) ص١٨ . وبعد 
سلسـلة من الحـروب والجرائم : 
( يمـوت الغـوري مخلفـا وراءه 
آالف األرامـل وااليتـام واملعاقني ، 
وصارت معركته أم املهالك منفذا 
واسعا لدخول الغازي بالد الكنانة 
مـن أوسـع ابوابهـا ) ص ٢١٨ ، 
والعالـم اآلخر بطله ( أكرم ) بكل 
ما يحمله من خيانة وعهر ودناءة 
وتبعيـة لـ ( سـتيوارت ) ، وكيف 
ساهم يف اشـاعة الطائفية فكان 
مخططا ومنفذا لهـا التي تمثلت 
يف الكثـري من االعمـال االجرامية 
والتفجـريات التي خلفـت الكثري 
من املآيس والويالت وراح ضحيتها 

آالف االبرياء .
عاملـان يقرتبـان مـرة ويبتعدان 
اخرى عرب دهاليز مظلمة وأخرى 

مكشوفة .
هـذان العاملـان اللـذان يمثلهمـا 
( قنصـوه الغـوري ) و ( أكـرم 
) الغـارق يف عالـم الرذيلـة ، نجد 
عاملـنيْ آخرين يسـريان بالتوازي 
، العالـم الذي يمثلـه الرّمال ( ابن 
زنبـل ) الـذي عـىل هـدى رضبه 
بالرمـل تحققت احـداث خطرية 
تتعلق بسياسة ( قنصوه الغوري 
) والوزير ( يونس ) ، واآلخر الذي 
يمثلـه القـرد ( سـمري ) ، االثنان 
شاهدان عىل ما يحدث اال ان ردود 
الفعل تختلف فيما بينهما ، القرد 
( سـمري ) لـم يكن محايـدا رغم 
انه كان الـراوي الراصد لكل فعل 
مشـني يقوم به ( أكـرم ) : ( أنتم 
الذيـن فعلتـم وخالفتـم وقاتلتم 
لـوكان  آه   )  . ) ص٨٠  وكذبتـم 

لسـان يتقن التكلم ، ألهنت اكرم 
وفضحتـه أمـام اآلخريـن لكنـي 
ممسـوخ كمـا يقولـون ، وأحمد 
اللـه عـىل هـذا املسـخ الجميل ) 

ص٨٧ .
القرد سـمري لم يكـن راويا يقف 
عىل الحياد ، كان يملك من حاالت 
الرفض واسـقاط رأسـه الرافض 
عىل االحداث ، هذه الحال تختلف 
عنـد الرمـال ( ابـن زنبـل ) الذي 
يمثل املشـورة لدفـع االحداث اىل 
نهاياتهـا ، بينهمـا مسـافة مـن 

الرفض واالستسالم.
( كان ابـن زنبل يرافق السـلطان 
... الـخ ) ص١٦٩ . ( ال يا سـيدي 
 ) السـلطان  تـرك  اسـتطيع  ال   ،
حفظـه الله ) .. الـخ ) ص١٧٢ . 
( نصح الرّمال السـلطان الغوري 

..) ص ١٨٦ .
عاملـان ، فعالم القاهـرة ـ ١٥٠٠ 
م نجـد مالمح االسـلوب الرسدي 
 .. يارّمـال   )  : الغنائـي واضحـا 
لنتحقق من حارضه ومسـتقبله 
، سـعة يف العلم ، ونزوال للمعرفة 
ومرحـا   ، ملجلسـنا  وفاكهـة   ،
انـك  أرى   )  . ص٢٧   ( لنفوسـنا 
اليـوم منري الوجه كالبـدر يف ليلة 
تمامه ، ومشـع كالقنديـل ، وما 
يقض مضجعـك عىس ان ال يعكر 
السـلطان   ) صفـوك ) ص ٥٨ . 
العثماني سـليم باشا هبة الله يف 
االرض ومخيـف االنـس والجن ) 

ص ٢٧٣
هذا االسـلوب اسـتطاع السمرمد 
مـن االجتهـاد بـه كونه شـاعرا 
اذ صـدر لـه ديوانان من الشـعر 
قبـل كتابة روايته هـذه ، واننا اذ 
نتحـدث عـن االسـلوب فالبد من 
الكتابـة عـن االسـلوب الـرسدي 
بموضوع منفصل .. هذا االسلوب 
الـرسدي الغنائي قابله االسـلوب 
الـرسدي السـينمائي يف تصويـر 
اللقطـات التـي ترافقـت االفعال 

التي قام بها أكرم .

اننـا اذ نقـرتب مـن الحديـث عن 
االسـلوب الرسدي انما نريد بذلك 
االشـارة اليـه فقط ، فاالسـلوب 
 ) عالـم  يف  الغنائـي  الـرسدي 
قنصـوه الغوري ) قابله اسـلوب 
اللقطـة السـينمائية واسـتخدام 
العدسـات فيمـا يتعلـق بعالم ما 
بعـد احتالل العـراق : ( فتح أكرم 
ازرار قميصهـا وخلعـه ورمـاه 
فـوق االريكـة ، ثم فتـح تنورتها 
... ) ص٧٧ . ( دخـل العروسـان 
وتبعهمـا   ، وتـراث  قحطـان 
العروسان اآلخران أكرم وسلمى ، 

حتى جلسـا يف باحة الدار ، صفق 
املدعـوون  ورقـص  الحـارضون 
وغنـى املبتهجون ، هم العرسـان 
بالصعـود ، وفجـأة انقطع التيار 
الكهربائـي ) ص ١٠١ .الروائـي 
سـعد السمرمد استطاع من مللمة 
كل الخيوط الروائية السـائبة من 
خـالل كثـرة االبطـال واالحـداث 
معالجـة  واسـتطاع   ، واالمكنـة 
حاالت الرتهل التي قد تصاب فيها 

الرواية عموما .
سيكون حديثنا يف الحلقة القادمة 

حول الرمز وداللته يف الرواية 
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ÂÌá€a@fib‡◊@kÌÜc@Zã»í
كأّي شاعٍر حقيقّي

كنُت بدائياً حّد اللعنة،
ولذا عنَد فجٍر غريب

وضعُت روحي وّرس روحي
يف قناٍع ُحرويفّ

مآلن بطالسِم الُحبِّ ونقاِط الُحّب.
وركعُت أمامِك

كما لو كنِت ملكًة حقيقّية
وقّدمُت إليِك القناع،

وقلُت لِك:
هذا كّيل وكّل كيل

فاقبليه
كي أكوَن حارساً ُمخلصاً

ملمرآِتِك الغامضة
وعاشقاً أبدّياً

لدهاليزِك املسكونِة بالدفء 
والّشوِق والعناق

وطوطماً حامياً ملرآتِك املُذهلة.
لكّنِك ابتسمِت ابتسامًة من رمال،

وحّدثِت َنْفَسِك:
كم ديناراً يساوي هذا القناع؟

*
ِك الرديء حزنُت لردِّ

بل بكيُت كطفٍل يتيم.
وأعدُت القناَع رسيعاً لوجهي.

لكْن ما أْن أعدُت القناَع لوجهي
حّتى قاَل يل:

احتفْظ بروِحَك لك،
َك لك، احتفْظ برسِّ

احتفْظ بحرِفَك لك.
َفَمن قّدمَت لها كلَّ يشء
كانت امرأة ككلِّ الّنساء!
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No: 7452 Wed 24 Mar 2021العدد: 7452 االربعاء  24 اذار 2021

أكتـب لك هذه الرسـالة و كّيل شـوق إليك ..لـم نلتق منذ 
مـّدة لكنك دائما يف قلبي و عقيل و سـتظلنّي، ألنك جميلة 
و سلسـة و متواضعـة و قويـة و مغرية. تمشـني بهدوٍء 
، بخطـوات مّتزنـة مدروسـة و ترتكني الرواية و الشـعر 
يرفسان خبط عشواء ، يثريان الغبار من حولك بركضهما 
املجنون نحو خط الوصول ، فيصيبان النقاد بعمى الجمال 
، لكنك تصلني قبلهما دائما ، ثقي بي … ُتذّكرينني بحكاية 
السباق بني السلحفاة و األرنب ، تلك الحكاية التي قرأناها 
معـا يف طفولتنـا .هل تذكريـن ؟ أحبك أيتهـا النقية مثل 
أحـالم طفولتي ، الحلوة الشـهية مثل قصص أمي يف ليايل 
الشتاء .مازلت أذكر لقاءاتنا يف املساء أمام فنجان القهوة 
و قطع الكعك املحّىل بالّشـغف..لم أبخـل عليك باالهتمام 
و الحـب و كنـت كريمة معي كما يكون الكـرم ..دلّلتني ، 
أحببتني ، نفضت غبار الكسل عن أناميل ، شحنت خيايل ، 
شـّجعتني حني صفعتني كّف اإلحباط و أحاط بي اليأس 

..كنت وفية يل فكيف ال أبادلك الوفاء ؟ 
ما أجملك أيتهـا القصرية التي يضطر العمالقة أن يرفعوا 
رؤوسـهم عاليا لكي يكلّموك ..قصرية مثيل لكن شموخك 
فـارٌع و كعـب ثقتك عـاٍل مرتفـع . ال تغضبـي مني ، ال 
تظني بأنني أهملتك ، أبدا .سوف أعود إليك قريبا و سوف 
نكمـل معـا مشـوار العمـر كأروع مـا يكون..هي فقط 
إجازة ،اسـرتاحة محّب . هنـاك منعطٌف كثر فيه التطبيل 
و التزمري فدغدغني الفضـول للمرور به ..تعرفني فضول 
األنثـى املبدعة ..تعرفني فضول املرأة / حني تكثر جاراتها 
الحديث عن طقم شـاي جديد يف السوق فتتملّكها الرغبة 

يف اقتنائه :) .
نلتقي قريبا أيتها الشـامخة بال غـرور ، أيتها الطاعنة يف 
السـحر بال ثرثـرة ..نلتقي بعـد انتهائي مـن الرواية و ال 
تنـيس ما قلتـه لك و أقوله دائما ..أنِت لسـت جرسا لبلوغ 

جبل الرواية . الجبل .أنت

ÈÓ‹ybyä@bÓéa

>jÓjy@∂g
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املقادير:
- طحني: كوبان.

- سكر: كوب.
- عصري الربتقال: كوب وربع.

- الفانيليا: نصف ملعقة صغرية.
- الزيت: 6 مالعق كبرية.

- بيكنج بودر: ملعقة.
- الخل: ملعقة كبرية.

طريقة التحضري:
1. يسـخن الفرن عىل درجة حرارة 

180 درجة.
2. اخلطـي عصري الربتقـال والزيت 
والفانيال والخل معا يف وعاء مناسب 

الحجم.
3. اخلطي الطحني والسكر والبيكنج 

باودر معا.

4. ضعـي املكونـات السـائلة عـىل 
املكونات الجافـة واخلطي بامللعقة 

حتى تختفي تماماً آثار الطحني.
5. اسـكبي خليـط الكيـك بقالـب 
مدهون زيت ورشة طحني واخبزيه 

ملدة 40 دقيقة أو حتى ينضج.
6. زيني وجه الكعكـة عند التقديم 

برشة من السكر البودرة.

 األم تواجه يوميـًا العديد من املواقف 
التي تفسد عليها اللحظات الجميلة، 
ولكـن ال ينبغـي أن تصبحـي ضحية 
وتستسـلمي لهذه املواقـف وترتكيها 
تـرسق سـعادتك. وعمومـاً، هناك 5 
أشـياء تـرسق سـعادتك كأم، اقرئي 
إليهـا،  لتتعـريف  التاليـة  السـطور 

وتتعلمني كيفية التمسك بسعادتك.
1 - التعليقات الساخرة أو الوقحة

تقابلني كل يوم العديد من األشخاص 
الذيـن يوجهـون لِك كلمات قاسـية، 
مثل التعليقات السـاخرة أو الوقحة، 
مثل زمالء العمـل أو الجريان أو حتى 
أحد األشـخاص املجهولني يف الشارع 
الـذي يتعامـل معِك بطريقـة وقحة، 
وهذه الكلمات قد تشـعرِك باإلحباط 

وتجعلِك غري سعيدة لباقي اليوم.
الحل: أنِت شـخص جيـد، وأم رائعة، 
ال تسـمحي لكلمـات تافهـة بالتأثري 
عىل يومك، وتأكدي من أن الشـخص 
الذي يوجه لِك تعليقات قاسـية، هو 
شـخص يعانـي من يشء مـا يجعله 
غري قادر عىل أن يكون لطيفاً ومحباً 
لآلخرين، لذا فهو شـخص يسـتحق 
الشـفقة ال أكثـر، ثم املـيض قدماً يف 

يومك كأنِك لم تتعاميل معه. 
2 - ظروف مخّيبة لآلمال

هنـاك دائمـاً ظـروف غـري متوقعة 

تحدث لتفسـد عليِك خططك أو تهدم 
أحالمـك، وهـو مـا يشـعرِك بخيبـة 
األمـل، مثل عدم قبول طفلك يف فريق 

ريايض، أو إلغاء صديقتك ملوعدكما.
الحل: ملواجهة الظروف غري املتوقعة 
كوني جاهزة بخطـة بديلة، واعلمي 
أن الخطـط البديلة قد تكـون أفضل 
من الخطط األصلية يف بعض األحيان، 

أو عـىل األقـل تحميـِك مـن الغرق يف 
مشاعر الخيبة واإلحباط. 

3 - املشاجرات بني أطفالك
عندمـا يتشـاجر أطفالك، فـإن هذا 
يصيبك بالحزن ألنِك تشعرين أنهم ال 
يستطيعون التعايش معاً بسالم، كما 
تشعرين بالذنب وتفكرين يف األخطاء 
التي قد تكونـني اقرتفتها يف تربيتهم 

املشـاجرات  هـذه  إىل  بهـم  أدى  مـا 
العنيفة.

الحـل: بدالً مـن املشـاعر السـلبية، 
تذكـري أن املشـاجرات بني األشـقاء 
أمر طبيعي، بل وتعليمي أيضاً، فعرب 
مشاجرات أطفالك معاً، إنهم يتعلمون 
كيفية التأقلم والتسـامح والتواصل، 
وتأكدي من أن هذه املشاجرات سوف 

تقل مع الوقت لتتالىش تماماً.
4 - مزاج زوجك السيئ

عندما يكون زوجك غاضباً، قد يكون 
من الصعب عليِك التمسـك بسعادتك 
ومزاجك الجيـد، فقد يقـوده مزاجه 
السـيئ إىل نرش التعاسـة والتوتر بني 

أفراد األرسة، وعىل رأسهم أنِت.
الحـل: األفضـل هـو االبتعـاد قليـًال 
عـن زوجك وهـو بهـذه الحالة حتى 
تمنحيـه وقتـاً للعـودة إىل طبيعتـه، 
ويف هـذه األثنـاء فكـري يف طريقـة 
لتحسني مزاجه دون مناقشة أسباب 
غضبـه، مثل هدية لطيفة أو جلسـة 
رومانسية، وبهذه الطريقة تحافظني 
النفـيس، وتسـاعدين  عـىل سـالمك 
زوجـك عـىل االسـرتخاء واسـتعادة 

السالم النفيس أيضاً. 
5 - الطقس أو املوسم

هناك نسبة ليسـت قليلة من البرش، 
يتأثـرون بتغـريات الطقـس وأجواء 
املواسـم واألعياد، إذا كنِت من هؤالء 
الناس، فقد تصيبك أمطار الشتاء، أو 

صبيحة العيد بالتوتر الشديد.
الحل: عليِك أن تكوني مسـتعدة، وأن 
تفكـري يف طـرق تسـاعدك عىل عدم 
الغرق يف املشاعر السلبية، مثل تغيري 
روتـني يومـك، أو القيام بـيشء غري 

متوقع. 
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مـع انتهاء موسـم الشـتاء، ال بد 
مـن تنظيـف قطـع السـجاد قبل 
توضيبها، حفاظـاً عىل صالحيتها 

للسنة باملقبلة.
لذا نقـدم هـذه الطريقة السـهلة 

لحفظ السجاد:
1. أضيفـي القليـل مـن الخـل إىل 

وعاء املاء.
2. اغمـيس قطعـة القمـاش بهذا 
الخليط، واعرصيها جيداً، ومن ثم 

امسحي بها السجاد.

3 - رّيش بضـع حبـات من الفلفل 
األسـود، ومـن ثـم لّفـي قطعـة 

السجاد بطريقة متأنية.
تجنبي:

| رضب السـّجاد بقـوة، منعـاً من 
إتالف خيوطه.

| تعريض السجاد للشمس طويالً، 
تالفياً لتلف نسيجه وألوانه.

| اسـتخدام املواد الحـاّدة للتخلص 
من األوساخ واألتربة املرتاكمة عىل 

السجاد.

حّذرت دراسة أمريكية من إفراط املراهقني يف استخدام اإلنرتنيت، خاصة 
بعد انتشـار وباء كوفيد- 19، حيث أشارت الدراسة إىل أن الحجر الصحي 
دفـع املراهقني إىل اسـتخدام اإلنرتنيت بنحو مفرط، سـواء باإلدمان عىل 
األلعـاب، أو إدمـان تطبيقات التواصـل االجتماعي، مـا أصابهم بالعزلة 

والشعور بالوحدة، وهو أحد أسباب ارتفاع إصابة املراهقني باالكتئاب.
الدراسـة ُنرشت يف مجلة ”تنمية الطفل“، وشـارك فيها 1,750 مراهقاً، 
بني عمر 16 و18 سـنة، وكشفت نتائجها عن التأثري الخطري لالستخدام 
املفـرط لإلنرتنيت من قبل املراهقني، الذي يـؤدي إىل إصابتهم باالكتئاب، 

بنسبة أكرب بني األوالد، مقارنة بالبنات من نفس الفئة العمرية.
وينصـح الخـرباء بـرضورة وضـع ضوابـط للمراهقـني عند اسـتخدام 
اإلنرتنيـت، ليس فقـط تحديد املحتوى املسـموح به، وإنمـا أيضاً تحديد 
وقت لالسـتخدام، حتى ال تتأثر الصحة النفسية للمراهق جراء االنجراف 

وراء إدمان اإلنرتنت.

تمتلـك نبتات عباد أو دوار الشـمس ميـزة عجيبة ، 
وهي متابعة سـري الشمس يف السـماء وقت النهار. 
وذلـك بفضـل طفرت (تغـريات) حدثـت يف جيناتها 

لتغري عمل ساعتها الداخلية.
وقالـت الباحثـة (سـتاييس هارمـر) مـن جامعـة 
 :” Science “ كاليفورنيـا يف مقـال نرشتـه مجلـة
”دوران النبـات مـع حركـة الشـمس دفـع بـي إىل 
افرتاض أن هناك عالقة بني الساعة البيولوجية التي 
تعمل يف داخل دوار الشـمس وسلسـلة من الجينات 

تتحكم يف نموها“.
وأجـرت هارمـر وزمالؤها تجربة حيـث أنمت بضع 
نباتات من دوار الشـمس غـرس بعضها يف مخترب ال 
تنقطع الكهرباء عنه ليل نهار. وغرس بعضها اآلخر 

يف حقـل زراعـي.
ثم وضع العلماء عدة عالمات يف سـنابلها بقلم مؤرش 
ونصبـوا كامريات فيديـو لتتابع تحركاتهـا ونموها. 
ففي حال تغري املسـافة بني العالمات، فإن هذا يعني 
أن نمو السـنبلة يعود إىل املـكان الذي وضعت العالمة 

فيه.
ودلـت األرصـاد عـىل أن محـرك النبات هو سـاعته 
التـي تضـم مجموعـة مـن الربوتينـات  الداخليـة 

الحساسـة للضوء وجينات مرتبطة بها من شـأنها 
التحكـم يف العمليات الحيويـة املتعلقة بقدوم النهار 

والليل والصباح واملساء.
ويف حـال تغري طـول النهـار بشـكل اصطناعي فإن 
نباتات دوار الشمس تفقد القدرة عىل التوجه بالنسبة 
إىل الشمس حتى إذا سـار املصدر االصطناعي للضوء 
يف“الفلك كأنه شـمس حقيقية“ . وأثر هذا األمر سلبا 

عىل نمو النبات وزيادة وزنه وحجم البذور.
وبينـت التجربـة أن السـاعة البيولوجيـة تؤثر عىل 
حركة النبـات وتجعل جانبا واحـدا منه ينمو أرسع 
مـن نمـو جانب آخر، وهـو ما يجعل دوار الشـمس 

يدور ويتبع الشمس.

كثـري مـن اآلبـاء ال يدركـون 
مـدى أهميتهـم يف التعامل مع 
االبنة معتقدين أن تربية البنت 
مسـؤولية تقع عىل عاتق األم 

فقط.
طرق لعالقة أبوية ناجحة

أكدت الدراسـة أن هناك ثماني 
طـرق أو ترصفـات مـن األب 
تسـاهم يف بنـاء عالقـة جيدة 
وقوية مع االبنة املراهقة، فما 

هي؟
أوالً، كن حارضاً يف حياتها: أي 
عـىل عالقة جيدة معهـا مبنية 
عىل االحرتام والثقة املتبادلتني.

ثانيـاً، ال تكن متشـدداً بشـأن 
القواعد واألصول: ألن الضغوط 

الثقيلة تؤدي إىل تمرد البنات.
ثالثـاً، تفاوض معهـا للتوصل 
إىل حلول وسط: أكدت الدراسة 
أن األب يجب أن يكون مستعداً 
للنقاش مع ابنتـه؛ كما يمكن 
يف  زوجتـه  مـع  يتشـارك  أن 
دراسة مشكلة ما تعرضت لها 

الفتاة واملراهقة تحديدا.ً
رابعاً، استمع إىل آرائها

هذا يجعـل البنات ال يشـعرن 
بوجود تمييـز بينهم من حيث 

الجنس.
خامساً، ال بأس يف نقل تجاربك 

الحياتية البنتك
إن اآلبـاء عـادة مـا يلجـأون 
للحديث عن تجاربهم الحياتية 
مـع األبنـاء الذكور متناسـني 
أن الفتـاة أيضـاً تحب سـماع 
قصـص مـن تجـارب أبيها يف 
الحيـاة؛ ألنهـا تتعلـم وتتأثـر 
وتسـتطيع من خالل ذلك بناء 

شخصيتها املستقبلية.
لهـا:  حبـك  أظهـر  سادسـاً، 
وذلك حتى ال تشـعر بأنها غري 

مرغوب بها يف األرسة.

بعـض  شـاركها  سـابعاً، 
الهوايات

يشـارك  أن  العـادة  جـرت 
األب األبنـاء الذكـور يف بعـض 
الهوايـات الرياضيـة، أو غـري 
الرياضيـة. لكن البنت تشـعر 
بالفـرح عندما يشـاركها األب 

بعض الهوايات.
ثامناً، تحـدث معها عن أهمية 

رشفها بالنسبة لك
قد تعتقد أن ذلك مسؤولية األم، 
ولكن ليس من العيب أن تتحدث 
معها عن أهميـة الحفاظ عىل 

الرشف والكرامة.
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أوضحـت اختصاصيـة التغذيـة 
الروسـية، ماريـا شـوبينا، عـن 
أخطر أنواع املكرسات عىل جسم 

اإلنسان.
التنـاول  وأشـارت ماريـا إىل أن 
املفرط لها قد يسـهم يف اإلصابة 
بأمـراض خطرية، حيـث قالت: 
”إن هنـاك أنـواع مـن املكرسات 
التي تشـكل خطرا عىل اإلنسـان 
وأبرزها الفول السـوداني واللوز 

واملكاديميا“،.
وأضافـت الخبـرية“ إذا تحدثنـا 
عـن مخاطر املكـرسات، فعندئذ 
يف املقـام األول سـأضع الفـول 

السـوداني، ألنه غالًبا ما يحتوي 
عىل مـادة األفالتوكسـني، وهي 
مادة سـامة ينتجها العفن الذي 

غالًبا ما يصيب الفول السوداني 
وهـي مـادة خطرية قـادرة عىل 
إفراز مادة مرسطنة، كما يمكن 

أن يسـبب تأخـر يف النمـو لـدى 
اإلنسـان ويمكـن أن يقلـل مـن 
دفاعـات الجسـم، ممـا يجعلـه 

أكثر عرضة للعدوى“.
أن  االختصاصيـة  أوضحـت  و 
اللوز يمكن أن يكون خطريًا ألنه 
”أحد أكثر مسـببات الحساسية 
شيوًعا بني املكرسات واملكاديميا 
ألنـه األكثر بدانـة واألكثر تغذية 
من بني جميع أنـواع هذا املنتج، 
كمـا وصفت الخبـرية املكرسات 
األكثـر فائدة برأيها، وهي الجوز 

والكاجو والبندق.
وقالـت بهـذا الصـدد: ”أفضل 3 

مكـرسات صحيـة، أود أن أدرج 
أوميغـا  يحتـوي  الـذي  الجـوز 
3 والكاجـو ألقـل محتـوى مـن 
وألعـىل  الحراريـة  السـعرات 
محتـوى بروتـني، باإلضافـة إىل 
البنـدق الـذي يحتوي عـىل عدد 

قيايس من املغنيسيوم“.
أن  نفسـه  الوقـت  يف  وأكـدت 
جميع املكـرسات جيدة وصحية 
بطريقتهـا الخاصـة، ومع ذلك، 
ال يمكن تجـاوز املعـدل اليومي 
املسـموح به مـن 40-20 غراًما 
من املكـرسات، وهو مـا يتوافق 

مع وجبة صغرية واحدة.

 انطالقاً من مبدأ أنت ما تأكل، وأنت 
ما تعمـل. إليـك بعض اإلشـارات 
املبنية عىل أسس ودراسات علمية 
مرتبطـة بالصحـة يف املقام األول، 
والتـي تفيد بأنـك يمكن أن تعيش 
إىل مئة عام. فهل ستعيش إىل مئة 

عام أم ال؟
1 - أنجبتـك أمـك عندمـا كانت يف 

سن صغرية
إذا كان عمـر أمك حال والدتك أقل 
من 25 سنة، فإن احتمالية حياتك 
ملئة عام مضاعفة، حسـب علماء 
جامعـة شـيكاغو. وذلـك ألنهـم 
يعتقـدون أن البويضـات األفضل 
للمرأة، هي التي تخضع لإلخصاب 

األول.
2 - كنت رشـيق الجسم يف مرحلة 

املراهقة
وجدت إحدى الدراسـات األمريكية 
التـي طبقت عـىل 137 شـخصاً، 
أن كونك بدينـاً عند الرابعة عرشة 
من عمرك يرفع نسـبة الخطر من 
إصابتـك بالسـكري النـوع الثاني 
عند الكـرب. ومن الجدير بالذكر أن 
البالغـني املصابني بالسـكري من 
املحتمـل إصابتهم بمـرض القلب 
أكثـر كمـا تشـري جمعيـة القلب 

األمريكية.
3 - ال تمتلك خادمة!

يمكن للشـخص حرق 285 سعراً 
مسـح  النوافـذ،  بغسـل  حراريـاً 
األرضيـات، والكنـس ألكثـر مـن 
سـاعة. وذلك يقلل نسبة اإلصابة 

بأمراض بنسـبة 30 %، حسب ما 
تفيد دراسة تضمنت 302 شخص 
يف السـبعينيات والثمانينيـات من 

العمر.
4 - أنت محب للشاي!

يحتوي الشـاي األخرض واألسـود 
عىل مضادات لألكسدة، وهي املواد 
التي تسـاعد األوعية الدموية عىل 
االسـرتخاء وحمايـة القلب. ففي 
دراسـة ألكثر مـن 40، 500 رجل 
وامـرأة يف اليابـان ممـن رشبوا 5 
أكواب من الشـاي األخرض أو أكثر 
يومياً، وجد أنهم كانوا أقل عرضة 
لإلصابة بمـرض القلب والجلطة. 
أثبتـت دراسـات أخـرى أن  كمـا 
نفـس  أحـدث  األسـود  الشـاي 
التأثري. وال يوفر الشـاي املعلب يف 
السـوبرماركت الفائـدة نفسـها، 
وينطبـق ذلـك أيضـاً عـىل إضافة 

الحليب.
5 - قمـت بالوالدة يف فرتة متأخرة 

من حياتك
إذا قمت بالوالدة بطريقة طبيعية 
بعد 44 سـنة، فقد قلصـت علمياً 
احتمالية موتك بعد سن الخمسني. 
ويفـرس ذلـك بأنك بصحـة جيدة 
وأنـت قـادرة عىل اإلنجـاب يف هذا 

العمر.
6 - تتناولني التوت مع الشوفان

أثبتت دراسـات بهولنـدا أن تناول 
أكثر مـن 20 غراماً من الشـوفان 
يوميـاً، تقي مـن اإلصابة بمرض 

القلب بنسبة 17%. 

7 - حسـاب السـعرات الحراريـة 
التي تتناولها

أفاد الباحثون يف سانت لويس بأن 
صحة القلب للرجال والنساء الذين 
سـعرة   2000  1400- يتناولـون 
يف اليـوم جيدة. وأفـادت بأن األمر 
ليس متعلقاً بقلة السـعرات ولكن 

بالفائدة الغذائية من كل سعرة.
8 - لست ممن يرشبون الكوكاكوال 

(حتى الدايت منها)
أثبـت علماء يف بوسـطن أن رشب 
الكوكاكـوال مـرة أو أكثر يف اليوم، 
اإلصابـة  خطـر  مـن  يضاعـف 
بمتالزمة األيـض، وهي مزيج من 
حاالت تشـمل ارتفاع ضغط الدم، 
وارتفاع معدل األنسولني والدهون 
الزائـدة حول الخـرص، والتي تزيد 
بدورهـا مـن احتماليـة اإلصابـة 

بمرض القلب والسكري.

9 - تأكل األطعمة البنفسجية
تلـك  وغريهـا.  العنـب،  التـوت، 
األلوان البنفسـجية تدل أنها غنية 
تبقـي  والتـي  بالبوليفينـوالت، 
الدموية مرنـة وصحية.  األوعيـة 
مـن  تقلـل  أن  بدورهـا  ويمكـن 
مـن  تقـي  وأن  القلـب،  أمـراض 
اإلصابة بمرض الزهايمر بحسـب 

األبحاث العلمية.
10 - ال تحب تناول الربغر!

برغـر ال يتجـاوز حجمـه بعـض 
األصابـع (تقريبا بقـدر 2 ونصف 
أوقيـة) مـن اللحـم أو الضأن بني 
قضيـة  ليـس  واألخـرى  الفينـة 
كبرية، لكـن تنـاول 18 أوقية من 
اللحـم األحمـر أسـبوعياً تزيد من 
خطـر اإلصابة برسطـان القولون 
واملستقيم- ثالث أكثر نوع منترش 

من الرسطان.

-11 تقـوم بالجري ملدة 40 دقيقة 
يومياً

عىل مدى 21 سـنة، راقب علماء يف 
كاليفورنيـا أشـخاصاً يف منتصف 
العمر، ممن يركضـون بإجمايل 5 
ساعات أسـبوعياً، وأولئك الذين ال 
يفعلـون، فكانـت املجموعة األوىل 
أصح بدنيـاً وفكرياً وعاشـوا ملدة 

أطول!
12 - تفضـل املـيش عـىل قيـادة 

السيارة
13 - أنت محب للتحديات

عند تركيز انتباهك، ينشط الدماغ. 
فوجدت دراسـتان أن أولئك الذين 
منضبطـني  أنفسـهم  يعتـربون 
ومنجزين بنظام، يعيشـون أطول 
وهم أقل عرضة لإلصابة بالزهايمر 

بنسبة 89 % عن غريهم. 
-14 لديك عالقات جيدة

يضعـف القلـق الجهـاز املناعـي، 
ويشـيخ الخاليا. ممـا يقلل العمر 
8 سـنوات، حسـب  4 إىل  بنسـبة 
دراسة. فمعرفة أن هناك أشخاصاً 

يحبونك ويدعمونك يقي من ذلك.
-15 تجيد التعامل مع القلق

وجد الباحثون أن األشخاص الذين 
عاشـوا أكثر من مئة عام يجيدون 

التعامل مع القلق!
-16 ال تدخن!

تشـري دراسـات إىل أن األشخاص 
الذين عاشـوا 100 عـام، نادرا ما 
كانوا يدخنـون، أو لم يدخنوا عىل 

اإلطالق.
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أنـا فتاة سـئمت حياتـي وأنا 
عمري 17 سنة فقط، خرست 
شـخًصا أحبني كثريًا، حاولت 

أكلمه لكن وجد حب حياته!!
الحل والنصائح:

الشـعر  مـن  بيـت  هنـاك   1
القديم يقول فيه الشـاعر إنه 
(سـئم حياته) بعـد أن أصبح 
يف الثمانني!! بينما أنت سبقته 
وسـئمت منها وأنـت يف عمر 

!!17
2 هـل هـذا معقـول ؟ وهـل 
حياتك عبارة عن خسارة حب 

شاب ظننت أنه يحبك؟
3 إذا كانـت حياتك هـي لهذا 
سـيكون  فمـاذا  املوضـوع، 
وابيـك  أمـك  نحـو  شـعورك 
يحبونـك؟  الذيـن  وإخوتـك 

وماذا عن صديقاتك وأقاربك؟ 
ودروسك ومستقبلك؟؟

4 هل ننىس كل هذا ألن شـاًبا 
وجد أن فتـاة أخرى هي حب 
حياتـه؟ ال أنت أقوى من هذه 
الحالة، وعليك أن تحبي نفسك 
الصغـري  وعاملـك  ودراسـاتك 

الجميل.
طائشـة  فتـاة  تكونـي  ال   5
أن  بإمكانـك  ألن  محطمـة، 
تكوني فتاة مجتهدة وناجحة 
وسـعيدة. وال يهم إذا عشـت 
فـرتة مـن األلم والحـزن عىل 
أن  تذكـري  ولكـن  فراقـه، 

عليـك أن تدافعي عن نفسـك 
يف  تحظـي  كـي  وكرامتـك، 

املستقبل بالحب الحقيقي.
إيـاه  ينسـيك  أن  ربـك  ادُع   6
فيسـاعدك عـىل تحقيـق ذلك 
بالدراسـة  وقتـك  وأملئـي 
واالهتمـام بنفسـك وأناقتـك 
اعمـيل  وصديقاتـك.  وأهلـك 
واسـتمعي  رياضية  تماريًنـا 
إىل موسـيقى لطيفـة وأغـان 
ظريفـة بعيـدة عـن الحـزن 
أفالًمـا  وشـاهدي  والفـراق 
كوميديـة. كل هذا سينسـيك 
ممـا  بـأرسع  القصـة  تلـك 
تتصوريـن، ولكـن األهـم أن 
ونجاحك،  بدراسـتك  تهتمـي 
فمـن هنا يبـدأ الحـل وبدونه 

ستندمني أشد الندم.

يرتبط شـكل الجسـم عـادة بنمـط الحياة 
وبالنظـام الغذائـي. إال أن بعـض الخـرباء 
يشريون إىل أّنه يعكس أيضاً طبيعة عالقتك 
العاطفية والزوجية. فهو يكشف ما تحبينه 
يف هـذه العالقـة والصفات التـي تتوقني إىل 
توفرهـا لدى رشيـك حياتك من خـالل هذا 

االختبار.
1 - شكل اإلجاصة

يعني هذا الشـكل أّنك تحّبني خوض العالقة 
الزوجـي  واالرتبـاط  الجـادة  العاطفيـة 
الدائم واملسـتمر. كما يشـري إىل أّنك متطلبة 
وشديدة االنتباه إىل التفاصيل يف إطار حياتك 
الزوجيـة. ويعنـي هـذا الشـكل أيضـاً أّنك 

تلتزمني بواجباتك وتحرصني عىل القيام بها 
عىل أكمل وجه.

2 - الشكل البيضاوي
يـدّل شـكل جسـمك يف هـذه الحالـة عـىل 
أنـك تحصلـني عىل كل مـا تريديـن يف إطار 
حياتـك الزوجيـة. ويشـري إىل أّنـه ال يمكن 
رشيك حياتك مقاومـة جاذبيتك وحضورك 
املميـز. إال أّنـه يدل عـىل أن عليـك التفكري 
مليـاً وأال تأخذي بعـض القرارات عىل عجل 
فقد تقعني يف الخطأ، ما ينعكس سـلباً عىل 

حياتك الخاصة.
3 - شكل امللعقة

إذا كان هـذا الوصـف ينطبق عـىل مظهرك 

الخارجي فهو يعني أّنك تحبني الحفاظ عىل 
أنوثتك من أجل لفت انتباه زوجك. ويكشف 
أّنك تحبني أن يقوم األخري بالثناء عىل جمالك 
وأناقتـك. كمـا يدّل عـىل أّنـك منفتحة عىل 
مجتمعك وتريديـن لرشيك حياتك أن يتحىل 
بهذه الصفـة أيضاً. ويشـري إىل أّنك تبحثني 

عن الرجل الصادق والناضج والجدي.
4 - شكل التفاحة

يعنـي هذا الشـكل أّنـك تبذلـني الكثري من 
الجهود من أجل تمتني العالقة التي تجمعك 
ورشيـك حياتك. كما يدّل عىل أّنك تشـعرين 
باالنزعاج يف حال لم تتفق آراؤكما ووجهات 
نظركمـا. بـل يشـري إىل أّنـك رسعـان مـا 
تشعرين بالغرية وتحبني أن تكوني صاحبة 

الكلمة األوىل واألخرية يف حياتك الزوجية.  
5 - شكل حبة الفستق

إذا كان هذا الشكل ينطبق عىل جسمك فهو 
يدّل عىل أّنـك تحبني أن تعييش حياة زوجية 
حافلة بالفرح واالحتفال. وهو يدّل عىل أّنك 
اجتماعيـة وتتوقني دائماً إىل العيش ورشيك 
حياتك وسـط األصدقاء واملقربني. ويشـري 
شـكل الجسم هذا أيضاً إىل أّنك تحاولني قدر 

اإلمكان االبتعاد عن الروتني.  
6 - شكل ثمرة الفريز

يدّل هذا الشـكل عىل أن رجـل حياتك املثايل 
هو ذلك الذي يجيد استخدام العقل واملنطق 
لعالج كل املشـكالت التي قـد تواجهانها يف 
حياتكمـا. كمـا يعني أّنه يرّكـز عىل ذكائك 
أكثر مـن أّي صفـة أخرى. لـذا يجب عليك 

العمل عىل تنمية قدراتك الذهنية. 

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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نسـتخدم هذا املثل عندما نريد الحديث عن موهبة شخص ما موجودة أيضاً 
عنـد والـده أو ملديح االبن واألب معـًا. أما قصة املثل فهي عـن إوزة وضعت 
بيضتـني وماتت، فأخذ صاحب األوزة هاتـني البيضتني ووضعهما مع بيض 
دجاجة لكي تفقس معاً، وبعد أن فقس البيض عاشـت األوزتان مع الدجاج 
. ويف يـوم من األيام اقرتبت الدجاجة مـع أبنائها من حوض للمياه، فقفزت 
األوزتـان إىل امليـاه وأخذتـا بالعوم بدون أي تدريب مسـبق، فقـال  صاحب 

الدجاجة «ابن الوز عوّام».
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1704 - بريطانيا تستويل عىل مضيق ”جبل طارق“ 
الذي يربط بني البحر املتوسط واملحيط األطليس.

1837 - كندا تمنح األفارقة حق التصويت.
1882 - نجاح العالـم األملاني روبرت كوخ (1843 
- 1910) يف عـزل الجرثومـة التـي تسـّبب السـل 

والتيفود.
-1898 بيع اول سيارة يف الواليات املتحدة.

-1905 احصـاء يف بريطانيـا يكشـف ان اململكـة 
تحكم خمس العالم.

1920 - وضع فلسـطني تحـت االنتداب الربيطاني 
بعد نهاية الحرب العاملية األوىل.

1925 - بريطانيـا تحصل عـىل امتياز التنقيب عن 
النفط يف العراق.

1925 - انسحاب العراق من ”حلف بغداد“.
1929 - الفاشيون يفوزون يف االنتخابات يف إيطاليا 

ألول مرة منذ تأسيس حركتهم.
1967 - الجيـش يف سـرييالنكا يطيـح بسـريميا 

بندرانايكا ”أول رئيسة وزراء يف العالم“.
1974 - الجيـش األوغنـدي يقـيض عـىل محاولة 
انقالبية استهدفت اإلطاحة بالرئيس األسبق عيدي 

أمني.
1983 - إقامة أول عالقات دبلوماسية بني السويد 

وحكومة الفاتيكان.
-1986 ليبيـا تـرد عىل منـاورات امريكية يف خليج 
”رست“ بقصف جزيرة المبيدوسـا االيطالية التي 

تضم قاعدة امريكية.
1989 - غرق ناقلة النفط ”إكسـون فالديز“ قرب 
سـواحل أالسـكا، أدى إىل وقوع كارثـة بيئية حيث 
ترسبت مـن الناقلة 40000 طن مـن النفط الخام 

عىل طول 1700 كم من السواحل.
1990 - إنشـاء االتحـاد االقتصادي لـدول املغرب 
العربي لكل من تونس، الجزائر، املغرب، موريتانيا 

وليبيا.
غرامـة  تفـرض  االوروبيـة  املفوضيـة   2004-
قياسـية قدرهـا 497 مليون دوالر عـىل مجموعة 
”مايكروسـوفت“ االمريكيـة للمعلوماتيـة يتهمة 

استغالل وضعها االحتكاري يف االسواق.
-2005 تظاهـرات ضـد تزويـر يف االنتخابات التي 
جرت قبل شـهر تطيح الرئيس عسـكر اكاييف يف 

قرغيزستان.
2005 - مشبوهون متطرفون يضعون صليبا عىل 
باب الصخرة يف املسـجد األقىص، ويسكبون الخمر 

األحمر كما يؤّدون شعائر مستهجنة.
-2007 مجلس االمن الـدويل يصوت باالجماع عىل 
القـرار ”1747“ الـذي ينص عىل فـرض عقوبات 
تخصيـب  وقـف  لرفضهـا  ايـران  عـىل  اضافيـة 

اليورانيوم.
-2008 رصبيـا تقـرتح عىل االمم املتحدة تقسـيم 
اقليم كوسـوفو البقاء املناطق التي يشكل الرصب 

اغلبية فيها تحت سيطرتها.

أفقي
1باب يف التلفزيون

2وعاء للماء o مردود مايل
3قريب من جهة األب o نشفى

4عشـبة ذات أزهار بنفسـجية 
طيبة الرائحة ولها استخدامات 

عالجية o للتعريف
5من أوقات الصالة o أقدم مدينة 

سكنها اإلنسان (يف فلسطني)
6أخف الغازات يف الطبيعة

7طـري عينـه أكـرب حجمـا من 
دماغه

8ملجـأ للعلم واملعرفـة o ناعم 
امللمس

9قصيص رويس مؤلـف الحرب 
والسالم o متشابهان

10امرباطـور فرنـيس o حسـم 
األمر

غزل عراقي

عتبـاي القلـب  شـفـــــاف  مـن  حبـك 
عتبـاي واوصلـت  أذكرتنـا  والنوبـه 
عتبـاي ويـاك  مانفــــــــــــع  أعتـب 
بيـه واقطعـت  أزعـلـت  ياهـي  عـىل 
÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷

وهدنـه  اسـرتاحينه  منـه  العشـك 
وهدنـه  راحـه  الدمـع  مـن  واخذنـه 
وهدنـه  ياخـه  فـك  الطـول  يحلـو 
رسيـه ونـارة  الهـوى  مـن  عجـزة 

أبـــــــراج

الناس من حولك سـيقدرن الجهـود التي تبذلها من 
أجـل إسـعادهم. أعط الحبيـب فرصـة ملقابلتك لكي 
يـرشح لـك ما أسـاءت فهمه أمـس. االنعـزال ليس حال 
منطقيا. يجـب أن تتحاور معه لكي تصال إىل حل يرضيكما. 

اضحك وافرح مع األصدقاء يف املساء.

مهنياً: الظـرف الراهن يفرض عليـك الحذر، لكن 
ذلك رسعان ما يتبدل ملصلحتك الحقاً 

عاطفياً: تالحظ ارتفاعاً يف منسـوب الرومانسية لدى 
الرشيك، وهذه طبيعته الحقيقية. 

صحياً: الحيوية الظاهرة مواظبتـك عىل التمارين الرياضية 
بدون انقطاع.

أنت محظوظ جدا اليوم فربما تلتقي بشخص ما 
يغري حياتك بشـكل كيل وخاصة حياتك املهنية. قد 
يعـرض عليك هذا الشـخص العمل يف إحدى الرشكات 
املرموقة أو يقدمك لشخص ما يساعدك يف مجال العمل.

أنت شـخصية رومانسـية جدا وحساسـة، وذلك 
كل مـا تتحدث عنه اليوم هو الحب والرومانسـية 
والجمال. ربما تفكر يف شخص معني دخل حياتك من 
فـرتة قصـرية. تتمنى أن يكون هذا الشـخص هو رشيك 
حياتك وتتمنى أن تقيض معه السنوات القادمة. اتخذ القرار 

املناسب ولكن فكر أوال بروية.

ليـس لديـك وقـت اليـوم لتضيعـه يف املـزاح مع 
األصدقـاء. يجب أن تسـتغل كل لحظـة يف تحقيق 
أهدافك وأحالمك. ال تكن ضعيفا أمام الخصوم. ليس 
هناك أي مربر للرتاجع هذه الفرتة. عندما تأتيك الفرصة 

املناسبة للتحرك اليوم، يجب أن تكون مستعدا.

يف حياتـك العاطفية، هناك الكثري من التوتر الذي 
يجب أن تتخلص منه. الفرتة املاضية، حدث الكثري 
من سوء التفاهم غري الرضوري بني األصدقاء، ولذلك، 
يجـب أن تخصص وقتا للحديث من القلب للقلب، والذي 

من خالله ستتمكن من إعادة األمور إىل طبيعتها.

تواصل مع زمالئك يف العمل واستفد من تجاربهم 
الشخصية. ربما ينصحك أحدهم بنصيحة ما تغري 
مسار حياتك لألفضل. ربما تكون أنت الشخص الذي 
بإمكانـه أن يغـري حياة األشـخاص اآلخريـن من حوله 

ولكنك ال تعرف قدر نفسك.

ال تكـف عـن التحدث مع أي شـخص تلتقي به يف 
أي مكان. انفتاحك عىل العالم من حولك قد يجعلك 
تتعرف عىل أشـخاص بارزيـن يف مجتمعك وبالتايل قد 
تتـاح أمام العديـد من الفرص للعمـل يف إحدى الرشكات 
الكربى يف مدينتك. اقبل األفكار الجديدة ولكن دون أن تتخىل 

عن أفكارك األساسية.

ال تهمل متابعة آخر األخبار والتقنيات املطروحة 
يف مجـال تخصصك، فهي سـالح قوي تسـتخدمه 
أثنـاء حديثـك مـع اآلخرين مـن أجل جـذب انتباهم 
واهتمامهـم. قدم املسـاعدة لآلخريـن دون مقابل، فهذا 
يجعلـك يف وضـع ومكانة مميـزة تجعل اآلخريـن يحاولون 

التقرب منك.

حـاول أال تكون جـادا ومندفعا عنـد التعامل مع 
املقربـني. ال تظن أنـك يتحتم عليك دائمـا أن تتوىل 
كل يشء. ال تقم بكل يشء بمفردك، فالعمل الجماعي 
يؤدي إىل نتائج أفضل عىل األرجح. الترصفات املتهورة لن 

تؤدي إال إىل نتائج سيئة.

أراؤك وأفـكارك قـد تكـون محور الحديـث اليوم. 
لديـك إرادة قوية وال تخاف من التعبري عن وجهات 
نظرك أمام اآلخرين. النقاش بطريقة مهذبة قد يكون 
لـه نتائج إيجابيـة لك وللطـرف اآلخر. سـواء نجحت يف 
إقناع الطرف اآلخر بوجهة نظرك أم ال، فيكفي أنك أحسـنت 

استغالل وقتك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ال تختبـئ باملنـزل إذا كنت غري مرتبـط عاطفيا، 
ففرص مقابلة أشـخاص جديدة متوقعة جدا. إذا 
كنت مرتبطا، فكل يشء سـيكون عـىل ما يرام. يجب 
أن تقـوم بمجهود إليجاد الفرصة لقضاء وقت رومانيس 

مع من تحب.

رأيس
1لم يؤده حقه o الجانب الرئييس واألكرب 

يف األشياء
نكاراغـوا  رئيـس   o اللعـب  ورق  2يف 

(معكوسة)
3من الطيور املائية o شخص واحد o أحرض

4املـادة العطرية املسـتخرجة مـن أنواع 
الحوت o فيه شفاء للناس

5أعطى يده وفردها o واحد (باالنجليزية) 
o شاي (باالنجليزية)

6درجـة حرارة الجو مرتفعة o اسـتدرك 
وأعاد النظر oمتشابهان

7للسؤال o األزهار ذات الرائحة
8خوف وقلق شديد o منري (مبعثرة)

9ذهب ولم يعد o مع السالمة (باالنجليزية 
معكوسة)

10دولة عربية فيها أكثر من 40 مليون نخلة 
(يف موسوعة غينيس)
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أعلـن الرئيـس التنفيـذي لرشكة 
تويرت، جاك دوريس، عن بيعه ألول 
تغريـده له عـىل موقـع التواصل 
االجتماعـي Twitter كرمـز غـري 
قابـل لالسـتبدال ”NFT“  مقابل 
عملـة  وهـي  إيثـر،   1.630.58
مشفرة ما يعادل نحو 2.9 مليون 
دوالر عـىل أسـاس سـعر العملة 

وقت البيع.
وُنرشت التغريدة، ألول مرة يف 21 
دوريس  وعـرض   .2006 مـارس 
التغريدة للبيـع عىل أنها رمز غري 
 6 يف   “NFT” لالسـتبدال  قابـل 
مارس املايض، وبحلول 9 مارس، 

كان العـرض األعـىل مـن سـينا 
إسـتايف الرئيس التنفيذي لرشكة 

.Bridge Oracle
ويتم تسجيل ملكية هذه األصول 
عىل بلوك شني، وهو مستند رقمي 
مشـابه لتلك التي تدعم البتكوين 

والعمالت املشفرة األخرى. 
شـخص  ألي  يمكـن  ال  ولكـن 
اسـتبدال NFT بآخـر كمـا يفعل 

بالدوالر أو األصول األخرى.
وقال دوريس إنه سيحول العائدات 
إىل عملـة البتكوين، ثم سـيتربع 
االسـتجابة  صنـدوق  إىل  بذلـك 

.Directly’s ألفريقيا التابع لـ

نـرش تقريرا عـن ”اإلطارات الذكيـة“ التي من املتوقع عند إطالقها أن تسـاعد 
السـائقني عىل القيادة بشـكل أفضل وأكثر أمانا، كما أنها ستسـاهم يف توفري 
الوقود.وقـال، تي جيه كامبل، مدير املعلومات واختبار اإلطارات يف ”تاير راك“: 
”إن صناعـة اإلطارات الذكية تتطـور مع تطور التكنولوجيـا، وهناك رشكات 
تضيـف أجهزة استشـعار خاصـة إلطـارات معينة“.وأضاف ”قـد تنترش هذه 
التقنيـات عىل نطاق واسـع، واملعلومـات التي يمكن أن توفرهـا اإلطارات أمر 
بالـغ األهميـة“. وربط كامبل بني تطويـر اإلطارات الذكية وأنظمة السـيارات 
ذاتية القيادة.وأوضح أن ”السـيارات ذاتية القيادة بحاجة ملنع حدوث مشاكل 
يف اإلطـارات، وكلما زاد التحذير من وجود مشـكلة محتملة مثل ترسب الهواء، 
كان ذلك أفضل“.وتابع ”لن تشـعر السـيارة ذاتية القيادة بإحسـاس السـائق 
البـرشي املتمـرس عندمـا يكون سـطح الطريق زلقـا أو تقرتب السـيارة من 
االنزالق، وسـتكون تقنيات اإلطارات الذكية قادرة عىل اكتشاف طبيعة الطرق 
وحالتهـا برسعة ودقة أكرب من أنظمة التحكم يف الثبات واألنظمة املسـتخدمة 
يف معظم السـيارات اليوم“.وسـيتم تزويد سـيارة ”مكالرين أرتـورا“ الخارقة 

 Pirelli P Zero Trofeo والتي يبلغ سـعرها 225 ألف دوالر أمريكي بإطارات
املزودة برقائق الكمبيوتر.وسرتسل هذه الرقائق معلومات حول ضغط 

الهـواء ودرجة الحرارة يف اإلطارات إىل أجهزة الكمبيوتر يف السـيارة، 
مما سيسـاعد سـائقي مكالرين يف تحقيق أفضـل أداء عىل حلبة 
السـباق.وتقدم رشكة ”ميشـلني“ الفرنسـية لصناعة اإلطارات 
Track Connect 2، وهـو تطبيـق عـىل الهواتـف الذكية يخول 
السـائق للتواصل مبارشة مع املستشـعرات التي يمكن تثبيتها 

داخل اإلطارات.

شـهد عام 2020 تغيريًا ديناميكًيا للعمـل تماًما، حيث 
جعلت كل رشكة كبرية تقريًبا العمل من املنزل إلزامًيا، 
ومـع ذلك، مع انطـالق حمالت اللقـاح يف أجزاء عديدة 
مـن العالـم، تتطلـع املنظمـات إىل العـودة إىل الوضـع 
الطبيعي ”القديم“، ولعل مايكروسوفت هي واحدة من 
 ،Kurt DelBene هذه املؤسسـات. ووفًقا ملنشـور كتبه

نائـب الرئيـس التنفيـذى لرشكـة مايكروسـوفت، فإن 
الرشكة تسـتعد السـتدعاء املوظفني يف مقرها الرئييس يف 
-De  ريدموند وواشنطن والحرم الجامعى القريب، وكتب

Bene يف منشـور املدونة: ”لقد كنا نراقب عن كثب البيانات 
الصحية املحلية ألشـهر وقررنا أن الحـرم الجامعى يمكن أن 

يسـتوعب بأمان املزيد من املوظفني يف املوقع مع الحفاظ عىل 
اتساقها مع حدود سعة والية واشنطن“.وأضاف أن املوظفني 
لديهـم خيـار ”العودة إىل تلـك املرافق أو مواصلـة العمل عن 
ُبعـد، ولديهم أيًضا املرونة للقيـام بمزيج من االثنني“.وتقر 
مايكروسـوفت وتـدرك أن أماكن العمل ليسـت كما كانت 
عندما أُجرب الناس عىل العمل من املنزل، أشار DelBene يف 
منشور املدونة إىل أن الرشكة قامت ”بتقييم جميع مواقع 
عمل مايكروسوفت لفهم التعديالت الالزمة لتمكني التباعد 

االجتماعي وتلبية املعايري الصحية املحلية وسـتوفر لجميع 
املوظفني واملوظفني الخارجيني املستلزمات الشخصية مثل 
املناديـل املطهرة وأغطية الوجه السـتخدامها أثناء التواجد 

يف املوقع ”.

ذكر أن املمثلة اللبنانية، ريتا حايك، ستخوض 
تجربـة دراميـة جديـدة مع رشكـة الصّباح 
ضمن مـا ُيعـرف بالدراما املشـرتكة، بعدما 
أّدت دور البطولـة يف مسلسـل ”مـن اآلخر“ 
كتابة إياد ابو الشامات وإخراج شارل شالال 
وتقاسـمت بطولتـه مـع معتصـم النهـار، 
وهو من إنتاج الصّبـاح وُعرض يف الخريف 

املايض.
ريتـا حايـك مـن املمثـالت اللبنانيـات 
عـىل  إن  حضورهـن  أثبتـن  اللواتـي 
خشبة املرسح، أو من خالل االعمال 

التلفزيونية الدراميـة اللبنانية أو بداياتها يف 
عالم الدارما املشرتكة. 

الجديـد، لكنـه  ال تفاصيـل عـن املسلسـل 
يدخل يف إطار املسلسـالت القصرية الخاصة 
باملنّصـات والتي باتت تسـتحوذ عىل اهتمام 
رشكات اإلنتـاج العربيـة واللبنانيـة تحديداً 

وتفاعل الجمهور.
املتوقـع أن يكون بطل العمـل إىل جانب ريتا 
حايك ممثـًال عربياً هـذه املرة أيضـاً، و يبدأ 
التصويـر خالل شـهر مـن اليـوم، وعلم أن 

القصة اجتماعية وتحاكي الواقع.

ريتا حايك إلى دراما المنصات

طـرح النجم، ماجد املهنـدس، أغنية جديدة 
باللهجـة اللبنانيـة تحمـل اسـم ”كيفك“، 
عـىل موقع الفيديوهـات يوتيـوب واألغنية 
مـن كلمات سـمر هنيدي، وألحـان محمود 

الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت.
وحقـق ماجد املهندس نجاحا جديدا يضاف 
لـه، بعد أن حققت أغنيتـه الجديدة ”ودعت 
روحـي“ أكثر من 28 ماليني مشـاهدة، منذ 

طرحها عىل موقع الفيديوهات ”يوتيوب“.
وتقول كلمات األغنية: ودعت روحي من قبل 
.. ما أودعك أشـوفها تطلـع .. ولو ما ودها 
وليلـة فراقك .. والعيون تطالعك حسـيت .. 
كـن العمر وّقف عندها والدمعة اليل .. قلّبت 
مواجعـك طاحت غصـب .. وال قدرت اردها 
واصابعـي .. عيت تفك اصابعـك يف اللحظه 
الـيل .. رصت مانـي قدهـا كنـك تناديني .. 
ومانـي سـامعك وكني مع الدنيـا .. وصلت 

لحدهـا ياليتنـي ظلـك .. معـك .. واتابعـك 
وذكـرى فراقـك .. مثل حلـم اعدها عصيت 
انا احسـايس .. عشـان اطاوعك خـذ باقي 

طيوفـك .. وعنـي صدهـا ال يشـغلك دمعي 
.. وعيـش بواقعك وخطوة غيابـك .. اوعدك 

بمدها“.

كشـف النجـم، هانـي سـالمة، 
عـن صـور جديدة مـن كواليس 
مسلسـله الجديـد ”بني السـما 
يف  عرضـه  املقـرر  واألرض“ 
حيـث  املقبـل،  رمضـان  شـهر 
نـرش ”سـالمة“ صـوًرا تجمعه 
بالنجمتـني درة وسوسـن بـدر 
عىل حسـابه بموقع إنسـتجرام 
معلًقـا: ”من الكواليـس اليوم.. 

مسلسـل بـني السـما واألرض.. 
إن شـاء الله نقدم عمـل تحبوه 

وتعجبوا بيه“.
مسلسل ”بني السما واألرض“ من 
بطولة هاني سـالمة، درة، يرسا 
اللوزي، سوسـن بدر، نجالء بدر، 
نورهان، ندى موىس، أحمد بدير، 
منى عبد الغنـي، محمود الليثي، 
مصطفـى  السـلكاوي،  أحمـد 

درويش، والعمل سيناريو وحوار 
إسـالم حافظ والقصـة مأخوذة 
عن روايـة األديب الكبـري نجيب 
محفـوظ، إخراج مانـدو العدل، 

إنتاج رشكة سينرجي.
املسلسـل مأخوذ عن رواية ”بني 
السـما واألرض“ للكاتـب نجيب 
محوظ، وسـبق وتم تقديمها يف 
فيلم يحمل االسـم نفسـه، ومن 

بطولة هند رسـتم وعبدالسـالم 
إبراهيـم  وعبداملنعـم  النابلـيس 
ومحمـود املليجـي ومـن إخراج 
إىل  وتطـرق  أبوسـيف،  صـالح 
مسـتويات  مـن  شـخصيات 
وأعمـار  وثقافيـة  اجتماعيـة 
يف  مـرة  ألول  تتقابـل  مختلفـة 
مصعد كهربائـي بإحدى املباني 

يف القاهرة.

طرح تامر مريس، رئيس مجلس إدارة الرشكة 
املتحـدة للخدمات اإلعالمية، برومو مسلسـل 
”الـيل مالوش كبـري“ واملقرر عرضه يف شـهر 

رمضان املقبل.
وكتب تامر مرىس، عرب حسـابه بموقع فيس 
بـوك: ”اليل مالوش كبري.. حرصًيا عىل يس بي 
يس رمضـان 2021 إن شـاء الله.. سـينرجي 

املتحدة“.

مسلسـل ”اليل ملـوش كبـري“ تأليـف عمرو 
محمـود ياسـني وإخـراج مصطفـى فكـرى 
وإنتـاج رشكـة سـينرجي، وبطولة ياسـمني 
عبـد العزيز وأحمد العـويض، وخالد الصاوى، 
ودينا فـؤاد، وأحمد سـعيد عبد الغنـي، ودنيا 
عبـد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السـيد، 
وأحمـد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، 

ومحمود ياسني ”جونيور“ وحال زلط.

زكـى  منـى  النجمـة  تسـتعد 
الفيـوم  مدينـة  إىل  للسـفر 
املشـاهد  لتصويـر عـدد مـن 
الخارجية يف أحداث مسلسـلها 
نيوتـن“ مـع  ”لعبـة  الجديـد 
املخرج تامر محسـن، وبعدها 
يـودع فريـق العمـل التصوير 
تماماً، ليدخل املسلسل املراحل 
األخرية من املونتاج واملكسـاج 
شـهر  يف  للعـرض  اسـتعدادا 

رمضان الكريم.
مسلسـل ”لعبة نيوتن“ بطولة 
فـراج،  ومحمـد  زكـي،  منـى 
ومحمـد ممـدوح، سـيد رجب 
ومحمد التاجي، ومايان السيد، 
وحنان يوسـف وعدد كبري من 
النجـوم، وتأليف وإخراج تامر 

محسن.

يشـار إىل صناع العمل طرحوا 
الربومـو الرسـمي عـىل موقع 
التواصـل االجتماعـي ”فيـس 
بوك“ قبل يومني والذي كشـف 
عـن طبيعة الشـخصيات التي 
يجسـدها أبطاله مـع اإلعالن 

عن عرضه ي رمضان.
يذكـر أن منى زكي تشـارك يف 
فيلم ”الـرسب“ بطولـة أحمد 
آرس  منـري،  رشيـف  السـقا، 
ياسـني، قيص خويل، ومحمود 
فهمـي  وكريـم  املغنـي  عبـد 
ودياب وأحمد حاتم، وعدد آخر 
مـن النجـوم ضيـوف الرشف، 
وتـم طـرح الربومـو بالتزامن 
مـع الذكرى السادسـة ملذبحة 
املرصيني يف ليبيا والذي يتناول 

رد الجيش عليها.

تجسـد الفنانـة لقـاء الخميـيس يف 
مسلسل ”ضد الكرس“ مع النجمة 
نيلـيل كريـم واملقـرر عرضه يف 
دور  املقبـل،  رمضـان  شـهر 
سـيدة متزوجـة مـن لـؤي 
عمـران وتعمـل يف مجـال 
مطعما  وتمتلـك  التجـارة 
خاصا بها، وتدخل يف العديد 

من الرصاعات واملشاكل.
مسلسـل ”ضد الكـرس“، تأليف 
عمـرو الـدايل وإخـراج أحمـد خالـد 

ويشـارك يف بطولتـه نيليل كريـم، محمد 
فراج، لقاء الخمييس، تارا عماد، لؤي 

عمران، سينتيا خليفة، نهري أمني، 
مصطفـى درويش، نـور إيهاب، 
وعدد كبري مـن النجوم، والعمل 
املتحـدة  بـني  مشـرتك  إنتـاج 
والعـدل  اإلعالميـة  للخدمـات 

جروب للمنتج جمال العدل.
ووضع املخـرج أحمد خالد خطة 

لإلنتهـاء من تصوير آخر مشـاهد 
املسلسـل يف األسـبوع الثانى من شهر 

رمضـان أو األسـبوع الثالـث عىل أقىص 
تقدير، عىل أن يسلم حلقات املسلسل 

أول بأول للجهة املنتجة . 
يذكر أن صناع املسلسـل طرحوا 
الربومو قبل أيام وتم اإلعالن عن 
عرضه بشكل حرصى عىل قناة 
CBC يف شـهر رمضـان املقبل، 
وكشـف الربومـو عـن مالمـح 
الشـخصيات  وطبيعـة  القصـة 
التـي يقدما الفنانني املشـاركني يف 

البطولة.

”زوج تحـت اإلقامة الجربيـة“ تجربة 
كوميديـة سـتجمع يف رمضان 2021 
نخبـة من أملـع املمثلني عىل رأسـهم 
زيـاد برجـي، هبـة نـور وناديـن 

الرايس.
ويف هـذا اإلطـار، أّكـدت املمثلة 
السـورية هبـة نـور أن ”هـذا 
كوميديـة  تجربـة  املسلسـل 
كل  فيهـا  وضعنـا  جديـدة 
جهدنـا طالبـني نجاحهـا، إذ 
الظـروف  هـذه  يف  اآلن  لعلنـا 
الصعبة والتغريات التي فرضتها 
جائحة كورونا، بحاجة ماسـة 

إىل االبتسامة والضحك“. 

وأضافـت هبـة: ”سـعيدة بتجربتي مع 
جميع أفـراد العمـل، تضيـف ضاحكًة: 
ال سـيما ”ّرضتي“ نادين الرايس... لكن 

زيـاد برجي مـن نصيبـي، فالعالقة بني 
الرضتني وزوجهما غـري مألوفة ومليئة 
باملواقف املتناقضة من الحرب إىل الهدنة 
ثـم التحالـف ثـم االنقـالب، وغريها من 
إذا  أو الزوجيـة“  النسـائية  ”املؤامـرات 

صح التعبري“.
وكانـت نادين الرايس قد ّرصحت يف وقت 
سابق أّن العودة عرب ”زوج تحت اإلقامة 
الجربّية“ لـم تكن محّرضة، ولكن النص 
الجيد إضافـة إىل فريق العمل دفعاها إىل 
قبوله رغم ترددها، ال سـيما أّنها يف فرتة 

تحضريها لزفافها.
وتـدور أحـداث العمـل الـذي كتبه زهري 
قّنوع وإخراج نبيل لّبس، عن عالقة ”زير 

نسـاء“ ال يكتفـي بالزواج مـن امرأتني، 
بـل عينـه عـىل الثالثـة، عـىل الرغم من 
الظـروف التي فرضها فـريوس كورونا، 
لتكشـف الحلقات مفارقات مضحكة يف 
العالقة والتحديـات والتحالفات املتقلّبة 
التي تجمع الشخصيات بعضها ببعض، 
ما سـيجعل مـن حياة زيـاد برجي أكثر 

صعوبة.
ُيذكـر أن العمـل من إنتاج غولـدن الين، 
ويشـارك فيـه إىل جانـب الفّنانني نادين 
الـرايس وزيـاد برجي وهبة نـور كلٌّ من 
محمد خري الجراح وهشـام حّداد وأنجو 
ريحـان ورانيا عيىس وأنطوانيت عقيقي 

وبونيتا سعادة ومروة األطرش.

 
                 

\êé˙˚æa^@Übè–€a

لـم أجد وصفـا لتحول الفسـاد يف بلدنا اىل مؤسسـة كاملة متكاملة 

سـوى هذه املفردة ”املؤؤسـس“ التي ال وجود لها ال يف لسان العرب 

وال الكـرد وال الرتكمـان.. نقول إن الفسـاد تحول عندنـا اىل ثقافة، 

وهـذه املقاربة غري صحيحة.. فللثقافـة مفاهيم وميادين ومجاالت 

وتطبيقـات ال عالقة لها  بكون هذا األمر أو ذاك ثقافة أم ال.. ونقول 

إن الفسـاد أصبح عندنا سـلوكا وظاهرة وسـياقا.. وهذا أيضا ليس 

صحيحـا.. فمفردات مثل السـلوك أو الظاهرة أو السـياق لها معاٍن 

ودالالت ومجـاالت إشـتغال يف مياديـن واسـعة مـن  السياسـة اىل 

اإلقتصاد اىل علم اإلجتماع اىل اللغة اىل الدين.   

صحيح أن ”الفسـاد“ الذي هـو اآلخر له ميادين ومجاالت إشـتغال 

عديدة منها ما ذكر يف القرآن ربما عرشات املرات، لكنه عندنا ”شكل 

تاني عىل كولة نجاة الصغرية“.. الفساد عندنا ليس مجرد ثقافة وال 

مجرد سـلوك وال مجرد ظاهرة وال مجرد سـياق، بـل هو يجمع بني 

طياته جزءا من كل مفردة من هذه املفردات.. بمعنى أنه ”تمأسس“ 

أي صار مؤسسـة لها كيان وأركان ووظائـف وصيغ عمل وعالقات 

وإرتباطات.

فالفسـاد الذي يرى البعض أنه الوجه اآلخر لإلرهاب قد يكون أخطر 

مـن اإلرهاب لسـبب واضح للعيـان، وهو اإلتفاق عـىل اإلرهاب بني 

كل املختلفـني، بينمـا ال يوجد إتفـاق عىل الفسـاد.. فهناك فرق بني 

الفساد املايل واإلداري، وهناك من يفرق بني الهدر املايل وأوجه الفساد 

األخـرى.. فالهدر غري الفسـاد، وعليك املجادلـة واملحاججة يف حلقة 

تلفزيونية أو  يف دردشـة عىل الواتسـاب أو كلوب هاوس الذي (طلع 

لنا صفح).

من جهتي أضيف فسـادا آخر، وهو فساد املواطن الكريم.. فاملواطن 

الكريـم تحـول اىل خبـري إسـرتاتيجي ومحلـل سـيايس ومتخصص 

بشـؤون القرن األفريقي وتحوالت املناخ حني يتحدث عن الفسـاد ال 

فض فوه.. لكنـه حني يحتاج اىل إنجاز معاملة يضع (ليكدام) مبلغا 

معينا لتمشـيتها لقناعتـه إنها ال تميش بدون دفعـة من (عرف) أو 

رشـوة.. املفارقة إنه حتى لو (مشت) املعاملة بدون دفعة أو رشوة، 

فإن املواطن نفسـه يبـادر اىل تكريم املوظف الرشيـف النزيه عرب ما 

يسـمى الهدية.. املوظف الرشيف النزيه عليه قبـول الهدية من مبدأ 

إنها ليسـت محرمة رشعا، وليس مـن اللياقة رفضها.. ففي النهاية 

ال يرد الكريم إال اللئيم. 
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ماجد المهندس يطرح أغنية جديدة باللهجة اللبنانية 
بعنوان ”كيفك“

هاني ودرة وسوسن بدر معا في مسلسل“بين السما واألرض“ 

المتحدة تطرح برومو مسلسل ”اللي مالوش كبير“ 

منى زكي تصور المشاهد األخيرة من مسلسل ”لعبة نيوتن“ 

”زوج تحت اإلقامة الجبرية“ تجربة كوميدية جديدة في رمضان

لقاء الخميسي تشارك بأحداث مسلسل ”ضد الكسر“ في رمضان المقبل
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