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بغداد/ الزوراء:
بحـث رئيـس مجلـس الـوزراء مصطفى 
الكاظمي، مع ملك االردن عبد الله الثاني بن 
الحسني، امس السبت، سبل تعزيز التعاون 
بني بغداد وعمان، فيمـا اكدا اهمية انعقاد 
القمـة الثالثية العراقيـة االردنية املرصية،  
يف وقت قريـب جدا.وذكـر املكتب االعالمي 
ملجلس الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
تلقى اتصاال هاتفيا من امللك عبدالله الثاني 
بن الحسني ملك اململكة األردنية الهاشمية، 
وجـرى خـالل االتصـال بحـث العالقـات 
الثنائيـة بني البلديـن، ومناقشـة القضايا 
وامللفات ذات االهتمام املشـرتك، فضال عن 
بحث سبل تعزيز التعاون بني بغداد وعّمان 
واملسـتويات.واكد  الصعـد  مختلـف  عـىل 

الجانبان، بحسب البيان، عىل اهمية انعقاد 
القمة الثالثية العراقية االردنية املرصية،  يف 
وقت قريب جدا، والتطلع اىل تطوير عالقات 
التعـاون بما يحقق املصالح املشـرتكة.ويف 
سـياق اخر، اجرى رئيس مجلـس الوزراء 
مصطفـى الكاظمـي، زيـارة اىل منطقـة 
االعظميـة يف العاصمـة بغـداد، وتجـول يف 
عـدد مـن شـوارعها، واطلع عـىل الوضع 
الخدمي والبلدي فيهـا، والتقى هناك بعدد 
من االهايل، واستمع اىل بعض املشاكل التي 
وجـه بمتابعتها رسيعا.وافتتـح الكاظمي 
خالل زيارته، بحسب بيان ملكتبه االعالمي، 
املقـربة امللكية، بعد اعـادة تاهيلها واعمال 
التجديـد فيهـا ، باعتبارهـا احـد املواقـع 
املهمة التي تمثل شـاهدا عىل تاريخ العراق 

الحديث.

بغداد/ الزوراء:
تمكـن جهاز األمـن الوطني، امس السـبت، 
مـن قتل أحد أخطر تجار املخدرات واملؤثرات 
العقليـة يف بغـداد، فيمـا استشـهد ضابـط 
واصيب اخر خالل العملية .وذكر بيان لخلية 
اإلعـالم األمني تلقته ”الزوراء“:انه ” يواصل 

الشـجعان يف جهاز األمن الوطني عملياتهم 
املتميزة والنوعية ملكافحة الجريمة بمختلف 
صورهـا، فقد نفذ أبطال الجهاز عملية فجر 
اليوم السـبت، للقبض عىل أحد أبرز وأخطر 
تجار املخدرات واملؤثرات العقلية يف العاصمة 

بغداد“.

بغداد/ الزوراء:
أكـد البنك املركـزي العراقي أن سـعر رصف 
الـدوالر الجديـد حقـق مكتسـبات كبـرية.

وقـال نائب محافظ البنك املركزي، إحسـان 
شمران، بحسب الوكالة الرسمية: إن ”البنك 
ينتهـج سياسـة هادئـة يف القضايـا التـي 
تتداولها الناس من زوايا نظرها، وال يدخل يف 
النقاشات التي تؤثر عىل التوقعات“.وأضاف 

شـمران أن ”البنـك املركزي يرى أن السـعر 
الجديد حقق مكتسـبات كبرية، أولها تعزيز 
التنافسـية لصالح املنتجات الوطنية زراعية 
كانـت أو صناعيـة، إضافـة إىل تعزيز مورد 
املالية العامة الـذي يمثل هدفا آخر للقرار“.
وأوضح ان ”األمر يتطلب تعزيز استقرار هذا 
القرار، وعدم خلق هزات من شأنها أن تقلق 

املواطنني وتؤثر عىل ديمومة نشاطهم“.

بغداد/ الزوراء:
نفى التحالف الدويل، وجود قوات قتالية 
يف العراق.وذكـر املكتـب االعالمـي لقوة 
املهـام املشـرتكة لعملية العـزم الصلب 
التابعـة للتحالـف الـدويل: إن ”الحديث 

عـن وصـول قـوات قتالية للعـراق عار 
عن الصحة“.واضاف أن ”جميع االفراد 
املوجـودون يف العراق هم مستشـارون 
يعملون بأمـرة وتحت قيـادة العمليات 
املشرتكة العراقية والحكومة العراقية“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة الصحـة والبيئة، امس 
اليومـي  الوبائـي  املوقـف  السـبت، 
لفريوس كورونا املسـتجد يف العراق، 
وفيما اكـدت تسـجيل 5062 اصابة 
جديدة و20 حالة وفاة وشفاء 4368 
حالـة، حددت دائرة صحـة الرصافة 
التوزيـع الجغرايف لالصابات حسـب 
بيـان  يف  الـوزارة  املناطق.وذكـرت 
تلقته ”الزوراء“: ان عدد الفحوصات 
املختربية ليوم امس: 35661، ليصبح 

عدد الفحوصـات الكلية: 7871105، 
مبينة انـه تم تسـجيل 5062 اصابة 
جديدة و20 حالة وفاة وشفاء 4368 
حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء 
الـكيل: 741115 (%89.6)، اما عدد 
حـاالت االصابـات الـكيل: 827157، 
بينما عدد الحاالت التي تحت العالج: 
71865، يف حـني عدد الحاالت الراقدة 
وعـدد   ،493 املركـزة:  العنايـة  يف 
14177.من  الـكيل:  الوفيـات  حاالت 
جهته،اعلـن مدير عام صحـة بغداد 

السـاعدي،  الغنـي  عبـد  الرصافـة 
تسجيل 1071 اصابة جديدة بفريوس 
كورونا بينها 662 حالة رصد الوبائي 
للقطاعات الصحية.وقال الساعدي يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: ان ”املؤسسات 
الصحية سـجلت يف جانـب الرصافة 
بفـريوس  جديـدة  اصابـة   1071
كورونـا موزعـة كالتـايل: 662 حالة 
خـالل الرصـد الوبائـي  للقطاعـات 
الصحية : قطـاع االعظمية 63 حالة 
مـن خـالل الرصـد الوبائـي /قطاع 

البلديـات الثاني 31 حالـة من خالل 
الرصد الوبائي / قطاع البلديات االول 
33 حالـة من خـالل الرصد الوبائي/ 
قطـاع الرصافة 24 حالـة من خالل 
الرصـد الوبائـي/ قطاع الشـعب 67 
حالـة مـن خـالل الرصـد الوبائي/ 
قطـاع املدائـن 197 حالـة من خالل 
الرصـد الوبائـي/ قطـاع النهـروان 
69 حالـة من خـالل الرصد الوبائي/ 
قطـاع بغـداد الجديـدة 33 حالة من 
خالل الرصد الوبائـي/ قطاع الصدر 

63 حالـة من خـالل الرصد الوبائي/ 
قطاع االسـتقالل 82 حالة من خالل 
الرصـد الوبائـي. واشـار اىل ان 409 
حالـة خالل مراجعتهم للمؤسسـات 
الصحيـة : 69 حالة  يف مدينة الصدر 
موزعة عىل املحـالت/ حي الكوفة / 
االستكشافات /  الحميدية / الكيارة 
/ الزراعـي / و10 و12 و35 و 57 و 
56 و 54  /55   /37 / 35 /59 /32  

./ 14 /

الزوراء/ يوسف سلمان:
قـررت رئاسـة مجلـس النـواب ان تكـون جلسـة 
التصويـت عـىل مـرشوع قانـون املوازنـة  العامة 
اليـوم االحد السـاعة الثالثة من بعـد الظهر ، وذلك 
بالنظر السـتمرار النقاشات حول مرشوع القانون 

، وللحاجـة اىل الصياغـات النهائيـة ملـواد مرشوع  
قانون املوازنة العامة ٢٠٢١.فيما عقدت اللجنـــة 
املاليــــة النيابية ، صباح امس السـبت ، اجتماعاً 
مشـرتكـا لوضع الصياغـات النهائية عىل مرشوع 
قانـون املوازنـة العامة االتحاديـة ، بحضور وزراء 

املاليـة والنفط والتخطيـط والكهربـاء والتجارة ، 
واالعمار واالسـكان والعمل والشـؤون االجتماعية 
، ورئيـس مجلس الخدمة االتحادي .وأعلنت اللجنة 
املالية النيابية عن نتائج أجتماعها الذي ترأسه نائب 
رئيس مجلس النواب بشـري الحداد، بشـكل مفصل 

بنود ومواد مرشوع قانون املوازنة العامة كما تمت 
دراسـة املوازنات للوزارات الخدمية وأبواب الرصف 
للمشاريع الخدمية ، مشريا اىل إدراج التصويت عىل 

املوازنة يف جدول أعمال جلسة اليوم األحد .

القاهرة/ مابعة الزوراء:
شـهدت السـاعات األوىل من صباح امس 
السـبت كارثـة جديـدة يف مـرص، تمثلت 
يف انهيـار عقار بمنطقة جرس السـويس 
بالقاهرة، ما أسـفر عن وفاة ٨ أشخاص 
وإصابـة ٢٩ آخريـن، فضال عـن جنوح 
سـفينة يف قنـاة السـويس، فيمـا أعرب 

رئيسا الجمهورية  برهم صالح والوزراء 
مصطفى الكاظمي، عن تعازيهما، وعمق 
حزنهمـا للرئيـس املـرصي عبـد الفتاح 
السييس، بحادثة سـوهاج. الحادث يأتي 
بعـد سـاعات قليلة مـن حـادث تصادم 
قطارين يف محافظة سـوهاج، ما تسبب 
يف وفاة ١٩ شخصا وإصابة أكثر من ١٨٥ 

آخرين.ونقلت سيارات اإلسعاف املصابني 
يف حـادث انهيـار عقـار بمنطقـة جرس 
السـويس حـى السـالم أول، ملستشـفى 
السـالم وعـني شـمس العـام، حيـث تم 
إسـعاف ملوقـع  بــ ٤٠ سـيارة  الدفـع 
الحادث.وتلقت غرفـة العمليات املركزية 
بمحافظـة القاهـرة بالًغا ىف السـاعة ٣ 

فجر امس السـبت بانهيـار عقار مكون 
مـن بـدروم و أريض و٩ طوابـق متكررة 
بشـارع الثالجة تقسيم عمر بن الخطاب 
بجـوار محطة مـرتو عمر بـن الخطاب 
جرس السـويس (حي السـالم ١).ووصل 
ملكان عقار جرس السـويس املنهار فريق 
من النيابة العامة ورجال األدلة الجنائية 

بمديريـة أمـن القاهرة.وبشـأن حادثـة 
تصادم القطارين بعث رئيس الجمهورية 
برهـم صالح، برقيـة تعزيـة إىل الرئيس 
املرصي عبد الفتاح السـييس، بوفاة عدد 
من املدنيني بحادث تصـادم القطارين يف 

محافظة سوهاج.
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مقديشو/ متابعة الزوراء:
انتهى االجتمـاع الذي كان مقررا أن يعقده امس 
السـبت نواب مجلس الشعب يف الربملان الفيدرايل 
الصومايل املنتهية واليته بفوىض، وفقا لوسـائل 
إعـالم محلية.وذكـر موقـع الصومـال الجديـد 
اإلخباري أنه قد أعلن عن أن األجندة هي مناقشة 
تأثري وباء ”كوفيد – 19“ عىل البالد، لكن ظهرت 
شـائعة أخرى تفيد بأن هناك أجندة خفية حول 
التمديد ملؤسسـات الدولة املنتهيـة واليتها، األمر 
الذي أثـار ضجة من قبل بعـض أعضاء املجلس 
الذين كانوا يصيحون بــ ”ال للتمديد، لنذهب إىل 
االنتخابات“.مـن جانبـه، أفاد موقـع ”غاروي“ 
اإلخباري بأن املعارضة أفشلت الجلسة احتجاجا 

عـىل ظهور رجال مسـلحني داخـل القاعة وعىل 
مـا وصفه بعض النواب بمحاولة االسـتيالء عىل 
السـلطة. وقال أحد النواب املعارضني إن القاعة 
مليئـة بأشـخاص مسـلحني بالـزي املدنـي من 
املوالني لرئيس املخابرات الصومالية فهد ياسـني 
حاج طاهر.   وقال نواب معارضون إن املسلحني 
ظهـروا يف قاعـة االجتماعـات مـن أجـل إرغام 
أعضـاء مجلس الشـعب عىل التصويـت من أجد 
تمديـد صالحيات الرئيس محمـد عبد الله محمد 
التـي انتهـت يف 8 فربايـر املايض.ورفـض بعض 
النواب التوقيع عىل دفرت الحضور، وأدى الصخب 
والفـوىض إىل إلغـاء االجتمـاع، دون أن تصـدر 

رئاسة املجلس أي تعليق عىل ما حدث.

ميانمار/ متابعة الزوراء:
مختلفـة  مناطـق  يف  األمـن  قـوات  فتحـت 
بميانمـار النـار عـىل املتظاهريـن املؤيديـن 
للديمقراطية، امس السـبت، ما أدى إىل مقتل 
50 شـخصا عىل األقل.ونقلـت ”رويرتز“ عن 
وسـائل إعالم محليـة، أن من بـني القتىل 13 
قتيالً يف مانداالي ثاني أكرب مدينة يف البالد، و9 
يف منطقة سـاجينج القريبة، و7 يف العاصمة 
التجاريـة يانغون.وجاءت مظاهرات السـبت 
اسـتجابة لدعوة وجههـا نشـطاء، الجمعة، 
لتنظيم احتجاجات جديدة مناهضة لالنقالب 
يف عطلة نهاية األسبوع، بالتزامن مع احتفال 
املجلـس العسـكري بيـوم القوات املسـلحة، 

يف وقت تعـرض مقر حزب رئيسـة الحكومة 
املدنية املعزولة، أونغ سـان سو تيش، لهجوم 
بقنبلة.كمـا اسـتعرض املجلـس العسـكري 
قوتـه بتنظيم عرض عسـكري كبري السـبت، 
لالحتفـال بـ“يـوم القـوات املسـلحة“، فيما 
تواصلت االحتجاجات املسـتمرة منذ أسـابيع 
ضد االنقالب العسـكري، والتي يقابلها بقمع 
شديد.وتشـهد البالد موجة مـن االضطرابات 
منـذ أطاح الجيش بحكومة أونغ سـان سـو 
تيش من السـلطة، عرب انقالب يف أول فرباير/
شـباط املايض، ما أدى إىل اندالع انتفاضة عىل 
مسـتوى البـالد دعـا خاللها املتظاهـرون إىل 

إعادة الديمقراطية.
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الزوراء/ حسني فالح:
أكد رئيـس مجلـس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، أن هناك من يحـاول أن يبتز 
الدولـة تحت عنوان او مسـميات كاذبة، 
وفيمـا لفـت اىل ان الصحفيني سـاهموا 
بأقالمهـم يف محاربة اإلرهاب والطائفية 
املقيتـة، مبينا ان للصحافة دورا كبريا يف 
تهيئة املجتمع لالنتخابات املقبلة، اشـار 
نقيـب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد 
الصحفيـني العرب، مؤيـد الالمي، اىل ان 
العراق قدم 475 شـهيدا وهذا لم نشهده 
يف الحرب العامليـة الثانية وحرب فيتنام، 
مؤكدا ان الصحفيني سـاهموا يف تحقيق 
النرص الكبري عىل داعش بنقلهم الصورة 

الحقيقية للمعارك.
وقال الكاظمي، يف كلمة له خالل حضوره 
حفـل افتتـاح مبنـى نقابـة الصحفيني 
العراقيني وتكريم عوائل شهداء الصحافة 
يف نقابة الصحفيـني العراقيني، حرضته 
أكـون وسـط  أن  ” سـعيد  ”الـزوراء“: 
األرسة الصحفيـة واإلعالمية، وأن اكون 
جزًءا من هـذه األرسة التي قدمت الكثري 
للعـراق، ولعبـت دوًرا حقيقًيا يف صناعة 
مجتمعنا“.وأضـاف أن ”الحكومة بذلت 
جهـدا كبريا وقدمـت الدعم اللوجسـتي 
لكـن  الفاتيـكان،  بابـا  زيـارة  خـالل 
الصحافـة واإلعالم هما من نقل الصورة 
نسـتذكر  للعراق“.وتابـع:  الحقيقيـة  

شـهداء الصحافة هؤالء يجب أن يكونوا 
يف الذاكرة دائًما، وان يشكلوا حافزًا لنقل 
كلمة الحقيقة بواعز الضمري، ومن واجب 
الحكومة أن ترعى هذه الرشيحة املهمة، 

عوائل شهداء الصحافة“.ودعا الكاظمي 
الصحافـة إىل أن توجـه انتقاداتها يوميا 
لـكل حالـة سـلبية تؤرشهـا يف الدولـة 
العراقيـة، بما يف ذلـك الحكومة ورئيس 

الوزراء“، مؤكدا أن ”النقد البناء هو الذي 
يبني الدولة“.وأشـار إىل أن ”الصحفيني 
سـاهموا بأقالمهم يف محاربـة اإلرهاب 
والطائفية املقيتـة والعنرصية، وحاربوا 

داعـش والتدخـالت األجنبيـة، الفتـا إىل 
أن ”البعـض يحاول أن يحـول العراق اىل 
سـاحة لتصفيـة الحسـابات اإلقليميـة 
والدولية، لكن الصحفيني لعبوا دوًرا كبريًا 

وشجاًعا يف التصدي لهذا االمر“.ولفت إىل 
أن ”النظام السـيايس بعد عام 2003 مر 
بظـروف صعبة ومعقدة انتجت يف بعض 
األحيان خيبات أمـل، وعىل الصحافة أن 

تلعـب دورهـا يف صناعة األمـل، املرسح 
والفن والشـعر واألغنية والصحافة كلها 

فرص لحب الحياة، وهذا ما نحتاجه“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@Â«@äáóm@Úflb«@ÚÓébÓé@ÚÓflÏÌ

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
الكفاح  سوقي  يف  الرئيسية  البورصة  توقفت 
عن  السبت،  امس  بغداد،  بالعاصمة  والحارثية 
..واستقرت  الشامل  الحظر  نتيجة  التداول 
أسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة 
منها  البعض  فتحت  التي  املحلية  باالٔسواق 
ابوابها يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٤٥٠٠٠ 
دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الرشاء ١٤٤٠٠٠ 
دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.كما ان البورصة يف 
لوجود عطلة  ايضا  تداوال  امس  تشهد  لم  اربيل 

رسمية فيها.

@ÚñäÏj€a@—”Ïm@…fl@ã‘nèÌ@ä¸Îá€a
@ãƒ®a@kjèi@fiÎaán€a@Â«

@ÊbrzjÌ@ÊÜä¸a@Ÿ‹flÎ@ıaäåÏ€a@êÓˆä
Êb‡«Î@ÜaáÃi@µi@ÊÎb»n€a@çÌç»m@›jé

@äb§@ã�Çc@áyc@›n‘Ì@?†Ï€a@Âfl˛a
ÜaáÃi@¿@paäáÉæa

ÚÓ‹‡»€a@fi˝Ç@ãÇe@ÚibñgÎ@¡ibö@ÜbËìnéa@á»i

@áÌáßa@“ãó€a@ã»é@Zç◊ãæa@Ÿ‰j€a
Ò7j◊@pbjènÿfl@’‘y

@paÏ”@ÜÏuÎ@Ô–‰Ì@Ô€Îá€a@—€bzn€a
÷aã»€a@¿@ÚÓ€bn”

@Ô€bflÏó€a@k»ì€a@ê‹1@ b‡nua@ıbËn„a
\ÛöÏ–€a\Äi

@pb◊bjnía@fi˝Ç@›”˛a@Û‹«@bóÉí@50@›n‘fl
@äbπbÓfl@¿@Âfl˛a@…fl

“ãó€a@ã»é@¡jöÎ@ÚíÏìÃæa@ÚÌÎÜ˛a@Âfl@á®a@∂g@ÚÓib‘„@paÏ«Ü=æÎ¸a@›‡»€a@ÒäaÜ�@áÌáu@âÓ–‰m@knÿfl@÷brj„a@Êb◊äbjÌ@Ôfl˝€aÎ@fibuäÜ 4@ô6@ô

b–€c@741@Âfl@ãr◊a@ıb–ì€aÎ@b„ÎäÏÿi@pbÓœÏ€aÎ@pbibñ¸a@Üá»i@b»uaãm@›vèÌ@÷aã»€a
ÒbœÎ@Ú€by@20@Î@ÒáÌáu@Úibña@“¸a@5@Âfl@ãr◊c@›Óvèm@á»i

بغداد/ الزوراء:
السبت، بعدم محاسبة حاميل كارتات االستثناء  العامة، امس  املرور  وجهت مديرية 
 :» منه  الزوراء» نسخة  تلقت»  بيان   يف  املديرية  .وقالت  للتجوال  الشامل  الحظر  من 
محاسبة  بعدم  وجه  حسني،  اسماعيل  طارق  الحقوقي،  اللواء  العام  املرور  مدير  ان 
من لديهم استثناء من قيادة العمليات، وذلك لتمديد العمل باالستثناء لغايه االول من 
نيسان املقبل «.واعلنت قيادة العمليات املشرتكة، امس السبت، تمديد العمل بباجات 
االستثناء الخاصة بحظر التجوال.وقال املتحدث باسم القيادة اللواء تحسني الخفاجي، 
يف بيان مقتضب : انه «تقرر تمديد العمل بباجات االستثناء الخاصة بحظر التجوال».

واضاف ان «التمديد سيكون لغاية االول من نيسان املقبل».

@pbubi@Ô‹flby@Újéb´@‚á»i@ÈuÏm@äÎãæa
fiaÏvn€a@ãƒy@Âfl@ıb‰rné¸a

ÊbèÓ„@Âfl@fiÎ˛a@ÚÌbÃ€@bËi@›‡»€a@áÌá∏@á»i@

@@@2ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m

@@@4ô@›Óñb–m



الزوراء/ يوسف سلمان:

النواب  مجلس  رئاسة  قررت 

عىل  التصويت  جلسة  تكون  ان 

العامة  املوازنة   قانون  مرشوع 

اليوم االحد الساعة الثالثة من بعد 

الستمرار  بالنظر  وذلك   ، الظهر 

القانون  مرشوع  حول  النقاشات 

النهائية  اىل الصياغات  ، وللحاجة 

املوازنة  قانون  مرشوع   ملواد 

العامة ٢٠٢١.

فيما عقدت اللجنـــة املاليــــة 

السبت  امس  صباح   ، النيابية 

لوضع  مشرتكـا  اجتماعاً   ،

مرشوع  عىل  النهائية  الصياغات 

االتحادية  العامة  املوازنة  قانون 

والنفط  املالية  وزراء  بحضور   ،

والتجارة  والكهرباء  والتخطيط 

والعمل  واالسكان  واالعمار   ،

ورئيس   ، االجتماعية  والشؤون 

مجلس الخدمة االتحادي .

النيابية عن  املالية  اللجنة  وأعلنت 

نتائج أجتماعها الذي ترأسه نائب 

رئيس مجلس النواب بشري الحداد، 

بشكل مفصل بنود ومواد مرشوع 

تمت  كما  العامة  املوازنة  قانون 

دراسة املوازنات للوزارات الخدمية 

وأبواب الرصف للمشاريع الخدمية 

عىل  التصويت  إدراج  اىل  مشريا   ،

جلسة  أعمال  جدول  يف  املوازنة 

اليوم األحد .

إقرار  رضورة  الحداد  واكد 

األوضاع  تمس  ألنها  املوازنة 

الوزارات  بعمل  ومرتبطة  العامة 

الخدمية وتوفري فرص  واملشاريع 

معالجة  إىل  داعيا  للشباب،  عمل 

الغذائية  للمواد  األسعار  إرتفاع 

والبدائل  الحلول  وإيجاد  والسلع 

لتداعيات سعر الرصف، كما طالب 

القوى السياسية بحسم الخالفات 

للوصول إىل توافقات تمهد الطريق 

لتمرير املوازنة .

مجلس  رئاسة  أعلنت  ذلك  وازاء 

إقليم  حكومة  وفد  أن   ، النواب 

كردستان وافق عىل مقرتح الكتل 

قبل  من  عليه  املصادق  الربملانية 

اللجنة املالية النيابية بشأن حصة 

اإلقليم يف املوازنة العامة ٢٠٢١.

بشري  الربملان  رئيس  نائب  وقال 

الحداد ، يف مؤتمر صحفي مشرتك 

مع  املالية  اللجنة  اجتماع  عقب   ،

 » إن  الوزراء،  من  حكومي  فريق 

وفد حكومة إقليم كردستان وافق 

عليه  االتفاق  تم  الذي  النص  عىل 

يخص  بما  السياسية  الكتل  مع 

حصة اإلقليم» .

املالية  اللجنة   » ان  واضاف 

االتفاق  هذا  صّدقت   ، النيابية 

املوازنة  يف  مثبتة  مادة  وأصبح 

وال يمكن التالعب بها او الرتاجع 

عنها بأي شكل من االشكال ألنها 

اىل  مشريا   ، قانون»  مادة  باتت 

أن « وفد حكومة اإلقليم وممثيل 

الكردية يتعاملون مع هذا  الكتل 

من  عليه  واملوقع  املصّدق  النص 

يرضوا  ولن   ، املالية  اللجنة  قبل 

بالرتاجع عن هذا االتفاق» .

مجلس  رئاسة   » أن  واوضح 

مع  اجتماعا  ستعقد  النواب 

انعقاد  قبيل  الربملانية  الكتل 

الجلسة للتوصل إىل اتفاق لتمرير 

املوازنة» .

ويف وقت الحق ، تراجع نائب رئيس 

مجلس النواب بشري خليل الحـداد 

، عن اعالنه موافقة اللجنة املالية 

الدينار  رصف  سعر  عىل  النيابية 

العراقي مقابل الدوالر األمريكي يف 

املوازنة العامة .

للحداد  اإلعالمي  املكتب  ونفى 

ومواقع  منصات  ماتداولته   ،

إتفاق  حول  اإلجتماعي  تواصل 

والحكومة  النيابية  املالية  اللجنة 

ترأسه  الذي  اليوم  إجتماع  يف 

ان  ،مبينا  الرشيد  فندق  يف  الحداد 

« ماجرى بخصوص سعر الرصف 

تم مناقشة تداعياته ومانتج عنه 

األسعار  وإرتفاع  ومشاكل  تبعات 

.»

تضمن  االجتماع   » ان  واوضح 

اللجنة  بني  مستفيضة  مناقشة 

املعنيني  والوزراء  النيابية  املالية 

الكفيلة  والسبل  الحلول  لبحث 

الرصف  سعر  قضية  ملعالجة 

للدينار العراقي».

بغداد/ الزوراء:

حذرت وزارة الصحة والبيئة من تصاعد 

وفيما  كورونا،  بفريوس  االصابات  اعداد 

اعلنت اطالق الوجبة االوىل من اللقاحات 

اىل  املواطنني  يف ٨١ منفذا يف بغداد، دعت 

التسجيل للحصول اىل اللقاحات.

أنه  «الزوراء»:  تلقته  للوزارة  بيان  وذكر 

والبيئة  الصحة  وزير  لتوجيهات  «تنفيذاً 

حسن التميمي اطلقت دائرة صحة بغداد 

اللقاح  حملة  من  األوىل  الجولة  الرصافة 

الرصافة  جانب  يف  كورونا  فريوس  ضد 

من  ميدانية  ومتابعة  برئاسة  بغداد  من 

الرصافة  بغداد  صحة  عام  مدير  قبل 

عرشة  يف  الساعدي  الغني  عبد  الدكتور 

قطاعات وعرب ٣٥ منفذاً يف الرصافة من 

أصل ٦٦٠ منفذاً يف عموم العراق إلعطاء 

لقاح اسرتازنيكا للمواطنني».

الكرخ  صحة  «دائرة  أن  البيان  وأضاف 

من  االوىل  الجولة  االخرى  هي  اطلقت 

اللقاحات بـ ٤٦ منفذا تلقيحيا».

والبيئة،  الصحة  وزارة  أعلنت  ذلك،  اىل 

استالم  عىل  املواطنني  من  إقبال  تسجيل 

لقاح كورونا.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، الدكتور 

«الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  البدر،  سيف 

إقباالً  سجلت  والبيئة  الصحة  «وزارة  إن 

املواطنني بالتوجه الستالم  جيداً من قبل 

اللقاح».

ويف السياق نفسه، أصدرت وزارة الصحة 

بشأن  بياناً  السبت،  امس  والبيئة، 

لقاحات كورونا واهمية تعاطيها من قبل 

املواطنني.

تلقته  الذي  البيان  يف  الوزارة  وقالت 

«الزوراء» : « ال زالت جائحة كورونا تمثل 

لألنظمة الصحية يف مختلف  تحدياً كبرياً 

الدول ،حيث وصل عدد االصابات بالعالم 

إىل اكثر من ١٢٧ مليون اصابة وما يقارب  

املتتالية  املوجات  خالل  وفاة  مليون   ٢٫٧

املوجة  وأخرها  العالم  دول  ترضب  التي 

الثالثة للجائحة التي تعصف بدول عدة . 

االصابات  بعدد  «التصاعد  واضافت: 

االلتزام  عدم  نتيجة  العزيز  بلدنا  يف 

تطبيق  يف  والتلكؤ  الوقائية  باالجراءات 

التبعات  بسبب  الشامل  الصحي  الحظر 

االقتصادية والعبء املعييش عىل اصحاب 

صعوبة  اىل  ئودي  ما  املحدود  الدخل 

الوباء وضعف تطبيق  السيطرة عىل هذا 

تلك االجراءات.

الصحة  وزارة  «حرصت  البيان:  وتابع 

التطورات  مراقبة  عىل  الجأيحة  بدء  منذ 

إلنتاج  العلمية  البحوث  ونتأيج  العلمية 

اللقاح املخصص لكوفيد١٩ ، وفور اعالن 

تحالف كايف - مرفق كوفاكس عن انشاء 

العادل  التوزيع  لضمان  دويل  تحالف 

للقاحات وفتح باب االنضمام اليه ، فقد 

سارع العراق اىل االنضمام اىل هذا املرفق 

وتم توقيع اتفاقية االنضمام اىل املرفق يف 

التواصل  ، وكذلك  ايلول عام ٢٠٢٠  شهر 

لضمان  وسينوفارم  فايزر  رشكات  مع 

، واستطعنا  التعاقد معهما بشكل مبكر 

تكفي  جرعة  مليون   ٢٠ عىل  التعاقد 

اوىل  املواطنني كمرحلة  لتلقيح ٥٠ ٪ من 

من خطة التحصني الوطنية .» 

الصحية  أن»املؤسسات  اىل  البيان  واشار 

لقاح  من  جرعة  الف   ٥٠ توزيع  أنجزت 

االختطار  ذات  الرشائح  عىل  سينوفارم 

والصحية  الطبية  املالكات  من  العايل 

االمراض  أصحاب  و  االمنية  واالجهزة 

من  جرعة  الف   ٣٣٦ توزيع  وتم  املزمنة 

يوم  استالمه  تم  الذي  اسرتازنيكا  لقاح 

الخميس املايض من مرفق كوفاكس عىل 

عموم  يف  تلقيحيا  منفذا   ٦٦٠ من  اكثر 

الالزمة  االستعدادات  كل  توفر  مع  البالد 

الستقبال املواطنني وتلقيحهم ، وبارشت 

بتلقيح  السبت  اليوم  الصحية  املراكز 

املواطنني املسجلني ضمن قاعدة التسجيل 

االلكرتوني الوطنية».

اللقاحات  أهمية  «عىل  الوزارة  وأكدت 

التي تعترب السبيل االٔقرص للسيطرة عىل 

االصابة  من  االنسان  تحمي  حيث  الوباء 

باملرض بنسبة ترتاوح بني ٧٠-٩٥٪� يف 

ولكنها  عامليا  املقرة  اللقاحات  مختلف 

 �٪١٠٠ بنسبة  الشديدة  االصابة  تمنع 

نشري  وكذلك   ، الوفاة  خطر  من  وتحمي 

اىل مأمونية وسالمة اللقاحات وفعاليتها 

العاملية  الصحة  كونها مقرة من منظمة 

والهئيات العلمية الدولية».

اىل  باالرساع  «املواطنني  الوزارة  ودعت 

املعتمدة  الصحية  املراكز  يف  التلقيح 

وفق  االٕلكرتونية  املنصة  عىل  للمسجلني 

املواعيد املرسلة لهم ، وأيضا لرشيحة غري 

املختص  املوظف  سيقوم  حيث  املسجلني 

يف املركز بتسجيلهم ضمن قاعدة البيانات 

ومن ثم تلقيحهم كما دعت كافة الوزارات 

وغري  الحكومية  الدولة  ومٔوسسات 

الحكومية ومنظمات املجتمع املدني عىل 

عرب  بالتسجيل  لالٕرساع  منتسبيها  حث 

املنصة االلكرتونية لتلقي اللقاح.

املايض  الخميس  الصحة،  وزارة  وأعلنت 

آسرتازينيكا  لقاح  من  وجبة  أول  وصول 

اىل العراق، فيما جددت دعوتها للمواطنني 

التطبيق  عرب  اللقاح  عىل  التسجيل  اىل 

االلكرتوني.

البدر  سيف  الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 

إن»أول  (واع):  العراقية  األنباء  لوكالة 

إىل  وصلت  آسرتازينيكا  لقاح  من  وجبة 

ألف جرعة من أصل  بواقع  ٣٣٦  العراق 

مبيناً  تباعاً»،  ستصل  جرعة  مليون   ١٦

أن «هذا اللقاح تم التعاقد عليه مع مرفق 

الصحة  منظمة  وبإرشاف  كوفاكس 

العاملية».

لقاح  عىل  تعاقد  «العراق  أن  وأضاف 

سينوفارم الصيني بواقع ٢ مليون جرعة 

وسبوتنيك V الرويس بمليون وفايزر بـ٣  

ماليني».

اىل  للمواطنني  دعوته  البدر  وجدد 

الذي  االلكرتوني  التطبيق  «التسجيل عرب 

الحصول  لضمان  الصحة  وزارة  أطلقته 

نصية  رسالة  تصل  حيث  اللقاح،  عىل 

ألخذ  واملكان  الزمان  لتحديد  الهاتف  عىل 

اللقاح».

واشنطن/ متابعة الزوراء:
للمراكز  السابق  املدير  ردفيلد،  روبرت  يعتقد 
األمريكية للسيطرة عىل األمراض والوقاية منها 
«يس دي يس» CDC أن فريوس كورونا قد تسلل 
تلفزيونية  ملقابلة  وفقاً  الصني،  يف  مخترب  من 

معه.
صحي  منصب  أعىل  شغل  الذي  ردفيلد،  وأشار 
السابق  الرئيس  عهد  خالل  املتحدة  الواليات  يف 
دونالد ترمب لشبكة «يس إن إن» CNN يف البداية 
يف  باالنتقال  بدأ  الفريوس  هذا  «أن  تقديراته  إىل 
يف  ووهان  يف  وأكتوبر  سبتمرب  بني  ما  وقت 

الصني».
«أنا  قال  فقط»،  «رأيا  يقدم  أنه  تشديده  وبعد 
مع وجهة النظر بأنني ال أزال أعتقد أن املسبب 
هو  ووهان  يف  الفريوس  لهذا  ترجيحا  األكثر 

مخترب، وقد تسلل».
وهذا  هذا،  يصدقون  ال  الناس  «بعض  وأضاف 
إىل  املطاف  نهاية  يف  سيتوصل  فالعلم  جيد، 
تصيب  أن  عادي  غري  أمرا  ليس  لكن  السبب. 
مخترب  يف  عليها  العمل  يتم  تنفسية  فريوسات 

عامال فيه».
الصني  وسط  يف  تقع  التي  ووهان  ومدينة 
الذي  الفريوسات»  لعلم  ووهان  «معهد  تضم 
أجرى تجارب مكثفة عىل فريوسات كورونا يف 

الخفافيش.

وقال ردفيلد: «هذا ال يشري إىل أي عمل متعمد، 
أمضيت  وقد  فريوسات  عالم  لكني  رأيي.  هذا 

حياتي يف علم الفريوسات».
انتقل  (الفريوس)  هذا  أن  أعتقد  «ال  وأضاف: 
تلك  يف  ثم  إنسان،  إىل  خفاش  من  ما  بطريقة 
الذي  الفريوس  هذا  أصبح  الزمن  من  اللحظة 
املعدية  الفريوسات  أكثر  من  اإلنسان  إىل  وصل 
إىل  إنسان  من  وتنتقل  البرشية  عرفتها  التي 

إنسان».
ولفت اىل أنه «عادة عندما ينتقل فريوس حيواني 
املصدر إىل اإلنسان، يستغرق األمر بعض الوقت 
يف  فاعلية  وأكثر  أكثر  يصبح  كيف  ليكتشف 
االنتقال من إنسان إىل آخر. ال أعتقد أنه منطقي 

من الناحية البيولوجية».
الحوار  يدير  الذي  وعندما سأل سانجاي غوبتا 
ضيفه ردفيلد إن كان يظن أن الفريوس تم صنعه 
االنتشار،  يف  فاعلية  أكثر  ليصبح  مخترب  داخل 
«لنقل فقط  السابق  أجاب مدير «يس دي يس» 

إنه لدي فريوس كورونا وأقوم بالعمل عليه».
ننمي  أن  نحاول  املختربات  يف  «معظمنا  وقال 
تنمو  كي  نساعدها  أن  ونحاول  فريوسات. 
يصبح  حتى  وأفضل،  وأفضل  أفضل  بطريقة 
بإمكاننا إجراء تجارب عليها لفهمها. أنا أكّون 

الفكرة بهذه الطريقة».
السائدة  النظرية  مع  ردفيلد  آراء  وتتعارض 

الذي  سارس-كوف-٢  فريوس  بأن  العلماء  بني 
يرتبط جينيا بفريوس كورونا يف الخفافيش قد 
انتقل إىل البرش بشكل طبيعي وربما عن طريق 

حيوان وسيط.
األوىل  اإلصابات  من  كبرية  نسبة  ربط  تم  وقد 
ويناير ٢٠٢٠ بسوق هوانان  ديسمرب ٢٠١٩  يف 
لألسماك يف ووهان الذي كان يبيع ايضا حيوانات 

برية.
أو  الوباء  مصدر  السوق  هذا  يكون  أن  وُيشتبه 

لعب دورا مهما يف تفشيه.
حول  تحقيقا  العاملية  الصحة  منظمة  وأجرت 
وشمل  فرباير  حتى  يناير  من  استمر  الفريوس 

الصني، ومن املقرر أن تعلن نتائجه قريبا.
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القاهرة/ مابعة الزوراء:

شـهدت السـاعات األوىل مـن صبـاح 
امس السـبت كارثـة جديدة يف مرص، 
تمثلت يف انهيـار عقار بمنطقة جرس 
السويس بالقاهرة، ما أسفر عن وفاة 
8 أشخاص وإصابة 29 آخرين، فضال 
عن جنوح سـفينة يف قناة السويس، 
فيما أعرب رئيسـا الجمهورية  برهم 
صالح والـوزراء مصطفى الكاظمي، 
عن تعازيهما، وعمق حزنهما للرئيس 
املرصي عبد الفتاح السـييس، بحادثة 

سوهاج. 
الحـادث يأتي بعد سـاعات قليلة من 
حادث تصـادم قطاريـن يف محافظة 
سوهاج، ما تسبب يف وفاة 19 شخصا 

وإصابة أكثر من 185 آخرين.
ونقلـت سـيارات اإلسـعاف املصابني 
يف حادث انهيـار عقار بمنطقة جرس 
السـويس حى السالم أول، ملستشفى 
السـالم وعني شـمس العام، حيث تم 
الدفع بــ 40 سـيارة إسـعاف ملوقع 

الحادث.
املركزيـة  العمليـات  غرفـة  وتلقـت 
بمحافظـة القاهرة بالًغا ىف السـاعة 
٣ فجـر امس السـبت بانهيـار عقار 
مكون من بـدروم و أريض و9 طوابق 
متكررة بشـارع الثالجة تقسيم عمر 
بـن الخطاب بجوار محطة مرتو عمر 
بـن الخطـاب جـرس السـويس (حي 

السالم 1).

ووصـل ملـكان عقار جرس السـويس 
املنهار فريق من النيابة العامة ورجال 
األدلة الجنائية بمديرية أمن القاهرة.

وبشأن حادثة تصادم القطارين بعث 
رئيس الجمهورية برهم صالح، برقية 
تعزيـة إىل الرئيس املرصي عبد الفتاح 
السـييس، بوفـاة عـدد مـن املدنيـني 
بحادث تصادم القطارين يف محافظة 

سوهاج.
 : تعزيتـه  برقيـة  يف  صالـح  وقـال 
بحـزن وألم بالغـني وبقلـوب مؤمنة 
بقضـاء الله وقـدرِه، تابعنـا الحادث 
األليـم بتصادم قطاريـن يف محافظة 
سوهاج، وأسفر عن وفيات وإصابات 
من املدنيني، وأننا إذ نبعث لفخامتكم 
ولعائالت املتوفني ولشـعب جمهورية 
مرص الشقيق، باسم الشعب العراقي 
وأصـدق  التعـازي  أحـّر  وباسـمنا، 
املواسـاة، سـائلني املوىل عـز وجل أن 
يتغمد املتوفني بواسـع رحمته وُيلهم 
ذويهم جميل الصرب والسلوان وحسن 
العزاء، وأن يمـّن عىل جميع املصابني 
بالشفاء العاجل، ويحفظكم والشعب 
املرصي من كل سـوء ومكروه، ويديم 

عليكم نعمة الصحة والعافية.
يف غضـون ذلك أعـرب رئيس مجلس 
الـوزراء، مصطفـى الكاظمـي، عـن 
للرئيـس  ومواسـاته  حزنـه  عميـق 
املرصي عبد الفتاح السـييس، بحادثة 

سوهاج.

وقال مكتـب الكاظمي يف بيان تلقت“ 
الزوراء“ نسخة منه، إن األخري ”اجرى 
اتصـاال هاتفيا مع رئيـس جمهورية 
مـرص العربية عبـد الفتاح السـييس 
لتقديم التعـازي بالحادث االليم الذي 

شهدته مدينة سوهاج“.
وعـرب الكاظمي خـالل االتصـال عن 

”عميـق حزنـه ومواسـاته للرئيـس 
السـييس وشـعب مـرص الشـقيقة، 
بالحـادث االليـم الـذي راح ضحيتـه 
عدد من املواطنـني، مبتهال اىل الباري 
عـّز وجـل أن يلهـم أهـايل الضحايـا 
الصـرب، وأن يتغمـد الراحلني بواسـع 
رحمتـه وندعـو بقلـوب صادقـة أن 

يمّن سـبحانه عىل املصابني بالشفاء 
ورسعة التعايف“.

ويف السـياق ذاته أعلـن رئيس مجلس 
الكاظمي، تأجيل  الوزراء، مصطفـى 
القمـة الثالثيـة بـني العـراق ومرص 
واألردن، واملقرر عقدها امس السـبت 

يف بغداد.

وقـال الكاظمي يف تغريـدة عرب تويرت 
: ”نعـزي جمهوريـة مصــر العربية 
باملصاب األليـم جراء حادثة اصطدام 
القطارين، داعـني بالرحمة للضحايا 

والشفاء العاجل للمصابني“.
وأضاف ”تضامناً مع فاجعة اخواننا، 
نعلن تأجيـل القمة الثالثيـة يف بغداد 
اىل القريـب العاجل، مـع عقد اجتماع 
خارجيـة  لـوزراء  املقبـل  االسـبوع 
البلـدان الثالثـة لتحديد موعـد جديد 

ألنعقادها“.
يف غضون ذلك اعلنت وزارة الخارجية 
العراقيـة، تأجيـل االجتمـاع الوزاري 

الثالثي.
وقالت الوزرارة يف بيـان : انه ”نتيجًة 
للحادث املؤِسـف الذي ألمَّ باألشقاء يف 
جمهورّية مرص العربيـة، إثر تصادِم 
قطاريـن يف محافظة سـوهاج والذي 
أودى بحيـاة العديـد مـن املواطنـني، 

وإصابة أعداد أخرى منهم“.
قنـاة  يف  سـفينة  جنـوح  وبشـأن  
السـويس قـال الفريق أسـامة ربيع 
رئيس هيئة القناة إن 321 سـفينة يف 
وضع االنتظـار منذ جنوح السـفينة 
صبـاح الثالثـاء، وذلك خـالل مؤتمر 
صحفي تحدث فيه عن تطورات جهود 

تعويم سفينة الحاويات البنمية.
ولفـت ربيـع إىل أننـا ”شـكلنا غرفة 
عمليـات بهـدف وضع خطـة لتعويم 
أن  إىل  مشـريا  الجانحـة“،  السـفينة 

”الحادث لن يؤدي إىل تلوث القناة“.
وأكـد ربيع أننـا ”يف موقف صعب ألن 
السـفينة الجانحة كبرية جدا وتحمل 
مـن  ضخمـة  كميـات  متنهـا  عـىل 
البضائع“، الفتا إىل أن ”جنوح السفية 
وقع يف املمـر القديم للقنـاة وليس يف 

املمر الجديد“.
وقال إن سوء األحوال الجوية ورسعة 
الريـاح سـاهمت يف جنوح السـفينة 
إىل  مشـريا  السـبب،  ليسـت  لكنهـا 
أنه تمـت إزالـة 9000 طن مـن مياه 

الصابورة من السفينة الجانحة.
وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن لم 
تقع أي إصابات أو وفيات جراء جنوح 
السـفينة يف القناة، مؤكدا العمل عىل 
توسيع عمليات الحفر حول السفينة 

وتعويمها.
وقال إن هناك 14 سفينة قطر تشارك 
يف عمليـة تعويم السـفينة الجانحة، 
الفتا إىل أن دفة السفينة عادت للعمل 
مجددا وأن مؤخرة السـفينة الجانحة 
بـدأت يف التحـرك الليلـة املاضية قبل 

توقف عملية إعادة التعويم.
ولفـت ربيـع إىل أن هنـاك صعوبـات 
تواجه عملية تعويم السفينة الجانحة 
منها حالة املد والَجزر والرتبة و ارتفاع 
السـفينة و حمولتهـا، رافضا تحديد 

سقف زمني لتعويم السفينة.
وقال: ”هناك تحقيقات جارية لكن ما 

يشغلنا هو عودة املالحة البحرية“.
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الجزائ/متابعة الزوراء:
 تدخل الجزائر بعد عدة أسابيع مرحلة جديدة 
مـن مسـار سـيايس متقلـب بني السـلطات 
الجديدة والحراك الشـعبي، بإجـراء انتخابات 
ترشيعيـة مبكرة بعد قـرار الرئيس عبداملجيد 
تبون حل الربملان مطلع الشهر الجاري. ورغم 
أن بعـض األصوات ترى يف هذه العملية فرصة 
لتشـكيل خارطة سياسـية تكون فيها بصمة 
الجزائريـني واضحة، يبدو االسـتحقاق تائها 

بني تحديات التنظيم وخطاب التغيري.
ويثري اتجـاه الجزائر إىل عقـد اقرتاع ترشيعي 
سـابق ألوانه الصيف املقبل الكثري من الجدل، 
رغم التطمينات التي قدمتها السلطات للحراك 
الشـعبي بأن هـذه العملية لن تسـتثني أحدا 
وأنها سـتحقق مطالب الجزائريني عىل النحو 
الـذي يريدونـه لبنـاء دولتهـم الديمقراطيـة 

والقطع نهائيا مع املايض.
ومنـذ اإلعالن عـن موعـد تنظيـم االنتخابات 
الترشيعية املبكـرة، وحتى قبلهـا، أكدت عدة 
أحزاب سياسية يف الجزائر أنها ستشارك فيما 
أعلنت أخرى أنها ستقاطع العملية لعدم ثقتها 
يف العملية، وسـط ترجيح املراقبـني أن يكون 
للمسـتقلني حضـور قوي يف هذا االسـتحقاق 

املزمع يف الـ12 من يونيو املقبل.
أبرز التحديات أمام االنتخابات الترشيعية

* عودة احتجاجات الحراك الشـعبي ولو أنها 
بوترية أقل بسبب قيود األزمة الصحية

* نسـبة املشـاركة يف االقـرتاع رغـم القانون 
االنتخابي الجديد الذي يوفر فرصة للجميع

* تركيبة الربملـان الجديد حيث من املرجح أن 
تطغى عليه التحالفات بني الكتل الفائزة

ويف خضـم هـذا املسـار الذي تريد مـن خالله 
السـلطات إثبـات حالـة القطيعة مـع نظام 
عبدالعزيـز بوتفليقة برزت عدة تحديات ليس 
مـن املرجـح أن تسـاعد عـىل نجـاح العملية 
التي تراهن عليها السـلطات، من بينها نسبة 

املشاركة وعودة االحتجاجات.
يقـدم قانـون االنتخابـات الجديد تسـهيالت 
بصفة استثنائية ملختلف التشكيالت السياسية 
وخاصة الراغبني يف الرتشـح بصفة مستقلة، 
حيث يشرتط عىل الجميع جمع عدد معني من 
التوكيالت لدخول السـباق دون تطبيق قاعدة 
إقصائية حول رضورة الحصول عىل نسـبة 4 
يف املئة من األصوات يف االنتخابات السابقة مع 
مجانية القاعات وطبع امللصقات بالنسبة إىل 

الشباب.
كما منح تسهيالت خاصة للشباب، من خالل 
رشط منـح نصـف عـدد مرتشـحي القوائـم 
االنتخابيـة ملـن تقـل أعمارهم عن 40 سـنة، 
وتخصيـص ثلثهـا للحاصلـني عىل شـهادات 

جامعية.
ويبـدو أن هـذا التوجه أوجد رغبـات كثرية يف 
الرتشـح، خاصة بالنسبة إىل القوائم املستقلة 
التـي تـرى أن االكتفـاء بالتوقيعـات لدخول 
ويقـول  مسـاعد.  عامـل  املنافسـة  سـباق 
مراقبـون جزائريـون إن ”األحـكام االنتقالية 
التـي جاء بها قانـون االنتخابات نجمت عنها 

حمى انتخابات“.
ومـن املسـتبعد فـوز حـزب معـني باألغلبية 
إذ سـتجد  املزمعـة،  االنتخابـات  يف  املطلقـة 
نفسـها يف نهاية املطاف مضطرة إىل تشـكيل 
تحالفات سياسية فيما بينها. ومع ذلك يعتقد 
البعض أن املستقلني قد يصبحون رقما صعبا 
يف هـذه التحالفات إذا ما كتـب لهم النجاح يف 

دخول الربملان.
موقف األحزاب

أكد رئيس حزب التجديد والتنمية أسري طيبي 
أن رفع حاجـز العتبة من قانـون االنتخابات 
الجديد وتطبيق التوقيعات الشـخصية للوائح 
السياسـية  األحـزاب  كافـة  عـىل  الرتشـيح 
واملستقلني سيضعان الجميع عىل خط واحد، 
ويحققان مبدأ تكافؤ الفرص بني الجميع بعد 
عقود من هيمنة أحزاب السلطة عىل املجالس 
املنتخبة واإلقصاء املربمج لألحزاب املستجدة.

وقال طيبي،إن ”القانون الجديد عىل ما يحسب 
عليـه، فإنه ينتظـر أن يحقق تحوال سياسـيا 
هاما يف البالد، ويعيد رسم الخارطة السياسية 
بشـكل يرتجم اإلرادة الحقيقيـة للجزائريني، 
وأن املرونة التي تبديها السـلطة العليا لتنظيم 
االنتخابات يف التعاطي مع رشطي املناصفة يف 
اللوائح بني الرجال والنسـاء وحضور الشباب 
تدفـع باتجـاه التشـجيع عـىل دخول سـباق 

االستحقاق الربملاني“.
ولفـت إىل أن القانـون املذكـور أرىس قواعـد 
التمثيل الحقيقي للشارع وأنه يحفز الناخبني 
عىل اإلقبـال عىل عملية االقـرتاع، ألن  اآلليات 
إرادة  أتاحهـا تسـمح بالحفـاظ عـىل  التـي 
الناخبـني، عكس العقود املاضيـة التي هيمن 
فيهـا املال السـيايس، ألن العمل كان قد سـار 
عـىل اختيار القائمة بمن فيهـا أو تركها بمن 
فيهـا، واآلن بـات االختيـار ممكنا بـني أفراد 
الالئحـة الواحدة، األمر الذي سـينهي مسـألة 
اللوائـح ويف  الرتتيـب ويف  البيـع والـرشاء يف 

األحزاب.
ويبـدو أن مسـألة فـرض جمـع التوقيعـات 
الشخصية عىل كافة األحزاب واملستقلني باتت 
تلقـي بظاللهـا عىل ما كان يعـرف بـ“القوى 
التقليدية“، ولم يعد االنتشار األفقي والتواجد 
يف جميع املحافظات والبلديات كافيني لضمان 
تواجدهـم يف السـابق، ألن النزول إىل الشـارع 
لجمع تلـك التوقيعـات هو امتحـان حقيقي 

وغري مسبوق لهؤالء.
وال ُيسـتبعد غيـاب أحـزاب كبـرية يف بعـض 
املحافظات عكس االسـتحقاقات املاضية، ألن 
العملية تتطلب عمال ميدانيا وتعبئة قوية وقد 

يرسب هؤالء يف أول امتحان.
وكان حـزب جبهة العدالـة والتنمية اإلخواني 
قد راسـل الرئيس تبون مـن أجل تأجيل موعد 
االنتخابـات، وبرر العضـو القيادي لخرض بن 
خـالف الطلـب بـ“صعوبة التوفيـق يف حملة 
جمـع التوقيعات يف ظل األجنـدة الزمنية التي 
يسـتنزف منها رمضان شـهرا كامال ترتاجع 
فيه وتـرية األداء“، ليكون بذلـك قد ظهر أحد 

أوجه ضعف التيار اإلخواني.
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بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة الصحة والبيئة، امس السـبت، 
املوقـف الوبائـي اليومـي لفـريوس كورونـا 
املستجد يف العراق، وفيما اكدت تسجيل 5062 
اصابة جديدة و20 حالة وفاة وشـفاء 4368 
حالـة، حددت دائرة صحـة الرصافة التوزيع 

الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكـرت الـوزارة يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: 
ان عـدد الفحوصـات املختربيـة ليـوم امس: 
35661، ليصبـح عـدد الفحوصـات الكلية: 
7871105، مبينـة انـه تـم تسـجيل 5062 
اصابة جديدة و20 حالة وفاة وشـفاء 4368 

حالة.
واضافـت: ان عـدد حـاالت الشـفاء الـكيل: 
741115 (%89.6)، اما عدد حاالت االصابات 
الكيل: 827157، بينما عدد الحاالت التي تحت 
العـالج: 71865، يف حني عدد الحاالت الراقدة 
يف العناية املركزة: 493، وعدد حاالت الوفيات 

الكيل: 14177.
مـن جهته،اعلـن مديـر عـام صحـة بغـداد 
الرصافة عبد الغني الساعدي، تسجيل 1071 
اصابـة جديدة بفـريوس كورونـا بينها 662 

حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.
وقـال السـاعدي يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: 
ان ”املؤسسـات الصحيـة سـجلت يف جانـب 
بفـريوس  جديـدة  اصابـة   1071 الرصافـة 
كورونـا موزعـة كالتـايل: 662 حالـة خالل 
الرصـد الوبائي  للقطاعـات الصحية : قطاع 
االعظمية 63 حالـة من خالل الرصد الوبائي 
/قطاع البلديـات الثانـي 31 حالة من خالل 
الرصد الوبائي / قطاع البلديات االول 33 حالة 
من خالل الرصد الوبائي/ قطاع الرصافة 24 
حالة من خالل الرصد الوبائي/ قطاع الشعب 
67 حالـة من خـالل الرصد الوبائـي/ قطاع 
املدائن 197 حالة مـن خالل الرصد الوبائي/ 
قطـاع النهـروان 69 حالة من خـالل الرصد 
الوبائـي/ قطاع بغـداد الجديدة 33 حالة من 

خالل الرصد الوبائي/ قطاع الصدر 63 حالة 
مـن خالل الرصد الوبائي/ قطاع االسـتقالل 

82 حالة من خالل الرصد الوبائي.
واشـار اىل ان 409 حالة خـالل مراجعتهم 
للمؤسسـات الصحية : 69 حالة  يف مدينة 
الصـدر موزعة عىل املحـالت/ حي الكوفة 
/ االستكشـافات /  الحميدية / الكيارة / 
56 و  57 و  الزراعـي / و10 و12 و35 و 
 14  /   32/  59/  35  /  37/    55/   54
/ /  االورفـيل  / الحبيبيـة /حي طارق / 
جميلـة  /  ق51 / 519 / 520 / 521 / 
 542 / 538 /  553 / 544 / 550 / 546
 /  555  /   547/  552  /  513  /  565  /
519 / 520 / 521 / 546 ، 16 حالـة   يف 
شارع فلسـطني محلة / 505/ خلف مول 
النخيل / 503 / 502 / 508/ املستنرصية 
/ سـاحة بـريوت    / 510 ، 33 حالـة   يف 
الشـعب  محلة  /  الجمعيات / 337 /حي 
اور /  حي البساتني / / 333/ 341   /321 
/ 324 ، 18 حالـة   يف منطقـة الزعفرانية 

توزعت عىل املحالت / 769 /979/  952/ 
حي السكك /  / 62 9 / 954 /  955 /  / 
979 ، 21 حالـة    يف النهروان / الزراعي / 
حي الوحدة ، 19 حالة   يف املدائن/ التاميم 
/ الوردية / الرياض / قرب جامع الفاروق  
/ العروبـة   / العريفيـة / الكرغوليـة  /   
جـرس دياىل  / الجعـارة / مرشوع الوحدة   
، 9 حـاالت  يف الحسـينية محلـة /  222 / 
الراشدية / السكالت    / كمرية / االنصار / 
225 /220 ، 3 حاالت  يف منطقة الكفاءات  
محلـة 766  ، 18 حالـة  يف منطقة الكرادة 
محلـة 901 / الجلود / 910 / 925 / 903 
/ 905 / 906 / 907/ 930 / ، 26 حالـة   
يف منطقـة بغـداد جديـدة محلة / شـارع 
املسبح / 725 / 719 / 703 ، 27 حالة  يف 
منطقة االمني محلة / 711 / 714  / 735 
/ 738 / 731 / املعلمني / الثانية / االمني 
االوىل  / نـواب ضباط ، 15 حالة يف منطقة 
 12  ،  730  /  756  /  729 املشـتل محلـة 
حالة يف منطقة الغدير محلة 704 / 706 ، 

18 حالة يف منطقـة العبيدي محلة / 765 
جامع االمام عيل (ع ) / السوق  / الشهداء  
/ 762 / 762 / 768 ، 8 حاالت يف منطقة 
زيونة  محلة / 714  / تقاطع ميسلون ، 6 
حاالت يف منطقة املعامل / 777  / الزراعي 
، 8 حـالت يف منطقة الوزيرية محلة 301 ، 
6 حاالت يف منطقة معسـكر الرشـيد ، 26 
حالـة   يف االعظميـة محلـة/ 312/ 310 
/ جامـع براثـا / 315 / 304  / 308 / 
314 ، 23 حالـة يف البلديات  محلة  / قرب 
جامـع الخليل / 737/ 732 / 742 / 730 
/ 738 / الزراعـي / شـارع املرور / 757 
/ البلديـات الثانيـة ، و 3 حاالت  يف كل من 
املناطـق التاليـة / بسـماية قرية عرشة/ 
الكفاح / الرشاد/ السعدون/ حي تونس/ 
حي النرص/شـارع النضال، وحالة واحدة 
يف كل مـن املناطق التاليـة/ حي الفرات / 
الشـعلة 462/ حـي االعـالم832/ الدورة 
840 / البيـاع 869/ حـي الجهـاد 869 / 

كمب سارة/ حي الرسالة.
واضـاف السـاعدي انـه ”تـم نقـل جميـع 
الحاالت اىل الحجر الصحي لتلقي العالج وفق 
الربوتوكوالت املعتمدة“، مشـريا اىل ان ”العدد 
الرتاكمي لإلصابـات  ارتفع اىل 103240 تويف 
منهم 1528 لالسـف  فيما اكتسـب الشـفاء    
91695  حالـة شـفاء ومتبقـي قيـد العالج 

.” 10017
ودعـا السـاعدي اىل ”مراعاة تلـك الجهود 
والتي اسـفرت عـن هذا الحجم مـن اعداد 
بإجـراءات  االلتـزام  خـالل  مـن  الشـفاء 
الوقائيـة ولبـس الكمامـات  والرتكيز عىل 
التباعـد االجتماعي  وعدم التهاون  وتقدير 

تلك الجهود“. 
وثمن السـاعدي ”الجهـود التي تبذل من قبل 
مـالكات صحـة الرصافـة ملعالجـة مصابي 
فـريوس كورونـا مضحني بأرواحهـم إلنقاذ 

املصابني الفريوس“.
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أديس أبابا/متابعة الزوراء:
تثـري التقاريـر األمميـة عـن انتهاكات 
الجيـش اإلثيوبـي املدعـوم مـن قوات 
إريرتية يف إقليم تغراي التسـاؤل بشأن 
مـا إذا كانـت لجنـة جائـزة نوبـل قـد 
اسـتعجلت عندما منحت رئيس الوزراء 

اإلثيوبي آبي أحمد جائزة السالم؟
وقالت األمم املتحـدة إن خمس عيادات 
طبية يف إقليم تيغراي سـجلت أكثر من 
500 حالة اغتصاب، منبهة إىل أنه نظرا 
إىل الوصمـة املرتبطـة باألمـر ونقـص 
الخدمـات الصحية فإن مـن املرجح أن 
يكـون العـدد الفعيل للحـاالت أعىل من 

ذلك بكثري.
وأكد العـرشات من الشـهود يف تيغراي 
أن الجنـود اإلريرتيني، الذين يقاتلون إىل 
جانب القوات اإلثيوبيـة، كانوا يقتلون 
وارتكبـوا عمليـات  بانتظـام  املدنيـني 
اغتصاب جماعي وعذبوا النساء ونهبوا 

البيوت واملحاصيل.
وتعتمد إثيوبيا نظاما فيدراليا، وتيغراي 
واحـدة مـن الواليات العـرش يف االتحاد 
اإلثيوبي. تبلغ مساحتها حوايل 50.000 
كيلومرت مربع وهو ما يوازي 4.5 يف املئة 

من مسـاحة البـالد. وتتقاسـم تيغراي 
الحدود مع إريرتيا وجنوب السودان.

وبـدأ الحديـث عن عـدم أحقيـة رئيس 
الـوزراء اإلثيوبـي آبي أحمـد يف جائزة 
نوبـل للسـالم، التي حصل عليها سـنة 
2019 تكريمـا لجهوده يف إنهاء الرصاع 
مـع إريرتيـا، منـذ أن أعلـن يف نوفمرب 
املـايض إطـالق حملة عسـكرية بهدف 
التابعـة  املحليـة  السـلطات  اسـتبدال 
تيغـراي“  شـعب  تحريـر  لـ“جبهـة 
بـ“هيئات رشعية“، يف خطوة تتضارب 
مع ما أوحى به من أنه رجل سـالم ينبذ 
العنـف ويدعـو إىل حل األزمات بشـكل 

سلمي.
تيغـراي  يف  الحـرب  قـرار  ويتعـارض 
مـع أطروحـة الدكتـوراه التـي حصل 
عليها آبـي أحمد وتمحـورت حول حل 
النزاعـات، حيث كتب ”ال يجب محاربة 
العنف فقط بأدوات رد الفعل“. وأضاف 
أنه يجـب لحل التوتـرات واالضطرابات 
أسـبابها  معالجـة  تتـّم  أن  اإلقليميـة 
الهيكلية املتمثلة يف ”التعصب والتهميش 

االجتماعي والتفاوت االقتصادي“.
ويف حني يرى البعض أن آبي أحمد خدع 

العالـم يعتقد آخـرون أنه ليس سـوى 
مثال آخر لعدم موضوعية املرشفني عىل 
منح جائزة نوبل للسالم التي تحولت إىل 
مصـدر إحبـاط كلما ثبت عـدم أحقية 

الشخص الذي نالها.
وقالت هبة البشـبييش، أسـتاذة العلوم 
السياسـية بمركز الدراسات األفريقية 
يف جامعـة القاهـرة، إن ”آبي أحمد نال 
جائـزة نوبـل نتيجـة قدرته عـىل وقف 
الرصاع مع إريرتيا، غري أن ذلك لم يمنع 
النزعة القبلية داخله من ارتكاب جرائم 
حرب بحق معارضيه يف إقليم تيغراي“.

وأضافـت ، أن ”مـا حـدث يف تيغـراي 
يعـرب عن شـخصية آبـي القبليـة التي 
تتغـذى فيها روح االنتقـام من أعدائه، 
وسـيطرت عىل رغبته يف الثـأر لقومية 
األمهـرة وتجمـع قبائـل الجنـوب التي 
ينتمـي إليهـا، من قومية تيغـراي التي 
مارسـت جرائـم عديـدة ضـد القبائـل 
املعارضة أثنـاء هيمنتها عىل السـلطة 

االتحادية يف البالد“.
وأوضحـت أن ”املجتمـع الـدويل ُخـدع 
بشـخصية آبـي أحمد ومنح لـه جائزة 
نوبل بناء عىل موقف سيايس وإنساني 

محـدد دون أن يراعـي إمكانيـة تجدد 
الرصاعـات الداخليـة التـي تندلـع بني 
الحني واآلخر عىل مر التاريخ“، متوقعة 
أن ”يكـون مصـريه كباقـي مجرمـي 
أن  القـارة وغـري مسـتبعد  الحـرب يف 
تتـم محاكمتـه دوليـا أمـام املحكمـة 

الجنائية“.
وأكـد عبدالرحمـن أبوخريس، أسـتاذ 
املعهـد  يف  الخارجيـة  السياسـة 
الخارجية  لـوزارة  التابع  الدبلومـايس 
الـدويل  ”املجتمـع  أن  السـودانية، 
والقائمني عىل نوبـل ترسعوا يف منحه 
الجائزة، ألنها تمنح للشـخصيات التي 
أثبتت إرصارها عىل مواقفها اإلنسانية 
والسياسية التي تبنتها واستطاعت أن 
تحقق تغيـريا عىل املسـتويني الداخيل 

والخارجي“.
وأوضح ،أن ”تمسك آبي أحمد بالسلطة 
ورغبتـه يف املكـوث أطول فـرتة ممكنة 
جعـاله ال يدرس جّيـدا تقديرات الحرب 
التي شـنها ضـد إقليم تيغـراي، ووجد 
أنه ال مجال للوصول إىل حلول سياسية 
تمكنه من البقاء يف منصبه بعد أن عمد 
إىل تأجيـل االنتخابـات وتـورط يف الحل 

العسكري لتحقيق غاياته“.
وأشار إىل أن ”الرجل تناىس حصوله عىل 
جائـزة دولية رفيعة يف سـبيل الحفاظ 
أنـه  غـري  السـيايس،  مسـتقبله  عـىل 
خرس ما جمعه من مكاسـب عىل مدار 
السـنوات املاضية وأضحى اآلن يف أزمة 
كبرية جعلته يف مواجهة املجتمع الدويل 
بعد أن حظي باحرتامه، وهو ما ستكون 
له انعكاسات عىل مستوى قدرة إثيوبيا 
عىل إدارة ملفي سـد النهضـة والحدود 

مع السودان“.
ويعد آبي أحمد ثالث شخصية معارصة 
يحـوم حولها الجـدل بشـأن حصولها 
عىل جائزة نوبل بعـد الرئيس األمريكي 
األسـبق بـاراك أوباما الـذي حصل عىل 
الجائزة سـنة 2009 وزعيمـة ميانمار 
أون سان سـو تيش التي تلقت الجائزة 

سنة 1991.
وطالـت االنتقادات نيـل أوباما الجائزة 
ليس فقط ألن بالده تقود حينئذ حربني 
يف كل من العراق وأفغانسـتان بل أيضا 
ألنه لم يمض عىل تقلده منصب الرئاسة 
يف البيـت األبيـض أكثر من 9 أشـهر لم 

يقدم فيها أي إنجازات للسالم.
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بغداد/ الزوراء:

تشكيل  السبت،  امس  التجارة،  وزارة  اعلنت 

التموينية  املواد  تجهيز  ملتابعة  رقابية  فرق 

سرتفع  اللجان  تلك  ان  مبينة  رمضان،  لحصة 

تقارير يومية عن اجراءات عملها.

حنون،  محمد  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 

للتواجد  رقابية  فرق  تشكيل  «تم  انه  بيان:  يف 

اليوم،  مدار  عىل  التجهيز  ومخازن  مراكز  يف 

انسيابية  وتدقيق  مراقبة  عملها  ويكون 

تجهيز املواد التموينية لحصة رمضان يف بغداد 

واملحافظات».

بغداد  يف  لجان  سبع  تشكيل  «تم  انه  واضاف 

ولكل مراكز ومخازن التجهيز، وكذلك بالنسبة 

اللجان  «تلك  ان  مبينا  املحافظات»،  لبقية 

عملها  اجراءات  عن  يومية  تقارير  سرتفع 

يحدث  تلكأ  اي  او  الخلل  مكامن  وتشخيص 

ورفع التوصيات بشأن ذلك، حيث يرفع التقرير 

لوزير التجارة للمصادقة عليه».

للمفردات  التجهيز  خطة  ان  بالذكر  الجدير 

املوحدة  رمضان  شهر  لحصة  التموينية 

والسكر  الطعام  وزيت  الرز  من  والكاملة 

والطحني وطحني الصفر انطلقت باالمس بكل 

وزير  شخصيا  ارشف  حيث  البالد،  محافظات 

التجارة عىل آليات التجهيز لوكالء املواد الغذائية 

يف قاطع مدينة الصدر ومراكز تسليم االمام عيل 

والرصافة.

بغداد/ الزوراء:

مصطفى  الصيادلة،  نقيب  دعا 

الحدود  ضبط  إىل  الحكومة  الهيتي، 

«املغشوش»  الدواء  انتشار  من  للحد 

سعر  تحديد  أنَّ  مبيناً  القانوني،  غري 

من  سيحد  الدوائي  الدوالر  رصف 

حدث  الذي  األدوية  أسعار  ارتفاع 

بسبب ارتفاع الدوالر.

صحفي:  حديث  يف  الهيتي  وقال 

«يجب معرفة من املسؤول عن دخول 

الدواء املغشوش، وهي إدارة مكافحة 

الجريمة االقتصادية التي تعد املنافذ 

الحدودية تحت سيطرتها، إذ إنَّ هناك 

االقليم وعىل  تدخل عن طريق  أدوية 

باعتبارنا  املنافذ  توحيد  الحكومة 

دولة واحدة وليس دولتني».

األدوية  من  باملئة   ٧٠» أنَّ  وأضاف 

وحسب  األسواق،  يف  املوجودة 

املتعاقبني،  الصحة  وزراء  ترصيحات 

لم تأِت وفق الطرق الرسمية، لذلك ال 

األدوية سليمة  أن تكون هذه  يمكن 

مئة باملئة باعتبارها غري قانونية».

الرسمي  غري  «الدواء  أن  إىل  واشار 

ووزارة  الحدودية  املنافذ  مسؤولية 

عن  املسؤولة  باعتبارها  الصحة 

كونها  عام  بشكل  الدواء  دخول 

املسؤولة عن الصحة العامة.»

يكون  ألن  «الحل  أن  الهيتي  وبني 

سعر  بضبط  هو  وآمنا  فعاال  الدواء 

الرصف الرسمي، بحيث يكون هناك 

فرق بني سعر رصف الدوالر الدوائي 

والدوالر العادي.»

وتابع أن «النقابة جهة غري حكومية، 

باعتبارها  الحلول  أعطت  ولكنها 

يكون هناك سعر  بأن  املعنية  الجهة 

رصف دوالر خاص باألدوية»، منوهاً 

السيما  ذلك  تحقيق  «إمكانية  بـ 

بعد  يرشع  لم  املوازنة  قانون  أن 

الشأن،  بهذا  مستمرة  والنقاشات 

الدواء  تخص  فقرة  تضاف  لكي 

البنك  يف  االئتمان  وفتح  واسترياده 

من  بدال  دينار   ١٢٠٠ بسعر  املركزي 

عىل  الربملان  صوت  إن  ولكن   ،١٤٠٠

فمعناه  الفقرة،  هذه  بدون  املوازنة 

االنتظار سنة كاملة».

بغداد/ الزوراء:

اصدرت خلية اإلعالم األمني، امس 

السبت، بياناً بشان قتل اخطر تجار 

املخدرات يف العاصمة بغداد.

ورد  الذي  بيانها  يف  الخلية  وقالت 

«للزوراء»: ان «جهاز األمن الوطني 

والنوعية  املتميزة  عملياته  يواصل 

ملكافحة الجريمة بمختلف صورها، 

فقد نفذ ابطال الجهاز عملية، فجر 

امس السبت، للقبض عىل احد ابرز 

واملؤثرات  املخدرات  تجار  واخطر 

حيث  بغداد،  العاصمة  يف  العقلية 

مواجهة  عىل  املجرم  هذا  اقدمت 

القوة املنفذة للواجب، والتي تمكنت 

من قتله».

أسفر  «الحادث  ان  البيان  واضاف 

عن استشهاد الضابط (سلمان داود 

كاظم املحياوي) وإصابة آخر».

جهاز  «منتسبي  ان  البيان  وتابع 

املواطنني  يعاهدون  الوطني  االمن 

ساهرة  عيوناً  البقاء  عىل  كافة 

حماية  اجل  من  مرشعة  وسيوفا 

من  وتحصينه  العراقي  املجتمع 

قادة  ومحاربة  بأمنه،  العابثني 

اينما  املنظمة  والجريمة  االرهاب 

كانوا».

من جهتها، أعلنت قيادة فرقة الرد 

الرسيع، امس السبت، القبض عىل 

متهم بحيازة املخدرات يف محافظة 

صالح الدين.

القيادة قالت يف بيان ورد «للزوراء»: 

فرقة   - الثالث  اللواء  «مفارز  ان 

استخبارية  وبجهود  الرسيع  الرد 

أحد  عىل  القبض  القت  متميزة 

املطلوبني للقضاء وفق املادة (٢٨) 

بندقية  معه  وضبطت  مخدرات، 

ورمانة يدوية يف قضاء آمريل رشق 

واضاف  الدين».  صالح  محافظة 

جهة  اىل  تسليمه  «تم  انه  البيان 

الطلب».

بغداد/ الزوراء:
االنسان،  حقوق  مفوضية  دعت 
العراقية  الحكومة  السبت،  امس 
إلعالن حالة الطوارئ االنسانية لدعم 
مفردات البطاقة التموينية للمواطن.
فاضل  املفوضية،  وقال  عضو 
الغراوي، يف بيان ورد ورد «للزوراء»: 

يف  الغذائية  املواد  اسعار  «ارتفاع  ان 
يف  الفقر  خط  من  سيزيد  االسواق 

العراق».
وبحسب البيان، دعا الغراوي الحكومة 
«حالة  بإعالن  الفوري  التدخل  اىل 
مفردات  لدعم  االنسانية  الطوارئ 

البطاقة التموينية للمواطن».

بغداد/ الزوراء:
الحدودية،  املنافذ  هيأة  احبطت 
املخابرات،  جهاز  من  ملعلومات  وفقا 

محاولة تهريب ادوية برشية».
وبينت الهيأة يف بيان تلقت «الزوراء» 
إىل  «استناداً  انه  امس:  منه  نسخة 
املعلومات الواردة من جهاز املخابرات 

إثرها  عىل  تمكن  العراقي  الوطني 
حاويتني  تهريب  محاولة  إحباط  من 
متنوعة،  برشية  أدوية  عىل  تحتويان 

منفذ ميناء ام قرص األوسط».
واضافت انه «تمت إحالة ما تم ضبطه 
إىل الجهات القضائية املختصة التخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة».

بغداد/ الزوراء:
النيابية،  واإلعمار  الخدمات  لجنة  كشفت 
امس السبت، عن وجود مساع لحسم ملف 

العشوائيات وتمليك املتجاوزين.
وقال رئيس اللجنة، النائب وليد السهالني، 
«لجنة  إن  الرسمية:  الوكالة  بحسب 
لترشيع  استثنائياً  جهداً  تبذل  الخدمات 
قانون العشوائيات»، الفتاً اىل أن «حسم هذا 
املواطنني  واقع  عىل  بظالله  سيلقي  امللف 
الذين يتطلعون لحل مشكلة العشوائيات».

وأضاف السهالني أن «مشكلة العشوائيات 
القطاعات  مختلف  عىل  كبرية  آثار  لها 

والخدمات مثل الكهرباء واملاء «، موضحاً 
أن «مسألة فرز البساتني، ال سيما يف بغداد 
وكربالء املقدسة وتقسيمها وبيعها، تشكل 
الخدمات، خاصة عىل  إضافياً عىل  ضغطاً 

منظومة الكهرباء».
وأشار اىل أن «لجنة الخدمات تسعى خالل 
قانون  ترشيع  إلكمال  املقبلة  الجلسات 
العشوائيات»، مبيناً أن «هناك فكرة بشأن 
معطيات  وفق  املتجاوزين  تمليك  موضوع 
األساس  التصميم  وخارج  داخل  قانونية 
يدفع  معني  صندوق  خالل  من  املدينة  يف 
الشخص الذي يسكن يف الدار التي يفرتض 

وفق  الصندوق  هذا  إىل  له  ملكاً  تكون  أن 
هناك  كانت  إذا  أما  املوجودة،  التصاميم 
عامة  خدمات  هي  أو  للدولة  تابعة  أراض 
من املمكن أن يعوض الشخص الساكن يف 

هذه األرض «.
العشوائيات  «قانون  أن  السهالني  وتابع 
الجهات  سواء  الجميع  عىل  ينطبق 
أن  اىل  مشرياً  الخاصة»،  أو  الحكومية 
أن  يجب  الحكومي  اإلسكان  «مجلس 
من  والحّد  السكن  معالجة  قضية  يطرح 
تمدد العشوائيات خاصة يف بغداد واملناطق 

الجنوبية».

بغداد/ الزوراء:
كشف جهاز مكافحة اإلرهاب، 
األسلوب  عن  السبت،  امس 
يف  يستخدمه  الذي  التكتيكي 
بقايا عصابات داعش  مالحقة 

االرهابية.
الجهاز،  باسم  املتحدث  وقال 
بحسب  النعمان،  صباح 
«عملية  إن  الرسمية:  الوكالة 
استمرت  التي  املتأهب)  (األسد 
انطلقت  التي  أسبوعني، 
بتوجيه من القائد العام للقوات 
الكاظمي،  مصطفى  املسلحة 

رئيس  من  مبارش  وبإرشاف 
جهاز مكافحة اإلرهاب الفريق 
أول ركن عبد الوهاب الساعدي 
عصابات  بقايا  الستهداف 
سلسلة  يف  اإلرهابية  داعش 
املوصل،  جنوب  مخمور  جبال 
أسلوب  استخدام  شهدت 
مرة  ألول  يتبع  جديد  تكتيكي 

من قوات الجهاز».
«األسلوب  أن  النعمان  وأوضح 
عىل  أوالً  اعتمد  التكتيكي 
التي  االستخبارية  املعلومات 
كبرية  جهود  وفق  جمعها  تم 

ثم  ومن  العملية  انطالق  قبل 
استدراج العنارص اإلرهابية اىل 
استهدافها  ليتم  املنطقة  هذه 
عن  فضالً  الجوية،  بالرضبات 
الطرق  جميع  عىل  السيطرة 
مضيفاً  املنطقة»،  اىل  املؤدية 
عىل  أيضاً  اعتمد  «األسلوب  أن 
اإلرهابية  العنارص  استهداف 
التي تهرب من الرضبات الجوية 

بواسطة قنايص الجهاز».
وتابع أن «هذا األسلوب يتناسب 
والعدو  املنطقة  طبيعة  مع 
الذي اعتمد عىل نرش فرقة من 

املنطقة  محيط  يف  القناصني 
العمليات»،  شهدت  التي 
املتنوعة  «األساليب  أن  مبيناً 
تفاجئ  الجهاز  يتبعها  التي 
أساليب  ألنها  اإلرهابيني، 

مختلفة من عملية إىل أخرى».
تنسيق  «وجود  النعمان  وأكد 
عال جداً خالل هذه العملية مع 
الجوية  والقوة  الجيش  طريان 
الدويل»،  التحالف  وطريان 
جهاز  «عمليات  بأن  منوهاً 
يف  مستمرة  اإلرهاب  مكافحة 

مختلف املناطق».

بغداد/ الزوراء:
امس  املثنى،  رشطة  قيادة  ألقت 
بجريمة  متهم  عىل  القبض  السبت، 
شمال  الريفية  املناطق  إحدى  يف  قتل 
املحافظة.وذكر قسم اإلعالم يف القيادة 
منه:  نسخة  «الزوراء»  تلقت  بيان  يف 
بوقوع  استخربت  األمنية  األجهزة  ان 

سالح  بواسطة  شخص  قتل  حادث 
األمنية  األجهزة  ان  إىل:  ناري.واشار 
من  ليتمكن  الفور  عىل  فريقا  شكلت 
بعد  ليتم  الفاعل  عىل  القبض  إلقاء 
التحقيق  قايض  قبل  من  توقيفه  ذلك 
قانون  من   (٤٠٥) املادة  أحكام  وفق 

العقوبات العراقي.

بغداد/ الزوراء:
 ٤ بحوزتهم  وضبطت  متهمني   ٤ عىل  القبض  السبت،  امس  الداخلية،  وزارة  أعلنت 
دراجات نارية وذلك لقيامهم بمحاولة قتل يف محافظة واسط.الوزارة قالت يف بيان ورد 
«للزوراء»: ان «مفارز قسم مكافحة اإلجرام يف واسط تمكنت من القاء القبض عىل ٤ 
متهمني وضبطت بحوزتهم ٤ دراجات نارية، وذلك لقيامهم بمحاولة قتل احد املواطنني 
عىل الشارع العام الفاصل بني منطقتي األنوار والفالحية بعد تعرضه اىل عدة طعنات 
بواسطة سكني.واضاف البيان ان «مفارز املديرية القت القبض عىل شخص قام بإطالق 
العيارات النارية عىل دور احد املواطنني يف منطقة الرشقية والتهجم عىل إحدى العوائل 

يف منطقة الهورة وضبطت بحوزته بندقية كالشنكوف».

بغداد/ الزوراء:
مضافة  تدمري  رسول،  يحيى  اللواء  املسلحة،  للقوات  العام  القائد  باسم  الناطق  اعلن 
لإلرهابيني بعملية استباقية يف االنبار.وقال رسول يف تغريدة له عرب تويرت تابعتها «الزوراء»: 
انه «بناًء عىل معلومات استخبارية، نفذت قوة من فرقة املشاة االوىل ضمن قيادة عمليات 
االنبار عملية استباقية يف منطقة الصكار شمال رشق قضاء الرطبة».واضاف انه تم خالل 

العملية تدمري مضافة لإلرهابيني وضبط مجموعة من األسلحة واألعتدة».

بغداد/ الزوراء:
صد اللواء ٢٠ ، امس السبت، تعرًضا داعشيا يف منطقة النفط خانة يف دياىل.

وذكر اعالم الحشد الشعبي يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه امس: ان «قوة 
من اللواء ٢٠ بالحشد الشعبي صدت، امس السبت، تعرًضا داعشيا يف منطقة 
النفط خانة يف دياىل.واكدت ان «قوات الحشد الشعبي اجربت القوة الدواعش 

عىل الفرار، دون تسجيل أي خسائر بصفوف اللواء».
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                                   العدد :٣٢٣٧/ب/٢٠١٩

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                                            
محكمة بداءة النارصية                              التاريخ:٢٠٢١/٣/٢٥

اعالن
سـتبيع محكمـة بـداءة النارصية وعـن طريـق املزايـدة العلنية العقار تسلسـل 
٢٠٦٨٤/١١٠ جزيـرة  وخالل ثالثون يوما اعتبار من اليوم التايل للنرش واذا صادف 
يـوم الثالثون عطلة رسـمية ففي اليوم الـذي يليه ويف تمام السـاعة الثانية عرش 
ظهـرا يف قاعة محكمة البداءة النارصية فعـىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان 
والزمان املعينني مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة ١٠٪ بصك مصدق 
مع رسـم تسـجيل العقـار بنسـبة ٣٪ وال نقبل املبالـغ النقدية ان لـم يكونوا من 

الرشكاء علما ان الداللية عىل املشرتي.
القايض االول
عادل خلف جاسم

االوصاف:
١-العقـار مكـون منطابقـني الطابق االريض مؤلفـة من غرفتـني وصالة وكلدور 
ومطبـخ ومجموعـة صحية امـا الطابـق االول مؤلف من غرفتـني وصالة صغرية 
ومجموعة صحية عموم العقار مبني من الطابوق ومسـقف بالكونكريت ومجهز 

باملاء والكهرباء.
٢- مساحة العقار ٢٠٠م٢

٣- القيمة املقدرة للعقار خمسة وتسعون مليون دينارفقط.
٤- الدار مشغولة من قبل املدعى عليه ويرغب بالبقاء مستأجر بعد البيع.

مالحظة:- النرش يف صحيفتني محليتني.

وزارة العدل                   نموذج رقم (١٧) تسجيل العقاري
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف سوق الشيوخ
إعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة/٢٥٨٨/٥
املحلة او رقم واسم القطعة: الصلبة.

الجنس:دار.
النوع:ملك رصف.

رقم الباب:
رقم الطابق:
رقم الشقة:

املساحة:٢,٥٠م٢.
املشتمالت:ثالث غرف واستقبال وصالة ومطبخ وصحيات وساحة مكشوفة.

املزروعات او املغروسـات:
واردات البيع السنوية:

الشاغل:مالك العقار.
مقدار البيع:تمام العقار:

سـتبيع دائـرة التسـجيل العقاري يف سـوق الشـيوخ باملزايـدة العلنية العقـار املوصوف اعاله 
العائـد للراهـن وفاء طعمه علوان لقـاء طلب الدائن املرتهن صندوق االسـكان العراقي البالغ( 
٢٧,٠٠٠,٠٠٠) سـبعة وعرشون مليون دينار فعىل الراغب باالشرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة 
خالل (٣٠) يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحباً معه تأمينات قانونية 
نقديـة او كفالـة مرصفية التقـل عن ١٠٪ من القيمـة املقدرة للمبيع البالغـة(٨٥,٠٠٠,٠٠٠) 

خمسة وثمانون مليون دينار وان املزايدة ستجري يف الساعة (١٢)ظهراً من اليوم االخري. 

انذار
اىل الفـالح خرمـوش جاسـم عبـد املـوزع عليه مسـاحة 
(-,١٤,٧) دونم ضمن السـلف ٥/٣٩ مقاطعة ١/املويهي 
و ١١/ ام اللويطيـة والبو سـالمة بموجب قـرار التوزيع 

املرقم ٢٤ يف ١٩٦٨/٣/٥ 
بالنظـر الرتحالك عن املنطقة وعدم اسـتغاللك املسـاحة 
املوزعـة عليـك بموجب القـرار املذكـور وتركهـا عرضة 
للتجـاوزات واالسـتغالل من قبل الغري لـذا ننذرك بوجوب 
التقييد بما اوجبه القانون واسـتغاللك املساحة ومراجعة 
مديريتنا قسـم االرايض واملسـاحة خالل فرتة ١٠ ايام من 
تاريخ نرش االنذار وبخالفه سـوف نقوم بالغاء املسـاحة 

املوزعة عليك وفق الضوابط والتعليمات.
منعم شهيد حسني
مدير الزراعة يف محافظة النجف االرشف/وكالة

انذار
اىل الفـالح محسـن عيدان جبـار املوزع عليه مسـاحة ٨ 
دونم ضمن السلف ١/٥ مقاطعة ١/املويهي بموجب قرار 

التوزيع املرقم ٣٠٧ يف ١٩٧١/٩/١ 
بالنظـر الرتحالك عن املنطقة وعدم اسـتغاللك املسـاحة 
املوزعـة عليـك بموجب القـرار املذكـور وتركهـا عرضة 
للتجـاوزات واالسـتغالل من قبل الغري لـذا ننذرك بوجوب 
التقييد بما اوجبه القانون واسـتغاللك املساحة ومراجعة 
مديريتنا قسـم االرايض واملسـاحة خالل فرتة ١٠ ايام من 
تاريخ نرش االنذار وبخالفه سـوف نقوم بالغاء املسـاحة 

املوزعة عليك وفق الضوابط والتعليمات.
منعم شهيد حسني
مدير الزراعة يف محافظة النجف االرشف/وكالة

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل                    العدد:٢٨/استمالك/٢٠٢١

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة املناذرة                   التاريخ:٢٠٢١/٣/٢٤

اعالن
اىل املطلوب اطفاء حق الترصف ضدهم 

نرسين نجاح جفات وجنان جاسم محمد
اقام املدعي محافظ النجف /اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله والذي 
يطلـب فيها اطفاء حـق الترصف عىل جـزء من القطعـة املرقمة(٢/٥٦) 
مقاطعـة ١ بحـر النجـف وبمسـاحة ١٠ م عرضـا و ١٤٠٠م طـوال وهي 
مسـاحة الخـط الناقل للمجـاري الثقيلـة والعائدة للمطلـوب اطفاء حق 
التـرصف ضدهـم بالنظر لتبلـغ اثنني من املطلـوب اطفاء حـق الترصف 
ضدهم قررت هذه املحكمة تبليغكم اعالنا بصحيفة رسمية يومية محلية 
للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف ٢٠٢١/٤/١الساعة 
الثامنـة صباحا ويف حال عدم حضوركم او ارسـال من ينوب عنكم قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعنا وفق االصول .
القايض 
عيل حميد الحيدري

إعالن
اقتـىض  بهـروز  عبداللـه  ايمـان  الرشيكـة  اىل 
حضورك اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف 
وذلك لتثبيـت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك 
ضياء عبد الحسـني عاشـور بالبناء عىل حصته 
املشـاعة يف القطعة املرقمة ٣/٥٤٥٤٧ املقاطعة 
حي النداء حدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه 
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبالً.

إعالن
شـبال  (سـعدية  الرشيـك  اىل 
مـرزوق) اقتـىض حضـورك اىل 
النجـف االرشف  مديريـة بلدية 
البنـاء  اجـازة  لغـرض اصـدار 
للرشيـك (صـادق هـادي غايل) 
للقطعة املرقمة (٣٧٩١٨/١) يف 

النجف حي الوفاء مقاطعة٤.

إعالن
اىل الرشيك (نجـم عزيز محمد) 
مديريـة  اىل  حضـورك  اقتـىض 
بلديـة النجـف االرشف لغـرض 
اصـدار اجـازة البنـاء للرشيـك 
(عـيل ناظـم جاسـم) للقطعة 
املرقمـة (٣/٤٢٦٦٠) يف النجف 

حي الغري مقاطعة٤.

فقدان هوية 
الهويةاملرقمة  منـي  فقـدت 
١١٠١٦بإسـم (هاشم  سالم 
كاظم جـواد) الصـادرة من 
نقابـة الصحفيني فمن يعثر 
جهـة  اىل  تسـليمها  عليهـا 

االصدار.

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة 
املهندسـني  نقابـة  مـن 
العراقية بإسم (عبد الباقي 
ثجيل نعمة) فعىل من يعثر 
عليهـا تسـليمها اىل جهـة 

االصدار.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية، امس السبت، القبض عىل 
نارية  دراجات   ٤ بحوزتهم  وضبطت  متهمني   ٤

وذلك لقيامهم بمحاولة قتل يف محافظة واسط.
الوزارة قالت يف بيان ورد «للزوراء»: ان «مفارز 
من  تمكنت  واسط  يف  اإلجرام  مكافحة  قسم 
القاء القبض عىل ٤ متهمني وضبطت بحوزتهم 
قتل  بمحاولة  لقيامهم  وذلك  نارية،  دراجات   ٤
بني  الفاصل  العام  الشارع  عىل  املواطنني  احد 
عدة  اىل  تعرضه  بعد  والفالحية  األنوار  منطقتي 

طعنات بواسطة سكني.
واضاف البيان ان «مفارز املديرية القت القبض 
عىل  النارية  العيارات  بإطالق  قام  شخص  عىل 
والتهجم  الرشقية  يف منطقة  املواطنني  احد  دور 
وضبطت  الهورة  منطقة  يف  العوائل  إحدى  عىل 

بحوزته بندقية كالشنكوف».
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 بغداد/ الزوراء:
اكـد عضو اللجنـة املالية الربملانية، جمال كوجر، امـس السبت، ان هنالك 
ارادة ال تريد للموازنة ان تمر داخل قبة الربملان، فيما اشـار اىل ان العملية 

معقدة وتحتاج اىل عدة جلسات بغية تمرير العقبات.
وقـال كوجر يف حديـث صحفي: ان ”مجلـس النواب اآلن أمـام مجموعة 
أزمـات داخل املوازنة لم يتم حلهـا، وهنالك ارادة التريد اصال لهذه املوازنة 
ان تمـرر“، مبينا ان ”هنالك تناقضـات باملواقف، فمن جهة هنالك اطراف 
ال تريـد تمريرهـا ومن جهة اخرى فـإن املوازنة منذ بدايتهـا كانت مليئة 

باالفخاخ والنقاط الخالفية التي دار حولها الجدال الكثري“.
واضـاف كوجـر ان ”ما زاد الطـني بله هو وجود مطالبـات من البعض يف 
أمـور هي ليست من صالحية مجلس النواب، او حتى من صالحية اللجنة 
املاليـة الربملانية ويتمسكون بمواقفهم بأنـه ال تصويت عىل املوازنة دون 
تمريـر تلك املطالب“، الفتا اىل ان ”العملية معقدة وتحتاج اىل عدة جلسات 

بغية تمرير العقبات“.

بغداد/الزوراء:
أعلنت رشكة تسويق النفـط العراقية ”سومو“، 
امس السبت، أن الرشكات النفطية الهندية كانت 
االٔكثـر رشاًء للنفط العراقي خالل شـهر شـباط 

املايض.
وقالت ”سومو“ يف احصائية نرشتها عىل موقعها 
الرسمي: إن ”الرشكات الهندية كانت االٔكثر رشاًء 
للنفط العراقي من بني الرشكات العاملية االٔخرى، 
بواقع 8 رشكات من أصل 32 رشكة قامت برشاء 

النفط خالل شهر شباط“.
وبينـت أن ”الرشكـات الصينيـة جـاءت باملرتبة 
الثانية بواقع 7 رشكات، تليها الرشكات االمريكية 
بواقـع 3 رشكـات، ومن ثـم الرشكـات الكورية 
الجنوبيـة وااليطالية واليونانيـة بواقع رشكتني 

لكل منهما“.
أن ”البقيـة توزعـت بـني الرشكـات  واضافـت 
روسية وبريطانيـة وفرنسية وماليزية ومرصية 
و(هولنديـة- بريطانية) وتركية واسبانية بواقع 

رشكة واحدة لكل منها“.
وأشـارت سومو إىل انها ”تعتمـد يف بيعها للنفط 
العراقي عىل املعايري الرئيسة للتعاقد مع الرشكات 
النفطيـة العامليـة الكـربى واملتوسطـة املستقلة 

والحكومية املتكاملة عموديا“.
واوضحت أن ”ابرز الرشكات العاملية التي اشرتت 
النفـط العراقـي هـي رشكـة اوكسـون موبيـل 
االمريكية، وبي بي الربيطانية، وتوتال الفرنسية، 
وكوكـاز الكوريـة الجنوبيـة، وشـل الهولنديـة 

الربيطانية، وبهارات الهندية، واويل الهندية“.

الطاقـة  إدارة معلومـات  اعلنـت  مـن جهتهـا، 
االٔمريكيـة، امس السبت، ان العـراق احتل املرتبة 
السادسـة كأكـرب مصـدر للنفط الخـام المريكا 

خالل االسبوع املايض.
وقالت االٕدارة يف تقرير لهـا تابعته ”الزوراء“: إن 
”متوسط االستريادات االمريكية من النفط الخام 
خـالل االسبوع املايض من تسـع دول بلغ بمعدل 
4 ماليـني و936 الف برميل يوميا مرتفعا بمقدار 
566 الف برميل باليـوم عن االسبوع الذي سبقه 

والذي بلغ بمعدل 4 ماليني و370 الف برميل“.

وبينـت ان ”امريكـا استوردت النفـط الخام من 
العـراق بمعدل 105 ألف برميـل يوميا، منخفضا 
عـن االٔسبـوع الذي سبقـه والذي بلـغ 165 الف 

برميل يوميا“.
ولفتـت اىل ان ”اإلستـريادات النفطيـة الٔمريكـا 
خـالل االٔسبوع املايض جـاءت معظمها من كندا 
وبمعـدل بلـغ 3,418 ماليني برميـل يوميا، تليها 
املكسيـك التـي بلغـت كميـة االستـريادات منها 
بمعدل 618 ألـف برميل يوميا، تليهـا السعودية 
التي بلغـت االستـريادات منها بمعـدل 280 الف 

برميل يوميا“.
ووفقا لـٕالدارة فإن ”كمية االستريادات االٔمريكية 
مـن النفط الخام من نيجرييـا بلغت بمعدل 161 
الـف برميل يوميا ومـن االكـوادور بلغت بمعدل 
132 الـف برميل يوميا، ومن كوملبيا بلغت بمعدل 
92 الـف برميل يوميا، ومن برازيـل بلغت بمعدل 
71 الف برميل يوميا ومن روسيا بلغت بمعدل59 

الف برميل يوميا“.
فيمـا أغلقـت أسعار نفط خام البـرصة الخفيف 
عـىل ارتفـاع، فيما تراجـع خام البـرصة الثقيل؛ 

فجر امس السبت حسب توقيت بغداد.
وارتفـع نفط البـرصة الخفيف املصـدر الٓسيا إىل 
65.38 دوالرا للربميل بمقدار 3.12 دوالر وبنسبة 
%5.01 عـن يوم الخميس املـايض، فيما سجلت 
اسعـار خام البرصة الثقيل 60.39 دوالرا للربميل 

بأنخفاض بلغ نسبته 0.89%.
وسجـل نفـط البـرصة الخفيـف أعـىل االسعار 
مقارنة بالنفوط االٔخرى لدول منظمة اوبك حيث 
سجـل سعـر النفط العربـي الخفيـف السعودي 
62.63 دوالرا للربميـل، وسجـل مزيـج مربـان 
االماراتـي 62.53 دوالرا للربميـل، وسجـل مزيج 
سهـران الجزائـري 62.31 دوالرا للربميـل، فيما 
سجل بونـي الخفيف النيجـريي 63.00 دوالرا، ، 

وجرياسول االنغويل 63.52 دوالرا.
وكانت أسعـار النفط العاملية قد ارتفعت ليسجل 
خـام برنـت 64.38 دوالرا، وخام غـرب تكساس 
االمريكي اىل 60.73 دوالرا قبل اغالقة يوم الجمعة 

(فجر امس السبت بتوقيت بغداد).

بغداد/ الزوراء:
اكـد املستشار االقتصـادي لرئيس 
الـوزراء، مظهر محمـد صالح، أنَّ 
هناك إرصاراً من قبل الحكومة عىل 
تحسني مفردات البطاقة التموينيَّة، 
معرباً عن أسفه لعدم إقرار املوازنة 
العامـة إىل اآلن كونهـا تحتوي عىل 

أبواب وبرامج تحدُّ من الفقر.
وقـال صالـح يف حديـث صحفـي: 
أْن  العامـة  باملوازنـة  ”يفـرتض 
تحتـوي عىل برامج للفقراء، ومنها 
تحسني مفردات البطاقة التموينيَّة 
مـن حيث ازديـاد الكميَّـة وتنظيم 
توزيعها“، مبينـاً أنَّ ”هناك إرصاراً 
حكوميـاً عـىل موضـوع البطاقـة 
التموينيَّـة ملعالجة الفقر والتصدي 

له.“
وأضـاف أنَّ ”الحـل لتقليـل نسبة 
الفقـر يكمن بإقـرار املوازنة، ألنَّها 
تحتـوي عىل برامـج كثـرية، منها 
تشغيل الشباب واستثمارات جديدة 
أنَّ ”البطالـة  وغريهـا“، موضحـاً 
أسـاس الفقر، لذلك البـد من إقرار 
املوازنة كونها تحتوي عىل نشاطات 
وبرامـج تخص االقتصـاد“، وتابع 
أنَّ ”إقـرار املوازنـة سيسفـر عـن 
استقـرار السوق وتنظيـم األعمال 
والتجارة، ألنَّها خطـة ماليَّة لسنة 

كاملة“.
وأعرب صالح عن أسفه ”النقضاء 
ُتقـّر  ولـم  للسنـة  األول  الفصـل 
املوازنة، ما يعني خسارة ٢٥ باملئة 
مـن الرؤيَّة املاليَّة للسنـة“، منوهاً 

بـأنَّ ”تأّخـر إقـرار املوازنـة يعني 
تعطـل الربامـج وقـرارات السـوق 

واألفـراد أيضـاً“.
وبنيَّ صالح أنَّ ”الوضع االقتصادي 
العـام للبلد جيد برغم وجود ارتفاع 
باألسعار لبعض املواد، ولكن بشكل 
عـام لـم يدخـل البلـد يف التضخـم 

بعد“.
التجـارة  وزارة  أعلنـت  ذلـك،  إىل 
املبارشة بتجهيز الحصة الرمضانيَّة 
بغـداد  مواقـع  لجميـع  املوحـدة 

واملحافظات.
أعلنـت، األربعاء  التجـارة  وكانـت 
قوائـم  بقطـع  املبـارشة  املـايض، 
تجهيـز الحصـة التموينيَّة الكاملة 
لشهر رمضـان املبـارك وللمناطق 
األكثر فقـراً وإطالق القطع لعموم 

محافظات العراق.
ووعـدت الـوزارة بتوزيـع حصتني 
كاملتـني قبـل شـهر رمضـان بما 
فيها ”الطحني الصفر“، يف محاولة 
لكبح ارتفاع أسعـار املواد الغذائيَّة 

بعد رفع سعر رصف الدوالر.

بغداد/ نينا : 
ارتفعـت أسعـار النفـط بأكثر مـن %4 بفعل 
مخاوف مـن ان تعويم ناقلـة حاويات عمالقة 
جانحة تعوق حركة املالحة يف قناة السويس قد 
يستغرق أسابيـع، مما قد يفرض ضغوطا عىل 

إمـدادات الخـام واملنتجـات املكـررة.
وارتفع خام برنت 2.62 دوالر بما يعادل 4.2% 
ليبلغ سعر التسوية 64.57 دوالرا للربميل، بعد 

أن نزل 3.8 باملئة أمس األول الخميس.
وصعد خـام غرب تكسـاس الوسيط األمريكي 
عنـد  تسويتـه  لتجـري   4.1% أو  دوالر   2.41
60.97 دوالرا للربميـل، بعـد أن هوى %4.3 يف 

اليوم السابق.

وزاد برنـت 0.1 % عىل مـدار األسبوع املايض، 
بينمـا تراجع غـرب تكساس الوسيـط 0.7%، 

وهي ثالث خسائره األسبوعية عىل التوايل.
وشـهدت سوق النفـط تقلبا هـذا األسبوع، إذ 
يوازن املستثمرون بني التأثري املحتمل للتكدس 
يف قنـاة السويـس الذي بدأ يـوم الثالثـاء وأثر 
إجـراءات اإلغـالق الجديدة املرتبطـة بفريوس 

كورونا.
وكثفـت قنـاة السويـس اليـوم جهـود تحرير 
السفينـة العمالقـة الجانحة بعـد فشل جهود 
سابقة. وقد تستغرق جهـود تحريرها أسابيع 
مـع احتمـاالت تسبب عـدم استقـرار األحوال 

الجوية يف مضاعفات.

بغداد/ الزوراء:
عـن  الزراعـة  وزارة  كشفـت 
اسباب ارتفاع اسعار الطماطم. 
واكـد متحـدث وزارة الزراعـة، 
حميد النايف، يف ترصيح متلفز: 
ان ”قلـة انتـاج الطماطم وراء 
ارتفـاع االسعار، حيـث يف هذه 
الفرتة املوسمية تشح يف مزارع 
الطماطم، ما أدى اىل رفع اسعار 
املحصـول ووصلها اىل 1500 اىل 
2000 دينـار للكيلوغرام الواحد 
يف األسـواق املحليـة السيمـا يف 

العاصمة بغداد“.
اىل  ستنـزل  قريبـاً   ” ان  وبـني 
مـزارع  طماطـم  االسـواق 
محافظـة النجـف تعويضاً عن 
البـرصة، وال  انتـاج محافظـة 
يمكـن فتـح املنافـذ الحدودية 

بيـد  القـرار  كـون  لالستـرياد 
الجهات املعنية.

وتابع ”نسعى اىل انشاء مخازن 
مـربدة لخـزن املحاصيـل التي 

تواجه شـحا يف بعـض الفرتات 
الزمنية مـن أجـل طرحها عند 
الحاجـة، وندعـو املستثمريـن 

للمشاركة بها“.
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بغداد / الزوراء:
 اوضح الخبـري القانوني، عيل التميمي، العقوبة القانونية الحتكار املواد 

وزيادة االسعار .
وقـال التميمـي يف بيان: ” ان قانـون املنافسة ومنع االحتكـار الرقم ١٤ 
لسنـة ٢٠١٠، يف املـادة ١٣ منـه، عاقـب بالحبـس ٣ سنـوات والغرامة 
التـي تصل اىل ٣ ماليني دينـار، باالضافة اىل العقوبات الـواردة يف قانون 

العقوبات، املادتني ٢٤٠ و٤٦٦ منه ”.
واضـاف :“ ان ما يجعل الذنـب مضاعفا عندما يستغـل االنسان ازمات 
النـاس لتحقيق اهداف خاصة مؤقتـة، وبالتايل غياب الضمري“، داعيا اىل 

التعاون مع االجهزة االمنية لاليقاع بهؤالء املستغلني.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلـن رئيس مصلحة الجمارك االيرانية تسجيـل الحجم التجاري 145.7 
مليون طن بقيمة 73 مليار دوالر يف السنة املالية املنتهية 20 مارس/آذار 

2021، حيث حل العراق يف املرتبة الثانية.
وأوضح ”مهدي مري ارشيف“ يف لقاء صحفي: أن صادرات السلع يف السنة 
املنتهيـة بلغت 112 مليون طن بقيمة 34.256 مليار دوالر، وكان أهمها 

البنزين والغاز الطبيعي والبويل اثيلني والربوبان ومنتج الفستق.
وأشـار اىل: أن الصني تصدرت قائمة االسـواق املستوردة بـ 26.6 مليون 
طن بقيمة 8.9 مليار دوالر وحل العراق ثانيا بـ 25.6 مليون طن بقيمة 
7.3 مليـار دوالر، واالمـارات ثالثا بـ 15.2 مليون طـن بقيمة 4.6 مليار 
دوالر، وتركيـا رابعـا بـ 6.3 مليـون طن و2.5 مليـار دوالر وافعانستان 

خامسا بـ 7 ماليني طن و2.2 مليار دوالر.
وأضـاف: أن اجمـايل صـادرات ايران للصـني والعراق واالمـارات وتركيا 

وافغانستان بلغ 25.7 مليار دوالر.
من جهة ثانية، أكد رئيس مصلحة الجمارك االيرانية بلوغ الواردات 34.4 
مليون طـن بقيمة 38.4 مليـار دوالر، واستحواذ السلـع االساسية عىل 

23.1 مليون طن من هذا االجمايل.

بغداد/ الزوراء:
نصيـف  عاليـة  النائبـة  طالبـت   
الحكومـة بحمايـة املواطنـني من 
اآلثـار السلبية لرفـع سعر الدوالر، 
مبينـة ان رفـع سعـره تسبـب يف 
ارتفاع كبـري بأسعار املواد الغذائية 
السـوق  يف  األساسيـة  والسلـع 
بالتزامن مع اقرتاب شهر رمضان.

املـواد  كل  ان  بيـان:“  يف  وقالـت 
إىل  أسعارهـا  ارتفعـت  الغذائيـة 
الضعـف بدءاً مـن الزيت وصوالً إىل 
معجون الطماطم بسبب رفع سعر 
الدوالر، وأيضاً اقرتاب شهر رمضان 
الذي يشهد إقبـاالً كبرياً من الناس 

عىل رشاء املواد الغذائية ”.

ايـن حقوق  وتساءلـت نصيـف:“ 
املواطـن العراقـي عىل دولتـه التي 
خفضت سعـر الدينـار؟ أليس من 
واجبهـا تخفيـف اآلثـار السلبيـة 
الناجمـة عن هذا اإلجـراء بدالً من 
تـرك الشعب يف مهب الريح؟ وكيف 
ستواجه األرس محدودة الدخل هذا 
الغـالء الفاحش الذي سيعود بنا إىل 

زمن الحصار االقتصادي؟ ”.
تنصـل  أن  مـن  نصيـف  وحـذرت 
الحكومة عن مسؤولياتها ستكون 
آثاره وخيمة خـالل األيام القادمة، 
قائلـة:“ احـذروا غضـب الشعـب 
الذي تركتموه بـني مطرقة الدوالر 

وسندان ارتفاع االسعار ”.
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بغداد/ الزوراء:
اعلن مـرصف الرافدين، امـس السبت، استئناف منـح السلف للمواطنني 

ومنتسبي الداخلية.
وذكر مصدر يف املرصف يف ترصيح صحفي: ان ”مرصف الرافدين يستأنف 
منح السلـف للموظفني ومنتسبـي وزارة الداخلية اليـوم االحد من خالل 

فروعه ببغداد واملحافظات“.

 بغداد/ الزوراء:
أكد عضو لجنة االقتصاد واالستثمار الربملانية، 
النائـب عبد السالم املالكـي، امس السبت، ان 
هنالك إرادة خفية ال تريـد للعراق التحرر من 
القيـود الخارجيـة وتسعى بكل قـوة إلفشال 
أي خطوات بغية التقـدم يف املجاالت الخدمية 

كافة.
وقـال املالكـي يف حديـث صحفـي: ان ”ايران 
تستقبل غدا الوفد الصيني بغية توقيع اتفاقية 
تاريخيـة بني البلديـن لالعمـار مقابل النفط 
والـذي تبلغ قيمتـه 400 مليـار دوالر إلنشاء 
طـرق وجسـور وبنـى تحتيـة مختلفـة، ويف 
الوقت نفسه یستقبل العراق الرئیس املرصي 
وامللـک االردنـي إلبـرام اتفاقيـات اقتصادية 
وسیاسیـة ال يجني منها العـراق غیر الرضر 
وتخفيـض الرسـوم الگمرگية عـىل املنتجات 

املرصية واالردنية (االرسائيلية)“.
واضـاف املالكي ان ”هذيـن البلدين هم افقر 

بلـدان املنطقة ولـم يجِن العـراق منهما سوى 
التخلـف واالستنـزاف النقـدي، يف سيناريو هو 
استمـرار للسيناريوهـات السابقـة يف عرقلـة 
تمرير قانـون البنى التحتيـة والذي كان امليض 
به فإن البلد كـان يعيش اليوم يف وضع مختلف 
مـن النواحـي الصحيـة والرتبويـة والعمرانية 
والسكنيـة والطـرق الدولية واستكمـال ميناء 
الفـاو وغريهـا مـن املشاريـع التنمويـة التي 

ضاعـت يف إجهـاض ذلـك املـرشوع، اضافة اىل 
القضاء عىل املبـادرة الوطنية لالسكان ”، الفتا 
اىل انه ”لالسـف الشديد فإن العـراق بدأ يخرس 
جميـع املكتسبات االقتصاديـة التي يصل إليها 
بجهـود كبـرية نتيجـة لوجـود ارادات خفية ال 
تريـد للعراق التحـرر من قيـود التبعية لجهات 

خارجية“.
واكد اننا ”نضع السؤال اليوم أمام جميع القوى 
السياسيـة ما هو املطلوب مـن العراق كي يتم 

الرىض عنه، وملاذا ال تكون هنالك ارادة حقيقية 
للتحـرر واستقاللية القـرار والسعي للمصلحة 
الوطنية بعيدا عن مصالح جهات اخرى ال تريد 

الخري للعراق والشعب العراقي“.
مـن جانب اخر، اوضحـت اللجنـة االقتصادية 
النيابيـة نقـاط الخلـل املتوارثـة يف الحكومات 
املتعاقبـة والتـي اثـرت عىل خلق فـرص العمل 
للعاطلني، فضال عن الرتهل الحكومي امللحوظ.
وقـال عضو اللجنة، عـدي الشعالن، يف ترصيح 

صحفي: إن ”مـن أهم االخطاء التـي ارتكبتها 
الحكومات املتوارثة يف العراق هم عدم التعاطي 
مع ملـف االستثمار األمر الـذي دفع اىل الرتهل 
الحكومـي بشـكل ال يقبل النقـاش“، مبينا أن 
”االستثمـار احد ادوات تنميـة االقتصاد وخلق 
فـرص عمل كبرية خاصة يف العـراق، لكن وفق 
خطـط مدروسة تأخذ بنظر االعتبار االستفادة 
القصـوى مـن العمـال وتدريبهـم بعـد احالة 

معاملهم لالستثمار“.
واضاف ان ”الخطأ اآلخر هو عدم االعتماد عىل 
املعامل واملصانـع املحلية وغلـق أغلبها، سيما 
تلـك التي تساعد عـىل رفد البطاقـة التموينية 
واالعتمـاد عىل االستـرياد“، موضحا أن ”بعض 
املصانـع التي تـم احالتها لالستثمـار تم فيها 
االستغنـاء عـن االالف مـن موظفيهـا ما دفع 
وزارتهم لنقلهم اىل مؤسسات وتشكيالت اخرى 
مـا ادى اىل خلـل كبـري تمثل يف ترهـل حكومي 
بسبب االعـداد الكبرية للموظفني دون اي عمل 

حقيقي“.
واشار اىل ان ”العراق ارض بكر والدة، وما زالت 
الفرص مؤاتية لتفعيل املصانع واملعامل وكذلك 
تفعيل الزراعة والكف عن االسترياد، فاالستثمار 
الحقيقـي هو يف تنمية القدرات البرشية وادامة 
االنتاج وتوفر فرص العمـل“، مبينا أن ”األمور 
املذكورة تحتاج إىل رجـال دولة وارداة حقيقية 

تسعى للنهوض بواقع البلد“.
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بغداد/ الزوراء
والرياضة  الشباب  وزير  هنأ 
عدنان درجال، األرسة  الرياضية، 
الرياضية  االتحادات  وجميع 
الجديد  التنفيذي  املكتب  إنتخاب 
العراقية  الوطنية  االوملبية  للجنة 
حمودي  رعد  لرئيسها   متمنيا 
وجميع األعضاء األخرين،  التوفيق 
والنجاح يف تصحيح مسار رياضة 
اإلنجاز العايل، بما يلبي طموحات 
جماهرينا الرياضية وغلق االبواب 
األجواء  صفو  يعكر  ما  كل  امام 

الرياضية بمفاهيمها األوملبية.
وتقدم النائب عباس عليوي رئيس 
لجنة الشباب والرياضة يف مجلس 
اعضاء  عن   وبالنيابة  النواب 
واطيب  التهاني  بازكى  اللجنة 
حمودي  رعد  للسيد  التربيكات 
رئيس  بمنصب  فوزه  بمناسبة 
العراقية  الوطنية  االوملبية  اللجنة 
للجنة  العامة  الهيئة  انتخابات  يف 
التي جرت يوم اول امس الجمعة.
أياد  من  كل  اللجنة  تهنئ  كما 
بمنصب  لفوزه  الياس  نجف 
عيل  حسني  حيدر  و  األول  النائب 
الثاني  النائب  بمنصب  لفوزه 
لفوزه  خنجر   حنون  وأحمد 
واعضاء  الثالث  النائب  بمنصب 
عليوي  واكد  التنفيذي،  املكتب 
والرياضة  الشباب  لجنة  ان 
النيابية توكد دعم قطاع الرياضة 
اي  تدخر  لن  العراق  يف  والشباب 
عمل  مساندة  يف  يسهم  جهد 
الصعاب  وتذليل  االوملبية  اللجنة 
تطوير  يف  خططها  ودعم  امامها 
والتعاون  العراقية  الرياضة 
لترشيع القوانني الرياضية املهمة 
مشددة   ، تطبيقها  ومتابعة 
جميع  جهود  تظافر  اهمية  عىل 
الرياضة   يف  املعنية  االطراف 
للتعاون والتضامن لتطوير الواقع 

الريايض.

نعيم  أكرم  الدكتور  وبارك 
عطوان الحميداوي رئيس اللجنة 
يف  الريايض  العمل  الدارة  املؤقتة 
التنفيذي  املكتب  إنبثاق  العراق 
الوطنية  األوملبية  للجنة  الجديد 

العراقية.
الحميداوي،  الدكتور  وهنأ 
وزمياله يف اللجنة املٔوقتة الدكتور 
قاسم  والدكتور  قادر  حسن  آزاد 
وأعضاء  رٔييس  الخاقاني  محمد 
تم  الذي  الجديد  التنفيذي  املكتب 
من  الجمعة  أمس  اول  إنتخابه 
األوملبية  للجنة  العامة  الجمعية 
بمؤتمر أقيم بفندق املنصور ميليا 

يف العاصمة بغداد.
الحيادي،  األداء  الحميداوي  وثّمن 
اللجنة  به  قامت  الذي  والرصني 
القضائية التي أرشفت عىل مجمل 

والتعاون  االنتخابية  العملية 
الكبري، والبّناء، الذي أبداه أعضاء 
األوملبية  للجنة  العامة  الجمعية 
انجاح  أجل  العراقية من  الوطنية 
جرت  التي  االنتخابية  العملية 
وشفافة  ديمقراطية  بأجواء 
يومي الخميس والجمعة املوافقني 
والسادس  والعرشين  الخامس 

والعرشين من الشهر الحايل. 
بالدعم  أيضاً  الحميداوي  وأشاد 
الشباب  وزير  تبّناه  الذي 
والرياضة  عدنان درجال ورئيس 
النيابية  والرياضة  الشباب  لجنة 

عباس عليوي. 
التشكيلة  من  الحميداوي  وتمنى 
العمل  ستقود  التي  الجديدة 
املقبلة  السنوات األربع  االوملبي يف 
مع  جديدة  صفحة  تفتح  ان 

الجميع من أجل رسم سرتاتيجية 
عمل أوملبي إحرتايف يعيد للرياضة 
العراقية هيبتها ويصحح مسارها 
الذي تعرض لبعض املطبات خالل 

الفرتة املاضية.
ومن جهته هنأ نقيب الصحفيني 
الالمي   مؤيد  العرب  و  العراقيني 
يف  فوزه  بمناسبة  حمودي  رعد 
التي  االوملبية  اللجنة  انتخابات 

جرت اول امس الجمعة يف بغداد 
الالمي  اتصال  خالل  ذلك  جاء 
مباركاً  االوملبية  اللجنة  برئيس 
وفق  جديد  تنفيذي  مكتب  انبثاق 
مع  املتناغمة  الوطنية  القوانني 
للمنظومة  االوملبي متمنياً  امليثاق 
الفعيل  و  الجاد  العمل  االوملبية 
و  العراقية  بالرياضة  للنهوض 

تحقيق االنجاز العايل .

عىل  القضأيية  الهئية  وصادقت 
االوملبية  اللجنة  انتخابات  نتائج 
جرت  التي  العراقية  الوطنية 
يومي الخميس والجمعة املوافقني 
والسادس  والعرشين  للخامس 

والعرشين من شهر اذار الحايل.
املٔوقتة الدارة  اللجنة  رٔييس  وقال 
الدكتور  العراق  يف  االوملبي  العمل 
الحميداوي  عطوان  نعيم  أكرم 
املشكلة  القضأيية  الهئية  ان 
االعىل  القضاء  مجلس  قبل  من 
االنتخابات  نتائج  عىل  صادقت 
والتي  العامة  للجمعية  التكميلية 
املوافق  الخميس  يوم  اقيمت 
الشهر  من  والعرشين  الخامس 
الحايل، وايضا االنتخابات الخاصة 
الذي  التنفيذي  املكتب  باختيار 
خالل  االوملبي  العمل  سيدير 

وثّمن  املقبلة،   االربع  السنوات 
بذلتها  التي  الجهود  الحميداوي 
يف  وزمياله  القضائية،  الهيئة 
اللجنة املؤقتة الدكتور آزاد حسن 
الخاقاني،  قاسم  والدكتور  قادر 
التي  األوملبية  املالكات  وجميع 
املاضية،  الفرتة  خالل  عملت 
إنهاء  يف  الجميع  برغبة  مشيدا 
االزمة  من  والخروج  الخالفات 
العراقية  بالرياضة  عصفت  التي 

خالل الفرتة املاضية.
الحميداوي حديثه  متمنيا  وختم 
ان  الجديد  التنفيذي  املكتب  من 
وطي  الواحد  الفريق  بروح  يعمل 
صفحة التقاطعات التي حدثت يف 
بالرياضة  النهوض  بغية  املايض 
واالهتمام  االفضل  اىل  العراقية 

برياضة االنجاز العايل.

للجنة  العامة  الجمعية  وكانت 
قد  العراقية  الوطنية  االٔوملبية 
حمودي  برعد  ثقتها  جددت 
للمكتب  رٔييسا  انتخبته  بعدما 
مدتها  جديدة  دورة  يف  التنفيذي 
يف  ذلك  جاء  جديدة،  سنوات  اربع 
يف  عقد  الذي  االنتخابي  املٔوتمر 
بالعاصمة  ميليا  املنصور  فندق 

بغداد صباح اول امس الجمعة.
تسعة  عىل  حمودي  رعد  وحاز 
منافسه  نال  فيما  صوتاً  عرش 
الدكتور طالب فيصل سبعة عرش 

صوتاً.
اتحاد  رٔييس  نجف  اياد  وفاز 
الجمناستيك بمنصب النأيب االٔول 
رٔييس  الجمييل   حيدر  فاز  فيما 
النأيب  بمنصب  الفروسية  اتحاد 
الدكتور احمد حنون  الثاني وفاز 

البيسبول  اتحاد  رٔييس  نأيب 
بمنصب النأيب الثالث.

وفاز بعضوية املكتب التنفيذي كل 
والدكتور عادل  فريق  بختيار  من 
وحسني  رٔووف  وهريده  عيدان 
وباسم  العبادي  وجميل  العميدي 

احمد وابراهيم البهاديل.
كيالن  بيداء  الدكتورة  وكانت 
املكتب  يف  لها  مقعدا  حجزت  قد 
عقب  االوملبية  للجنة  التنفيذي 
الخاصة  االنتخابات  يف  فوزها 

باملقعد النسوي.
وادارت املٔوتمر االنتخابي ومجمل 
قضأيية  هئية  االنتخابية  العملية 
سباعية كانت إنبثقت عن مجلس 
حضور  عن  فضال  االٔعىل  القضاء 
االعالم  وسأيل  قبل  من  كبري 

املختلفة.

بغداد/ متابعة الزوراء
تعد تجربة املدرب الشاب لؤي صالح، من 
بعدما  املحلية،  التدريبية  التجارب  أنضج 
تمكن خالل فرتة وجيزة من إثبات قدراته 

التدريبية رسيًعا مع أربيل.
وأضاف لؤي صالح، ملسات واضحة عىل 
شخصية  لتظهر  ألربيل،  الفني  املستوى 
قيادة  تحت  كان  الفريق  أن  رغم  املدرب، 

مدرب كبري بحجم الكرواتي رادان.
تجربته  حول  تحديث  صالح  لؤي 
يف  مهمة  أخرى  ومحاور  األوىل  التدريبية 

هذا الحوار: 
كيف تقيم تجربتك مع أربيل؟ 

لكني  عمله،  اإلنسان  ُيقيم  أن  يمكن  ال 
أشعر بتقديم املطلوب ألربيل، ركزت عىل 
تعديالت  وإجراء  الجماعي  اللعب  تطوير 
قائمة  املنافسات  كون  الفريق،  عىل 
أما  مضغوط،  الدوري  مباريات  وجدول 

التقييم مرتوك لإلعالم واملتابعني. 
هل أربيل يف منطقة األمان؟ 

الفريق كان عىل بعد ٣ نقاط من املراكز 
املهددة بالهبوط، تسلمت املهمة يف وقت 
نخض  لم  مباريات،   ٦ مدار  عىل  صعب، 
لدينا  ملعبنا،  عىل  وحيد  لقاء  سوى 
خارج  الفريق  مباريات  معقد،  جدول 
امللعب أكثر من التي نخوضها يف فرانسوا 
و  الرتتيب  يف  تقدمنا  ذلك  ومع  حريري، 
نحتاج لالجتهاد أكثر حتى نصل للمناطق 

الدافئة. 

ما الهدف الذي طلب منك عند التعاقد؟ 
الهدف كان الحفاظ عىل الفريق يف الدوري 
الطموح يكرب واإلدارة  أن  املمتاز، ال شك 
الهدف،  تحقق  كلما  األفضل  عن  تبحث 
شخصًيا أركز عىل الجانب الفني وتقديم 
البحث  كرة ممتعة ومقنعة، ومن بعدها 

عن املراكز التي نطمح لها. 
أربيل  نتائج  الكأس عىل  توديع  يؤثر  هل 

بالدوري؟ 
بشكل  ظهرنا  العكس،  عىل  بل  يؤثر  لن 
كأس  نهائي  ثمن  يف  الزوراء  أمام  مميز 
الطرف  اللقاء وكنا  العراق، سيطرنا عىل 
فرصة  العارضة  وردت  خطورة،  األكثر 
النهائي  ربع  بلوغ  املمكن  من  كان  لنا. 
لوال غياب التوفيق والحظ الذي خذلنا يف 
ركالت الرتجيح، رغم أن أربيل كان مؤهًال 

للمنافسة عىل اللقب. 
ألي مدرسة تدريبية ينتمي لؤي صالح؟  

حالًيا  اندثر،  التدريبية  املدارس  أسلوب 
لعبه  وأسلوب  للمدرب  الشخيص  الفكر 
والقناعات  االجتهادات  الفيصل،  هو 
دون  املعادلة  تحسم  باتت  التدريبية 
االعتماد عىل مدرسة محددة، بدليل وجود 
وآخر  بالربيمريليغ  يتألق  إسباني  مدرب 
إيطايل يتألق بالليغا وفكرة املدارس باتت 
عىل  تعتمد  التدريب  وحداثة  املايض،  من 

الفلسفة الشخصية لكل مدرب. 
من وراء صقل موهبتك التدريبية؟  

بعض الصفات شخصية وال دخل لآلخرين 

يف تكوينها، منذ أن كنت العًبا، كنت أجد 
وأجد  االستفهامات،  من  الكثري  لنفيس 
امللعب، وحتى يف عميل  داخل  الحلول  لها 
أملك  كنت  ملوسمني،  مدرب  كمساعد 
املدربني  تعاون  بفضل  الكافية  املساحة 
لتطبيق أفكاري التدريبية، وبالتايل تكونت 
من  جميع  أشكر  التدريبية،  شخصيتي 
أرشف عىل تدريبي، واملدربني الذين عملت 

معهم كمدرب مساعد. 
األجنبي  أم  املحيل  املدرب  مع  أنت  هل 

للمنتخبات الوطنية؟  
وجود  أؤيد  العمرية،  للفئات  بالنسبة 
لسلوكيات  األقرب  ألنه  املحيل  املدرب 
ومن  املجتمع  تفاصيل  وفهم  الالعبني 
بفئة  األجنبي  املدرب  يعتمد  أن  املمكن 
الكبار، وقتها تكون شخصية الالعب بنيت 
يحصل  أن  املمكن  ومن  صحيح،  بشكل 

عىل االستفادة من املدرب األجنبي. 
املنتخبات..  للعمل مع  لو جرى تفضيلك 

أيهما األقرب لك؟ 
الثقة  لزرع  مهم  الشباب  فئة  مع  العمل 
الالعبني  لبناء  الصحيحة  واألساسيات 
داخل وخارج امللعب. كرة القدم ليس فقط 
الحواس  بجميع  تتعلق  بل  الكرة،  ركل 
ونحتاج لالنضباط داخل امللعب والحفاظ 
عىل املوهبة خارج امللعب، أرى أن فرصة 
بناء  من  تمكني  الشباب  منتخب  تدريب 
جيل قادر عىل فهم املعنى الحقيقي لكرة 

القدم، وبالتايل بناء جيل مميز.

بغداد/ متابعة الزوراء
السلة،  لكرة  هوبس  فريق  نجم  قال 
نفط  عرض  رفض  إنه  صليبي،  جربيال 

الشمال.
وأضاف صليبي  أنه قرر البقاء يف هويس، 
سنة  بعد  البطولة  عودة  خلفية  عىل 

ونصف من التوقف.
اول  وقدم جربيال صليبي، مباراة مميزة 
وانتهت  بيبلوس،  أمام  الجمعة،  أمس 

بنتيجة ٧٧-٥٨.
وسجل صليبي ١٣ نقطة مع ٥ تمريرات 

حاسمة ومتابعتني.

بغداد/ متابعة الزوراء
أحمد،  حسن  الطلبة  فريق  مدرب  أكد 
أن الفريق يمر بحالة معنوية طيبة بعد 
دخوله يف معسكر تدريبي بمدينة أربيل، 
مما ساهم يف إبعاد الالعبني عن الضغط 
الجديدة  اإلدارة  ان  حسن  النفيس.وقال 
يف  للفريق  معسكر  تأمني  يف  نجحت 
أربيل، لعب دوًرا يف رفع الضغوطات عن 
الالعبني».وأضاف «ندخل مباراة السبت 
من   ٢٦ الجولة  يف  الديوانية  أمام  املقبل 

اكتملت  الفريق  عالية،  بروح  الدوري 
صفوفه وعاد الالعبون املصابون».

وشدد «كل األجواء متاحة لعودة الطلبة 
يتحمل  ال  الطلبة  الطبيعي.  وضعه  إىل 
نزيف النقاط، الظروف الصعبة التي مر 

بها الفريق ذهبت دون رجعة».
وإداري  نفيس  استقرار  «هناك  وأتم 
نفسية  عىل  واضح  بشكل  انعكس 
الالعبني، وبالتايل نراهن عىل استقرارنا 

لتحقيق نتائج مميزة».

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد طه زاخويل، مدير الكرة يف زاخو، أن فريقه يتطلع لحصد بطولة 

كأس العراق، كهدف رئييس يف املوسم الحايل.
املوسم  يف  النادي  إدارة  عليها  عملت  التي  الخطة  ان  زاخويل  وقال 
الحايل، هي التمركز يف موقع يليق بزاخو يف الدوري، بجانب املنافسة 

الحقيقية عىل لقب كأس العراق».
وأضاف «التعاقدات التي أبرمها الفريق يف املريكاتو الشتوي، ضمن 

خطة النادي لتحقيق أهدافه».
وتابع «فريقنا قادر عىل بلوغ نهائي كأس العراق بعد الوصول لدور 

الثمانية».
ونوه «زاخو سيواجه القوة الجوية يف ربع النهائي، ننتظر القرعة 

التي تحسم ملعب اللقاء، نتمنى أن نخوض املباراة عىل أرضنا». 
إعالن  بعد  العراق،  كأس  نهائي  لربع  تأهل  زاخو  أن  إىل  يشار 
زاخو  اعتبار  ليتم  املنافسة،  من  انسحابه  الكهربائية  الصناعات 

فائزًا بنتيجة ٣-٠.
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بغداد/ متابعة الزوراء
كشف املدرب الكروي، أحمد كاظم، عما وصفه بـ «كارثة يف كرة القدم العراقية».

وقال كاظم ان «الدورات التدريبية يف العراق هي كارثة حقيقية يف كرة القدم، فهناك 
مـن ينجح وهـو أمياً و دون قـراءة وكتابة، ولم يمارسـوا بحياتهم بكـرة القدم يف 

املنتخبات واألندية».
وأضاف، ان «عضواً يف اتحاد الكرة أخربه يوماً عن سـبب عدم جلب أحد املحارضين 

يف الدورات كونه يقوم برتسيب الفاشلني يف االختبارات».
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االوسـاط الرياضيـة واالعالميـة والصحفية قدمت 
تعازيهـا الحارة اىل عضـو الهيئة العامـة لالتحاد 
العراقي للصحافة الرياضية الدكتور عيل القرييش 
وذلك لوفاة والده ... سـائلني اللـه العيل القدير ان 
يتغمـد الفقيـد برحمته الواسـعة ويسـكنه جنات 
الفردوس ويرزق اهله ومحبيه الصرب والسلوان وانا لله 

وانا اليه راجعون.
   ********************

االوسـاط الرياضيـة واالعالميـة والصحفية قدمت 
تعازيها الحارة اىل  االستاذ القدير عدنان الجبوري 
وذلك لوفاة شقيقته ... سائلني الله العيل القدير 
ان يتغمد الفقيدة برحمته الواسـعة ويسـكنها 
جنـات الفردوس ويرزق اهلهـا ومحبيها الصرب 

والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
 **********************

الزميل سمري السعد عضو االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية رٔييس لجنة املحافظات واالقاليم، تعرض 
لحادث سري عىل طريق ميسان- بغداد، مما تسبب 
برضوض يف مناطق متفرقة من جسده، نسأل رب 
العـزة واالجالل ان يمن عليه بالشـفاء العاجل وان 
يلبسـه ثـوب الصحة والسـالمة وان يعود مـن جديدة 

ملمارسة عمله املهني.



تم إيقـاف رئيس التسـيو اإليطايل كالوديو لوتيتو لسـبعة 
أشـهر عن األنشـطة الرياضية وُغرّم نادي العاصمة بمبلغ 
150 ألـف يورو، وذلك بسـبب خرقـه بروتوكوالت فريوس 

كورونا بحسب ما أعلن االتحاد املحيل لكرة القدم.
كمـا عوقب طبيبـا النادي إيفو بولتشـيني وفابيـو روديا 
باإليقاف ملدة 12 شهراً بحسب ما أفاد االتحاد، لكن الفريق 
أفلت من عقوبة حسـم نقاط من رصيده يف ترتيب الدوري 

املحيل.
وقـال التسـيو يف بيـان إنه سيسـتأنف الحكم الـذي صدر 
نتيجـة التحقيق الـذي فتحه االتحـاد اإليطايل بعـد إخفاء 
النـادي إصابات يف صفوفه بفريوس كورونا خالل شـهري 

ترشين األول/أكتوبر وترشين الثاني/نوفمرب املاضيني.
واُتهم التسيو بعدم إبالغ السلطات الصحية املحلية بحاالت 
عدة إيجابية يف صفوفه أواخر ترشين األول/أكتوبر، عشية 
مباراة يف دوري أبطال أوروبا ضد بروج البلجيكي، وبعدها 
يف ترشيـن الثاني/نوفمـرب قبـل مباراة أخرى يف املسـابقة 

ذاتها ضد زينيت سان بطرسبورغ الرويس.

ويفرض االتحـاد األوروبي 
للعبـة (يويفا) عىل العبي 

وطواقـم األنديـة إجراء 
فحـوص للكشـف عن 

فـريوس كورونا قبل 
أي مباراة.

العبـًا  أن  وتبـني 
واحـداً عـىل األقل 
الفريق جاءت  من 
إيجابيـة  نتيجتـه 

الذي  الفحص  خالل 
أجـراه االتحـاد القاري، 

بعدما كانت نتيجته سلبية يف الفحص املخصص 
ملباريات الدوري املحيل خالل الفرتة ذاتها.

وانتقـد االتحـاد اإليطـايل نـادي العاصمة عىل 
سـماحه لثالثـة العبـني باملشـاركة يف حصة 

تمرينية أقيمـت يف الثالث من ترشين الثاني/
نوفمرب، رغم أن نتائجهم جاءت إيجابية قبلها 

بيوم فقط.
كمـا اُتهم التسـيو بإرشاكه العبـني يف الدوري 
املحـيل كان من املفرتض أن يكونـوا يف ”فرتة 
عـزل إجبارية، يف حالة عـدم ظهور أعراض، 

ملدة 10 أيام عىل األقل“.
وكان املدعـون العامـون يف االتحـاد اإليطايل 
لكرة القدم قد طالبوا بغرامة 200 ألف يورو 
عـىل النـادي، وإيقـاف لوتيتو عن النشـاط 
الكـروي ملـدة 13 شـهراً، والطبيبني ملدة 16 

شهراً.

يخطـط نادي بوروسـيا دورتمونـد، للحصول عىل أعـىل مقابل مادي نظـري بيع مهاجمه 
النرويجي إيرلينج هاالند يف املسـتقبل القريب.صاحب الـ 20 عاًما بات مطمًعا للعديد 

من األندية األوروبية، عىل رأسها مانشسرت يونايتد، ريال مدريد، برشلونة، تشيليس 
ومانشسـرت سيتي.وكشفت شـبكة ”ESPN“ عن رغبة دورتموند يف الحصول 
عـىل 180 مليون يورو للموافقة عىل بيع هاالند، وهو مبلغ تعجيزي يف ظل 
ترضر األندية من أزمة فريوس كورونا.وأشارت الشبكة يف الوقت ذاته إىل 

رغبة مسـؤويل دورتموند يف ضمان بقاء هاالند مع الفريق ملوسم آخر 
عىل األقل، وهو ما جعلهم يحددون سعرًا مرتفًعا مقابل بيعه.

ويرتبط الدويل النرويجي بعقد مع أسود الفيستيفال حتى صيف 
2024، لكنـه يتضمن رشًطا جزائًيـا تبلغ قيمته 

75 مليون يـورو فقط، بإمكانه 
تفعيله مع نهاية املوسم 

القادم.

لن يتمكن مـدرب املنتخب اإلنكليزي 
غاريث سـاوثغيت مـن االعتماد عىل 
مهاجم مانشسرت يونايتد ماركوس 
راشـفورد وجنـاح أرسـنال بوكايو 
يف  املقبلتـني  املباراتـني  يف  سـاكا 
تصفيـات كأس العالـم FIFA قطر 
2022™، وذلك بسـبب اإلصابة التي 
جعلتهمـا خارج تشـكيلة ”األسـود 

الثالثة“.
وبـدأت إنكلرتا حملتها نحو نهائيات 
املونديـال القطـري بقـوة من خالل 
الفوز عـىل املتواضعة سـان مارينو 
-5صفر الخميس املايض عىل ملعب 
”ويمبـيل“ يف لندن بغياب راشـفورد 

وسـاكا اللذيـن باتـا أيضـا خـارج 
األحـد  اليـوم  ملباراتـي  الحسـابات 
واألربعـاء املقبل ضـد ألبانيا وبولندا 

تواليا.
وقال االتحاد اإلنكليـزي لكرة القدم 
يف بيـان: ”إن ماركـوس راشـفورد 
وبوكايـو سـاكا لـن يلعبـا دوراً يف 
تصفيـات  يف  املقبلتـني  املباراتـني 
أن  كاشـفا   ،“2022 العالـم  كأس 
راشفورد انضم إىل معسكر املنتخب 
وهو ”يعاني مـن إصابة أبعدته من 
الفـوز -5صفـر ضد سـان مارينو، 
وبعـد تقييـم إضـايف، اتخـذ القـرار 
بأنـه سـيواصل عمليـة تعافيه مع 

مانشسرت يونايتد“.
أما بالنسـبة لسـاكا، فهـو ”بقي يف 
أرسـنال من أجـل املزيد مـن تقييم 
للمشـكلة القائمـة مـع األمـل بأن 
ينضم إىل األسود الثالثة (يف املباريات 
الثـالث)، لكن اآلن لن يكـون متوفراً 

ملباراتي ألبانيا وبولندا“.
املقبلتـان  املباراتـان  وسـتكون 
يعلـن  أن  قبـل  إلنكلـرتا  األخريتـني 
التـي  التشـكيلة  عـن  سـاوثغيت 
الصيـف  أوروبـا  كأس  سـتخوض 

املقبل.
وخـاض سـاكا (19 عامـاً) مباراته 
يف  األول  املنتخـب  بقميـص  األوىل 
ترشيـن األول/أكتوبـر املـايض ضد 
ويلـز وخاض بعدها ثـالث مباريات 
أخـرى، فيما اكتفى راشـفورد (23 
املباريـات  يف  بمشـاركتني  عامـاً) 
الثماني التي خاضتها بالده يف 2020، 
وتعرض اآلن إلصابة يف القدم أبعدته 
عـن هـذه املباريـات الثـالث بعدما 
أبقتـه أيضاً بعيداً عن فريقه يونايتد 
يف الخسارة أمام ليسرت سيتي يف ربع 

نهائي الكأس املحلية.
وتوقع سـاوثغيت غياب راشـفورد 
بالقـول:  املـايض  األربعـاء  وسـاكا 
”الشـك يحوم حولهمـا (للمباريات 
الثـالث يف التصفيات). برأيي الشـك 
يحـوم حـول ماركـوس أكثـر مـن 
بوكايو يف الوقت الحايل، لكننا سنقيم 

وضعهما“.

يواجه منتخب إسـبانيا نظـريه الجورجي 
الـذي لـم يسـبق أن فـاز عليـه بسـهولة 
وتجمعه به ذكريات سـيئة يف آخر مباراة، 
حني منـي ”الروخـا“ بهزيمـة مفاجئة يف 
آخر مواجهة ودية استعدادا لتصفيات أمم 

أوروبا يف فرنسا 2016.
 3 املنتخبـني  مواجهـات  سـجل  ويضـم 
مباريات بواقع انتصارين وهزيمة تعود إىل 
7 يونيو/حزيران 2016 حني كان فيسنتي 

ديل بوسكي عىل رأس منتخب إسبانيا.
ربمـا كانـت تلـك الخسـارة إنذارا ملـا كان 
سـيحدث بعد ذلـك يف بطولة أمـم أوروبا، 
التي شـكلت نهاية حقبة املدرب األنجح يف 

تاريخ املنتخب اإلسباني.
وخرست إسبانيا بهدف آنذاك وخيبت آمال 
جماهريهـا يف االختبار األخري قبل مواجهة 
التحـدي الكبري يف رحلتها للدفاع عن اللقب 

األوروبي.
كانت املبـاراة بنفس طابـع املواجهة التي 
تعادل فيها املنتخب اإلسباني أمام اليونان 
يف بداية مشـوار التصفيات ملونديال 2022 

أمام منافس مغلق دفاعيا.
أمـا املبارتان األخريـان فكانتا رسـميتني 
وحقـق منتخـب ”ال روخا“ الفـوز فيهما، 
األوىل يف 11 سـبتمرب/أيلول 2012 يف بداية 
مشـوار تصفيات مونديـال 2014 وأقيمت 
يف تبليـيس وركن فيها املنتخـب الجورجي 
للدفاع الذي كرسه روبرتو سولوداو بهدف 
قبـل 3 دقائـق مـن تمريـرة لفابريجـاس 
(1-0) وأقيمـت املباراة األخرى يف إسـبانيا 
وتأهـل   ،2013 األول  أكتوبر/ترشيـن  يف 
املنتخب اإلسـباني بها إىل مونديال الربازيل 
عقـب الفـوز (0-2)، بهدفـني سـجلهما 

ألفارو نيجريدو وخوان ماتا.

أعلنـت رابطـة الـدوري اإلنكليـزي املمتاز 
لكرة القدم أنها سـتنص املبادئ التوجيهية 
خـالل  بالـرأس  الكـرة  بـرضب  املتعلقـة 
التماريـن عـىل املسـتوى االحـرتايف اعتباًرا 
من املوسم املقبل، مع تزايد املخاوف بشأن 

املخاطر الصحية لالعبني.
ولطاملا دعا ناشـطون يف هذا املجال إىل الحد 
من الرضبات الرأسـية خـالل التدريبات يف 
األنديـة املحرتفة لتقليص مخاطر االرتجاج 

يف املخ عىل املدى الطويل.
وكشـفت دراسـة بـإرشاف الطبيـب وييل 
ستيوارت، املستشـار يف األمراض العصبية 
يف جامعة غالسـكو االسكتلندية، نرشت يف 
عام 2019، أن العبي كرة القدم أكثر عرضة 
بثـالث مـرات ونصـف للوفاة مـن أمراض 

التآكل العصبي من عامة الناس. 
وعانى البعـض من العبي منتخـب إنكلرتا 
الـذي حقق لقب كأس العام عام 1966 من 
أمـراض مماثلـة يف حياتهم الحقـا. إذ كان 

نوبـي سـتايلز وجـاك تشـارلتون يعانيان 
مـن الخرف العام املايض عند وفاتهما فيما 
يعاني أخ األخري، بوبي، أسطورة مانشسرت 

يونايتد من املرض حالًيا. 
وأعلنت الرابطة أنها سـتطلق دراستني من 
أجـل تحديـد العوامـل املؤثـرة يف الرضبات 
الرأسـية.وقالت يف بيـان: ”سـتحدد نتائج 
التوجيهيـة  املبـادئ  الدراسـتني  هاتـني 
للرضبـات بالرأس خـالل التدريبات يف كرة 
القدم للمحرتفـني والكبار (الهـواة) والتي 
مـن املتوقـع أن تدخـل حيـز التنفيـذ قبل 

موسم 2021-2022“.
سـتتم املوافقة عىل املبـادئ التوجيهية من 
قبـل عدد مـن الهيئـات، بما فيهـا الدوري 
املمتـاز واالتحـاد اإلنكليزي بالتشـاور مع 

األندية والالعبني واملديرين واألطباء.
سيشـارك العبـون من فريقـي ليفربول ملا 
دون 23 و18 عاًما وفريق السيدات، إضافة 
إىل فريق ما دون 18 عاًما 

يف مانشسـرت سـيتي وفريـق السـيدات، يف 
إحدى الدراستني حيث سيتم تزويد الالعبني 
بـواٍق للفم مزود بأجهزة استشـعار لجمع 

البيانات عن تأثريات رضبات الرأس.
سـتوّفر الدراسـة أيًضـا نظـرة ثاقبة ألي 
اختالف ممكن لتأثري الرضبات الرأسية بني 

الرجال والنساء.
أمـا املرشوع الثاني، فسـيقارن بيانات من 
مباريات موسـم 2020-2019 مـع نتائج 

من دراسة واقي الفم.
وسـبق أن تـم توجيـه نصائـح إىل املدربني 
بعـدم التدّرب عـىل الرضب بالـرأس خالل 

التمارين لألعمار الصغرية.
واعتـرب املديـر التنفيـذي لرابطـة الدوري 
املمتاز ريتشارد ماسـرتز أن الدراسات من 

شأنها أن تجعل اللعبة آمنة قدر اإلمكان.
وقال: ”نأمل أن تساهم نتائج هذا املرشوع 
يف تطويـر إرشـادات عمليـة يف كـرة القدم 

للمحرتفني والكبار يف هذا البلد“.
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يسعى األملاني يورجن كلوب مدرب ليفربول، لرتميم خط دفاعه 
بالتعاقد مع صفقة إفريقية خالل املريكاتو الصيفي املقبل.

وعانـى ليفربـول هذا املوسـم مـن إصابـات عديـدة يف الدفاع، 
باإلضافـة إىل تراجع مسـتوى بعـض الالعبني، ومنهـم الظهري 
األيمن ألكسندر أرنولد.ووفًقا ملوقع ”ليفربول إيكو“، فإن الريدز 
معجب باإليفـواري ويلفريد سـينجو، الظهري األيمـن لتورينو، 
ويسـعى للتعاقد معه يف الصيف املقبل.وأشـارت إىل أن ليفربول 
تقـدم بعرض لضم سـينجو مقابل 17 مليون إسـرتليني، إال أن 
تورينو رفض التخيل عن العبه.يذكر أن بعض التقارير اإليطالية 
قالـت إن سـينجو صاحب الـ20 عامـا، يحظى أيًضـا باهتمام 

مانشسرت يونايتد وميالن خالل املوسم الحايل.

وضـع األرجنتيني باولو ديباال، مهاجم يوفنتوس، خطة للرد 
عىل عناد السيدة العجوز يف مفاوضات التجديد.

وينتهـي عقـد ديباال مـع يوفنتـوس يف صيـف 2022، حيث 
قدم النادي عرًضا وحيًدا لتجديـد الالعب األرجنتيني يف بداية 

املوسم نظري 10 ماليني يورو سنوًيا.
ووفًقـا لصحيفة ”الجازيتـا ديللو سـبورت“ اإليطالية، فإن 
ديبـاال ال يوافق عىل تقايض هذا الراتب، وينتظر عرًضا جديًدا 
من يوفنتوس.وأشـارت إىل أن يوفنتوس لـن يقدم أي عرض 
جديـد، وقـد يطرح ديبـاال للبيـع أو يكون جـزًءا من صفقة 
تبادليـة يف الصيف املقبل.وأوضحـت أن ديباال يخطط لرفض 
الرحيـل عن يوفنتـوس يف الصيـف املقبل، إذا واصـل النادي 
العناد وعدم تقديم عرض آخر للتجديد.وسـيقع يوفنتوس يف 
ورطة بهذه الخطة، ألن ديباال سيدخل العام األخري من عقده، 
وبالتايل يسـتطيع التوقيع مـع أي ناٍد مجاًنا، دون أن يحصل 

اليويف عىل استفادة مالية.
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انتقـد هاري كـني، مهاجم توتنهام هوتسـبري، مسـتوى 
فريقه خالل املوسـم الحـايل، خاصًة بعدمـا ودع الدوري 
األوروبي، رغم التفوق عىل دينامو زغرب الكرواتي ذهاًبا، 
بهدفـني دون رد، يف ثمـن النهائي، حيث سـقط يف اإلياب 
.(3-0) وقـال كني، يف ترصيحات أبرزها املوقع الرسـمي 
لتوتنهام: ”نعلم أننا تراجعنا، وأسـوء ما يف ذلك، الشـكل 

الذي نؤدي به يف امللعب“.
وأضـاف: ”يمكنـك أن تخـرس مباريات يف كـرة القدم، وقد 
تخـوض مباريات يكون فيها املنافس أفضل، لكن هذا لم يحدث 
معنا“.وتابـع: ”لم نقاتل، ولم يكن لدينا أي شـغف، وهذا أمر 

محرج من وجهـة نظرنا كالعبني.. نحن من نتواجـد يف امللعب، وعلينا 
التحكم يف هذه األمور“.

وواصل: ”إنه أمر مخز، ألننا كنا نقدم سلسلة نتائج جيدة قبل الخروج 
األوروبي.. لكننا قدمنا عمًال جيًدا ضد أستون فيال، وتعافينا بالطريقة 
الصحيحة“.وأكمـل الدويل اإلنجليزي: ”هذا ما نحتاجه، وال يتعلق األمر 
بتقديمه يف مباراة واحدة فقط.. ال يمكن أن يتغري وضع الفريق، يلعب 

مرة جيًدا وأخرى ال، يجب أن نلعب كل مباراة بنفس الطريقة“.
واختتم كني: ”لدينا 9 مباريات يف الدوري اإلنجليزي، وسنخوض نهائي 
كأس الرابطـة، لـذا علينا فقط الرتكيز يف كل مبـاراة.. وإذا كانت لدينا 

هذه الشخصية، أنا متأكد من سري األمور عىل ما يرام“.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
يتعرض الصحفيون النتهاك حقوقهم، 
والتأثري عىل شفافية عملهم الصحفي 
أثناء تغطيتهم لوقائع عملية االنتخاب، 
بالرغم من وجـود قوانني تنظم عملية 
االنتخـاب كاإلعـالن العاملـي لحقـوق 
اإلنسـان 1948 والعهد الـدويل الخاص 

بالحقوق املدنية والسياسية.
األسـايس،  الفلسـطيني  القانـون  ويف 
هناك العديد من املواد التي تحدثت عن 
االنتخـاب كاملادة 5 واملادة 26، 34 ،36 
،47 و48، وأيضـاً العديد مـن القوانني 
 ،1995 االنتخـاب  كقانـون  املتتابعـة 
قانون 2005، قانـون2007 وتعديالته 

التي تمت يف 1/2021.
يف مقابلـة أجرتهـا شـبكة الصحفيني 
والناشـط  املحامـي  مـع  الدوليـني 
الحقوقـي صالح عبد العاطـي، أكد أّن 
”كل املعاهدات واملعايري الدولية وكذلك 
الفلسـطيني تكفل  القانون األسـايس 
حرية الـرأي والتعبري وحريـة اإلعالم، 
ولدينا قانون املطبوعـات والنرش وهو 
قانـون جيـد بالعمـوم وإن كان هناك 
العديد مـن املالحظات عليه كحقوقيني 
يف محددات معينة تمـس بحرية الرأي 
والتعبـري والصحافـة“. وتابـع: ”لكن 
املشـكلة لدينـا ليسـت قانونيـة بقدر 
مـا هـي بالجهـة التنفيذيـة للقانون، 
والتطبيقـات العمليـة، إضافـة إىل أن 
اإلعـالم تحديـداً (الحزبـي) أصبـح يف 
أحيان كثرية منتهكاً لحقوق اإلنسـان، 
عـرب نقـل الفتنـة وثقافـة الكراهيـة 
والتعصب واألخبـار املُضللة، لذلك نجد 

أنـه أصبـح لـدى الصحفيني نـوع من 
الرقابة الذاتية مما يقيد حريتهم“. 

مواجهة انتهاك حقوق الصحفي أثناء 
االنتخابات

نحن عـىل أبـواب انتخابـات جديدة يف 
فلسطني يف ظل االنقسام السيايس، ويف 
ظل قضاء مختلف بالضفة الغربية عنه 
يف قطـاع غزة، وبالتـايل عند تعرض أي 
صحفي النتهاك أثناء تغطيته اإلعالمية 
لسري ومجريات العملية االنتخابية فإن 

عليه:
لفضـح  الصحفيـني  تضامـن  أوالً: 
االنتهـاك، وأن يكون هناك دور وتحرك 
مـن قبـل النقابـة بحيـث تمتنـع عن 
تغطيـة أي دعايـة انتخابيـة للقائمـة 

املُنتهكة.

ثانيـاً: ال بـد مـن تنظيـم ميثاق رشف 
لحريـة عمل وسـائل اإلعـالم، والعمل 

عىل انفاذه.
ثالثاً: التقـدُّم للنيابة العامة بشـكوى 
حول االنتهـاك، والتوجه للمؤسسـات 
لالنتهـاكات  للتصـدي  الحقوقيـة 
املُنتهكـة لحقوق  الجهات  ومحاسـبة 

وحريات الصحفيني.
رابعـاً: مخاطبـة األجسـام الصحفية 
الصحفيني  العربيـة والدولية كاتحـاد 
العـرب، أو اتحـاد الصحفيني الدوليني، 
أو املُقرِّيـن لحريـة الـرأي والتعبـري يف 

مكاتب األمم املتحدة املختلفة“.
يقول عبد العاطي: ”جرت تعديالت عىل 
قانون االنتخابات الفلسطيني12007، 
وهـي جاءت بثالث محـاور، منها رفع 

نسـبة الكوتة للنساء من 20 لـ26%، 
مـن  املطلوبـة  النسـبة  كانـت  وقـد 
النسـاء هي %30 يف جميع األجسـام 
الحكوميـة، وإننـا نخـىش بالرغم من 
القانـون عىل عدم حصـول املرأة حتى 

عىل 26%“. 
ويرى عبد العاطـي أّن التعديالت التي 
جرت هي بحاجـة للتعديل مرة أخرى 
ألنهـا تعترب بمثابـة تقييداً للرتشـح: 
”كالتعديل الذي جـاء برشط اإلقامة، 
ورشط االسـتقالة وقبولها أيضاً؛ قبل 
الرتشـح، واألصـل أن يكون املُرتشـح 
مجـرباً عـىل االسـتقالة وقبولهـا بعد 
فـوزه، ويف حـال عـدم فـوزه أن يعود 
حقـوق  مـن  حـق  وهـذا  لوظيفتـه 

املواطنني األساسية“.
حماية مهنية الصحفي

للضغـوط  يتعـرض  الصحفـي  وألن 
الخارجيـة التـي قـد تؤثـر يف مهنيته، 
يقول صالح مشارقة، املحارض واملدرب 
يف مركز تطوير اإلعالم: ”من املهم جداً 
العمل عىل حماية نزاهة الصحفيني من 
أي تضـارب مصالح مع السياسـيني، 

وهذا يتحتم علينا أن:
1. مراقبة عدم حصول الصحفيني عىل 
الهدايـا من السياسـيني، أثنـاء عملية 
االنتخابـات، وهـذه الهدايـا قـد تكون 
أمـوال ..مكافـأة.. ترقيـات.. موائد أو 

غري ذلك.
2. مراقبة أسـعار الدعايات االنتخابية 
التـي تقدمهـا وسـائل اإلعـالم للكتل 
والقوائم االنتخابية، لتكون متسـاوية، 

وضمان عدم التالعب بها.

3. حمايـة غـرف األخبـار مـن بطش 
األحـزاب السياسـية، بعـدم السـماح 
لهيمنـة الهوية السياسـية للصحفيني 

عىل التحرير اإلخباري.
4. مراقبة وتطوير سياسـات التحرير 
يف وسائل اإلعالم، وكذلك تطوير مدونة 
سـلوك مهنيـة التـي تعمل بهـا نقابة 
ـل كل املبـادئ  الصحفيـني بحيـث ُنفعِّ
الواردة بها، ومن أهم هذه املبادئ عدم 

الخلط بني الخرب السيايس واإلعالن“.
ويؤكد مشـارقة أن أهم املعيقات أمام 
تغطيـة االنتخابات باملهنيـة املطلوبة، 
السياسـية  الهويـة  وهمـا:  ”أمـران 
للمؤسسـات اإلعالميـة لألسـف فهي 
ـي عـىل املهنيـة فيها،  واضحـة وُتغطِّ
التمويليـة لوسـائل  وأيضـاً؛ األجنـدة 
اإلعـالم فهو يشـبه إىل حـد كبري رشاء 

الذمم من كونه تمويالً لإلعالم“.
تغطية االنتخابات األمريكية

يمكن االستفادة من أخطاء وردت خالل 
تغطية اإلعـالم االنتخابـات األمريكية 
مسـتيقظني  نكـون  بـأن  األخـرية: 
كوسـائل اإلعـالم لقيـام أي قائمـة أو 
التواصـل  وسـائل  باسـتخدام  حـزب 
االجتماعي بشكل ُمضلل، حيث أن هذا 
األمر أصبـح رائجـاً يف كل العالم حيث 
تسـتخدم رشكات التواصل االجتماعي 
للتأثري عىل تصويت الناخبني“ بحسـب 

مشارقة.
كذلـك يمكـن االطـالع عىل هـذا املقال 
التحليـل يطغى عىل الحقائق يف تغطية 

اإلعالم العربي لالنتخابات األمريكية.
الحمايـة القانونيـة للصحفيـني خالل 

االنتخابـات يف ورشـة عمـل توعويـة 
نفذهـا بيـت الصحافـة الفلسـطيني، 
حـول الحمايـة القانونيـة للصحفيني 
أثنـاء عقـد االنتخابـات، أكـد املحامي 
هـادي شـحيرب عىل أهـم اإلرشـادات 
والنقاط التـي عىل الصحفيني اتباعها، 

لتاليش األخطاء وخاصًة القانونية:
اإلعالميـة  التغطيـة  ومعايـري  أُسـس 

لالنتخابات
املحليـني  الصحفيـني  جميـع  عـىل 
والدوليني االلتزام باملعايري التالية خالل 

فرتة تغطيتهم لالنتخابات:
العمـل  ومعايـري  بمبـادئ  االلتـزام 
املهنـي الـذي ينظـم عملهـم والقائـم 
عـىل املصداقية واملوضوعيـة واالمتناع 
عن نـرش ما من شـأنه ُيثـري التعصب 

والعنرصية والطائفية بني املواطنني.
تنفيذ أحـكام األنظمـة والقوانني ذات 
العالقة بما فيها قواعد مدونة السـلوك 
الخاصة بالصحفيني، واحرتام سـيادة 

القانون والحفاظ عىل النظام العام.
دقة املعلومات التي يحصل عليها وعدم 

نرشها إال بعد التأكد من صحتها.
عقـد  أثنـاء  الصحفيـني  حقـوق 

االنتخابات:
ملراكـز  بالدخـول  الحـق  للصحفيـني 
االقـرتاع ومراقبـة العمليـة االنتخابية 
وسريها، بعد موافقة مسؤول املركز أو 

املحطة والتصوير فيها.
الالزمـة  التسـجيالت  عـىل  الحصـول 
للتغطية الصحفية بما ال يؤثر سـلباً يف 

مجريات العملية االنتخابية.
مصـورة  صحفيـة  لقـاءات  إجـراء 

ومسجلة داخل مراكز االقرتاع.
تصوير وبث عملية االقرتاع بشكل حر، 
وأثناء عملية الفرز يجوز التصوير ملدة 

ترتاوح بني 5 و10 دقائق فقط.
التزامات الصحفيني ووسائل اإلعالم:

يجـب عـىل كل صحفـي أو إعالمي أن 
يحمـل بطاقـة االعتماد الصـادرة عن 
اللجنة وإبرازها داخل مراكز التسجيل 

والفرز.
عـدم ارتـداء أو حمل أي شـعار داخل 
محطـات ومراكـز االقـرتاع ُتماثـل أو 
ُتشـبه أي مـن تلـك التابعـة للفئـات 

الحزبية أو القوائم االنتخابية.
عدم إحـداث أي فوىض أو تشويشـات 
داخـل محطة االقـرتاع والخـروج من 

املحطة عند وجود اكتظاظ داخلها.
عدم إجـراء أي مقابالت صحفية داخل 
محطات االقرتاع، وُيسمح خارجها مع 

املمثلني أو وكالء األحزاب.
عـدم التصوير داخـل كبائن االقرتاع أو 
التقـاط صور مـن املمكن أن تكشـف 

رسية اقرتاع الناخب.
عدم التدخل بأي شـكل من األشكال يف 
مجريات العملية االنتخابية أو محاولة 

التأثري عىل قرار الناخبني.
عـدم تدويـن أي معلومـات شـخصية 

تتعلق باملُسجلني أو املُقرتعني.
االسـتجابة التامة لتعليمات مسـؤول 

مركز االقرتاع والفرز.
ويف حال مخالفـة الصحفي االلتزامات 
املُرتتبة عليه يتـم ابالغ غرفة العمليات 
يف لجنـة االنتخابـات املركزيـة التخاذ 

اإلجراء املناسب.
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كربالء/نينا:
بهدف التداول بشـأن تسهيل 
عمل الصحفيـني خالل زيارة 
النصـف من شـهر شـعبان، 
نقابـة  فـرع  اسـتضاف 
يف  العراقيـني  الصحفيـني 
كربالء املقدسة، العميد فاهم 
الگريطـي مدير إعـالم قيادة 
األوسـط،  الفـرات  عمليـات 
والعميـد عـالء الغانمي مدير 
إعـالم مديرية رشطة كربالء، 
وبحضـور عـدد مـن الزمالء 
العاملني يف مختلف املؤسسات 

اإلعالمية.
وقـال رئيـس الفرع حسـني 
الوكالـة  ملراسـل  الشـمري 
الوطنيـة العراقيـة لالنباء /

نينـا/ ان اإلجتمـاع التـداويل 
ناقش مختلـف القضايا التي 
تتعلق بعمل الصحفيني، وأبدى 
القيـادات  إعـالم  يف  الزمـالء 
األمنيـة اإلسـتعداد للتعـاون 
وتذليل املعوقات بهدف إنجاح 
الزيارة وإظهارها باملسـتوى 

املطلـوب، وخـرج اإلجتمـاع 
بعدد من التوصيات أهمها:

١. تقديـم جميع التسـهيالت 
الزيـارة،  للصحفيـني خـالل 
ووضع معرف خاص لهم عند 
نقاط دخول العجالت يف حال 

تطلب تنفيذ قطع الطرق.
٢. االسـتجابة الفورية والرد 
عـىل إتصـال الصحفـي مـن 
قبل إعـالم العمليات أو إعالم 
الرشطة، بهدف تسهيل العمل 

وتذليل املعوقات.

٣. عـدم احتـكاك الصحفـي 
مـع رجـال األمـن واإلتصال 
أو  العمليات  مبارشًة بإعـالم 
إعـالم الرشطة عنـد حصول 
إعرتاض للصحفي عند نقاط 
التفتيـش أو خـالل التغطية 

الصحفية.
٤. تفهم الصحفيني ملتطلبات 
الزيارة، وترك العجالت خارج 
القطـع وقـت ذروة الزيـارة، 
مزاحمـة  دون  للحيلولـة 

الزائرين وإرباك حركتهم.

 الجزائر/متابعة الزوراء:
محاكمـة  إعـادة  الجزائـري  القضـاء  قـرر   
الصحفـي الجزائري خالد درارنـي الذي حكم 
عليه بالسـجن سـنتني، بعدما قبلت املحكمة 
العليا طلب تمييز الحكم الذي تقدمت به هيئة 
الدفـاع عنه.وقـال عبدالغنـي بـادي محامي 
درارني ”ألغت املحكمة العليا القرار. وتم قبول 
طلب الدفاع بتمييز الحكم لذا ستعاد محاكمة 
خالـد درارني“.وحكم عـىل درارني الذي أفرج 
عنـه مؤقتا يف 15 سـبتمرب بالسـجن سـنتني 
مـع النفاذ بعد مشـاركته يف تظاهـرة للحراك 
الشعبي يف البالد.وأفرجت السلطات القضائية 
يف الجزائر يف إطار العفـو الرئايس عن درارني 
يف 20 فربايـر املايض، لكن التهم بقيت موجهة 
إليـه، وكان من املقـرر أن تتم محاكمته يف 25 
فربايـر لكن املحكمـة العليـا بالجزائر أرجأت 
النظـر يف الطعـن بالنقـض الـذي تقـدم بـه 
الصحفي ضد الحكم بسـجنه عامني.وتعليقا 
عىل قـرار التأجيل قالت منظمة العفو الدولية 
”نواصل التعبئة حتى يتم إسقاط جميع التهم 
املوجهة إىل خالد“.محاكمة الصحفي الجزائري 
سـُتعاد أمـام تشـكيلة جديـدة للمحكمة مع 
إلغاء حكم العامني حبسـا الصادر يف سبتمرب 
بتهمتي ”التحريض عىل التجمهر غري املسلح“ 
و“املساس بالوحدة الوطنية“وستعاد محاكمة 
درارنـي أمام تشـكيلة جديـدة للمحكمة مع 
إلغاء حكم العامني حبسـا الصادر يف سبتمرب 
بتهمتي ”التحريض عىل التجمهر غري املسلح“ 
و“املسـاس بالوحـدة الوطنية“.واتهـم أيضا 
بالعمل لصالح وسيلة إعالم أجنبية دون أوراق 
اعتماد، وبأنه مخرب لصالح ”جهات أجنبية“.

ويف مقابلـة مع قناة ”الحرة“ يف فرباير املايض 
قـال درارنـي إن معركتـه ”مـن أجـل حريـة 
الصحافـة“ لـم تنتـه بعـد، وتعهـد بمواصلة 
نشـاطه ”من أجل صحافة حرة ومسـتقلة يف 

الجزائر“.وأضاف ”أعترب نفيس صحفيا وليس 
رجـال سياسـيا، وأنا معركتـي الوحيدة والتي 
هي معركة كبرية هي معركتي من أجل حرية 
الصحافـة ومن أجل املمارسـة الصحفية بكل 
حرية وبكل استقاللية وبكل مهنية وسأواصل 
معركتي هذه كصحفي من أجل صحافة حرة 
ومستقلة يف الجزائر“.واستنكر درارني اتهامه 
بأنه ”خربجي“ أي عميل لدولة أجنبية، بالقول 
”عندما سمعت هذه الكلمة تذكرت التلفزيون 
العمومي والسـلطات الجزائرية عندما اتهمت 
األخـرض بورقعـة، مـن أكـرب أبطـال الثـورة 
الجزائريـة، بأنه ليـس مجاهـدا وليس بطال، 
فقلـت أنا لسـت أفضل من األخـرض بورقعة، 
إن اتهمنـا أكـرب أبطالنـا بأنـه ليـس مجاهدا 
وليـس بطال فمن أكـون أنا“.وأوقـف درارني 
وهو مراسـل قناة ”تي.يف 5 موند“ الفرنسـية 
خالل مارس 2020 يف الجزائر العاصمة، أثناء 
تغطيتـه لتظاهرة.وقال بعد اإلفراج عنه ”آمل 
أن يسـاعد سجني يف تعزيز حرية الصحافة يف 

الجزائر وجعلها حرية مقدسة ال ُتمس“.
وصـارت قضيته رمزًا للنضـال من أجل حرية 
الصحافـة والتعبـري التي مسـت بها سلسـلة 
من اإلدانات وقوانني مقيـدة للغاية للصحافة 
االجتماعية.وأبـدى  والشـبكات  اإللكرتونيـة 
أسـفه عىل ذلك قائال ”الصحفي ال يستحق أن 
يدخل السـجن. أتمنى أن أكـون آخر صحفي 
جزائري يدخل السجن“.وانطلق الحراك يف 22 
فرباير 2019 وقاد إىل إزاحة الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقـة مـن السـلطة يف أبريـل مـن العام 
نفسـه. لكن التظاهرات االحتجاجية تواصلت 
للمطالبة برحيـل كل أركان النظام الذي حكم 
الجزائر منذ اسـتقاللها عـام 1962.وتوقفت 
التظاهرات منذ مارس بسبب األزمة الصحّية، 
قبل أن يعود آالف األشخاص إىل التظاهر االثنني 

املايض بمناسبة الذكرى الثانية للحراك.

نيويورك/متابعة الزوراء:
 أعلـن معهـد ”آسـبن“ األمريكي 
لألبحـاث أن األمـري هـاري الـذي 
تخـىل عـن دوره يف العائلة املالكة 
الصحـف  منتقـدا  الربيطانيـة 
الشعبية، انضم إىل لجنة ملكافحة 

املعلومات املضللة.
وأوضـح املعهـد أن هـذه اللجنـة 
سـتنكّب خالل سـتة أشـهر عىل 
درس سـبل معالجة ”أزمة الثقة 
الحالية يف املؤسسات الرئيسة“ يف 

الواليات املتحدة.
وقـال األمري هـاري (36 عاما) يف 
بيـان إنـه يتطلع إىل املسـاعدة يف 
إيجـاد حلـول ”لسـيل املعلومات 
املضللة“ املوجـود اليوم، مالحظا 
أنـه ”يؤثر يف قـدرة األفراد وكذلك 
املجتمعـات عىل الفهـم الحقيقي 
والواضح للعالم“. وأضاف ”أعتقد 

أنها قضية إنسانية“.
ثالثـة  اللجنـة  هـذه  وسـيرتأس 
أشـخاص هم الصحفية الشهرية 
كاتي كوريك والناشـط الحقوقي 
رشـاد روبنسـون وخبـري األمـن 
كريبـس.  كريـس  السـيرباني 
أقالـه  بعدمـا  اشـتهر  واألخـري 
الرئيس األمريكي السـابق دونالد 
ترامب بعد تكذيبـه ملزاعم ترامب 

بشأن تزوير االنتخابات.
ساسـكس،  دوق  إىل  وباإلضافـة 
اضطـراب  ”لجنـة  سـتضم 
املعلومـات“ التـي أنشـأها معهد 
آسـبن لألبحاث 14 عضوا آخرين 
من بينهم بطل الشطرنج الرويس 
لسـلطات  املعـارض  السـابق 
كاسـباروف  غـاري  موسـكو 
”كوادريفيوم“  مؤسسة  ورئيسة 
كاثرين مردوخ، وهي أيضا زوجة 
ابن قطب وسـائل اإلعالم روبرت 

مردوخ.
ومـن بني زمالء هـاري املفوضني 

أيضا عضـو الكونغرس األمريكي 
السـابق ويـل هريد، وهـو عضو 
الكونغـرس الجمهـوري الوحيـد 

الذي انتقد  ترامب.
ومـن املقرر اعتبارا مـن أبريل أن 
تلتقـي املجموعة عـدة مرات عىل 
مـدار سـتة أشـهر لتتحـدث مع 
خرباء مـن أجل اكتشـاف كيفية 
الخاطئـة  املعلومـات  انتشـار 
املتحـدة.  الواليـات  يف  واملضللـة 
وستعد اللجنة تقريرا عن النتائج 
والحلـول  إليهـا  توصلـت  التـي 
وسـيتم  والتوصيـات.  املقرتحـة 

نرش التقرير يف الخريف.
كذلـك قبـل األمـري هـاري تـوّيل 
منصب كبـري مسـؤويل التأثري يف 
”بـرت آب“، وفـق ما أعلنـت هذه 
الرشكـة الناشـئة للتكنولوجيا يف 
وادي السـيليكون التي تجمع بني 
التدريب وتقنيات الحوسبة لصقل 
للموظفـني.  الذهنيـة  املهـارات 
وتتخـذ مـن سـان فرانسيسـكو 
مقـرا.ودأب األمـري هـاري، وهو 
السـادس يف ترتيب خالفة العرش 
الربيطاني، عىل التنديد بالضغوط 
اإلعالمية التي مورست عىل عائلته 
الصغرية محّمال إياها املسـؤولية 
انسـحابه  قـرار  عـن  الرئيسـة 
وزوجته من العائلـة امللكية الذي 

بدأ رسيانه منذ أبريل 2020.
ويعيـش هاري وميغن مع ابنهما 
آرتـيش يف فيال فارهـة قرب لوس 
الزوجـان  وّقـع  وقـد  أنجلـس. 
عقـودا بمبالغ طائلة مع منصتي 

نتفليكس وسبوتيفاي.
وأثـار اختيار األمري هـاري جدال 
عىل مواقـع التواصل االجتماعي. 
أراد  ”إذا  إنـه  معلقـون  وقـال 
هزيمة األخبـار الكاذبة التي وقع 
ضحيتهـا هو وزوجتـه ميغان يف 
السـنوات األخـرية، فيجب أوال أن 

ينقل دائمـا املعلومات الصحيحة 
إىل الصحافة. وهـو ما ال يفعالنه 
مؤخرا عىل وجه الخصوص خالل 

مقابالتهما مع أوبرا وينفري“.
واتهم الزوجان بالكذب عندما قاال 
إنهمـا تزوجـا رسا يف حديقتهمـا 
قبـل ثالثـة أيـام مـن االحتفـال 
الرسمي، بحضور رئيس أساقفة 

كانرتبري فقط.
ومـن جانب آخـر، قالت رئيسـة 
”يف  كوريـك  كاتـي  اللجنـة 
املشـهد اإلعالمـي اليـوم، يواجه 
املسـتهلكون وابـال مسـتمرا من 
وجهـات  يعـزز  الـذي  املحتـوى 
مـن  بدعـم  الراسـخة.  نظرهـم 
واأليديولوجيـات  الخوارزميـات 
املشـرتكة، غالبا ما يحصل الناس 
عـىل تأكيد بـدال مـن املعلومات، 
حيث يتم التالعب بالحقائق إن لم 

يتم تجاهلها تماما“.
وأضافـت أن ”انحـالل الحقيقـة 
هـذا يمثـل تهديـدا هائـال، ليس 
للناخبني املطلعـني، ولكن  فقـط 
ومـع  نفسـها.  للديمقراطيـة 
التعليقات بشكل متزايد  استبدال 
االسـتقطاب  تعمـق  بالتقاريـر، 
وسـائل  يف  الثقـة  وانخفضـت 

اإلعالم“.

Ú‡»„@‚ã◊
Êá‰€@¿@·Ó‘fl@Ô”aã«@kmb◊

اختارت صحيفة فاينانشـيال تايمز مفردة 
فيكبـوك ”Fakebook“ وهي تعلق عىل خرب 
قيـام رشكة فيسـبوك بإغـالق 1.3 مليون 
حسـاب مزيـف يف الربـع األخري مـن العام 
املـايض. وهـو رقم يسـاوي ما يقـرب من 
نصـف املسـتخدمني الحقيقيني النشـطني 

شهريا.
ووفقا لبيانات الرشكة نفسـها فإنها تزيل 
مليـون حسـاب مزيـف كل بضعة أشـهر، 
مع أنها تزعـم أن خوارزميتها من بني أكثر 
األنظمـة التكنولوجية تقدما يف العالم، لكن 
ال أحـد يعرف من يدفع إىل إنشـاء هذا الكم 
الهائل من الحسابات املزيفة، غري خوارزمية 
الرشكة املشـجعة عىل ذلك، مـن أجل املزيد 

من املستخدمني واإلعالنات واألموال.
لدينـا إمرباطوريـة رقمية مكونـة من 2.8 
مليار مشـرتك، وباعرتاف الرشكة نفسـها 
يشكل خمسة يف املئة منهم حسابات مزيفة 
أو مكـررة أو تـدار آليـا وليـس ألشـخاص 

ُمعرفني بأنفسهم.
ولو كان بمقدور محرر فاينانشـيال تايمز 
اشـتقاق مفارقة لغوية سـاخرة من كلمة 
تويرت كما حول فيسبوك إىل فيكبوك، لفعل 
أيضـا مع التقارير املعلنـة عن قيام رشكة 
تويرت بتعليق أكثر من مليون حساب مزيف 

ومشكوك فيه يوميا.
لذلـك عـىل الذيـن ال يفارقون حسـاباتهم 
عىل فيسـبوك طـوال النهـار أال يفرطوا يف 
السعادة أكثر مما ينبغي وإن تفاعل مع ما 
ينرشون-بغض النظر عن أهميته- ماليني 
املسـتخدمني. ألنهـم ببسـاطة يعرفون أن 
هناك ماليـني األصدقاء املزيفـني يمتلكون 

وجوها مستعارة وغري حقيقية.
الكثرييـن عـّربت عـن  وأنـا مثـل غـريي 
”احتقاري“ لفيسبوك لنفس األسباب التي 
عـادة ما يحتقـر النـاس بسـببها األخبار 

املتعلقـة بمـس الخصوصيـة والتفاعالت 
باالبتسـامات الوهمية واملجامالت الكاذبة 
البـذاءة  عـن  ناهيـك  الوضيعـة،  واللغـة 
والشتائم والتنكيل والكراهية املعلنة. ”هذا 
ال يعني أننـي ال أراقب ما ينرش عىل مواقع 

التواصل بشكل عام“.
كمـا أن فكـرة الصداقـة االفرتاضية كانت 
بغيضة بالنسـبة إىل الروائي األملاني الراحل 
غونرت غراس، فمن لديه املئات من األصدقاء 
عىل فيسـبوك ال يوجد لديه أي أصدقاء، ألن 
التجارب االفرتاضية الظاهرية عىل اإلنرتنت 
لـن تكـون بديال عـن التجـارب املبـارشة. 
واعتـرب غراس آنذاك أن الفكرة التي تخضع 
لالتصـال بصـورة مسـتمرة، والتـي ربمـا 
تتعرض للمراقبة، هي فكرة بغيضة، رافضا 

أن يكون جزءا منها.
إعـالن رشكـة فيسـبوك األسـبوع املايض 
عن حـذف أكثر من مليون حسـاب مزيف 
مناسبة مهمة لالنتباه إىل الخطر الحقيقي 
الـذي يداهـم املجتمعات، ففـي كل نقاش 
سـيايس منذ أن بدأت فيسـبوك بالسيطرة 
عـىل الديمقراطيـة وضع عمـالق التواصل 
الخطـأ  الجانـب  يف  نفسـه  االجتماعـي 
مـن التاريـخ، وأصبح نافـذة لبـث الكالم 
السـام والتشـجيع عىل العنـف والكراهية 

والعنرصية والطائفية.
رشكـة فيسـبوك اليـوم هي دولـة عظمى 
مارقـة خـارج نطـاق السـيطرة، ويجمع 
أغلب املحللني التكنولوجيني ونسـبة كبرية 
من السياسـيني عـىل عدم وجـود قوة عىل 
هذه األرض قادرة عىل محاسـبة فيسـبوك 
ألنهـا خرجـت عن السـيطرة بعـد أن تغري 

هدفها من تغيري العالم إىل حكم العالم.
منـوّم  وكأنـه  يبـدو  العالـم  أن  الغريـب 
مغناطيسـيا حيال ذلك مـع وجود من يثق 
بفيسـبوك كمصدر حر وديمقراطي لتبادل 
املعلومات، بينما مصطلحا ما بعد الحقيقة 
واألخبـار الزائفة كربا وتضخما مع تضخم 

فيسبوك.
عىل مسـتوى آخر تخطط فيسـبوك لتكون 
بنـك العالـم األكـرب مـع اإلعالن عـن عملة 
رقميـة، رغـم أنهـا لم تجـد لحـد اآلن من 
يتحمـس لهـا. فمن سـيثق بإيـداع أمواله 

يكون فيه أمني الصندوق ”فيكبوك“؟
ال يمكن اعتبار فيسـبوك مرآة لألشـخاص 
كمـا زعـم نيـك كليـغ الـذي هـو بمثابـة 
وزيـر خارجية الرشكـة العمالقـة، بقوله 
”فيسـبوك منصة أشـبه بمرآة للمجتمع“، 
بل إنها سـالح غري مرخـص وخارج نطاق 
السـيطرة، ويف أيــدي 2.8 مليار شـخص 
يف جميـع أنحاء العالم، وزنـاد مخرتق من 
قبل عمـالء رسيني يعملـون لصالح الدول 
واملافيـات واألحزاب والتنظيمات املتطرفة. 
مع ذلـك يعيـش مـارك زوكربـريغ حياته 
الطبيعية متمتعا بالثراء املادي الهائل الذي 
يحظـى بـه يف وادي السـيليكون باعتباره 
صانع القرار الوحيد يف رشكة لم يشهد لها 

العالم مثيال من قبل.
ال يشء مخيـف أكثر مـن أن تتحول رشكة 
فيسـبوك إىل أكـرب مسـتبد يف العالـم وقوة 
متعجرفـة ورشكة غارقـة يف الظالم لتبادل 
املعلومات املزيفة، فالتزييف املنترش سـواء 
بشخصية املستخدمني أو يف نرش املعلومات 
هو مجرد جانب آخر من جوانب التكنولوجيا 
يقـوض مصداقيتهـا ويحـرف مهامها مع 

الدول ووسائل اإلعالم واملجتمعات.
صحيح أن فيسـبوك تشـجع عىل املشاركة 
األخبـار  تـداول  يف  والضخمـة  الرسيعـة 
واالسـتحواذ عىل غرائز املسـتخدمني، لكن 
عـن أي أخبـار نتحـدث؟ تجيـب املحللـة 
التكنولوجية جيميما كيسـس: إنها حزمة 
ضخمة مـن القصص الزائفة والسـطحية 
وخليـط مـن الصـور العائلية مـع الصور 
الصحفية، ليس ثمة حديث عن سياسـات 
تحريريـة فيما يتـداول عىل فيسـبوك من 

أخبار.

مع ذلك يشـعر األمريكيـون، بوصفهم من 
بـني أكـرب شـعوب العالـم الرقميـني، بأن 
وسـائل التواصـل االجتماعـي ثانـي أكرب 
مصدر إخباري لهم بعد التلفزيون، حسـب 
مركز بيو لألبحاث الذي ذكر يف دراسة له أن 
الفئة العمرية ما بني 18 – 24 عاما ترى يف 
فيسبوك مصدرها اإلخباري األول بعيدا عن 
املواقـع اإللكرتونية األكثر شـعبية لتداول 

األخبار.
وهذا أمر سـار لفيسـبوك ولفكرة التزييف 
املسـتمرة واملتصاعـدة إن لـم تكـن نوعـا 
مـن العبودية املعـارصة متمثلـة يف إدمان 

املستخدمني لفيسبوك.
تزعـم رشكة فيسـبوك أنها دفعـت املاليني 
من الـدوالرات كمكافآت لعرشات الباحثني 
والخـرباء التكنولوجيـني مـن أجل كشـف 

الثغرات األمنية.
لكن ذلك ليس من أجل عيون الحقيقة التي 
يصبو إليهـا املجتمع، بل من أجل أن يكون 
جميع املستخدمني تحت سطوتها للتفاعل 

التجاري مع غرائزهم.
لذلك لم تعرتف رشكة فيسـبوك بمعضلتها 
األخالقيـة مـع املجتمعات وهـي تعلن عن 
حـذف أكثـر مـن مليـون حسـاب مزيـف 
األسـبوع املـايض. فلـم يكـن التزييـف قد 

حصل بهذا القدر لوال ”فيكبوك“.

A⁄ÏjÿÓœ@‚c@⁄ÏjèÓœ
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ثقافية

Â‡◊äÏm@pãé@—ñb«@äÏn◊á€a
عرفُتها من قصائدها وقصصها 
ومقاالتهـا النقديـة ونصوصها 
اإلبداعيـة يف مختلـف مجـاالت 
تنسـيق  كيفيـة  ويف  األدب، 
وإحيـاء كلماتهـا بني األسـطر 
التي َسطرْتها بأحرف من ذهب، 
متـون  مواضـع  بهـا  فحـدَّدت 
قصائدها الشـعرية وبشـاعرية 
شـفافة يف مجموعتها الشعرية 
(مرافـئ ضبابيـة). فهـي تارة 
والجـراح  املعانـاة  عـن  ُتعـربِّ   ً
واأللـم وخاصـة يف قصيدتيها « 
اىل الحمـام النـازف « و « ألم بال 

حدود « إذ تقول : 
قبل أن يصدأ العمر 

ويسلَب الجزر 
بقايا أيامه.. 

اِطِفْئ وجَع الجرح 
أيها الحمام النازف.. ص / ٤٤

ويف قصيـدة « ألـم ٌ بـال حـدود» 
صـويف  بوجـد  أملهـا  تجسـد 

وبإيحائيـٍة مؤثـرة :
بالبُل قلبي الغريدة، 

هاجرتنـي نحـو سـماء تختفها 
الغيوم.

فباتت أيامي مؤملة.. 
آثارها الشجية 

التغادر دواخيل . ص / ٥١ 
 وعـن الفـراق والـوداع والغربة 
سـئمُت  و..   » قصيدتهـا  يف 

االغرتاب..!! « 
حيث املعاني والصـور التعبريية 
يف  األليـم  للمخـاض  املُجسـدة 

محطة الوداع : 
عىل بوابات الليل املغلقة 

يف وجه األمان، 
وأحشاء الظلمة 

تحجب قمرها املخبوء..!
يستحيُل رجع املوج 

اىل تنهيدة..!!
يف إرتطـام اللقاء بالـوداع .. ص 

 ٥٤ /
ويف القصيدة نفسها وبني تالطم 

املـوج وتنهيـدة الرحيـل، إذا بها  
ُتـرشع أجنحة األمـل يف دواخلها 
نحـو عوالـم رسمديـة وبشـكل 

إيمائي :
وإذا ..!!

 بجدائل الربيع،
ترشئب من عتمة الدوران . 

تتدىل من األفق األزرق
الحانـاً  الغصـون  وتعـزف 

رسمدية..
ومرافُئ الشوق األخرض 

تشّد حقيبة العودة.. 
 أما اللوعـة والرحيل يف « الرحيل 
املوجـع» ، والُحـزن يف قصيدة « 
خاتمة االحـزان « فقـد ترجمت 
بهما الواقع املرير وهي تسـتلهُم 
بصمتها الداخيل من ألم محيطها 
ُتنسـجها  زاخـرة  عبـارات   ،
بمفـردات  ( الحـزن – الرحيل – 
تنهيـدة – ظالم – أنـني – فجيع 
-  الشقاء -  الوحشة – األشجان 

.. ) وغريها 
فقد ربطْت أيضـا كلماتها بباقة 
ورد قطفتها من حديقة أشعارها 
فزينْت بها مجموعتها املوسومة « 

مرافئ ضبابية « ..  ويف قصيدة « 
قنديل يقبل القسـمة عىل مرارة 
البهجة «، فقد شـكلْت بكلماتها 
لوحـة تجسـيدية ربطت ريشـة 
الرسام بكلمات شاعر مهووس ، 
فنراها تعزف عىل قيثارة الشاعر 
يف غرفة مظلمة وبقنديل مكسور 
، لكـن فيـض كلماتهـا أضاءت 
الغرفـة املظلمـة التـي جلسـت 
فيهـا. فالقصيـدة تسـتوقفنا يف 
محطتـني ، فهي تخاطـب الورد 
الخرسـاء  الدمية  تارة وتخاطب 
تارة ً أخرى إلنقاذ الشـاعر الذي 

ال يعتق الحياة :
قنديل مكسور

يغـدو يف قلـب الشـاعر قيثارة .. 
ص/ ٥

***
عندما تدمع عيون الورد،

ترتجف األهداب
مسـتجدية قاطَف الورود... ص 

٥ /
***

وتحت شجرة الزيتون هناك،
تجلس طفلة مكتئبة..!

معاتبًة دميتها الخرساء ،
يف لحظة انتحار..!!

وألن الشاعر ال يعتق الحياة..
يلملم بقاياها املتناثرة ،

عىل أجنحة الرياح ،
بجـراح   .. صمتهـا  ويبـارك 

خرضاء... ص / ٨
 وتخاطـب يف أبياتهـا « مرافـئ 
ضبابية .. « اللبالب الذي يوشـك 
عـىل املـوت ، وتحـاول إنقـاذه 
بنسـغ  دواخلها وبلغة شـعرية 

لُتبنَي له جدارا ليتسلقه . 
إْذ تضيُق بي الدنيا، 

أعود اىل ذاتي أحتضنها..! 
لكن..!! ماذا ...لو؟! 

ماذا لو واجهني 
اللبالُب فيها 

وهو يموت حرسة 
من دون رشفة يتسـلقها ؟! ص 

١٤ /
مـع  «القـادم  قصيدتهـا  ويف 
الخريف» فقـد عالجت موضوع 
التعاسة بدقة، وأرشدت التعيس 
اىل الخـروج مـن تعاسـته، كما 
 - البحـر   ) مفـردات  وأضفـت 

-الطيـور)  الريـح   - األغصـان 
رونقا ً آخـرا ً للقصيـدة واملمَثلُة 

بالذات واآلخر .
وأعلنـًت   » قصَيدَتيهـا  يف  أمـا   
السـالم» و « إليه أينمـا يكون « 
فقد خاطبت القلب القايس بنتاج 
إذ َعرضـْت  الداخـيل...  شـعرها 
عليه خلجات  قلبها التي وصفتها 
بالرقة ، والرهافة وحضناً  لآلالم، 
وباملـالذ اآلمـن حيث تـودع فيه 
صخب األيام ، ُمعربّة ً بمفرداتها 
األنوثـة  أعمـدة  الشـفيفة عـن 
مـن حب وصـرب وتضحيات . أما 
يف قصيـدة « الجـرح « والتـي ( 
أدرجتها املديرية العامة للمناهج 
والكتـب يف وزارة الرتبيـة ضمن 
منهج الصف الثالث املتوسـط / 
٢٠١٣ ) فقد إسـتخدمت أسلوب 
الربط ، فربطْت اإلنسان بالخالق 
بطريقـة مثرية، وصورْت معاناة 
اإلنسان واستنجاده بالله لكونه 

الخالق واملعُبود األحد . 
وقد وصفت املـرأة يف قصيدتها « 
حكايـا السوسـنات ... الزنبقات 
مشـحون  إبداعـي،  بوصـف   »

فوصفتهـا   ، باألحاسـيس 
التي تتحدى  بالصابرة واملتحدية 
 ، وبالعفـة   ، الزمـان  قسـوة 
وبالحب والحنان ، وبثت شواهد 
تجسد حب املرأة وعشقها كما يف 

قصة قيس وليىل .
نحن نسـاٌء  ...ليالواٌت

لم ننَس قيسنا , 
الساكن فينا ...

ويف ضحكة العني الريانة .
 فكل واحدة فينا ..ليىل

تستجدي زمانها 
لحظة الشوق املؤجل ! ص / ٦٣

تنـَس منـور مـال حسـون  لـم 
عشقها لوطنها والوفاء للشهداء 
 » . ففـي قصيـدة  أشـعارها  يف 
ترنيمة اىل شهيد « قدمت للشهيد 
كل ما تملُك يف قاموسها الشعري 
، وكأنها هي صاحبة الشهيد ، إذ 
ودعته بكلماتهـا الثرية مناجية 
ٌ ومحـاورًة للشـهيد حتـى ورَي 

جثمانه الثرى .    
أمـا قصيدتهـا « أريض ... وطني 
... بلـدي ...» فهي األخرى منجم 
من مناجم ذهبها الشعري، فهي 

تتحدث عـن مدينتهـا (كركوك) 
واصفـة إياهـا بالذهب األسـود 
.. وعـن قلعتهـا الشـامخة التي 
تحكي صـدى السـنني .. فنراها 
النابضـة  بأحرفهـا  ُتخاطـب 
بالوفـاء ، نـار كركـوك األزلية « 

كور كور بابا « . 
وتستمر يف العطاء الحيس النابع 
عن حبهـا ملدينتهـا (كركوك) يف 
قصيدتها « ابتسـامات لم ترتض 
لنفسـها الذبـول ..» حيث قادها 
التجـوال  اىل  ملدينتهـا  ِعشـُقها 
اء  يف أزقـة قلعـة كركـوك الشـمَّ
وزيـارة مرقـد النبـي دانيـال .. 
حيث قادتها زقزقة العصافري اىل 
منطقة «كاوور باغى» ببساتيها 
الزيتـون  وبأشـجار  الخـرضاء 
الباذخة العطـاء والتي تم قلعها 

من جذورها.. 
( كاورباغى  )   استجابت 

لزغردة الطيور 
عىل األغصان العارية، 

وعىل ترابها األزيل
تبكي وحيدة بائسة..!! 

كاآلمال املكبوتة 
يف عمق القلوب: 

كلُّ شئ اختفى خطوة خطوة !!
وأهاج اختفاؤه 

قلبـي الزيتونـي الحزيـن. ص / 
 ٦٩

وتُنظـر منـور مـال حسـون اىل 
نهـر خاصه صو الـذي يفتقر اىل 
املاء ، وتتذكـر القنطرة الحجرية 
التي كانت من املعالم الحضارية 
تسـتطع  لـم  التـي  الرتكمانيـة 

مقاومة ظلم ومعازق البرش.  
والكالم عن منور مال حسـون ال 
يسـعها الكتـب .. فهـي القاصة 
والصحفيـة والكاتبة والشـاعرة 
التـي ُتجيـد تجسـيد الكلمـات ، 
وترسـم بها لوحة شعرية زاهية 
.. فهي نجمة من النجوم الالمعة 
التي تلوُح يف سماء الثقافة واألدب 
، ونجمة ال يخفُت بريُقها .. فقد 
أضاءت قلوب متابعيها من خالل 

إنجازاتها الرائعة .. إذ إستطاعت 
أن تثبت وجودها يف املجال األدبي 
والشـعري بني فطاحل الشـعراء 
واألدبـاء العـرب الذيـن انبهـروا 
بكتاباتهـا وقصائدها الشـعرية 
، وأثبتـت نفسـها بجـدارة  رغم 
أنَّ العربية ليسـت لغتها األم. أما 
نتاجاتهـا األدبية بلغـة األم فهي 
األخـرى كلوحة فنية متناسـقة 
األلـوان تضفي أشـكاالً حسـية 

مؤثرة . 
وقد سـطع نجمها أيضا ً يف عالم 
املـرسح ، فهي  ناقدة مرسحية ، 
لها كتابات حول املرسح العراقي 
عامة واملرسح النركماني خاصة  
القصـص  كتابـة  وأجـادت   ،
القصـرية بالعربية وبلغـة األم . 
فكلمـا تكتب منور حسـون فإن 
الكلمات ترتنم عىل أوتار قيثارتها 
، وكأنها أنواط موسيقية تصطُف 

عىل لوحة األلحان . 
لقد نشـأت منور مال حسـون يف 
عائلة دينية فكان والدها املرحوم 
مـن كبار علمـاء الديـن ، و كان 
له تأثري كبـري يف تطوير ثقافتها 
األدبيـة ، فمسـكت أناملها القلم 
وهـي يف حداثـة سـنها ، وكتبت 
والرتكمانيـة  العربيـة  باللغـات 
، واسـتطاعت  الحديثة  والرتكية 
يف  مرموقـة  مكانـة  تحتـل  أن 
ويف  العـراق  يف  األدبـي  الوسـط 
الـدول العربيـة وبعـض الـدول 
الناطقـة باللغة الرتكيـة (تركيا 
وأذربيجان) ، و حازْت أشـعارها 
تقديـر النقـاد والشـعراء العرب 

والرتكمان .  
وأخـريا وليس آخرا فـإن الكاتب 
يحتـاج اىل خزيـن مـن الكلمات 
بأسـلوب  ولإلشـادة  لوصفهـا 
كتاباتها ، فهـي بارعة يف ترتيب 
هـا يف مواقعها ...  الكلمات ورصِّ
ومـا يل إال أن أقـول إنَّ منور مال 
حسـون قد أزاحـت الضباب عن 
بكلماتهـا  الضبابيـة  مرافئهـا 

وبعبقها الشعري ... 
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يشكل الرسام مطيع الجمييل رقما مهما يف التشكيل 
العراقي ملا يمتلكه من رؤية فنية حديثة اهلته لخلق 
الكثـري من االعمـال االبداعيـة الجميلة. وهـو الذي 
اختار الرسم من بني كل امنيات حياته ليكون عنوانا 
كبري يمرق منه اىل ساحة االبداع الكبرية. فظل يجتهد 
اىل ان حقـق مبتغاه يف ان يكـون فنانا مرموقا يقدم 
فنا مبهجـا برؤية فنية عميقة. مـع مطيع الجمييل 

الفنان املحرتف كان هذا اللقاء:-
اجد ان نشاطك الفني صار موسميا؟

-ال نشـاطاتي ليست موسـمية.. لكنني اشتغل وفق 
ما ارى من وقت وفراغ يدفعني لالنجاز 

* لومـاذا اخرتت الرسـم بالـذات كطريقة تعبري عن 
الذات؟

- اخرتت الرسـم للتعبري الننـي وجدت نفيس يف هذه 
الدائـرة.. جدت فيه مثـاال يمكن ان اقـول عربه كل 

ماريد بدون ان اتكلم حتى!
*باعتقاعـدك هـل ان ثبـات الفنان كاسـلوب معني 
ام البـد مـن تغيريه غـري مـرة خضوعـا للتطورات 

ومستجدات الفن؟
- يجب ان يشـتغل الفنان عىل اسلوبه كهوية وثيمة 

خاصة به وعليه ان يطوره باستمرار.
* اول معارضك عـام١٩٧٧ واالخري ٢٠٢١ كيف ترى 
املسـافة الفاصلة بينهما مالذي حـدث من تغيريات 

وتطورات؟
ـ املعـرض االول واملعرض االخري بينهما احداث منها 
فنية وشـخصية وسـايكلوجية. وانا ميـال للتجديد 
وبينهما تطورت مداركي ورؤيتي وتدربت عيني عىل 

الجمال.
*العمل االول كما الحب االول اليبارح الذاكرة؟

ـ العمـل االول كان بمثابـة مهـر النجـاح من خالل 
تشـجيع العائلـة واالصدقـاء وكان عنوانه السـوق 
القديـم. وهو قصـة نجاح النني وكما اذكر رسـمت 
اشـخاصا من البسـطاء من اهل املدينـة ومعروفني 

داخل السوق .
* االسـلوب الذي تتميز به هـل يجعل لوحاتك عالمة 

فارقة بحيث يمكن ان يعرفها من توقيعك عليها؟
ـ اعتقـد ان اعمايل يميزهـا الجميع ...حتى ان كانت 
بـدون امضـاء واغلبها فيها طبعة االبهـام التي هي 

داللة التوقيع.
* كيف ترى التشكيل العراقي اليوم؟

ـ التشـكيل العراقـي يتميـز عن باقـي الفنون وهو 

مطلـوب يف ارجاء العالم وهذا ماشـاهدته من خالل 
سـفراتي املسـتمرة بـني الـدول العربيـة واالوربية.
واعتقد سـيظل متسيدا السـاحة العربية يف االقل ملا 
يمتلكه من قامـات فنية تضاهي القامات العاملية يف 

هذا الفن الجميل.
* كيف اثرت جائحة كورونا عليه.

ـ جائحـة كورونا اثرت سـلباً من ناحيـة العرض يف 
الصـاالت او املعـارض الجماعيـة الحكوميـة لكنها 
اعطت فرصة للفنان من خالل الحظراملشدد ان ينجز 
الفنان اعماله بشكل اكربواعمق يعني قد تكون فرتة 
تامل العادة النظـر واالنطالق من جديد باعمال اكثر 

قيمة فنية وابداعية.
* اصعب عمل قدمته؟

ـ انا من طبيعتي احب رسـم االعمـال الكبرية والتي 

يخـىش البعض الخـوض فيها. لذلـك ال اجد صعوبة 
النني اجيد لعبة الرسم.

كيف ترسم لوحة؟  •
ـ يف كثـري مـن االوقات احس ان اللوحة ترسـمني... 
واذا رسمتها فأقلق بالدقائق االوىل فقط اما ما تبقى 

من الوقت فهناك عالقة جميلة بيني وبينها.
*كم يستغرق رسم اللوحة عندك؟

ـ ال وقـت محـدد يف رسـم اللوحة.. فاحيانـا يتعدى 
االسـبوع... واحيانـا اليسـتغرق سـوى سـاعة او 

اكثر.... ومنها لم يكتمل حتى اآلن!
* بعـد عـرض اللوحـات يف معـرض ايـن تذهب تلك 

اللوحات؟هل تتكدس يف البيت ام لها منفذ؟
ـ منذ معـريض االول قبل اربعني عاما ولحد معريض 
االخري السـابع عرش لم يبق منها لوحات سوى التي 
اردت االحتفاظ به شـخصيا. الن اغلب اعمال تقتنى 

يف ساعة بدء عرض  االفتتاح.
* ملاذا يقيم الفنان معرضا شخصيا؟

ـ يقيـم الفنـان معرضـه الشـخيص.. كمـا يسـعى 
الباحـث فيتقديـم بحثه. البـد ان هناك شـيئاً جديداً 

ومتميزا يريد ان يقوله الفنان فيًه
*هل هناك لوحة لها قصة؟

ـ لكل لوحة قصة واجمل القصص انك تعشق اللوحة 
وتالزمك حتى بعد اقتنائها.

*ماذا تريد من الرسم؟
ـ ال اريـد منه شـيئاً لكنني اسـأل ماذا يريد الرسـم 

مني!.
* مالذي يشغلك اليوم؟

ـ ان اقدم شـيئاً جديداً اريض به نفيس الن ما ارسمه 
اليوم ال ارىض به غداً

شاعرة..الشـعر حالة خفية..مدهشة 
تنطلق من وجدان املنتج..كونه خالصة 
معرفة تمتلك قدرتها التعبريية املنبثقة 
مـن دواخـل اقـىص اليـأس اىل اقىص 
االنفتـاح الروحي واالمـل املوعود..انه 
اسـلوب مـن اسـاليب البـوح بتكثيف 
وااللفـاظ  الرتاكيـب  موجز..متوهـج 

البعيدة عن الضبابية....
سأهتُف ملَء حمائمي

العاصم للغريق
اال قارعة جهتي 

وعطر يديك جهتي
 ونحـن نرى..ان الشـعر فعـل مقرتن 
اللفظيـة  بالـدالالت  املكتـظ  بالفكـر 
الخالقـة لعواملـه الصوريـة املتناغمة 
والرؤيـة املتفاعلـة يف سـياقها الحيس 
املتواصـل مـع الحيـاة والواقـع بـكل 

موجوداته..لتحقيـق فعل معريف معرب 
عن حالة وجدانية مشـحونة بشـحنة 

ابداعية واعية..
البَد من االفرتاِء أمام قواِم الجمال

أقـُد قميصـك بأبجديتـي كـي تقـوَل 
لالجيال:

هتكْت هيكَل اللغات
فتـرسد عـن غـرية واشـتهاء قصـَة 

عشقي
البد ّمن املوِت مرارا

كي اشهد أماَم صحوك قيامتي
وأزرع  الغنـاء..  ابـدأ  طريقـك  وعـىل 

خطوتي
  فالشـاعرة تتخطى الحسيات اىل أفق 
الرؤية بمخاطبـة الوجود الكوني بلغة 
قادرة عىل االداء التعبريي والتصويري..
مع جنـوح صـوب االيجـاز والتكثيف 

الجمـيل لتصوير اللحظـة االنفعالية..
اضافة اىل اعتمادها االستعارة واملجاز 
خلـق  يف  اللغـوي  االنزيـاح  وتقنيـة 
صورهـا املتوالدة مـن بعضها..اضافة 
اىل توظيفهـا تقنيـة التنـاص القرآني 
و(سـورة يوسـف) كصفـة بنائية لها 
اعتمادهـا  الجمالية..مـع  دالالتهـا 
اسلوب التكرار االسـتهاليل الذي شكل 
الزمـة النص واضفـى عليه موسـقة 

مضافة..
اعُرب منفى الَف عام

الريُح والناُر والطاعوُن والحراُس
أُطلُق انشودًة يف صدري 

لكوٍن ُيخترص يفّ نبيأ
أُرسل لقلبي

 فالنص يقرتب من الحكائية املنفتحة 
عـىل تقنية الـرسد الشـعري البرصي 

القائم عـىل الحركة بلغة كاشـفة عن 
تداعيـات ذاتية بتدفـق وجداني مؤطر 
املوحية..فضـال  ودالالتهـا  بالصـور 
عـن ان املنتجة(الشـاعرة) تتخـذ من 
الذات مرتكـزا وبؤرة تحتضن جزئياته 
لتشكل مبناه الفني املتميز بجمالياته 
املستفزة للمستهلك (املتلقي) من جهة 
وتحويل الصور من نبضها الفكري اىل 
نبض يكشـف عـن عاطفة تمـازج ما 

بني التأمل والتداعي..
الشـاعرة(املنتجة)  قدمـت  وبذلـك    
املوحيـة.. بلغتهـا  نصوصـا مكتنـزة 
مـع بنية مؤطـرة للحظـة املتوهجة..

املرتبطـة بالواقع..املعربة عـن الحالة 
النفسـية بوعي شـعري يتسـم بعمق 
املعنى املتفاعل والهم االنسـاني بنزعة 

وجدانية متدفقة..
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ملّا جلسُت عىل االطالِل ألِثُمها 
ضوٌع تسلَل يف االنفاِس لّفاُح

من ُكلِّ غائرِة االوقاِت يسكُبني 
رساً ، وليَس لُه بالكوِن فّضاُح
هل تفهمنَي عىل ماذا تجاُذُبنا 

هذا القميَص، وهذا الضيُق ينداُح
يا أُمَّ قافيتي األُوىل واخرِها 

أُعيل لها وعىل مرأى لَِمن طاحوا
كأَس الغوايِة مملوًء عىل عطٍش 

هيا اكرعيِه وُهّبي دونِك الساُح
ني  يا فكرَة الوطِن املجهوِل تأِرسُ

روُح الكتابِة انَّ الحرَف ذّباُح
ال لسُت يوُسَف لوُن الُقبِح َيملؤني  

ِمن ُكلِّ زاويٍة بالعمِق َينزاُح
حتى ظننُت بأّني رصُت اعرُفني 
من الِف جيٍل وجيٍل ها هنا الحوا

أميش بأرضِك او اريض واُقِنُعِك 
أنَّ املسافَة ارواٌح وارواُح

تدنو وأُدنيِك مني دوَن سابقٍة  
ُعّبي ذنوَبِك فالغفراُن مفتاُح

واالقرتاُف هو العنواُن يجرُحُه 
يف مطلِع اليشِء تأويٌل ورشاُح

راودُتها وعىل ماذا تمُنُعها 
ألّننا  وعىل الحالنِي نمتاُح

يف جنٍة ُوِصَفت انهاُرها لبٌن 
للُمشتهي وهناَك الشهُد والراُح
آمنُت اّن لنا من سحِر بابَل ما 

ذاعتُه آلهٌة عنا وألواُح

@fi˝†˛a@ �ëa�ã �y@Â�fl@�ÊbÌâ�Á
Üaãfl@Û–�ófl
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مـع التطـور الكبـري يف عالـم االتصاالت 
وأجهزة تشـغيل امللفـات الصوتية، بات 
الكثريون يسـتخدمون سماعات األذنني 
لوقـت طويـل، غـري مدركـني ملضارهـا 

وخاصة خالل فصل الصيف.
مـن  فويغـت  إيريـك  الدكتـور  ويقـول 
جامعة نيويـورك إن األصـوات املرتفعة 
التي تنقلها السماعات يمكن أن تتسبب 
بتلـف خاليا األذن الداخليـة، ويؤدي ذلك 
إىل الشعور بطنني األذنني أو حتى فقدان 

السمع بالكامل.
ولتجنـب مثل هذا األمـر، ينصح الدكتور 
الصـوت  مسـتوى  بإبقـاء  فويغـت 
منخفضـاً، عندما تضطر إىل االسـتعانة 

بسماعات األذنني.
أن  الدكتـور فويغـت مـن  يحـذر  كمـا 
االستخدام املتكرر للسـماعات يمكن أن 

يتسبب برتاكم شـمع األذنني، مما يؤدي 
النهايـة،  السـمع يف  إىل إغـالق مجـري 
ويصبـح هناك حاجة للجـوء إىل الطبيب 

املختص لتنظيف األذنني.
ويف فصـل الصيـف تصبـح األمـور أكثر 
خطـورة، حيـث يتعـرق الناس بشـكل 
أكرب خـالل األجواء الحاّرة، مما يسـاعد 
عىل نمـو الجراثيم داخل األذنني بشـكل 
أكـرب، والتعـرض لاللتهابـات واألمراض 
الخطرية التي يمكن أن تؤدي إىل اإلصابة 

بالصمم.
ويف النهايـة يقـول الدكتـور فويغـت إن 
السـماعات الصغـرية التي يتـم وضعها 
داخـل األذنـني ربمـا تكون خطـرية عىل 
السـمع، ويفضل اسـتخدام السـماعات 
الكبـرية التـي توضع عىل صيـوان األذن 

الخارجي.

املقادير :
أرز بسمتي: كوبان (مغسول ومصفى)

لحم مفروم: 450 غم
بازيالء وجزر: نصف كوب (مجمد)

مرق دجاج: 1 مكعب
الزيت: ملعقتان كبريتان

ملح: نصف ملعقة صغرية
حليب: 3 اكواب (للبشاميل)

كريما: كوب (للبشاميل)
دقيق: 4 مالعق كبرية (للبشاميل)

جوزة الطيب: رّشة (للبشاميل)
ملح: نصف ملعقة صغرية (للبشاميل)

طريقة التحضري

1. تسـخن مقـالة غري قابلـة للصق عىل 
النار ثـم يضـاف اللحم ويقلـب عىل نار 
متوسـطة ملـدة 10 دقائـق ثـم يضـاف 
البازيال والجـزر ويرتك الخليـط عىل نار 
هادئـة ملدة 5 دقائق أخـرى ثم يرفع من 

عىل النار.
2. يف قـدر عـىل النـار يسـخن الزيت ثم 
يضـاف األرز ويقلـب ملـدة دقيقتـني ثم 
يضاف مقدار 3 أكواب من املاء السـاخن 

مذوب بهم مكعب املرق ثم يضاف امللح.
3. يـرتك األرز ليغـيل قليـال حتى يترشب 
السـوائل ثـم تحفف الحـرارة ويرتك عىل 

نار هادئة ملدة 20 دقيقة.

4. لتحضري البشـاميل:  يذوب الدقيق مع 
الحليب والكريمة جيدا بواسطة املرضب 
السـلك ثم يوضع عىل نار متوسـطة مع 
اسـتمرار التقليب حتى يغلـظ القوام ثم 

يضاف نصف ملعقة صغرية من امللح.
5. يف طبق فرن زجاجي متوسـط الحجم 
توضـع طبقة من البشـاميل ثـم طبقة 
مـن األرز ثـم طبقـة اللحـم املفـروم ثم 
طبقـة أخرى مـن األرز ثم يغطـى جيدا 

بالبشاميل.
6. يوضع يف فرن سـاخن عىل 170 درجة 
ملـدة 25 دقيقـة حتـى يكتسـب اللـون 

الذهبي.

الحياة فوز وهزيمة، مكسـب وخسـارة، 
حالوة ومرارة، وأبناؤنـا يف أطوار تربيتهم 
يتعرضـون للمواقـف املختلفـة، وتتأثـر 
مشـاعرهم باألحـداث الجاريـة سـلًبا أو 

إيجاًبا
طبًقـا لنـوع الرتبية التـي نقدمهـا لهم، 
وحسـب املناخ السـائد يف محيـط األرسة 
واملجتمع الذي يعيش فيـه، ومن املهمات 
الرتبوية املهمة أن نربي أبناءنا عىل حسن 
التعامـل مع الفـوز والخسـارة، وأن نزن 
األمـور بميزانها الصحيـح، وأن نضع كل 
إنجاز وكل نجاح يف الوزن النسبي املناسب 
لـه، ونربـط أبناءنا باألهـداف الكبرية فال 
نزيـد االهتمـام باللعـب، ونعظمـه عـىل 
حساب إنجازات أخرى أكرب وأعظم وأهم.

ولرتبية االبن عىل حسن التعامل مع الفوز 
والخسارة يجب أن نحرص عىل اآلتي:

-1 أن نقـدِّم القـدوة العمليـة ألبنائنـا يف 
التعامـل مع الفوز والخسـارة: فال نظهر 
حماًسا شديًدا وبهجة زائدة عندما نفوز، 
ونبـدي حزًنـا شـديًدا وتحـًرسا وإحباًطا 
حينما نخرس؛ هل نشـعر باملرح الشـديد 
عندما يفوز الفريق الذي نشجعه وُنصاب 
الرسـالة  مـا  يخـرس؟  عندمـا  باليـأس 
التـي نقدمهـا ألبنائنا عن مفهـوم الفوز 

والخسارة؟!
-2 أن نحـرص عـىل تدريب االبـن يف الجو 

والفـوز  الهزيمـة  قبـول  عـىل  األرسي 
بممارسـة اللعب معه، وعدم ترك الفرصة 
له للفـوز دائًما، بل مرة فوز ومرة هزيمة 
يف جـو مـن التقبـل والحب؛ حتى يشـعر 
الطفـل أنـه مـا زال محبوًبا حتـى عندما 
ال يكـون فائـزًا، وأن املنافسـة الرشيفـة 
تخلـو من العـداوة أو التناحر أو اإلسـاءة 

لآلخرين.
م أبناءنا املوضوعيـة يف الحكم  -3 أن نعلـِّ
عىل األمور بدراسة أسباب الفوز وأسباب 
الخسـارة والحكـم العـادل عـىل األمـور 
بتجـرد دون تعصب وال تحيـز وال تناحر، 
وأن نعرتف لآلخر الفائز، وأن نهنئه بروح 

رياضية.

-4 حينما يخرس االبن ويحزن لخسـارته 
علينـا أن نظهـر التعاطف مع إحساسـه 
ذلـك  تجـاوز  عـىل  ونسـاعده  بالحـزن، 
الخسـارة  يحـب  أحـد  فـال  اإلحسـاس، 

بطبعه.
-5 عند خسـارة االبن أو خسـارة الفريق 
الذي يشجعه؛ علينا أن نذكره بمرات فوزه 

هـو وفريقـه أو مرات فـوز الفريق الذي 
يشجعه.

-6 أن نبـث روح التشـجيع والتفـوق يف 
مـرات عـدم الفـوز بأن نقـول لـه: أنت 
تسـتطيع الفـوز يف املـرات القادمة بإذن 

الله تعاىل.
م أبناءنـا أن الدنيـا ال تنتهـي  -7 أن نعلـِّ

بالفشل مرة أو مرات 
-8 أن نتجنب مقارنة االبن بغريه حتى ال 
يفقد تقديره لذاته، ويدفعه ذلك لشحنات 

من الغضب والشعور بالدونية.
التـي  القصـص  أن نحكـي ألبنائنـا   9-
تعلم املثابرة وعدم االنهيار، وعىل سـبيل 
املثال يمكـن أن نذكر لهم قصة ”توماس 
أديسون“، حينما فشل يف اخرتاع املصباح 
الكهربائي حوايل 999 محاولة، واخرتعه 
يف املحاولة األلف... فقالوا له: إنك فشلت 
مرات عديدة؛ فقال لهم: ليس ذلك فشالً... 
إنما هو خربات وتجارب... لقد تعلمت أن 
999 طريقة ال تخرتع املصباح الكهربائي 
وإنمـا توصـل إليـه، وتعلمـت أن طريقة 

واحدة فقط هي التي تخرتع املصباح.
م االبن االنطـالق إىل نجاحات  -10 أن نعلـِّ
وإنجـازات جديـدة، وعـدم الوقـوف عند 
حدود املايض، فال مبالغة يف األىس والحزن 
عند إخفـاق طارئ، وال مبالغـة يف الفرح 

والرسور بأحد اإلنجازات إىل حد الغرور 
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يتعلق الطفل بلعبة ما أو منديل 
أو يشء ما بشكل كبري. فهل هذا 
التعلق يشـري إىل مشكلة نفسية 
ما عند الطفل؟ أم هل يشـري إىل 
أن عالقتنـا به خاطئـة؟ وكيف 

علينا الترصف؟
حتى تتعرفوا إىل الرس وراء تعلق 

األوالد بيشء ما، اقرؤوا معنا
الـوالدة،  بعـد  األوىل  يف األشـهر 
يعيش الطفل بانسـجام تام مع 
والدته. ولكن عند بلوغه شـهره 
الثامن تقريباً، يدرك فجأة أن أمه 
كائن آخر، منفصل عنه. وغالباً 

ما يتعلّق بدمية أو دبدوب.
:عندمـا  االسـتعمال  طريقـة 
يتعلق األطفـال بدمية أو غرض 
مـا بشـدة، ال يفارقونهـا قيـد 
أنملـة، وال سـيما يف املحن التي 
يمـّرون فيهـا: دخول املدرسـة 
أو الحضانـة، الفـراق املؤقت... 
ويظـن بعـض أطبـاء األطفـال 
وعلمـاء النفـس أن لألهل دخالً 
لعلنـا نشـعر  العـادة.  يف هـذه 
باالطمئنـان عندما نـرى طفلنا 
يتصدّى لوحدته بهذه الطريقة؟

مـن املستحسـن عندمـا يكون 
الطفـل ال يـزال صغرياً جـداً أن 

نوّجه اختياره إىل دمية أو غرض 
صغـري الحجـم (منديـل مثالً)، 
يسهل غسـله ونقله واستبداله. 
يف هذه الحالة، يمكنكم ترك هذا 
الغـرض املحبـب يف مهـده ثم يف 
رسيره. النتيجة ليست مضمونة 
حتماً وقد يتعلق بوسادة ضخمة 
أو دميـة ”قياس عائـيل“. غالباً 

ما يحدث ذلك.
ال تكونوا حازمـني مع طفلكم، 

”عـّكازه“  أخـذ  تحاولـوا  وال 
الصغـري منـه بالقوة. مـا الذي 
قـد تفعلونه أنتم لـو أخذ منكم 
أحـد عنـوة علبـة سـجائركم؟ 
تحلّـوا بالصـرب. عندمـا ينتهي 
مـن الروضة، ويبلغ من العمر 5 
سنوات سـوف يتخىل عن دميته 
خـالل النهار. علمـاً أنه قد يلجأ 
إليها عند عودته من املدرسـة أو 
يف األوقات التـي يحتاج فيها إىل 

اطمئنان، كرغبـة يف زيارة عالم 
الطفولة.

أمـا إذا أضـاع طفلكـم دميتـه، 
فحاولـوا أن تسـتبدلوها بيشء 
شـبيه. األمر ليس صعباً. يكفي 
بالقمـاش  تأتـوا  أن  أحيانـاً 
اذا  ولكـن  نفسـه.  امللمـس  أو 
تخطى الخامسـة من عمره، قد 
الفرصة سـانحة لتطووا  تكون 
الصفحـة، وتقدمـوا لـه شـيئاً 

خاصاً بالكبار لتبعدوه عن عالم 
معـه  األمـر  الطفولة.ناقشـوا 
بالحـزن، تكون  :عندما نشـعر 
دميتنا مثـل رفيق لنا، أو صديق 
أمني. نتخّيل أنها تسمع األرسار 
وعندمـا  األمـور.  كل  وتفهـم 
تضيع، نضيـع نحن أيضـاً، وال 
نعـرف مـاذا نفعل.ولكن عندما 
أو  الدميـة  عـن  نتخـّىل  نكـرب، 
اللهايـة. ننـرصف اىل اللعـب أو 
الرسـم او املطالعـة أو التفكـري 
يف أمـور اخـرى، أو التحـدث اىل 
شخص ما، فنقول مثالً: ”ماما، 
أنـا اليوم تضايقت يف املدرسـة“ 
أو ”أتعرفـني؟ أنـا أخـاف مـن 
الخ.عندمـا نكرب، كما  الظالم“، 
قلـت، نتخىل عن دميتنا... ولكن 
أحيانـاً تتحـول هـذه الدمى أو 
األغراض العزيـزة عىل قلبنا من 
دون أن تختفـي نهائيـاً. انظـر 
مثـًال اىل الكبـار: لديهـم حاجة 
أو  بمفاتيحهـم  للعـب  دائمـاً، 
ملشاهدة صور أفراد عائلتهم، أو 
االحتفاظ بكتاب قديم لم يتسّن 
لهـم الوقت يومـاً لقراءته. هذه 
أيضاً أغراض محببة عىل قلبهم 

ترافقهم دوماً.

بعـد انتشـار التطعيمـات ضـد 
املسـتجد،  (كورونـا)  فـريوس 
إذا كان  الجميـع عمـا  تسـاءل 
التطعيـم سـيكون رضوريا كل 

عام يف املستقبل.
و قـال تومـاس ديسـبوت: ”إن 
فـريوس  بـني  اختالفـا  هنـاك 
كورونـا واإلنفلونـزا، التي نعيد 
التطعيم ضدهـا جزئيا من أجل 

التكيف مع السالالت الجديدة“.
وتتسـاءل هذه املختصـة قائلة: 
مـرصح  اللقاحـات  أن  ”بمـا 
بهـا اليـوم، هـل سـُيطلب منـا 
التطعيـم مـرة أخـرى لتكييـف 
اسـتجابتنا املناعيـة؟“، خاصة 
أن الفـريوس يمكـن أن يتحور، 
وبالتايل سيصبح مستقبال ”أقل 

استهدافا“.
وتدفع سـالالت متحـورة بدأت 
بالظهور إىل التساؤل ”عن مدى 
اسـتمرارية املناعة التي توفرها 
السـار  الخرب  اللقاحات“، ولكن 
يتمثـل يف وجود مـا يطلق عليه 
اسم ”الذاكرة املناعية“، إذ تذكر 
لوناي أن بعـض اللقاحات توفر 

”حماية أطول“ من غريها.
و يذكـر أن طفـرات الفـريوس 
هي عملية طبيعيـة، وأن بعض 
الطفـرات قـادرة عـىل تحويـل 
أهـداف اللقـاح الذي قـد يكون 
أقل فعالية، لحسن الحظ، خالفا 
يتحـور  األخـرى،  للفريوسـات 
فـريوس كورونـا ببطء شـديد، 
ممـا يزيـد مـن فـرص نجاعة 

اللقاحـات عىل املدى املتوسـط، 
وتتابـع لونـاي قائلـة إنـه ”يف 
األشـهر املقبلـة، سـيكون لدينا 
املزيد من املعلومات التي ستتيح 

لنا عمال أفضل يف املستقبل“.
اللقـاح مـن حمايـة  يمّكـن  و 
السـكان لفـرتات طويلـة مـن 
الزمـن، لكـن ظهور السـالالت 
املتحورة يغرّي املعطيات الحالية، 
”لقـاح  أن  لونـاي  تذكـر  و 
 (AstraZeneca) أسـرتازينيكا 
يبـدو أقـل فعاليـة ضد سـاللة 
جنوب أفريقيا، يف حني أن تلقيح 
أو   (mRNA vaccine) الرنـا 
ذاك الذي طوره مخترب جانسـن 
(Janssen laboratory) يحافظ 

عىل الفعالية ذاتها“.
أن  لونـاي  أوديـل  تذكـر  و 
”الجرعـات املنشـطة للتطعيـم 
وشـلل  والكـزاز  الخنـاق  ضـد 
األطفال“ ُتجرى ”كل 20 سنة أو 
10 سنوات“، واعتمادا عىل العمر 
وعـىل املناعـة، يمكـن أن تكون 

هذه الجرعات املنشطة للتطعيم 
متقاربـة أكثر زمنيـا، ويف إطار 
املعلومات املتوفرة حاليا، تعتقد 
هذه املختصة أنه ”ال يمكن ألحد 
التنبؤ بالتأثري الدقيق للقاحات“ 
املوزعة اليوم، إذ يتمثل ”التحدي 
يف القدرة عـىل تطعيم جزء كبري 

من السكان“.
بجـد  األبحـاث  عالـم  يعمـل  و 
لتطوير لقاحـات فعالة، خاصة 
عـىل املـدى الطويـل، ويضيـف 
املصـدر ذاته أنه ”يجـري العمل 
عىل تطويـر لقاحات تتكيف مع 
السالالت املتحورة، لكننا نالحظ 
يعملـون  الباحثـني  أن  أيضـا 
الثانـي،  الجيـل  لقاحـات  عـىل 
والتي سـتحاول تطويـر مناعة 
مـن  أخـرى  أجـزاء  تسـتهدف 
الفريوس أقل عرضة للطفرات“، 
كما ال تسـتبعد لونـاي احتمال 
ظهـور عالج، مع أنـه ”عادة ما 
يكـون البحث يف مجـال األدوية 

املضادة للفريوسات مطوال“.

 بعد انتشـار فريوس (كورونا) املسـتجد يف جميع 
أنحاء العالم، شـهدت كثري من دول العالم ارتفاعا 
يف أعـداد اإلصابـات بـ(كورونـا)، بعد أن شـهدت 
انخفاضا، وذلك مع حمالت التطعيم التي يقّدر أنها 
حتـى اللحظة بلغـت إعطاء أكثر مـن 430 مليون 
جرعـة لقاح عامليا.و هناك أسـباب لعودة إصابات 
(كورونـا) إىل االرتفاع، منهـا:1. تخفيف القيود يف 
بعـض دول العالـم، فأدى ذلك إىل خـروج واختالط 

أعداد كبرية من الناس، ووّفر بيئة لنرش العدوى.
2. ظهور سـالالت جديـدة من (كوفيـد19-) التي 
تشري دراسات إىل أن بعضها أكثر قدرة عىل العدوى، 
لذلـك فـإن فرصة انتشـار هذه السـالالت أعىل.3. 
الشـعور باالسـرتخاء ومن ثّم التهاون يف إجراءات 
الوقاية، مثل ارتداء الكمامات والحفاظ عىل التباعد 

االجتماعي.و مـع ذلك الحقيقة هـي أنه حتى مع 
حمالت التطعيم ينبغي االلتزام بالكمامات ومعايري 
التباعـد، وحتـى األشـخاص الذين تلقـوا التطعيم 

عليهم أن يستمروا بهذه اإلجراءات.

يعترب التونـر والتونيك من أغراض 
منتجـات العناية بالبـرشة املهمة، 
السـائلة  املنتجات  فكالهمـا مـن 

والخفيفة عىل البرشة.
و يوَىص باسـتخدامهما بعد غسل 
الوجه، ولكن قبل وضع الكريمات 
الثقيلة  التجميـل  ومسـتحرضات 
واألكثـر سـمكاَ، لذلك إليـك الفرق 

بني التونر والتونيك.
أوالً: التونر

البـرشة  ذوو  األشـخاص  يميـل 
الداكنة إىل أن يكونـوا أكثر عرضة 
للتصبغ غري املتكافئ، مما يسـبب 
إزعاجاً وقلقاً شديداً لدى أصحابها، 
لذلـك من املهـم أن تتجنبي تطبيق 
الكحـول  أي تونـر يحتـوي عـىل 
املعقم؛ ألنه قد يؤدي إىل تفاقم لون 
البـرشة غـري املتكافـئ، فالكحول 
املعقم من املواد التي تسبب جفاف 

البرشة.
ومع ذلـك؛ ال يـزال التونـر يتمتع 
ببعـض الفوائد الرئيسـة لبرشتك 
بغـض النظـر عن نـوع برشتك أو 

لونها.
ويعـد تونر الوجه هو يف األسـاس 
العنايـة  يف  الفاصلـة  الخطـوة 
بالبرشة، ومن املفرتض استخدامه 
قبـل  ولكـن  الوجـه  غسـل  بعـد 

استخدام املصل أو املرطب.
ثانياً: التونيك

يعد التونيك مـادة مائية لها فوائد 
للغايـة، تحتوي  عديـدة ومتنوعة 
عـىل مكونـات نشـطة مصممـة 

لتنشيط البرشة، توازن مستويات 
األس الهيدروجيني للبرشة، وتقلل 
من املسـام، وبشكل أسايس تجهز 
تطبيقهـا  ليتـم  للعـالج  البـرشة 

الحقاً.
ويجـب اسـتخدام التونيـك مرتني 
يوميـاً -يف الصبـاح واملسـاء- بعد 
تنظيف الوجه وقبل وضع السريوم 
أو الكريم املعتاد، وباختصار؛ يجب 
استخدامه دائماً بعد تنظيف الوجه 
وقبل تطبيق أي عالج آخر للعناية 
تمارسـني  كنـت  وإذا  بالوجـه، 
الرياضـة أو تشـاركني يف أنشـطة 
خارجية، فال تنـْيس وضع التونيك 
يف حقيبتـك؛ ألنك سـتصدمني من 
كميـة الشـوائب التـي ترتاكم عىل 

برشتك.
وللتونيـك مزايا عديـدة ومتنوعة؛ 
البـرشة وينعشـها  يرطـب  فهـو 
ويوازنها، ويعيد درجة الحموضة، 
اسـتخدامه  دائمـاً  يجـب  لذلـك 
لضمـان أن العـالج الالحـق يكون 

أكثر فعالية.
والتونيـك أيضـاً رضوري لجميـع 
أنـواع البـرشة، وخاصـة الجافـة 
منهـا، وذلـك بسـبب خصائصـه 
املرطبة، ويف عالجات حب الشباب، 
ممـا يسـاعد عـىل تقليل املسـام 
دون انسـدادها.ونظراً لخصائصه 
القابضـة، فإن التونيك يعمل أيضاً 
كمقرش لطيف، إذ يعد منشـطاً ذا 
قـوام مائي خفيف بحيث يسـتمر 

بسهولة ويجف برسعة.
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مهنيـاً: ابـَق حذراً يف كل االحـوال، وقد يجعلـك هذا اليوم 
تواجه خيـاراً صعباً او قراراً يتعلّق إما بسـفر أو برحيل أو 

بتغيري
عاطفياً: لحسـن الحظ تتمّتع بقدرات فائقة عىل التّرصف يف هذه 

األثناء وبوعي أكيد الستدراك بعض التطورات السلبية
صحياً: انسـحب من مكان يشعرك بالخطر عىل صحتك وال تتوّرط 

بجديد، هنالك من يخدعك أو يحّرض لك مكيدة

مهنياً: مسـؤولياتك كبرية وتزداد يوماً بعد يوم، فحاول 
أال تترسع لئال تقع يف املحظور

عاطفياً: تعرب عن مشـاعرك للرشيك، ويسـهل اإلحسـاس 
املتبادل التفاهم والتوصل إىل نقاط مشرتكة كثرية

صحياً: تحرّك بعض اليشء ومارس نشـاطك املعهود ونّظم بعض 
الرحالت الرتفيهية

مهنيـاً: يبدأ املنـاخ بالتغيري اإليجابـي، فتعمل من أجل 
هدف جديد، وتقود مسـرية ما أو تسـيطر عىل األوضاع 

أكثر من السابق
عاطفياً: انتبه من نزاعات شـخصية قد تطرأ مع الحبيب، وقد 
يؤخذ عليك إغواء شـخص ال يناسـبك ظرفه ووضعـه، أو تالم ألنه 

ال يالئمك
صحياً: حّدد الخطوات التي ستتخذها بشأن وضعك الصحي بأرسع 

ما يمكن، التأخري ينعكس سلباً عليك

مهنياً: اسـتقرار كبري عىل الصعيـد العميل، وهذا يوفر 
لك األمان والهدوء لتحقق انطالقة جديدة نحو مسـتقبل 

مرشق
عاطفيـاً: قـد تلوم الرشيـك ما عىل عـدم التجـاوب معك، من 

األفضل أال تتخذ قراراً هذا اليوم، وأن تؤجله إىل يوم آخر
صحياً: اسـترش خبـري تغذية، فهو وحده القـادر عىل تخليصك من 

السمنة بطريقة صحيحة

مهنيـاً: قد تناقش عقداً او اتفاقاً او تخوض مفاوضات 
ناجحة هذا الشهر، ويتغرّي املناخ إىل االفضل

عاطفيـاً: ال تخـَش رد فعـل الرشيـك تجـاه مواقفك، فهو 
مستعد لدعمك عىل الرغم من الظروف الصعبة املحيطة بك

صحيـاً: بعدما عانيـت سـابقاً مضاعفات املرض بسـبب إهمال 
وضعك الصحي، تأخذ العربة لتفادي تكرار التجربة

مهنياً: الحظ يبتسـم لك ويطمنئ بالك، وتبتعد أكثر عن 
اهتمامك بالشؤون املهنية لكن ال ترتك منافساً يهزمك

عاطفياً: بـادر إىل مصارحة الرشيك بما يراودك من أفكار، 
فالرصاحـة تعّبد الطريـق أمامكما نحو خطوات مسـتقبلية 

واثقة
صحياً: ال تكن متذمراً من القيام بساعة ميش كل يوم، فأنت ترتافق 

مع أشخاص أعزاء عليك

مهنياً: يرّكز هذا اليوم عىل الشؤون املالية من مصاريف 
واسـتثمارات، من األفضل عدم القيـام بعملية رشائية 

كبرية يف هذه األثناء، أو عدم التورط يف رشاكة
عاطفيـاً: تـأرس القلوب بسـحرك الـذي يتغذّى مـن إعجاب 
اآلخريـن وحّبهم وبوحهـم، وُتحاط باالهتمـام والرعاية واملحبة 

وتحارصك الدعوات من كل جهة
صحيـاً: تشـعر بصحة قويـة كالصخـر، وينتابك شـعور بالراحة 

والطمأنينة، فرتتاح نفسياً

مهنيـاً: يبلبل هذا اليوم األجواء قليـًال ويحّد من طاقتك 
أو يجعلـك تراوح مكانك وتواجه بعض الخصوم وبعض 

الخّضات
عاطفيـاً: أدعـوك إىل عدم إحـراج الحبيب هذا اليـوم ألنه غري 

مرتاح نفسياً، وحاول أن تتفهم ما يعانيه
صحيـاً: خطران غري مبارشيـن يهددانك اليوم نابعـان من توترات 

نفسية وعصبية، لكن ال داعي إىل القلق

مهنيـاً: يرّكـز هـذا اليوم عـىل قضايا مهنيـة وعائلية 
متداخلة، ويشري إىل بعض النجاحات املهمة

عاطفياً: الرشيك إنسـان حّسـاس ورومانـيس وحنون، ال 
تجعله يفقد أياً منها بسبب ترصفك معه

صحيـاً: اصـغ إىل النصائح وال تفـرض رأياً أو تجازف باسـتقرارك 
النفيس والصحي

مهنياً: استقرار كبري عىل الصعيد العميل، وهذا يوفر لك 
األمـان والهـدوء لتحقق انطالقة جديدة نحو مسـتقبل 

مرشق
عاطفياً: مشكالت بسيطة ال تعيق تطّور العالقة مع الرشيك، 

وتكون الحلول سهلة وبسيطة اكثر من املتوقع 
صحياً: إصابة أحد أفراد األرسة بوعكة صحية بسـيط تقلقك بعض 

اليشء وترهق أعصابك فرتة قصرية

مهنيـاً: تنتهـي معاكسـة دقيقة، ولكّنـك تواجه بعض 
املسائل املالية امللّحة، وتضع كل إمكاناتك ملعالجة بعض 

الذيول
عاطفيـاً: قـد تعيـش يف جـو ضاغط وال سـّيما عـىل الصعيد 
العاطفـي، لكنـك يف الوقـت عينـه تتعلّـم أمثولـة يف االنضبـاط 

واملسؤولية
صحياً: عندما تغـادر مركز عملك فكر مبارشة يف التوجه إىل أي ناد 

ريايض لالسرتخاء والتخلص من املشاكل التي واجهتك

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنيـاً: يغذيـك هذا اليـوم باألحالم والقـوة والعزيمة، 
ويجعلـك قـادراً عـىل املواجهـات بثقة بالنفـس طوال 

الفرتة املقبلة
عاطفيـاً: يـوم من الـربودة يف العالقـة بالرشيك، لكـن األيام 

املقبلة تشهد تبدالً رسيعاً نحو مزيد من التواصل اإليجابي
صحياً: اخرت ما يناسبك من االقرتاحات املطروحة أمامك ملساعدتك 

عىل تحسني وضعك الصحي
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1962 - انقـالب عسـكري يف سـوريا بقيـادة 
عبـد الكريـم النحالوي ضـد حكومـة معروف 

الدواليبي.
وإجـالء  الربيطانيـة  القـوات  طـرد   -  1970
قواعدهـا يف ليبيـا وذلك ألول مرة منـذ دخولها 

البالد بعد الحرب العاملية الثانية.
1984 - منتخب العراق لكرة القدم يفوز بكأس 

بطولة الخليج لكرة القدم املقامة يف ُعمان.
1998 - الربملان السوداني يقر الدستور.

2005 - إصابة سـبعة مقدسـيني بعد االعتداء 
عليهم بالرضب من قبل مستوطنني تدفقوا عىل 
البلدة القديمة يف القدس بذريعة احتفالهم بعيد 

املساخر لدى اليهود.
السـابع  الكنيسـت  انتخابـات  2006 -إجـراء 
عـرش، والرشطـة اإلرسائيلية يف القـدس تغلق 
املسـجد األقىص وتمنـع املصلني املسـلمني من 
أداء صلواتهـم فيـه بحجـة الخوف مـن التوتر 
الـذي يمكن أن ينجـم بني املسـلمني واليهود يف 

هذا اليوم.

اعتبـار املتنرص األفغانـي عبـد الرحمن مختل 
عقلًيـا وذلك لكـي ال يمثـل أمـام املحكمة وتم 
إطالق رساحـه، ويف 29 مارس غادر بالده الجًئا 

إىل إيطاليا.
2007 - اكتشاف كوكب 4 الدب األكرب ب.

سـليم  الشيشـاني  القائـد  اغتيـال   -  2009
ياماداييف يف إمارة دبي.

2014 - تعيـني رئيـس وزراء النرويج السـابق 
ـا لحلـف شـمال  ينـس سـتولتنربغ أميًنـا عامًّ

األطليس (الناتو)
2015 -جيش الفتح الذي يضم تسـعة فصائل 
يسـيطر عىل مدينة إدلب بعد 4 أيام من املعارك 

مع الجيش السوري.
بدء أعمال القمة العربية يف رشم الشـيخ بمرص 
وسـط أزمات سياسـية وعسـكرية تشـهدها 

املنطقة العربية.
2017 - أمازون األمريكية تسـتحوذ عىل رشكة 
سـوق.كوم اإلماراتية إحدى أكرب منصات البيع 

عرب اإلنرتنت يف الوطن العربي.

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@ÂflF

غزل عراقي
باسمك اسمي الناس صارتلي سوله

وحتى اسمي اغلط بي واسمك اكوله 

اشينفع املكتوب لو ردت اوديـــــــه
كون التريده الروح اكعد واحاجيـــه

بهاي اشوفك طيف وبهاي اباريـــك
 لو تعمه هاي وهاي بالروح اخليك

مسعد ينام الليل خالي من الهموم 
حزن اليموت اسبوع حزن العدل دوم

ذمه بركبتك هاي لو ميت انـــــــــي
علكبر تكتب مات جي مانسانـــــــي

شكل  على  هذا  الشخصية  اختبار  يعتمد 
فقد  وآخر.  شخص  بني  يختلف  الذي  الذقن 
او  طويالً  او  قصيراً  او  األمام  الى  بارزاً  يكون 
شكل  كل  من  االستفادة  وميكن  مستديراً. 
الشخص  طفولة  احداث  تأثير  درجة  ملعرفة 
على حياته  الشخصية  اختبار  يخوض  الذي 

احلاضرة ومستقبله وطباعه ومصيره.
الى االمام البارز  1 الذقن 

من خالل اختبار الشخصية هذا ميكن معرفة 
الطفولة  بأحداث  واملصير  الطباع  تأثر  مدى 
ذقن  بشكل  يتسمون  الذين  األشخاص  لدى 
بارز الى االمام. فهو يدل على أن هذا الشخص 
بناء  يحب  وال  طفولته  منذ  الوحدة  الى  مييل 
الصداقات.  وتكوين  االجتماعية  العالقات 
االرتياح  وعدم  باالرتباك  يشعر  يجعله  فهذا 
ما  وهو  باالستقاللية.  الشعور  وبفقدان 
من  ليس  فهو  احلالية.  ايامه  حتى  يستمر 
محبي احلوار وال خوض النقاشات وال اجللسات 
املزدحمة. لكنه في املقابل ال يتردد في تقدمي 
االستشارة والدعم لكل من يحتاج إلى ذلك.

2 الذقن املستدير
هادئة  طفولة  املستدير  الذقن  صاحب  عاش 
لم يواجه خاللها الكثير من املشاكل. ولهذا 
العقبات.  وتخطي  املصاعب  حتدي  يعتد  لم 
وعدم  بالتوتر  الشعور  الى  يدفعه  ما  وهذا 
ي  االرتياح واالكتئاب في حال كان عليه تخطّ
ويقوم بكل ما  يبذل اجلهود  انه  حاجز ما. اال 
في وسعه من اجل تغيير شخصيته وطباعه 
وان  قوة  نقاط  الى  ضعفه  نقاط  وحتويل 
في  انه  كما  ذلك.  في  غالباً  ينجح  ال  كان 

الذين  التأثر مبواقف االشخاص  املقابل سريع 
يقوم  ان  ميكن  ولهذا  محيطه.  في  يعيشون 
تلك  على  بناء  نظره  ووجهات  رأيه  بتغيير 
االعتماد  ميكن  ال  ولهذا  واختالفها.  املواقف 
الصحيحة  القرارات  اخذ  في  كثيراً  عليه 
والصائبة والناجحة بحسب ما يظهره اختبار 

الشخصية هذا.
3 الذقن  الطويل

بحسب  يكشف  فهذا  طويالً  الذقن  كان  اذا 
كان  يخوضه  من  ان  هذا  الشخصية  اختبار 
في زمن طفولته نشيطاً وفضولياً وفوضوياً. 
اال انه تعلم الدرس حالياً واصبح اكثر انتظاماً 
وترتيباً. فهو منطقي في تفكيره وال يتصرف 
بناء على انفعاالته ومشاعره وعواطفه. كما 
انه موضوعي وحكيم وال يطلق االحكام على 
مواقفهم  حتليل  دون  من  اآلخرين  االشخاص 
وتصرفاتهم بدقة منعاً الرتكاب االخطاء. وهو 
التراجع  فرصة  بحقه  يخطئ  من  كل  مينح 

يتمتع بقدرة  انه  واالعتذار، علماً  عن مواقفه 
كبيرة على املسامحة والنسيان. وهذا يجعله 

يتمتع بالشعبية في كل مكان يذهب اليه.
4 الذقن القصير

خجوالً  كان  صاحبه  ان  القصير  الذقن  يعني 
عن  حالياً  يتخل  لم  وهو  الطفولة.  زمن  في 
اجلرأة  بعض  إليها  اضاف  لكنه  هذه  صفته 
وفي  املواقف  بعض  في  اليها  يحتاج  التي 
وعالمات  االحمرار  ان  األحداث. اال  بعض  أطار 
االرتباك ما زالت تظهر على وجهه كلما قام 
شخص ما بإبداء اعجابه بشخصيته وادائه 
الشعور  دائم  انه  كما  حققه.  ما  بإجناز  او 
بالقلق والتفكير بشؤون األشخاص احمليطني 
به. ولهذا ال ميكنه االحساس باالرتياح لوقت 
الطباع  مبرونة  يتميز  املقابل  وفي  طويل. 
عنه.  اآلخرين  اختالف  تقبل  على  وبالقدرة 
يذهب  مكان  كل  في  باالرتياح  يشعر  وهكذا 

اليه.  

منذ أن كانت ”ماري“ يف العرشينيات 
من عمرهـا كانت تتمتـع بقدر عاِل 
من الجمال والرقة واألنوثة مما جعل 
الشباب يتسابقون ويطرقون باباها 
أملني أن ينول أحدهم رضاها ويفوز 

بقلبها. 
وكلما انتهت ورديتها يف املستشـفى 
التي كانت تعمل بها كممرضة وأثناء 
عودتها إىل املنزل كان يمألها الفخر؛ 
ألنهـا أنقـذت ذلـك العجـوز املسـن 
وطيبت جراح تلك الشابة، وساعدت 
ذاك الطفل الصغري يف رسـم البسمة 
عىل وجهه مرة أخرى فقد تمنت من 

الله أن يرزقها طفًال مثله.
أفنت مـالك الرحمة الفتـاة الجميلة 
«مـاري آن بيفان» عمرهـا يف العمل 
باملستشـفى، وأثناء عملها دق قلبها 
ألحد الشباب وتزوجت منه بعد قصة 
حب طويلة، وأثمر الزواج عن إنجاب 

4 أطفال.
ليـس من السـهل أن تنقلـب حياتك 
رأًسـا عىل عقب ويلعـب القدر دوره 
يف أن تصبـح شـخًصا منبـوًذا وغري 
مرغـوب فيه، فعنـد بلـوغ «ماري» 
الــ32 عاًما من عمرهـا بدأت تظهر 

«العملقـة  مـرض  أعـراض  عليهـا 
وتضخم األطـراف» تغريت مالمحها 
تماًمـا، وأصبح نموها غـري طبيعي 
وتسبب ذلك يف تشويه مالمح وجها، 
الطويـل وعينيهـا  فقـدت شـعرها 
جاحظتـني  أصبحـت  الجميلتـني 
وكفيها الصغريان تحوال إىل ضخمان، 
فضـًال عـن طولها الفـارع، كل هذه 
التغـريات كانـت ُتسـبب لهـا صداع 
مسـتمر وضعف حاد يف البرص وآالم 
يف املفاصـل والعضـالت، وزاد الطني 

بلـة وفاة زوجها الـذي تركها غارقة 
يف بحـر الديـون وطردها مـن العمل 

بسبب مرضها.
توقفت عقارب ساعتها، وأدركت أن 
الغرق يف مستنقع األزمات عىل وشك 
ابتالعهـا، وأخذت تلعـب بها األقدار، 
تحاملـت مـاري عىل نفسـها، حتى 
تراعـي أبناءهـا وتبحث عـن العمل 
ومـع إحباطها ويأسـها واحتياجها 
املـادي، قـرأت عـن مسـابقة كانت 
تظن أنها طوق النجاة بالنسـبة لها 

وأن الفوز بها سُيغري مجرى حياتها 
وكفيـًال أن ُيسـدد جميـع ديونهـا، 
فاشـرتكت يف مسـابقة «أقبح امرأة 
يف العالـم»، وربحت الجائـزة املُهينة 

وكانت قيمتها 50 دوالًرا فقط. 
بـدأ اسـم «بيفـان» يلمـع يف أضواء 
فـازت  بعدمـا  خصوًصـا  الشـهرة 
العمـل  عليهـا  وُعـرض  باملسـابقة 
بالسـريك وكانت مهمتها األساسية 
تتلخـص يف إضحاك النـاس حتى لو 

كان عىل حساب كرامتها.
تهافتت عليها العروض ليشـاهدون 
أبشـع امـرأة يف العالـم ويضحكون 
الداخـل  عليهـا، كانـت تتألـم مـن 
وجسدها ملئ بالجروح وااللتهابات 
يف  العمـل  رشط  وكانـت  الحـادة، 
السـريك هـو أن تميش عـىل قدميها 
مسافات بعيدة لرياها الناس ويأتون 
للسـريك بالرغـم من مرضهـا كانت 

تصُمت من أجل أبنائها. 
ما أسـوء أن يعاملـوك األخرين كأنك 
دابة أو حيوان بال مشاعر وأحاسيس 
واصلـت «مـاري» عملها يف السـريك 
وتغلبـت عـىل السـخرية واإلهانات 
وتمكنـت من تربيـة أبنائها، وقابلت 

كل العـروض بنفس راضيـة، فكان 
األطفـال يقومـون بإلقـاء الحجارة 
عليهـا ويلقبونها بالوحـش املُخيف 
ولكنهـا كانت ُتردد جملة واحدة «أنا 

بحبكم زي والدي»
بالرغـم مـن مـرض مـاري إال إنها 
كانـت تحـرص دائمـا عـىل إسـعاد 
جمهورها بالحركات البهلوانية، وال 
تبخل يف أدائها االسـتعرايض فأخذت 
تسقط وتقوم عدة مرات مما تسبب 
وهتافهـم  الجمهـور  إضحـاك  يف 
وانتظـر  لهـا،  الحـار  والتصفيـق 
الجمهـور أن تقوم ماري لتسـتكمل 
فقراتها إال إنها لم تقم فماتت ماري 
وأسـدل السـتار عن حياتها وسـط 

دموع محبيها وبكائهم 
 يقول أحـد أبنائها بعد وفاتها: «لقد 
كانت أمـي عندما تحـرض الخبز لنا 
وكنا جيـاع، كانت تبكي طوال الليل، 
وكانت تقول أشـعر إنني ال أسـتحق 
أن أكـون أًمـا صالحة، هـل يجب أن 

أكون جميلة حتى يحرتمونني».
لـم تكـن «مـاري ان بيفـان» امرأة 
جميلـة ولكن روحهـا وإنسـانيتها 

تغلبت عىل مظهرها وشكلها.
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شكل الذقن يكشف تأثير الطفولة على المصير
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أفقي
1عاصمة املغرب o مسؤول

مدينـة   o بـريوت  2عاصمتهـا 
باسلة يف فلسطني

3الغالبية العظمى o عدم وضوح 
(معكوسة)

4الذي يميش عـىل ارجله وبطنه 
o تاجر فراء

فاكهـة   o اإلمـارات  5عاصمـة 
حمراء لذيذة

6خروف كبري
7اصوات الهواتف o كتكوت

8عاصمة عربية بني نيلني
9عاصمة تلقب بالشهباء o جزء 

من الفم
10اترك o عاصمة املعز لدين الله 

الفاطمي

رأيس
1بلد املليون شهيد o متشابهان

2مـن انـواع الشـجر o اسـمها 
القديم عمون (معكوسة).

3اصـدر الهاتـف صوتـا o اقول 
مالم اكن اريد قوله (معكوسة)

4ثلثا باب o غري مهذب o اشتاقا
5صوت األلم

6للسـؤال (معكوسـة) o صفة 
من صفـات البرش الحسـنة أو 

السيئة
7ملل (مبعثرة) o نظر

8عاصمة موريتانيا
9اسـم بنت بمعنى غزال o بلدة 

يف لبنان
10مدينة ليبية شهرية o األرض 

املكرمة
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الزوراء/ حسني فالح:
مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  أكد 
يبتز  أن  يحاول  من  هناك  أن  الكاظمي، 
كاذبة،  او مسميات  الدولة تحت عنوان 
ساهموا  الصحفيني  ان  اىل  لفت  وفيما 
بأقالمهم يف محاربة اإلرهاب والطائفية 
املقيتة، مبينا ان للصحافة دورا كبريا يف 
تهيئة املجتمع لالنتخابات املقبلة، اشار 
نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد 
ان  اىل  الالمي،  مؤيد  العرب،  الصحفيني 
العراق قدم ٤٧٥ شهيدا وهذا لم نشهده 
يف الحرب العاملية الثانية وحرب فيتنام، 
مؤكدا ان الصحفيني ساهموا يف تحقيق 
النرص الكبري عىل داعش بنقلهم الصورة 

الحقيقية للمعارك.
خالل  له  كلمة  يف  الكاظمي،  وقال 
نقابة  مبنى  افتتاح  حفل  حضوره 
عوائل  وتكريم  العراقيني  الصحفيني 
الصحفيني  نقابة  يف  الصحافة  شهداء 
سعيد   » «الزوراء»:  حرضته  العراقيني، 
الصحفية  األرسة  وسط  أكون  أن 
هذه  من  جزًءا  اكون  وأن  واإلعالمية، 
األرسة التي قدمت الكثري للعراق، ولعبت 

دوًرا حقيقًيا يف صناعة مجتمعنا».
وأضاف أن «الحكومة بذلت جهدا كبريا 
وقدمت الدعم اللوجستي خالل زيارة بابا 
هما  واإلعالم  الصحافة  لكن  الفاتيكان، 

من نقل الصورة الحقيقية  للعراق».
وتابع: نستذكر شهداء الصحافة هؤالء 
وان  دائًما،  الذاكرة  يف  يكونوا  أن  يجب 
الحقيقة  كلمة  لنقل  حافزًا  يشكلوا 
الحكومة  واجب  ومن  الضمري،  بواعز 
عوائل  املهمة،  الرشيحة  هذه  ترعى  أن 

شهداء الصحافة».
توجه  أن  إىل  الصحافة  الكاظمي  ودعا 
سلبية  حالة  لكل  يوميا  انتقاداتها 
ذلك  يف  بما  العراقية،  الدولة  يف  تؤرشها 
أن  مؤكدا  الوزراء»،  ورئيس  الحكومة 

«النقد البناء هو الذي يبني الدولة».
ساهموا  «الصحفيني  أن  إىل  وأشار 
بأقالمهم يف محاربة اإلرهاب والطائفية 
داعش  وحاربوا  والعنرصية،  املقيتة 
والتدخالت األجنبية، الفتا إىل أن «البعض 
ساحة  اىل  العراق  يحول  أن  يحاول 
والدولية،  اإلقليمية  الحسابات  لتصفية 
لكن الصحفيني لعبوا دوًرا كبريًا وشجاًعا 

يف التصدي لهذا االمر».
بعد  السيايس  «النظام  أن  إىل  ولفت 
ومعقدة  صعبة  بظروف  مر   ٢٠٠٣ عام 
أمل،  خيبات  األحيان  بعض  يف  انتجت 
يف  دورها  تلعب  أن  الصحافة  وعىل 
والشعر  والفن  املرسح  األمل،  صناعة 
لحب  فرص  كلها  والصحافة  واألغنية 

الحياة، وهذا ما نحتاجه».
وأردف قائال أن «السالح ال يبني الحياة، 
للسالح،  نستسلم  البعض  يجعلنا  ولن 
وأن السالح ال يبني سوى األلم، وال يرتك 

سوى الوجع».
أنه  يظن  من  «هناك  أن  وأوضح 
أو  الدولة  سيهدد  السالح  باستخدام 
والله  والحكومة،  الوزراء  رئيس  يخيف 
إال من ضمائرنا، وال  لن نخاف من أحد 
نريد أن نذهب بالبالد اىل حرب أهلية، أو 
الكثري من  إىل دوامة دماء، فقد حصدنا 
الدماء، وال نريد أن تتكرر تجربة صدام 
بصناعة الدماء وتحويل شبابنا ونسائنا 

اىل وقود للحروب».
وأكد  أن «هناك إنجازات لكن هناك من 
او  عنوان  تحت  الدولة  يبتز  أن  يحاول 
عاملي  موقف  وهناك  كاذبة،  مسميات 
اىل  يأتي  ان  يريد  فالجميع  العراق  من 
هنا وان يساهموا يف البناء، وهناك وفود 

عاملية تتسابق لزيارة العراق».
وبني: علينا جميعا ان نعمل عىل تحقيق 
االزدهار ليس يف العراق فحسب، وانما يف 
املنطقة وعىل العراق أن يلعب دوراً يف هذا 

يحاول  من  «هناك  أن  موضحا  املسار، 
الدويل  املجتمع  اىل  العراق  عودة  عرقلة 
عناوين  تحت  املتحرض  املجتمع  واىل 

باتت ال تنطيل عىل الناس».
يف  جاءت  الحكومة  «هذه  أن  وأكمل 
ظروف صعبة، والسياسة الخاطئة عىل 
شعبي  حراك  اىل  ادت  قد  سنة   ١٧ مدى 
انتج هذه الحكومة، ولهذا كانت مهمتها 
نزيهة،  مبكرة  النتخابات  االعداد  فقط 
ويقع عىل الصحافة دور كبري يف تهيئة 

املجتمع للمشاركة يف هذه االنتخابات.
وأضاف: ما حصل من مشاكل اجتماعية 
يف  التشكيك  بسبب  كان  شعبي،  وحراك 
ان  ويجب  املاضية  االنتخابات  نزاهة 

الحكومة  هذه  نفسه،  الخطأ  يتكرر  ال 
تعمل ليل نهار ليس فقط لتوفري ظروف 
طبيعية لالنتخابات وإنما لتوفري عملية 
الوقت  اىل  تحتاج  قطاعات  يف  اصالح 

الطويل كي تنجزه.
الحكومة نجحت يف  أن «هذه  إىل  وأشار 
ألول  االقتصادي  لالصالح  خطة  طرح 
االعتماد  وقللنا   ،  ١٩٧٠ عام  منذ  مرة 
اىل  قدمت  التي  املوازنة  يف  النفط  عىل 
مجلس النواب، واتجهنا لتفعيل القطاع 
والتجارة  والصناعة  والزراعة  الخاص 
واالعمار، يجب ان نعطي الفرصة لباقي 

القطاعات.
أن  عىل  راهن  من  «هناك  أن  وأوضح 

العام  من  السابع  الشهر  يف  الحكومة 
املايض لن تستطيع دفع الرواتب والحمد 
رواتب  تأمني  يف  الحكومة  نجحت  لله 
البعض  محاوالت  رغم  الدولة  موظفي 
ايقافها يف شهري ترشين األول والثاني، 
البنك  انهيار  عىل  يراهن  كان  والبعض 
البنك أضاف لالحتياطي ٤  املركزي لكن 

مليارات دوالر خالل ثالثة أشهر.
شهد  (االربعاء)  امس  «يوم  أن  وأكد 
صعود التصنيف االئتماني للبلد، وارتقى 
الدويل،  التصنيف  يف  أعىل  درجة  العراق 
باالقتصاد  للثقة  إعادة  يشكل  وهذا 

العراقي. 
الرصاع  يؤدي  ال  أن  «يجب  أنه  وتابع 

السيايس اىل نرش املعلومات املزيفة بغية 
الناس،  لدى  واالحباط  اليأس  صناعة 
وأن  واملستقبل  االمل   نصنع  أن  ويجب 
مسؤولية  وهذه  أفضل،  بعراق  نحلم 

الصحفيني عن طريق نقل الحقائق.
العراق  إلبعاد  محاوالت  «هناك  أن  وبني 
األصوات  اسكات  وكذلك  دوره  عن 
كل  ستحمي  الحكومة  الرشيفة، 
التي  الرشيفة  االقالم  وكل  الصحفيني 

تحمل ضمري العراق يف وجدانها.
واختتم أن «هناك محاوالت استعراضية 
للعراق  محاولة  اي  الفشال  البعض  من 
لالنفتاح عىل العالم، واستعراض اليوم يف 
بغداد الهدف منه إرباك الوضع وصناعة 

اليأس واالحباط يف نفوس العراقيني»
الصحفيني  نقيب  قال  جهته،  من 
الصحفيني  اتحاد  رئيس  العراقيني 
خالل  له  كلمة  يف  الالمي،  مؤيد  العرب، 
مجلس  رئيس  بدولة  ارحب  االحتفالية: 
ورؤساء  الكاظمي  مصطفى  الوزراء 
اعضاء  ورئيس  واالتحادات  النقابات 
مجلس االمناء يف شبكة االعالم العراقي 
يف  الحضور  وجميع  الشهداء  وعوائل 
هذه االحتفالية املخصصة الفتتاح مبنى 
نقابة الصحفيني الجديد ولتكريم عوائل 
من  استشهدوا  الذين  الصحافة  شهداء 

عام ٢٠١٤ ولغاية اآلن.
واضاف الالمي: ان العراق يف املرتبة االوىل 
عامليا من ناحية اعداد شهداء الصحافة، 
مبينا ان العراق قدم ٤٧٥ شهيدا صحفيا 
وهذا العدد لم نشهده يف الحرب العاملني 

الثانية وحرب فيتنام.
مجموعة  بتكريم  اليوم  نحتفي  وتابع: 
اعز ما  الذين قدموا  الشهداء  من عوائل 
يملكون للعراق قبل ان يقدموه للكلمة 
فداء  دمائهم  قدموا  انهم  مؤكدا  الحرة، 
انكم  اليوم  لهم  نقول  حيث  للعراق، 
وجه  وبيضتم  عاليا  رؤوسنا  رفعتوا 

العراق يف كل املحافل.
ساهموا  الصحفيني  ان  اىل:  واشار 
داعش  عىل  الكبري  النرص  تحقيق  يف 
 ٢٠١٤ عام  خالل  انه  مبينا  االرهابي، 
بعد  تطلق  سلبية  صور  هناك  كانت 
املوصل،  ملدينة  االرهابي  داعش  احتالل 
املراسلني  االف  بإرسال  قمنا  حيث 
الحقيقية  الصور  لنقل  الصحفيني 
الناس  معنويات  ورفعوا  للمعارك 
ونجحنا بذلك، حتى تحقيق النرص الكبري 

عىل التنظيم االرهابي.
وبشأن مبنى النقابة الجديد، قال الالمي: 
ان املبنى مكون من اربعة طوابق واكمل 
يف  انجازه  وتم  اشهر   ٩ به خالل  العمل 
ان  املايض. مبينا  العام  الربع االخري من 
كهربائيني  يحتوي عىل مصعدين  املبنى 
املرمر  من  واالرضية  مركزي  وتربيد 
وكهرباء وانارة من الدرجة االوىل، فضال 

عن الواجهة من النوع الجي ار تي.
يتجاوز  ال  املبنى  تكلفة  ان  اىل:  واشار 
قيايس،  رقم  وهذا  دينار،  مليون   ٨٤٠
 ٣ من  باكثر  تكلفته  البعض  قدر  حيث 
ان  مؤكدا  دينار،  مليارات  و٤  مليارات 
يكلف  ال  طابق  كل  يف  املوجود  االثاث 

النقابة سوى ٦ ماليني دينار.
وبدأت االحتفالية بتالوة ايات من القران 
الوطني  النشيد  عزف  ثم  ومن  الكريم 
وقراءة سورة الفاتحة عىل شهداء العراق 

كافة وشهداء الصحافة خصوصا.
وتضمنت االحتفالية ايضا تكريم عوائل 
الوزراء  الشهداء من قبل رئيس مجلس 
الصحفيني  ونقيب  الكاظمي  مصطفى 
العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب 

مؤيد الالمي.
كما حرض حفل االفتتاح اعضاء مجلس 
ورؤساء  فيها  واملستشارون  النقابة 
الصحفية  املؤسسات  يف  التحرير 

واالعالمية.
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