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بغداد/ الزوراء:
وجه رئيس الـوزراء، مصطفـى الكاظمي، 
امـس االثنني، وزارة الداخليـة وجهاز األمن 
الالزمـة ملنـع  الوطنـي، بأخـذ اإلجـراءات 
التالعب بقوت املواطنني، فيما طالب وزارتي 
التجـارة والزراعـة بتهيئـة مـادة الطحـني 
العامـة  االمانـة  مالئمة.وقالـت  بأسـعار 
ملجلـس الـوزراء يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: 
مصطفـى  الـوزراء،  مجلـس  ”رئيـس  ان 
الكاظمـي، وجـه وزارة الداخليـة وجهـاز 
األمن الوطني، بأخـذ اإلجراءات الالزمة ملنع 
التالعب بقوت املواطنني، وكف جشع بعض 
التجـار ومتابعة األسـواق“.واضافت: ”كما 
وجـه أيًضا، بدعم وزارتي التجارة والزراعة، 
للعمل بأقىص الجهـود لتهيئة مادة الطحني 
بأسـعار مالئمـة“، الفتـة اىل ان ”التوجيـه 
جاء نظراً الرتفاع أسعار املواد الغذائية التي 
تصّنع محليـاً، ومحاولة أصحـاب النفوس 
الضعيفـة وبعـض الجشـعني مـن التجـار 
إربـاك الوضع االجتماعي، واسـتغالل إقبال 
املواطنـني عىل رشاء املـواد الغذائيـة لقرب 
حلـول شـهر رمضان املبـارك، كمـا يحدث 
سنوياً“.ويف السياق ذاته، أعلنت مستشارية 
األمـن القومي، امس االثنني، تشـكيل لجنة 
إلعداد ورقة ترفـع إىل رئيس الوزراء ملتابعة 

األسـعار.وقال املكتـب اإلعالمـي ملستشـار 
األمـن القومـي يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: 
إنـه ”تنفيـذاً لتوجيـه رئيس الـوزراء، عقد 
مستشـار األمـن القومي، قاسـم األعرجي، 
اجتماعا مع وزيري التجارة والزراعة ورئيس 
أركان قيادة العمليات املشرتكة، وممثل عن 
جهـاز األمن الوطنـي وممثل عـن الجريمة 
االقتصادية يف وزارة الداخلية، لوضع خطط 
عمليـة، ملعالجة ارتفـاع األسـعار وحماية 
املنتـوج املحيل ومنـع التهريب“. وأضاف ان 
”االجتمـاع ناقش مواضيع ارتفاع األسـعار 
بمعالجـة  الكفيلـة  والخطـط  والتهريـب، 
االرتفـاع األخـري يف أسـعار املـواد الغذائية، 
وحمايـة املنتـوج املحيل، ومحاربة الفسـاد 
والغـالء واالهتمـام بسـلة املواطـن الفقري، 
خصوصـا وأن شـهر رمضـان املبـارك عىل 
األبواب، مايسـتدعي مراعـاة رشيحة كبرية 
من العراقيني، لتأمـني احتياجاتهم الغذائية 
وتحسني مفردات البطاقة التموينية“.وتابع 
ان ” االجتمـاع  تمخـض عنه تشـكيل لجنة 
إلعـداد ورقة ترفع بشـكل عاجـل إىل رئيس 
الـوزراء ومجلـس األمـن الوطنـي، التخـاذ 
اإلجراءات الالزمة، لتحقيق مستوى معييش 
الئق للمواطنني، من خالل متابعة األسـعار 

ومنع التهريب ومحاسبة املقرصين“.

بغداد/ الزوراء:
تلبيـة لدعـوة رسـمية مـن إيمانويـل 
ماكـرون، رئيس الجمهوريـة الفرنيس، 
يـزور نيجريفـان بارزاني رئيـس إقليم 
كردستان، فرنسا ويجتمع اليوم يف قرص 
اإلليزيـه بباريس مـع الرئيس ماكرون.
اجتماعهما،  الرئيسان، خالل  وسيبحث 
سـبل تنميـة عالقـات إقليم كردسـتان 

والعراق مع فرنسـا، األوضـاع يف العراق 
وإقليـم كردسـتان واملنطقـة بصـورة 
وتداعياتـه،  كوفيـد19-  وبـاء  عامـة، 
مخاطر اإلرهاب ومهام التحالف الدويل، 
أهمية تعاون ومشاركة جميع األطراف 
يف مواجهـة داعش إىل جانـب مجموعة 
مسائل أخرى تحظى باهتمام الجانبني.. 

بحسب بيان لرئاسة االقليم.

الكويت/ متابعة الزوراء:
دعا أمري الكويت، الشيخ نواف األحمد 
بـني  التعـاون  إىل  الصبـاح،  الجابـر 
مجلس األمة والحكومـة، وأعرب عن 
أملـه أن تشـهد البالد جلسـة للربملان 
اليـوم الثالثـاء، فيما قـررت محكمة 
الـوزراء يف الكويت منع رئيس الوزراء 

السـابق الشـيخ جابـر املبـارك، مـن 
السـفر، وذلك عقـب التحقيق معه يف 
القضيـة املعروفة إعالميا بـ“صندوق 
الجيش“.وأكـد أمري الكويت، الشـيخ 
نـواف األحمـد الجابـر الصبـاح، عىل 
الحاجـة املاسـة للتعـاون البنـاء بني 
السـلطتني ووضـع املصلحـة العليـا 

إىل  للوطـن فـوق أي اعتبـار، داعيـا 
احرتام القضاء السيما أحكام املحكمة 
الدستورية، وااللتزام بأحكام الدستور 
وخاصة املادة الخمسـني منه.إىل ذلك، 
أشـار إىل رضورة التمسـك باملسـرية 
عليهـا  واملحافظـة  الديموقراطيـة 
وأعرب عن ثقتـه بالنواب وبحرصهم 

عىل تجاوز هذه املرحلة بحكمة ووعي 
ليتسنى توجيه كل الجهود والطاقات 
لتحقيـق النمو والتقدم يف البالد.وكان 
أمـري الكويـت أصدر مرسـوما مطلع 
الشهر الجاري باملوافقة عىل تشكيلة 

الحكومة الجديدة.

بغداد/ مصطفى العتابي:
احتضنـت العاصمـة بغـداد، امـس االثنـني، 
االجتمـاع الثالثـي بني العـراق واالردن ومرص 
عـىل مسـتوى وزراء الخارجيـة، وفيما شـدد 
وزيـر الخارجيـة فؤاد حسـني، عـىل رضورة 
مكافحـة االرهـاب بكل صـوره، اشـار وزير 
الخارجية املرصي سـامح شكري اىل ان بالده 
تتطلـع لعقد القمـة الثالثية يف بغـداد بقارب 
وقت، بينما اكد وزيـر الخارجية االردني ايمن 
الصفـدي، دعم بالده المن واسـتقرار العراق.

وقـال وزيـر الخارجية فؤاد حسـني يف مؤتمر 
صحفي مشـرتك عقـب اجتماعه مـع وزيري 

خارجيتـي االردنـي ومـرص ايمـن الصفـدي 
وسـامح شـكري تابعتـه «الـزوراء»: تطرقنا 
إىل التعـاون بالتكامل الصناعـي لتعزيزه بني 
الـدول الثالث، فيما عزى مرص بحادثة تصادم 
القطارين.وشدد حسني، عىل مكافحة اإلرهاب 
بـكل صـوره، مضيفـا: تطرقنـا إىل التعـاون 
بالتكامل الصناعي لتعزيزه بني الدول الثالث.

من جهته، قال وزير الخارجية املرصي سامح 
شكري خالل املؤتمر: أشكر الحكومة العراقية 
عىل دعوتها لعقـد هذا االجتماع املهم، مضيفا 
نتطلـع إىل عقد القمة الثالثيـة يف بغداد بأقرب 
وقت.واشـار اىل ان هنـاك توافقـا بـني الرؤى 

للدول الثالث. مؤكدا: تباحثنا يف التطورات التي 
تشـهدها املنطقـة العربية.اىل ذلـك ذكر وزير 
الخارجية األردني أيمن الصفدي خالل املؤتمر: 
نقف بـكل اإلمكانيات إىل جانـب العراق، الفتا 
اىل ان أمـن العـراق واسـتقراره رضورة ألمن 
جميـع املنطقة.واضاف: نتطلع إىل قمة فاعلة 
لتعزز العمل الثالثي. مبينا ان مخرجات القمة 
الثالثية سـتكون خطوة لتعزيز العمل العربي 
املشـرتك.من جهته، كشـف املتحدث الرسمي 
الصحـاف،  احمـد  الخارجيـة،  وزارة  باسـم 
تفاصيل االجتماع الثالثـي بني وزراء خارجية 
العراق واالردن ومرص يف بغداد.وقال الصحاف 

يف بيـان تلقته «الـزوراء»: ان «وزراء خارجية 
القضايـا  ناقشـوا  ومـرص  واألردن  العـراق 
االقتصاديـة واإلقليمّيـة والدولّية التي تحظى 
انهـم  «كمـا  املُشـَرتك».واضاف:  باالهتمـام 
رات األوضاع يف املنطقة، بما  ناقشوا ايضا تطوُّ
يف ذلك القضّية الفلسطينّية، واألزمة السورّية، 
والحـرب عـىل اإلرهـاب، ومسـتجدات األزمة 
اليمنّية والليبّية».يشـار اىل ان وزير الخارجية 
االردنـي ايمـن الصفـدي ووزيـر الخارجيـة 
املـرصي سـامح شـكري وصال امـس االثنني 
اىل العاصمة بغداد وكان يف اسـتقبالهما وزير 

الخارجية فؤاد حسني.
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بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االثنني، املوقف الوبائي 
اليومـي لفريوس كورونا املسـتجد يف العـراق، وفيما اكد 
تسـجيل 5837 اصابـة جديـدة و37 حالة وفاة وشـفاء 
4500  حالـة، حـددت دائـرة صحـة الرصافـة التوزيع 
الجغـرايف لالصابـات حسـب املناطق.وذكرت الـوزارة يف 
بيـان تلقته ”الـزوراء“: ان عـدد الفحوصـات املختربية 
ليـوم امـس: 41897 ، ليصبح عدد الفحوصـات الكلية: 
7950275، مبينـة انـه تم تسـجيل 5837 اصابة جديدة 
و37 حالـة وفاة وشـفاء 4500  حالة.واضافت: ان عدد 

حـاالت الشـفاء الـكيل: 750435 (%89.5) ، بينما عدد 
حاالت االصابات الـكيل: 838265 ، أما عدد الحاالت التي 
تحـت العـالج: 73581 ، يف حني ان عدد الحـاالت الراقدة 
يف العنايـة املركـزة: 508 ، وعـدد حاالت الوفيـات الكيل: 
14249، الفتـة اىل ان عـدد امللقحني ليـوم امس: 10470 
، ليصبـح عدد امللقحني الـكيل: 29402. من جهته، اعلن 
مديـر عام صحة بغـداد الرصافة، عبد الغني السـاعدي، 
تسـجيل 923 اصابة جديدة بفريوس كورونا، بينها 372 

حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
أكـدت هيئـة قنـاة السـويس املرصية 
نجاحهـا يف تعويـم السـفينة الجانحة 
الرئيـس  مستشـار  بالكامل.وأعلـن 
قنـاة  مرشوعـات  لشـؤون  املـرصي 
مميـش،  مهـاب  واملوانـئ،  السـويس 
اسـتئناف حركة املالحة بقناة السويس 

ابتداًء من امس االثنني، وذلك بعد تمكن 
السـلطات املرصية من تعويم السفينة 
الجانجة.وأوضـح مميـش : إن تعويـم 
السـفينة ”إيفرغيفن“ الجانحة بالقناة 
منذ أسـبوع تم بناء عىل دراسات علمية 
الرئيس املرصي  دقيقة.ولفت مستشار 
إىل رضورة االستفادة من تجربة جنوح 

السفينة البنمية العمالقة.من جانبه، أكد 
رئيس هيئة القناة أسـامة ربيع إنه ”تم 
اسـتئناف حركة املالحة بقناة السويس 
بعد نجـاح الهيئـة بإمكانياتها يف إنقاذ 
وتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن“.
وكان الرئيـس املـرصي، عبـد الفتـاح 
السـييس، أعلـن إنتهـاء أزمة السـفينة 

”إيفر غيفن“ الجانحة يف قناة السويس، 
رغم ما وصفـه بالتعقيـد الفني الهائل 
الذي أحاط بالعملية.وأكد يف تغريدة عرب 
تويرت أن إعادة األمور ملسارها الطبيعي 
بأيـد مرصية يطمنئ العالـم أجمع عىل 
مسـار بضائعـه واحتياجاتـه التي تمر 
عرب هذا الرشيان املالحي املحوري.وجاء 

االنفراج بعد النجاح يف تحريك السـفينة 
 Ever Given الجانحة يف قناة السـويس
بعد 6 أيام من عمليات الحفر والجر كما 
ساهم املد العايل اليوم بتحريكها.وقالت 
سـفينة   400 إن  املرصيـة  السـلطات 
تنتظـر عبـور القناة واسـتئناف حركة 

التجارة العاملية.

إسالم أباد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت باكسـتان إصابة الرئيـس، عارف 
علـوي، بفـريوس كورونا املسـتجد.وقال 
الرئيـس عـرب ”تويـرت“ إن نتيجـة اختبار 
فريوس كورونا لديه جاءت إيجابية، فيما 
أعلـن محافـظ السـند عمران إسـماعيل 
إصابة وزير الدفاع برويز ختاك بالفريوس، 
متمنيا له الشفاء العاجل.وأصيب الرئيس 
ووزيـر الدفـاع بعـد 10 أيـام مـن إصابة 
رئيس الـوزراء عمـران خـان بالفريوس.

جدير بالذكر أن الرئيس عارف علوي كان 
قـد حرض موكب ”يوم باكسـتان“ املؤجل 
قبـل 4 أيام.وقال إنه تلقـى الجرعة األوىل 
مـن لقـاح كورونـا يف 15 مـارس 2021، 
وأن املناعة ضد العدوى لن تتطور لديه إال 
بعـد تلقي الجرعة الثانيـة.ويف 20 مارس، 
كان رئيـس الوزراء عمـران خان قد ثبتت 
إصابتـه بكورونـا وبعد ذلك عزل نفسـه، 
كما تلقـى اللقاح يف 18 مارس قبل يومني 

من اختبار إصابته بالفريوس.
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الزوراء/ حسني فالح:
اكد مراقبون للشأن السيايس العراقي ان 
اغلـب القوى السياسـية ال ترغب بإجراء 
االنتخابـات الربملانيـة يف موعدها املحدد 
خشـية عىل مصالحها، وفيما اسـتبعدوا 
املسـتوى  عـىل  جـذري  تغيـري  حـدوث 
السياسـية بعد اجراء االنتخابات املقبلة، 
داعـني الناخبـني اىل املشـاركة الواسـعة 

إلحداث التغيري.
وقـال رئيـس مركـز التفكـري السـيايس 
العراقي، د. احسـان الشـمري، يف حديث 
لـ“الـزوراء“: ان الحكومة تؤكد التزامها 
بإجـراء االنتخابات يف ترشين االول املقبل 
إال ان املوضـوع ال يرتبط برغبة الحكومة 
بقـدر مـا هـو مرهـون بـإرادة القـوى 
السياسـية التي يمكـن ان تعمل عىل حل 
مجلـس النواب.واضاف: ان هناك تواقيع 
لحـل الربملـان إال انها ليسـت بالرضورة 
بـأن تكون لهـا الغلبة تحـت قبة مجلس 
النواب. الفتا اىل: ان هناك قوى سياسـية 
تقليديـة ال ترغـب بإجـراء االنتخابات يف 
موعدها الـذي حددتـه املفوضية لكونها 
عـىل  االمتيـازات  مـن  الكثـري  سـتفقد 
املسـتوى السـيايس.وتابع: انـه يف حـال 
كانـت هناك انتخابـات نزيهة تعتمد عىل 
املعايـري الدوليـة فسـتخرس تلـك القوى 
مصالحها، كما انها متخوفة من الضغط 
الدويل واملراقبة الدولية واالرشاف االممي 
عـىل االنتخابات، لذلك تجد من مصلحتها 
تأجيل االنتخابات .واشـار اىل: ان تغريدة 

رئيس الوزراء االخرية وتأكيده عىل اجراء 
االنتخابـات بموعدهـا تبدو انها رسـالة 
صلبة اىل هذه القوى التقليدية مفادها ان 
االنتخابات ستجرى يف موعدها وال رجعة 
فيـه عـىل اعتبـار ان املفوضيـة اكملـت 
استعداداتها والحكومة اكملت التزاماتها 
بالدعم املايل واللوجستي والخطة االمنية.

واوضـح: ان عمليـة التغيـري السـيايس 
تعتمـد عىل نزاهـة االنتخابـات واآلليات 

املعتمـدة وقـدرة املفوضية عـىل تطبيق 
قانون االحزاب بأن ال يسـتخدم السـالح 
واملال السيايس، وان ال توظف مؤسسات 
الدولـة باتجـاه التأثري عـىل رأي الناخب 
العراقـي عند ذلك يمكن ان نشـهد تغيريا 
لكـن ليس ذلـك التغيـري الجذري.ومىض 
بالقول: أما إذا استمرت الحالة كما حصل 
2018 و2014 فـال تغيـري  يف انتخابـات 
يذكر، وبالتايل سـيكون الوضع السيايس 

معقـدا، وقـد نشـهد فـوىض وسـقوطا 
للنظـام إذا مـا عـادت القـوى التقليدية 
تمسك بالدولة ومؤسساتها، وايضا تدفع 
باتجـاه املحاصصة والفسـاد.من جهته، 
قـال املحلـل السـيايس، عصـام الفيـيل، 
يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان االنتخابـات 
املقبلة ستشـهد متغريا جذريـا كبريا الن 
بعض القوى السياسـية كانت تعول عىل 
كاريزمـا لشـخصيات معينـة، وبالتـايل 

كان مـن املمكـن ان تحصـل عـىل نتائج 
كبـرية لكـن طبيعـة القانـون االنتخابي 
الـذي قّسـم املحافظة الواحـدة عىل عدة 
مناطق انتخابية سـيقوض وجود الكثري 
مـن االحزاب.واضـاف: ان بعض املناطق 
يف املحافظـة الواحدة ستشـهد مسـتوى 
محتدما من الرصاع. مبينا: ان الكثري من 
االحزاب لـم تعتمد عىل اسـلوب التنظيم 
لالحـزاب  اسـوة  التقليـدي  السـيايس 
اليسـارية والقومية وحتـى الدينية التي 
كان معموال بها قبل 2003.واشار اىل: ان 
االحـزاب يف داخلها ربما تغـري الكثري من 
الوجـوه والكثري مـن القيـادات، وبالتايل 
سيظهر جيل جديد، وحتى الجيل الجديد 
القادم سـيجد نفسـه مضطـرا للتماهي 
يف مرشوع مطالـب الجماهري الن النائب 
اصبح يمثل دائرة انتخابية قد يكون نائبا 
يف هذا االطار او نائبني حسب كل منطقة 
فهم سيكونون ملزمني .وتابع: اضافة اىل 
ذلك قد تكـون هنالك احـزاب تنجح مثل 
االحزاب الكردية بسـبب خارطة نفوذها 
الواضحة، والتيـار الصدري ايضا وبعض 
االحـزاب االخرى وحتى االحـزاب التي يف 
مناطق احزاب اخرى كالليربالية واحزاب 
قدمت انجازات تذكـر، لكن هنالك احزابا 
ستتالىش خاصة التي اعتمدت عىل الرتاث 
والتاريـخ النضـايل يف هـذا االطـار، النها 
اخفقـت يف تقديم مـرشوع ومنجز دولة 
حقيقي، ما يسـاهم يف تقويض وجودها 

وعدم حضورها.
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بغداد/ الزوراء:
الدينار  مقابل  الدوالر  رصف  أسعار  شهدت 
مقارنة  طفيفاً  ارتفاعا  اإلثنني،  أمس  العراقي، 
البورصة  يف  األسعار  االمس.وكانت  بيوم 
البيع ١٤٥٠٠٠  الرئيسية يف بغداد كاآلتي: سعر 
ديناراً مقابل كل ١٠٠ دوالر، بينما سعر الرشاء 
إىل  دوالر.يشار   ١٠٠ كل  مقابل  دينار   ١٤٤٥٠٠
أن اسعار رصف الدوالر يوم األمس يف البورصة 
مقابل  ديناراً   ١٤٤٫٧٥٠ بلغت  ب بغداد  الرئيسية 
دينار  و١٤٤٫٢٥٠  للبيع،  سعرا  دوالر   ١٠٠ كل 

مقابل كل ١٠٠ دوالر سعرا للرشاء.

@b«b–mäa@áËìÌ@ä¸Îá€a
@ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a@¿@b–Ó–†

@ÜaÏæa@äb»éc@Ú»ibn∑@ÈuÏÌ@Ô‡√bÿ€a
bËi@µj«˝næa@Újéb´Î@ÚÓˆaâÃ€a

@Êbœ7vÓ„@µi@k‘mãfl@ b‡nua@NN‚ÏÓ€a
ÈÌçÓ€�a@¿@ÊÎã◊bflÎ@Ô„aåäbi

@÷aã»€a@¿@b„ÎäÏ◊@pbÓœÎÎ@pbibñhi@√Ïz‹fl@ b–mäa
b–€c@750@Ä€a@åÎbvnm@ıb–ì€aÎ

ãßaÎ@ã–®a@pbÓ‹‡«@Âfl@‚bÌc@6@á»i
@Úy˝æa@Ú◊ãy@“b‰˜néaÎ@ÚÆbßa@Ú‰Ó–è€a@·ÌÏ»m@¿@bËyb≠@á◊˚m@êÌÏè€a@Òb‰”@Ú˜ÓÁ

@ãÌåÎÎ@Ô„bnè◊bj€a@êÓˆã€a@Úibñg
b„ÎäÏ◊@ëÎ7–i@ bœá€a
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bÓ‹»€a@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a

بغداد / الزوراء:
اعلن مجلـس القضاء االعـىل، امس االثنني، 

اكتمال تشكيل املحكمة االتحادية العليا.
وذكـر املجلـس يف بيان تلقته «الـزوراء»: ان 
القضـاة املنصوص عـىل مناصبهم يف قانون 
تعديل األمر رقم (٣٠) لسـنة ٢٠٠٥ (قانون 
املحكمـة االتحاديـة العليا) كال مـن رئيس 
مجلـس القضـاء االعـىل ورئيـس املحكمـة 
العـام  االدعـاء  العليـا ورئيـس  االتحاديـة 
ورئيس هيئـة االرشاف القضائـي تعلن عن 
اكتمـال تشـكيل املحكمـة االتحاديـة العليا 
ورفع األسـماء إىل رئيس الجمهورية الصدار 
املرسـوم الجمهوري بتعينهم وفق التشكيل 

االتي :-
١- القايض جاسم محمد عبود - رئيس هيئة 

اإلرشاف القضائي بمنصب رئيس املحكمة.
٢- القايض سـمري عبـاس - رئيس محكمة 
رئيـس  نائـب  بمنصـب  االنبـار  جنايـات 

املحكمة.
٣- القـايض غالـب عامر - رئيـس محكمة 
اسـتئناف واسـط بمنصـب عضـو أصيل يف 

املحكمة.
٤- القـايض حيـدر جابر - رئيـس محكمة 
اسـتئناف النجـف بمنصب عضـو أصيل يف 

املحكمة.
٥- القـايض الدكتـور حيـدر عـيل نـوري - 

املـرشف القضائـي بمنصب عضـو أصيل يف 
املحكمة.

٦- القايض خلف احمد رجب - رئيس الهيئة 
التمييزية يف رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين بمنصب عضو أصيل يف املحكمة.
٧- القـايض أيـوب عباس آل ورقـة - عضو 
منتـدب يف محكمـة التمييـز بمنصب عضو 

أصيل يف املحكمة.
٨- القايض الدكتور عبد الرحمن سـليمان - 
رئيس محكمة جنايات دهوك بمنصب عضو 

أصيل يف املحكمة.
٩- القـايض جاسـم جـزاء - رئيس محكمة 
اسـتئناف السـليمانية بمنصب عضو أصيل 

يف املحكمة.
١٠- القـايض عـادل عبـد الـرزاق - رئيـس 
محكمـة اسـتئناف البـرصة بمنصب عضو 

احتياط يف املحكمة.
١١- القـايض خالـد طـه رئيـس محكمـة 
اسـتئناف الكرخ بمنصب عضـو احتياط يف 

املحكمة.
١٢- القـايض منذر ابراهيـم - عضو منتدب 
يف محكمة التمييز بمنصب عضو احتياط يف 

املحكمة.
١٣- القايض طاهر سليمان - رئيس محكمة 
أحـداث دهـوك بمنصـب عضـو احتياط يف 

املحكمة.

äbjn«a@c@÷Ïœ@bÓ‹»€a@Úz‹óæa@…öÎÎ@ÚflÏÿ®aÎ@Úfl˛a@ê‹™@µi@ÊÎb»n€a@∂g@Ï«áÌ@oÌÏÿ€a@7flc
ã–è€a@Âfl@⁄äbjæa@ãibu@’ibè€a@ıaäåÏ€a@êÓˆä@…�Ä‰�fl

بغداد/ الزوراء:
العامة ملجلس الوزراء، امس االثنني، تكليف املهندس عادل سلمان  اعلنت االمانة 
واالتصاالت. االعالم  لهيئة  التنفيذي  الجهاز  رئيس  أعمال منصب  بتسيري  الذهبي 
وذكرت االمانة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان مكتب رئيس الوزراء أصدر أمراً بتكليف 
املهندس عادل سلمان عليوي، لتسيري أعمال منصب املدير التنفيذي لهيئة االعالم 
عضو  الذهبي  الخويلدي.وكان  عيل  الدكتور  السابق  لرئيسها  خلفاً  واالتصاالت، 
يف  االتصاالت  تنظيم  لدائرة  مديراً  وقبلها  واالتصاالت،  االعالم  هيئة  أمناء  مجلس 
الهيئة.وقد شغل، يف وقت سابق، مناصب أخرى يف دائرة تنظيم االتصاالت كمسؤول 
لشعبة املايكروويف، ثم مسؤوال لقسم التخصيص.وقد واكب الذهبي املراحل األوىل 

لتأسيس هيئة االعالم واالتصاالت.

@kó‰fl@fib‡«c@7Óèni@=Áâ€a@fiÜb«@—Ó‹ÿm
‚˝«�a@Ú˜Ó:@âÓ–‰n€a@ãÌáæa

b„ÎäÏ◊@pbyb‘€@Ô‘‹m@Û‹«@¸bj”a@áËìm@ÚÓzó€a@ç◊aãæa

@@@3ô@›Óñb–m



2 alzawraanews@yahoo.com

سياسة

@ıb–ì€aÎ@÷aã»€a@¿@b„ÎäÏ◊@pbÓœÎÎ@pbibñhi@√Ïz‹fl@ b–mäa
b–€c@WUP@Ä€a@åÎbvnm

ÒbœÎ@Ú€by@SWÎ@ÒáÌáu@Úibñg@UXSW@›Óvèm@á»i

بغداد/ الزوراء:

والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 

الوبائي  املوقف  االثنني،  امس 

اليومي لفريوس كورونا املستجد 

تسجيل  اكد  وفيما  العراق،  يف 

اصابة جديدة و37 حالة   5837

حالة،    4500 وشفاء  وفاة 

الرصافة  صحة  دائرة  حددت 

لالصابات  الجغرايف  التوزيع 

حسب املناطق.

تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 

الفحوصات  عدد  ان  ”الزوراء“: 

 ،  41897 امس:  ليوم  املختربية 

ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 

7950275، مبينة انه تم تسجيل 

اصابة جديدة و37 حالة   5837

وفاة وشفاء 4500  حالة.

واضافت: ان عدد حاالت الشفاء 

 ،  (89.5%)  750435 الكيل: 

بينما عدد حاالت االصابات الكيل: 

838265 ، أما عدد الحاالت التي 

تحت العالج: 73581 ، يف حني ان 

العناية  يف  الراقدة  الحاالت  عدد 

حاالت  وعدد   ،  508 املركزة: 

الفتة   ،14249 الكيل:  الوفيات 

امس:  ليوم  امللقحني  عدد  ان  اىل 

امللقحني  عدد  ليصبح   ،  10470

الكيل: 29402.

عام  مدير  اعلن  جهته،  من 

عبد  الرصافة،  بغداد  صحة 

 923 تسجيل  الساعدي،  الغني 

اصابة جديدة بفريوس كورونا، 

الوبائي  رصد  حالة   372 بينها 

للقطاعات الصحية.

تلقته  بيان  يف  الساعدي  وقال 

”املؤسسات  ان  ”الزوراء“: 

جانب  يف  سجلت  الصحية 

جديدة  اصابة   923 الرصافة 

بفريوس كورونا موزعة كالتايل: 

الوبائي   الرصد  372 حالة خالل 

قطاع  الصحية:  للقطاعات 

من  حالة   91 الثاني  البلديات 

قطاع  الوبائي/  الرصد  خالل 

املدان 29 حالة من خالل الرصد 

الوبائي / قطاع الصدر 99 حالة 

من خالل الرصد الوبائي/ قطاع 

خالل  من  حالة   153 الشعب 

الرصد الوبائي.

حالة   551 ان  اىل  واشار 

للمؤسسات  مراجعتهم  خالل 

149 حالة  يف مدينة   ، الصحية 

  / املحالت  عىل  الصدرموزعة 

الغاز  14 / معمل  الحميدية /  

/حي  الحبيبية   / االورفيل     /

طارق / جميلة  /  ق51 / 519 

 / 550 / 546 / 521 / 520 /

544 /  و 54  /55   /37 / 35 

  518 /555 /514 /  32/ 59/

/  االورفيل  / الحبيبية / جميلة  

 521  / 520  / 519 /  ق51 / 

  553  /  544  /  550  /  546  /

 513  /  565  /  542  /  538  /

 519  /  555  /   547/  552  /

 34  ،/  546  /  521  /  520  /

حالة يف شارع فلسطني محلة / 

505/ خلف مول النخيل / 503 

508/ املستنرصية /   / 502  /

 /555   /  510 بريوت   ساحة 

502 / ساحة بريوت ، 31 حالة   

يف الشعب  محلة  /  قرب النادي 

/  337  / /الجمعيات  العربي  

 /  / البساتني  حي    / اور  حي 

 15 ، 324 / 321/   341 /333

الزعفرانية  منطقة  يف  حالة   

 769  / املحالت  عىل  توزعت 

  / السكك  حي   /952   /979/

 / 979   / 955  / 954 / 9 62

16 حالة يف النهروان / الزراعي 

يف  حالة     28  ، الوحدة  حي   /

املدائن/   العروبة   / العريفية 

/ الكرغولية /   جرس دياىل  / 

 ، الوحدة  مرشوع   / الجعارة 

محلة   الحسينية  يف  حالة     28

 / الراشدية   /  222   / الزهور 

االنصار   / كمرية   / االسكالت 

يف  حاالت    7  ،   220/  225  /

  766 محلة  الكفاءات   منطقة 

الكرادة  منطقة  يف  حالة   14  ،

 / 903  / 925  / 910 محلة / 

يف  حاالت   10  ،  /  906  /  905

/ محلة  جديدة  بغداد  منطقة 

السوق  / شارع املسبح / 725 

يف  حالة    15  ،  703  /  719  /

 738  /  / محلة  االمني  منطقة 

 / الثانية   / املعلمني   /  731  /

 / ضباط  نواب   / االوىل   االمني 

املشتل  منطقة  يف  حاالت   10  ،

 9  ،  730  /  756  /  729 محلة 

محلة  الغدير  منطقة  يف  حاالت 

يف  حاالت   10  ،.  706  /  704

 754  / محلة  العبيدي  منطقة 

الشهداء    / السوق     /714  /

9 حاالت يف منطقة   ،  / 762  /

زيونة  محلة / 714  / تقاطع 

ميسلون / ، 9 حاالت يف منطقة 

 ،  / الزراعي   /   777  / املعامل 

الوزيرية  منطقة  يف  حالت   8

محلة 301، 7 حاالت يف منطقة 

يف  حاالت   9  ، الرشيد  معسكر 

يف  حالة   14  ، املشتل  منطقة 

منطقة حي القاهرة ، 44 حالة  

مقابل   / محلةة  االعظمية  يف 

مرسة   / النعمان  مستشفى 

النعمان /  الكوخ / السفينة / 

 314  / 332 الضباط /   شارع 

 /312  / النعمان  مستشفى   /

 /  315  / براثا  جامع   /  310

304  / 308 / 314 ، 19 حالة 

الرتاث  حي  محلة   البلديات   يف 

 / 730 / 742  / 732 /737 /

الزراعي / شارع املرور   / 738

/ 757 / 748 /  املعسكر /، 4 

حاالت يف كل من املناطق التالية 

 / الخطيب  ابن  مستشفى   /

الشطرة   / املعامل   / القاهرة 

بعقوبة   /  919 الجادرية   /

 / املنصور   / الشماسية   /

شارع   / الفحامة   / الكاظمية 

الكريعات    / جكوك   / املغرب 

املناطق  من  كل  يف  وحالتني   ،

بارك   / الغزالية   /  : التالية 

الكفاح   / املعامل    / السعدون 

/الرشاد / الرشيد .

نقل  ”تم  انه  الساعدي  واضاف 

جميع الحاالت اىل الحجر الصحي 

لتلقي العالج وفق الربوتوكوالت 

”العدد  ان  اىل  مشريا  املعتمدة“، 

اىل  ارتفع  لإلصابات   الرتاكمي 

 1535 منهم  تويف   105105

الشفاء  اكتسب  فيما  لالسف  

ومتبقي  شفاء  حالة    93543

قيد العالج 10027 ”.

تلك  ”مراعاة  اىل  الساعدي  ودعا 

هذا  عن  اسفرت  والتي  الجهود 

من  الشفاء  اعداد  من  الحجم 

خالل االلتزام بإجراءات الوقائية 

والرتكيز  الكمامات  ولبس 

وعدم  االجتماعي   التباعد  عىل 

التهاون  وتقدير تلك الجهود“. 

التي  ”الجهود  الساعدي  وثمن 

صحة  مالكات  قبل  من  تبذل 

الرصافة ملعالجة مصابي فريوس 

بأرواحهم  مضحني  كورونا 

إلنقاذ املصابني الفريوس“.

١- يُرس (الرشكة العامة لتصنيع الحبوب) ان تعلن وللمرة االوىل عن مناقصة لـ (نقل وتفريغ الطحني 
يف محافظة بغداد/الكرخ االوىل).

٢- تتوفر لدى (الرشكة العامة لتصنيع الحبوب) التخصيصات املالية ضمن (املوازنة االتحادية) وينوي 
استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات نقل وتفريغ الطحني يف محافظة بغداد/الكرخ االوىل. 

٣- بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق املناقصة باللغة (العربية) بعد تقديم طلب تحريري 
اىل الرشكة العامة لتصنيع الحبوب /القسم القانوني وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة 
١٠٠٠٠٠٠ مليـون دينـار بموجب صك مصدق من احـد املصارف الحكومية، بامـكان مقدمي العطاء 

الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني يف اعاله.
٤- تسـلم العطـاءات اىل العنوان االتي (الرشكـة العامة لتصنيع الحبوب/مكتـب املدير العام الكائن يف 
محافظة بغداد/سـاحة عدن/ مدخل مدينة الحرية) يف املوعد املحدد اقصـاه الساعة العارشة صباحا  
من يوم ٢٠٢١/٥/٢ حسب توقيت مدينة بغداد وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات 

بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف ذات الوقت والتاريخ والعنوان.
 ((ترسي كافة النصوص الواردة يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ يف كل مالم يرد 

به نص يف هذا االعالن او يتعارض معها يف املضمون))
يجب ان تتضمن العطاءات ما ييل:-

١- شـهادة تأسـيس الرشكـة مقدمة العطـاء مع براءة ذمـة عن رسـوم التجديد لدى دائرة مسـجل 
الرشكات.

٢- التامينات االولية تقدم بصك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ (٢٩١١٩٩٠٥) تسعة وعرشون مليون 
وتسـعة عرش الف وتسـعمائة وخمسـة دنانري التي تمثل ٣٪ من الكلفة التخمينيـة من احد املصارف 
املعتمـدة ومحـرر المـر الرشكة من قبـل املناقص حرصا او من يخولـه قانونا عـىل ان ال تقل نفاذيته 
(٣٥) يـوم مـن تاريخ انتهاء نفاذية العطاء البالغة ١٢٠ مائة وعرشون يوما من املوعد النهائي لتقديم 

العطاء. 
٣- كتـاب عدم ممانعة من الدخـول يف املناقصات من الهيئة العامة للرضائـب لعام ٢٠٢١ ومعنون اىل 
الرشكـة العامة لتصنيع الحبوب حـرصا (عىل ان يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد بـراءة ذمته عند احالة 

املناقصة بعهدته ). 
٤- وصل رشاء رشوط املناقصة. 

٥- تقديم اعمال مماثلة.
٦- سـنويات سيارات حمل عدد (١٣) سـيارة ال تقل حمولتها عن ١٦ طن تكون باسم الرشكة مقدمة 
العطاء او اي من املساهمني عىل ان تدرج الحمولة ضمن السنوية ١٦ طن او اكثر وكونها حمل وليس 
قالب او حوضية حيث تهمل مثل هذه السيارات ويف حالة تقديم اكثر من العدد يؤخذ حسب التسلسل 

املكتوب يف التندر واملطلوب تقديمها وتهمل االخرية.
٧- يف حالـة تقديـم وثائق مصورة (مستنسـخة) يجـب ان تكون مصدقة ومختومـة طبق االصل من 
جهة االصدار اما بخصوص املستمسـكات الثبوتية (البطاقة املوحدة او هوية االحوال املدنية، شـهادة 

الجنسية، بطاقة السكن وغريها) تتم مطابقتها مع االصل عند االحالة .
٨- يتم انعقاد املؤتمر الخاص لالجابة عىل استفسارات املشاركني يف هذه املناقصات يف الساعة العارشة 

صباحا حسب توقيت بغداد من يوم ٢٠٢١/٤/٢٥ يف مقر الرشكة/القسم القانوني.
٩- يف حـال مصادفـة يـوم غلـق املناقصـة عطلـة رسـمية يكون اليـوم التـايل موعدا السـتالم وفتح 

العطاءات.
مالحظة:-الكلفة التخمينية كما يف الجدول املرفق

اثري داود سلمان
املدير العام ورئيس مجلس االدارة وكالة

http:/www./tasneehobob.mot.gov.iq
e.mail:grain_contract@yahoo.com
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يرسنـا دعوتكم لالشـرتاك باملناقصـات أدناه والتي تتضمن تجهيز(املـواد املذكورة يف الجدول أدناه) والواردة ضمن حسـابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسـكات املطلوبة 
. (www.moh.gov.iq) واملوقع الخاص بالوزارة (www.kimadia.iq) يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علمـا أن ثمـن مسـتندات املناقصة التي مبلغها اقل مـن مليون $ هو (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار عراقي غري قابل للرد واملناقصات التـي مبلغها اكثر من مليون $ هو (٢,٠٠٠,٠٠٠) 
مليونـان دينـار عراقـي غري قابل للرد ويتحمل من سرتسـو عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديـم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أمـا التأمينات األولية والتي يجب أن 
تكون بنسبة ١٪ من قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة 
مرصفية ضامنة أو سـندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع سـتكون (حسـب رشوط املناقصة) وطريقة الشـحن ( DDP ) أو حسـب الرشوط وان 
الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وعىل من سرتسـو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حسـن األداء) البالغة ٥٪ من قيمة اإلحالة وعىل شـكل خطاب 
ضمـان أو كفالـة مرصفية أو صك مصدق أو مسـتندات القرض التي تصدرها املصـارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الـوزارة املذكورين آنفا، علما أن 

املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االربعاء ٢٠٢١/٤/٢١.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.
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بغداد/ الزوراء:
أكـدت االمانـة العامة ملجلس الـوزراء، امس 
االثنني، استعدادها الكامل ملرشوع الحوكمة 

اإللكرتونية.
وقالت األمانـة العامة ملجلس الوزراء يف بيان 
تلقتـه ”الـزوراء“: إن ”األمني العـام ملجلس 
الوزراء، حميـد نعيم الغـزي، رأَس االجتماع 
الخاص بشؤون لجنة الحوكمة اإللكرتونية“، 
الفتة اىل ان ”الفريق االستشـاري دعا إىل بذل 
املزيـد من جهود التنسـيق بـني الجهات ذات 
الصلة باملـرشوع؛ لتجاوز التحديـات املالية، 
والفنيـة، والقانونية؛ مـن أجل تحقيق هدف 
الحكومة العراقية يف مسألة تبسيط اإلجراءات 
وتسـيري الخدمات املقدمـة للمواطنني داخل 
بأهميـة متابعـة  ُمذّكـرا  العـراق،  وخـارج 

توجيهات وتوصيات االجتماعات السابقة“.
واضافت ان ”املجتمعني، ناقشوا املوضوعات 

املدرجة عىل جدول األعمال، وهي: نظام إدارة 
الفيزا الخاص بالبعثات الدبلوماسية املتوافق 
مع نظام (ICAS)، ونظام الحجز اإللكرتوني 
الخـاص بالقنصليات، وملف التحول الرقمي 
باسـتخدام الرقم الوظيفي املوّحد، مع وقفة 
عنـد واقع حـال مركز الفارابـي لتكنولوجيا 
املعلومـات، وكذلـك متابعـة إجـراءات جواز 
سـفر لقاح كورونا، وأخـريا عرض مرشوع 

سجل املريض اإللكرتوني“.
 وأبـدى األمني العام اسـتعداد األمانة العامة 
الكامـل ملـرشوع الحوكمة، من خـالل إزالة 
التعارضات بني املؤسسـات بما يخدم عملية 
التقـدم بالعمـل، مشـريا إىل ”أهميـة توعية 
املواطن العراقي من جهة، وموظفي الخدمة 
مـن جهـة أخـرى عـىل آليـات التعامـل مع 
اإلجـراءات املتطـورة واإلفادة مـن منجزات 

حركة العالم الحديث يف هذا املجال“.

مابوتو/األناضول:
اإلثنـني،  رصـدت تقاريـر إعالميـة، امـس 
سـيطرة مسـلحني عىل مدينة باملا، شـمايل 
موزمبيـق، التي تقع قرب مرشوع غاز كبري 
تديـره رشكـة الطاقـة الفرنسـية العمالقة 

”توتال“.
جاء ذلك عىل خلفية هجوم شـنه مسلحون، 
األربعـاء املـايض، عـىل املدينة؛ وأسـفر عن 
مقتل العـرشات وفقدان أخرين، فيما وقعت 

املدينة ككل تحت الحصار.
وذكرت شبكة ”يس إن إن“ األمريكية، امس، 
أن الجماعـة املسـلحة التـي هاجمـت باملـا 
”سـيطرت عليها“، لكنها يف املقابل أشـارت 
إىل ”صعوبة“ التحقق من هذه املزاعم وسط 

انقطاع االتصاالت.
متاجـر  ”اسـتهدفوا  املسـلحني  إن  وقالـت 
ومصـارف وثكنـات عسـكرية“ يف الهجـوم 

املستمر منذ األربعاء.
ونقلت الشـبكة عن الكولونيل، ليونيل دايك، 
الـذي تعاقدت رشطة موزمبيـق مع رشكته 
األمنية الخاصة ”مجموعة دايك االستشارية“ 
يف املنطقـة، أن املدينـة وشـواطئها ”مليئـة 

بالجثث؛ برؤوس وبدونها“.
يشـار أن العدد الدقيـق للضحايا يف باملا التي 
يبلغ عدد سـكانها نحو 75 ألف شخص غري 
واضح، إذ ال يزال كثريون يف عداد املفقودين، 

حسب املصدر ذاته.
غري أّن عمر سـارانغا، متحدث باسـم وزارة 
ترصيحـات  يف  قـال  موزمبيـق،  يف  الدفـاع 
صحفية، إن 7 أشخاص قتلوا أثناء محاولتهم 

الفرار من حصار عىل فندق.
واسـتهدف املسـلحون حافلـة إجـالء كانت 
ضمـن عمليـة إنقاذ شـملت 180 شـخصا 
حـورصوا داخل أحد فنادق باملـا ملدة 3 أيام، 

كان بينهم أجانب، حسب تقارير إعالمية.
وأفادت مصادر أمنية بتعرض قافالت هربت 
محارصيـن لكمني وإطالق نار؛ ما أدى ملقتل 

عدد منهم.
ويحـاول الناس يف باملا الهروب بأي وسـيلة؛ 
عرب سفن الشحن وسفن الركاب والقاطرات 
والقـوارب الرتفيهيـة، فيمـا لجـأ املئات إىل 

الغابات والقرى املجاورة.
بدورهـا، كشـفت منظمة ”هيومـن رايتس 
ووتـش“ أن املسـلحني مرتبطـون بجماعة 
تعـرف محليـا باسـم ”الشـباب“، وال صلة 
مبـارشة معروفـة لهـا بالتنظيـم الصومايل 

الذي يحمل االسم نفسه.
وبشـكل عـام، يهاجـم مسـلحون تابعـون 
لتنظيـم ”داعش“ ، القرى والبلدات يف جميع 
أنحـاء املنطقة ما تسـبب بنـزوح نحو 700 
ألف شـخص من منازلهم، ومقتـل أكثر من 

2500 آخرين، حسب تقارير إعالمية.

سول/ متابعة الزوراء:

كشـف ملـف دبلومـايس رفعـت عنـه 

الرسيـة عـن أن مسـؤولني أمريكيـني 

ضغطوا دبلوماسيا عىل كوريا الجنوبية 

للمسـاهمة يف تحالف عسكري بقيادة 

أمريكية للقتال يف حرب الخليج.

جاء ذلـك عندما التقى بـان كي-مون 

املدير العـام للشـؤون األمريكية آنذاك 

يف وزارة الخارجيـة الكورية، مع كارل 

فورد، الذي شـغل منصب نائب مساعد 

وزيـر الدفـاع آنـذاك خـالل زيـارة إىل 

واشـنطن يف ديسـمرب من عام 1990، 

قبل وقـت قصري مـن انطـالق تحالف 

عاصفة الصحـراء ضد العـراق، وهدد 

الجانـب األمريكي وفـق الوثيقة كوريا 

الجنوبيـة بـأن دورهـا يف الحـرب قـد 

يؤثـر عىل املسـار املسـتقبيل للعالقات 

الثنائية.

ولفت فورد خالل محادثاتهما إىل إرسال 

كوريا الجنوبية أفرادا طبيني عسكريني 

إىل اململكة العربية السـعودية، وشـدد 

عىل رضورة دفع سـيئول للمسـاهمة 

بشكل أكثر فاعلية، وفقا للوثيقة التي 

رفعت عنها الرسية.

كمـا أظهـر امللـف أيضـا أن ريتشـارد 

سـولومون الذي شـغل آنـذاك منصب 

مسـاعد وزير الخارجية لشؤون رشق 

آسـيا واملحيـط الهادئ قـال إن كيفية 

تقديم كوريا الدعم إىل الواليات املتحدة 

خالل حـرب الخليج مثلما حصلت عىل 

الدعـم األمريكـي يف الحـرب الكوريـة 

األهلية ما بني عامي 53-1950 سيؤثر 

عىل الرأي العام يف أمريكا.

واسـتجابة لهذه الدعـوات، قال بان إن 

كوريا الجنوبية قدمـت أقىص قدر من 

الدعـم ”يف نطـاق إمكانياتها“، ورشح 

مسـاهماتها بمـا يشـمل 50 مليـون 

دوالر، أمنتهـا الحكومـة الكوريـة عن 

طريق ميزانية إضافية.

واحتـوى امللـف عـىل مسـتند يصـف 

بالتفصيل صعوبات التحضري ألول قمة 

بني كوريا الجنوبية واالتحاد السوفيتي 

يف سان فرانسيسكو يف الرابع من يونيو 

العالقـات  إىل بـدء  1990، والتـي أدت 

الدبلوماسية بني البلدين بعد أشهر.

وقـد دفعت كل من سـيئول وموسـكو 

رسا لعقـد القمـة بـني رئيـس كوريـا 

الجنوبية آنذاك روه تاي-وو وميخائيل 

غورباتشـوف، زعيم االتحاد السوفيتي 

آنذاك، حيث ردت بيونغ يانغ بحساسية 

عىل تقارب الجانبني.

هذا وكشـفت وزارة الخارجية الكورية 

الجنوبـي امـس االثنـني عـن ملف من 

الوثائـق  ألـف صفحـة ونـرشت   330

التي يبلغ عمرها 30 عاما يف األرشـيف 

الدبلومـايس للوزارة، عىل أن يتم توزيع 

الكتب ذات الصلة عـىل املراكز البحثية 

واملكتبات الكربى.

الكويت/ متابعة الزوراء:
دعـا أمـري الكويـت، الشـيخ نواف 
األحمد الجابـر الصباح، إىل التعاون 
بني مجلس األمة والحكومة، وأعرب 
عـن أملـه أن تشـهد البالد جلسـة 
للربملان اليوم الثالثـاء، فيما قررت 
محكمـة الـوزراء يف الكويـت منع 
رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر 
املبـارك، مـن السـفر، وذلـك عقب 
التحقيق معـه يف القضية املعروفة 

إعالميا بـ“صندوق الجيش“.
وأكـد أمـري الكويت، الشـيخ نواف 
األحمد الجابر الصباح، عىل الحاجة 
املاسة للتعاون البناء بني السلطتني 
ووضع املصلحة العليا للوطن فوق 
أي اعتبار، داعيا إىل احرتام القضاء 
السيما أحكام املحكمة الدستورية، 
وااللتزام بأحكام الدستور وخاصة 

املادة الخمسني منه.
إىل ذلك، أشـار إىل رضورة التمسـك 
باملسـرية الديموقراطية واملحافظة 
عليهـا وأعـرب عـن ثقتـه بالنواب 
وبحرصهم عىل تجاوز هذه املرحلة 
بحكمة ووعي ليتسـنى توجيه كل 
الجهـود والطاقات لتحقيـق النمو 

والتقدم يف البالد.
وكان أمري الكويت أصدر مرسـوما 

مطلع الشهر الجاري باملوافقة عىل 
تشـكيلة الحكومـة الجديـدة، بعد 
أن رفـع إليه رئيس الوزراء الشـيخ 
صباح الخالد الحمد الصباح، أسماء 

وزرائه الجدد إلقرارها.
أتـى ذلـك، بعـد أن أدت الحكومـة 
السـابقة يف 14 ديسـمرب من العام 
لكنها  الدسـتورية،  اليمـني  املايض 

 18 عـادت وقدمـت اسـتقالتها يف 
ينايـر، وقبلهـا األمـري يف حينه، إثر 
اسـتجوابات تقـدم بهـا نـواب يف 

الربملان.
ويف سـياق اخـر، قـررت محكمـة 
الـوزراء يف الكويت، امـس االثنني، 
منع رئيس الوزراء السـابق الشيخ 
جابر املبارك، من السفر، وذلك عقب 

التحقيق معـه يف القضية املعروفة 
إعالميا بـ“صندوق الجيش“.

وأشـارت وسـائل إعالم محلية، إىل 
أنه تم ”إخالء سـبيل الشـيخ جابر 
املبـارك، وذلـك بعـد التحقيق معه 
يف إحـدى شـبهات الفسـاد بمئات 
املاليـني، كما قـررت املحكمة منعه 
مـن السـفر لحـني االنتهـاء مـن 

القضية“.
”سـبب  أن  املصـادر  وأضافـت 
اسـتدعاء املبارك وضمه يف القضية 
املتهـم بهـا وزيـر وقياديـون، هو 

اعرتافات املتهمني ضده“.
وتوىل املبارك رئاسة الحكومة خالل 
الفرتة املمتدة من نهاية عام 2011 
حتى نهاية 2019، حيث تقدم آنذاك 
باستقالة حكومته عقب صدام مع 
النواب، واسـتجواب أكثر من وزير 
يف حكومتـه، بالتزامـن مع كشـف 

وإثارة قضية ”صندوق الجيش“.
عـام  نوفمـرب  يف  قضيـة  وأثـريت 
2019، بعـد تقديم الشـيخ الراحل 
نـارص الصبـاح الـذي كان حينهـا 
وزيـرا للدفـاع، بالغا للنائـب العام 
يتعلق بوجود شـبهة جرائم تتعلق 
باملـال العـام يف مؤسسـة الجيـش 
خالل السـنوات التي سـبقت توليه 

الوزارة.
إىل  البـالغ  العـام  النائـب  وأحـال 
محكمة الوزراء للتحقيق يف القضية 
التي بلغت قيمـة التجاوزات املالية 
فيها نحـو 240 مليون دينار (790 
مليـون دوالر)، والتـي اُتهـم فيهـا 
قياديـون بـارزون، منهـم الشـيخ 

خالد الجراح.
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الزوراء / يوسف سلمان:
لـم ينجـح مجلـس النـواب يف اقنـاع كتلـه 
النيابية باالتفاق عىل عقد جلسـة التصويت 
ملرشوع قانون املوازنة العامة 2021 مسـاء 
االحد، بعد ان فشلت االجتماعات املاراثونـية 
املتواصلة يف حسـم النقاط الخالفية العالقة 
ليغـادر ممثلـو الكتـل واملحافظـات مبنـى 

الربملان بعد منتصف ليلة امس االول .
باملقابـل اكـد نواب مـن كتل تحالـف الفتح 
مـرشوع  يف  العالقـة  الخالفـات  اسـتمرار 
قانـون املوازنـة العامــة االتحادية 2021 ، 
املتعلقـة بحصص املحافظـات، ومنها املادة 
11 الخاصة بحصة اقليم كردسـتان، وتغيري 
سـعر رصف الـدوالر يف مـرشوع القانـون 
، ماسـيؤثـر عـىل موعـد جلسـة التصويت 

املرتقبة .
كما افصح نواب كتل مختلفـة عن خالفات 
سياسـية يف مرشوع قانـون املوازنة العامة 
االتحاديـة 2021 ، املقرر ان تعرض للتصويت 
يف جلسـة مجلـس النـواب املرتقبـة، منهـا 
فقرة الدرجات الوظيفية لعودة املفسـوخـة 
عقودهـم ، وفقرة تعويـض املغيبني، وفقرة 
القروض الخارجية واالسـتثمار يف مشاريع 

الطاقة .
لكن نوابـا من ممثيل الكتل الكرديـة تحدثوا 
عـن االتفـاق عـىل تمريـر مـرشوع قانون 
املوازنة العامـة بعد حسم الخالفات العالقة، 

ومنها حصـة اقليم كردستان .
اىل ذلـك اعلنت كتلـة دولة القانـون النيابية 
رشوطهـا لحضـور جلسـة التصويـت عىل 

مرشوع قانون املوازنة 2021 .
واعلـن، النائـب عمـار الشـبيل، مقرتحـات 
ومالحظـات كتلتـه، وهـي توزيـع الصيغة 
النهائيـة املتفـق عليها ملـرشوع املوازنة مع 
الجـداول التفصيليـة قبـل مـدة كافية لكل 
اعضـاء مجلـس النـواب ليتسـنى االطـالع 
عليها، وضمان عدم التالعب ببعض الفقرات 

قبل جلسة التصويت .
واضـاف، يف بيـان صحفـي: ” إعادة سـعر 
رصف الدوالر إىل سعره السابق لدفع الرضر 
عـن الفئـات الفقرية ومتوسـطة الدخل من 
املواطنـني يف ظل ازمـة صحيـة واقتصادية 
خانقة، وان ذكر سعر برميل النفط بالدينار 
العراقـي هو التفاف عـىل مطالب الجماهري 
بإعادة سـعر الرصف اىل 1119 دينار للدوالر 

الواحـد ”، مبينا ”تضمـني املادة (١١) رشط 
تسـليم االقليم ما زاد عن (٤٦٠) الف برميل 
اىل رشكة ( سـومو) لضمان عدم التهريب ملا 
زاد عن ذلك، وكذلك تسليم أي واردات اخرى 

غري نفطية اىل الحكومة االتحادية ”.
وأشـار اىل رضورة إلغاء املواد 38 و 41 و 42 
و 47 املتعلقـة بخصخصـة قطاعات الدولة 
اإلنتاجيـة والخدمية، وبيع االرايض الزراعية 
اململوكـة للدولـة، وكذلك بيع أصـول مالية 
صناعيـة وخدمية عامـة، فضال عـن إلغاء 
القـروض األجنبيـة لعدم الحاجـة إليها بعد 
تحسـن اسـعار النفط، مؤكدا رضورة عدم 
اضافة أية مادة تمنح افراد داعش االرهابي 
صفة الشهداء تحت مسميات يراد بها ايهام 

الجمهور من خالل التالعب بااللفاظ.
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واشنطن/متابعة الزوراء:
تسـعى الواليات املتحـدة اىل مواجهة معضلة 
من الحجـم الثقيل اسـمها ”مبـادرة الحزام 
والطريـق الجديـد“، فهي ليسـت أكثر جهود 
االستثمار الصينية طموحا عىل مدار التاريخ 
فقـط، بل تعـد خطة شـاملة إلعـادة توازن 
القـوى يف العالم، لكـن األدوات التي تطرحها 
اإلدارات األمريكيـة املتعاقبة منذ 2013 قد ال 

تؤتي نتائج ملموسة.
ورغـم أن املبـادرة الصينيـة اكتسـبت زخما 
حتـى مع قيـود اإلغـالق املنجرة عـن األزمة 
الصحية، لكنها ال تـزال تواجه تحفظات من 
األمريكيـني وحلفائهم األوروبيني، بسـبب ما 
يعتربونه اسـتدراجا تكتيكيا سياسـيا مغلفا 
باالستثمارات واملبادالت التجارية، للدول التي 
تقع يف مجـرى هذا الطريـق، وبالتايل جعلها 
تقـع يف فخـاخ الديـون عندما تفتـح أبوابها 

ملشاريع بكني االسرتاتيجية.
ويف خضم التوتر الغربي مع الصني بحق أقلية 
األويغـور املسـلمة يف منطقة شـينيجانغ يف 
شـمال غرب الصني، ورد بكني بعقوبات عىل 
شـخصيات غربية، اقـرتح الرئيس األمريكي 
جو بايـدن خالل اتصـال مع رئيـس الوزراء 
الربيطانـي بوريس جونسـون ليـل الجمعة 
املايض أن تطلق الدول ”الديمقراطية“ مبادرة 
منافسـة ملـرشوع الحزام والطريـق الصيني 

لالستثمار يف البنى التحتية.
ويؤكد املحلل السـيايس املسـتقل هـوا بو أنه 
بوضـع الدفـاع عـن الحريـات يف أعىل سـلم 
أولياتـه خالفا لسـلفه دونالـد ترامب، يكون 
جـو بايـدن بصـدد كسـب رهانـه يف إعـادة 
اللحمة بني األنظمة الديمقراطية يف مواجهة 
التحـدي الصينـي. ويشـري إىل أن األمريكيني 
وحلفاءهـم قـد تكون لهم مصالـح مختلفة 
حيال الصني، لكنهم ”متفقون حول مسـألة 
حقـوق اإلنسـان.. هـذا رمـز للتضامـن بني 

الواليات املتحدة وحلفائها الغربيني“.
ومع ذلك، ولكي تكلل االسرتاتيجية األمريكية 

بالنجـاح يف مواجهة العمـالق الصيني، يرى 
محللـون أنهـا يجـب أن تتكون مـن عنارص 
ملـوارد  املبتكـر  التوظيـف  أولهـا  أساسـية، 
املؤسسـات األمريكية لتحرير الـدول الواقعة 
يف براثن الصـني ماليا، وثانيا االسـتفادة من 
انتهـاكات الصـني ملعايـري اإلقـراض الدولية 
ضدهـا، وثالثـا، توظيـف انتهـاكات الصني 
وحلفائها يف مجال الحريات وحقوق اإلنسان 
وأخـريا تسـليط الضـوء عـىل الفسـاد، الذي 

تنطوي عليه خطة طريق الحرير الصينية.
ويسعى األمريكيون والصينيون منذ لقائهما 
املحمـوم يف أالسـكا، إىل تعزيـز تحالفاتهما، 
واشنطن مع حلفائها األوروبيني واآلسيويني، 
وبكـني مع إيـران وكوريـا الشـمالية. وكان 
اللقاء األول يف عهد بايدن، آل إىل تدهور متعدد 
االتجاهـات يف العالقـة بـني الصـني والغرب 
والسـيما أوروبا التي كانت أبقت عىل تواصل 

نسبي مع بكني يف ظل إدارة دونالد ترامب.
ويقول خبـري الشـؤون الصينيـة جان-بيار 
كابيسـتان من الجامعـة املعمدانية يف هونغ 
كونغ إنه ”نتجه إىل نظام القطبني وحرب باردة 
جديدة بني، مـن جهة (األنظمة الديمقراطية 
والغرب) و (األنظمـة الدكتاتورية )من جهة 

اخرى.
ويضيـف ”ثمـة وحـدة صف قويـة لألنظمة 
الديمقراطية حول شـينجيانغ وهونغ كونغ 
وحقوق اإلنسـان يف الصني، والجديد بالنسبة 
إىل الواليـات املتحـدة هـو أنهـا بحاجـة إىل 

حلفائها لتشكيل ثقل مواز لنفوذ الصني“.
ويف داللـة رمزيـة عىل ذلك رافق دبلوماسـيو 
26 دولـة االسـبوع املـايض زميلهـم الكندي 
إىل املحكمـة يف بكني حيث يحاكم يف جلسـات 
مغلقة أحـد كنديني اثنني أوقفـا نهاية العام 
2018 بعـد أيـام عـىل توقيـف مسـؤولة يف 

مجموعة هواوي الصينية يف كندا.
يف الجهة املقابلة، حمل أعىل مسؤول للشؤون 
الدبلوماسية يف الصني يانغ جيييش يف الثامن 
عرش من مـارس الجـاري يف انكوريدج بقوة 

عـىل وزير الخارجية األمريكـي أنتوني بليكن 
مثريا استحسان األوساط القومية يف الصني. 
وقال يومها ”الواليات املتحدة والدول الغربية 

ال تمثل الرأي العام العاملي“.
وكثف وزير الخارجية الصيني ووانغ يي منذ 
ذلـك الحني االتصاالت مع الدول، التي تتواجه 
مـع الغرب بدءا بلقاء سـريجي الفروف وزير 
الخارجية الرويس، الذي زار االسـبوع املايض 
جنوب الصني. وشـكل اللقـاء فرصة للبلدين 
للتشـديد عىل ”عدم وجود شـكل واحد فقط 

للديمقراطية“.
وواصـل الفـروف جولتـه يف تركيـا وإيـران 
والسـعودية حيث حصل عىل دعـم ويل العهد 
األمري محمد بن سـلمان للسياسـة الصينية 
يف شـينجيانغ يف شمال غرب الصني. والسبت 
املايض، وقع وانغ يي يف طهران اتفاق تعاون 
اسرتاتيجي وتجاري عىل 25 عاما بني البلدين 

مع نظريه اإليراني محمد جواد ظريف.
ويف الجانب األمريكي كان بايدن اسـتبق لقاء 
انكوريدج ليعقد قمـة عرب اإلنرتنت مع الهند 
واليابـان وأسـرتاليا يف إطار تحالـف ”كواد“ 
الرباعي غري الرسـمي الذي يهـدف إىل إيجاد 
ثقـل مـواز للنفـوذ الصيني يف منطقة آسـيا 
واملحيـط الهـادئ. وتعليقـا عىل ذلـك يقول 
هوا بو إن الصني تجد نفسـها أمام ”سياسة 
تطويق متعددة األشـكال“ تنفذها واشـنطن 
والتكنولوجـي  االسـرتاتيجي  الصعيـد  عـىل 

والتجاري.
ومن وجهة نظر هوا بو فإنه أمام هذا التهديد 
الثالثي ال يشـكل التحالف مع روسيا وإيران 

وكوريا الشمالية ثقال موازيا.
أمـا أنتونـي بلينكـن فقـد اسـتعد ألول لقاء 
وجاهـي له مـع الصينيني، من خـالل جولة 
يف اليابـان وكوريـا الجنوبيـة جارتي الصني 
املبارشتني وقد واصل جولته يف بروكسـل قبل 
عدة أيام حيث وعـد ببناء تحالف مع االتحاد 

األوروبي يف مواجهة الصني وروسيا.
وأعلن األمريكيون واألوروبيون والربيطانيون 

والكنديـون بالتزامن عقوبـات عىل مجموعة 
مـن املوظفـني الصينيـني الكبـار اعتربوهم 
مسـؤولني عـن قمـع مسـلمي األويغـور يف 
شـينجيانغ. وأثارت هذه العقوبات املنسـقة 
سـخط بكني التي ردت عليها باملثل مشـددة 
عىل أنها لن تتلقى دروسـا يف حقوق اإلنسان 

من أي طرف كان.
ومستشهدة بأحداث التاريخ، ذكرت الناطقة 
باسـم الخارجيـة الصينيـة هـوا شـونيينغ 
األملان باملحرقـة اليهودية وفرنسـا باملجازر 
يف الجزائر واألمريكيـني والربيطانيني بتجارة 

الرق والكنديني بمعاملة السكان األصليني.
لكن بعيدا عـن الحرب الكالمية، ترى الخبرية 
بالشـؤون الصينيـة بوني غاليـزر من مركز 
الدراسات الدولية واالسرتاتيجية يف واشنطن 
أن الصحافة الصينية تركز كذلك عىل الجوانب 
اإليجابية الجتماع انكورديج أي النقاط، التي 
اتفق البلدان عىل التعاون بشـأنها مثل املناخ 

واللقاحات.
وعرب التقرب من روسيا ترد الصني خصوصا 
عىل تحالف كواد وتسعى إىل اإلظهار أن لديها 
أصدقاء وخيارات أخـرى. وتقول غاليزر ”إال 
أن الصني تؤرش بوضـوح إىل أنها تريد عالقة 
مسـتقرة مع الواليـات املتحـدة. العالم ليس 

بصدد االنقسام إىل معسكرين متواجهني“.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
طالبت هيئة النزاهـة االتحاديَّة برسعة تنفيذ 
ـات  مـرشوع البطاقـة العقاريَّـة وأتمتـة ملفَّ
التسجيل العقارّي، ُمشدِّدة عىل حّث لجنة األمر 
الديوانـي رقـم (٢٢ لسـنة ٢٠٢٠) بغية إنجاز 
فـات العقاريَّـة  اللجنـة الفرعيَّة ألتمتة الترصُّ

ودعمها مادياً ومعنوياً.
واوصت الهيئة، يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة 
منـه، خـالل تحليل اسـتبانة قيـاس ُمدركات 
الرشـوة يف دوائـر مديريَّة التسـجيل العقاري 
ة يف بغداد واملحافظات، املُرسـلة نسـخٌة  العامَّ
ة ملجلس الـوزراء ووزير  منه إىل األمانـة العامَّ
العدل، بـ»مفاتحة األخري؛ للتحقيق يف أسـباب 
فـات العقاريَّة،   ـف مرشوع مكننـة الترصُّ توقُّ
بالرغم من إعداد دراسٍة حوله يف عام ٢٠١١ من 
صة يف هذا  قبل إحدى الرشكات األجنبيَّة املُتخصِّ
املجـال، وتحديد مصري األجهزة التي تمَّ نصبها 
ف،  يف مديريَّة التسجيل العقاري وأسباب التوقُّ
بعـد إجـراء االختبـارات الفنيَّة عـىل املنظومة 
التـي أظهرت جاهزيَّـتها للعمل، ُمشـدِّدًة عىل 
رضورة إحالـة املُقّرصيـن وفقـًا لإلجـراءات 

القانونيَّة األصوليَّـة إىل هذه الهيئة».
وأشـار البيـان إىل أنَّ «الفريق املركـزيَّ للهيئة 
والفرق الساندة له والفرق املُؤلَّفة يف مديريَّات 
ومكاتـب التحقيـق يف بغـداد واملحافظات قام 
عىل مدى ثالثة أشهر باستبانة آراء (١١,٠٠٠) 
ألـف مراجـٍع يف(٤٤) دائـرة يف بغـداد و(١٤) 
محافظـة، مـن خالل أكثـر مـن (١٢٠) زيارًة 
د  ميدانيًَّة إىل دوائر التسـجيل العقاري فيها، أكَّ

أهميَّـة توحيد لجان الكشـف يف لجنـٍة واحدٍة 
تضـمُّ يف عضويَّتهـا دوائر(التسـجيل العقاري 
وأمانـة بغـداد والبلديـات)؛ اختصـاراً للوقت 
والجهد وتجنيب املُراجع التعرُّض لحاالت ابتزاٍز 
أو فسـاٍد، إضافًة إىل توحيد السـجالت املُوثقة 
فات العقاريَّة يف جميع دوائر التسـجيل  للترصُّ
العقاري، بعد أن الحظ أن العمل يجري بنوعني 
ف العقاريَّة وهي السجالت  من سجالت الترصُّ
الدائميَّـة؛ األمر الذي ُيـؤّدي إىل حدوث إرباٍك يف 
العمـل ويفتح بابـاً للتالعب من خـالل إجراء 

املُناقلة بالشطب والتزوير». 
وبحسـب البيـان «أظهـرت نتائـج اسـتبانة 
قياس ُمدركات الرشـوة يف بغـداد واملُحافظات 
ارتفاعاً يف نسب (دفع الرشوة أو تعاطيها)، إذ 

ل العام لدفع الرشـوة يف دوائر بغداد  بلغ املُعـدَّ
(٣١,٧٧٪)، وسـجلت دائرة التسجيل العقاري 
يف البيـاع أعىل نسـبة لدفع الرشـوة (٤٤,٢٪) 
تلتهـا كلٌّ مـن الرصافـة الثانيـة – البتاوين ( 
 (٪٤١,٤ املنصـور(   - األوىل  والكـرخ   (٪٤١,٦
والكـرخ الثانيـة - العامريَّـة (٤٠,١٪)، فيمـا 
لت دائرة التسـجيل العقاري يف املدائن أقل  سجَّ
لت  نسبة يف بغداد (١٠,٦٪) ويف املحافظات، سجَّ
دائرة التسـجيل العقاري يف املوصل - الساحل 
األيـرس أعىل نسـبة يف قياس دفع الرشـوة، إذ 
د (٥١,٩٪) من املراجعني املُستطلعة آراؤهم  أكَّ
وجود تعـاٍط للرشـوة يف الدائرة، تلتهـا دائرتا 
التسجيل العقاري يف ميسان والديوانيَّة وبلغت 
النسـبة فيهما ( ٥٠,٦٪ و ٤٨,٧٪) عىل التوايل، 

لت دائرة التسجيل العقاري يف املثنى  فيما سـجَّ
– الرميثـة النسـبة األقل يف القيـاس (٠,٦٪)، 

واملثنى - الحرض(١,٢٪)».     
مـن   (٪١٨,٣٣)» أن  اىل  االسـتبانة  ولفتـت 
ف  دوا قيام املُوظَّ املُسـتطلعة آراؤهم يف بغداد أكَّ
بتأخـري أوعرقلـة معامالتهم، وكانت النسـبة 
الخالنـي   – األوىل  الرصافـة  دائـرة  يف  األعـىل 
ة  (٣٨,٤٪) ثم مديريَّة التسجيل العقاري العامَّ
بنسبة (٣١,٩٤٪)، أما أقل نسبة فتمَّ تسجيلها 
 ،(٪٨,١) وبلغـت  األوىل  الكاظميَّـة  دائـرة  يف 
ف  وبيَّـنت أنَّ نسـبة أعىل من أرشَّ قيـام املُوظَّ
املحافظـات،  يف  أوعرقلـة معامالتـه  بتأخـري 
كانت يف الديوانيَّة وبلغت (٧٠,٧٪)، واملوصل - 
الساحل األيرس(٥٥,٧٪)، ثمَّ ميسان (٤٦٪)، يف 
لت دائرة التسـجيل العقاري يف دياىل  حني سـجَّ
- الخالـص أقل نسـبة بني جميـع املحافظات 
وبلغـت(٤٪) تلتها كربالء – األوىل (٥,٦٪) وكل 
من كربـالء - الحسـينيَّة واملوصل - السـاحل 

األيمن بنسبة (٥,٩٪)».
ولتحسـني أداء عمل دوائر التسجيل العقاري؛ 
ـدت الهيئة عـىل «رضورة تكثيـف الزيارات  أكَّ
التفتيشـيَّة وإجـراء عمليَّات تدقيٍق عشـوائيٍّ 
للمعامـالت من قبـل الجهاز اإلداري املسـؤول 
عـن دوائـر التسـجيل العقـاري للتأكـد مـن 
ـذة، فضالً عـن زيادة  سـالمة اإلجـراءات املُنفَّ
بني  املـالك الوظيفّي لتلـك الدوائر ومنـع املُعقِّ
من تعقيـب املُعامالت داخلهـا، وتعديل قانون 
الداللة رقم (٥٨ لسنة ١٩٨٧)؛ للحد من حاالت 

الغش والتزوير ودفع الرشوة».

بغداد/ الزوراء:
رجحت لجنـة الصحة والبيئة يف مجلس 
النواب، امـس االثنني، لجوءها للتوصية 
بإجراءات وقائية مشددة يف حال ارتفاع 
اإلصابـات والوفيات بفـريوس كورونا. 
وفيمـا أشـارت إىل أن هنـاك تخوفاً من 
الوصـول اىل مرحلة الخطـر واالنهيار يف 

املؤسسـات الصحية، افـادت أن الدفعة 
االوىل مـن لقاح فايـزر االمريكي املضاد 
لكورونا ستصل العراق خالل اسبوعني.

وقـال عضـو اللجنـة، غايـب العمريي، 
بحسـب الوكالة الرسـمية: إن «السبب 
األول لتزايد االصابات والوفيات بفريوس 
االلتـزام  املسـتجد هـو عـدم  كورونـا 

باالجراءات الوقائية».
وأضـاف العمـريي «نحتاج إىل التشـديد 
عـىل تطبيق االجـراءات من قبـل وزارة 
الصحـة والجهـات األمنيـة املختصة»، 
الفتـًا إىل «أننـا نراقـب املوقـف الوبائي 
اليومـي بحذر مـن أجل وضـع الحلول 
ورفع التوصيات اىل اللجنة العليا للصحة 

والسالمة الوطنية».
مـن جهتـه، افاد عضـو لجنـة الصحة 
النيابيـة، حسـن خالطـي، يف ترصيـح 
صحفي: أن الدفعة االوىل من لقاح فايزر 
االمريكي املضاد لكورونا ستصل العراق 
خالل اسبوعني، وذلك بعد اعداد مسودة 
قانون خاصة باللقـاح وتمريرها داخل 

الوقـت نفسـه اىل  الربملـان. مشـرياً يف 
االتفـاق عـىل مليوني جرعة مـن القاح 

املذكور.  
ووصـف خالطـي اقبـال املواطنني عىل 
اللقاحـات املضـادة لكورونـا  تعاطـي 
بالجيد، بعـد ان كان هناك تردد يف بادئ 

االمر وهو مايعد أمرا طبيعيا.

بغداد/ الزوراء:

أكـدت وزارة التجـارة، امس االثنني، 

ان اجراءات انضمام العراق اىل املكتب 

الدويل للمعارض تسري وفق االجراءات 

الرسمية واالدارية املقررة.

وقـال مديـر عـام الرشكـة العامـة 

التجاريـة  والخدمـات  للمعـارض 

ان  سـعيد:  طـه  رسمـد  العراقيـة، 

«وزيـر التجـارة عالء الجبـوري أمر 

بتشـكيل لجنـة برئاسـة ممثل عن 

عـن  ممثلـني  وعضويـة  رشكتنـا 

الدائـرة القانونيـة ودائـرة العالقات 

بـوزارة  الخارجيـة  االقتصاديـة 

التجارة».

وأوضح سـعيد ان «اللجنة اجتمعت 

اسـتناداً اىل توجيهات وزير التجارة، 

وتـم تكليفها للقيام بمهمة دراسـة 

الوثائـق املتعلقة بموضـوع انضمام 

العـراق اىل املكتـب الـدويل للمعارض 

تعديـل  (بروتوكـول  والتـي تشـمل 

االتفاقية الخاصة باملعارض الدولية 

– نـرشة املكتـب الـدويل للمعـارض 

– بروتوكـول االنضمـام لالتفاقية – 

مسـتند االنضمام – نموذج املذكرات 

املتداولة)».

وكشـف مدير عـام الرشكـة العامة 

اللجنـة  «خـروج  عـن  للمعـارض 

انضمام  السـري بإجـراءات  بتوصية 

العـراق اىل املكتـب الـدويل للمعارض 

ملـا يمتلكه من مزايـا عديدة يمنحها 

االنضمـام للبلـد»، مؤكـداً أنـه «تـم 

رفع محـرض اجتماع اللجنة اىل وزير 

التجـارة للمصادقة عليـه واملوافقة 

عىل رفعه اىل مجلـس الوزراء التخاذ 

موضـوع  جـول  املناسـب  القـرار 

االنضمام».

من جانب آخر، أكد مدير عام الرشكة 

العامة للمعـارض أن «رشكته تتابع 

اجراءات مشـاركة جمهورية العراق 

 (٦٢) الـدورة  يف  رسـمي  بجنـاح 

ملعرض دمشـق الدويل املقـرر إقامته 

يف العاصمة السـورية دمشـق للمدة 

٨/٢٥ لغاية ٢٠٢١/٩/٣».

وبـني أن «هـذه االجـراءات شـملت 

توجيه الدعـوة اىل وزارات (الصناعة 

 – النفـط   – الزراعـة   – واملعـادن 

الكهربـاء   – الثقافـة   – االتصـاالت 

باإلضافـة  واالسـكان)  االعمـار   –

اىل اتحـاد الغرف التجاريـة العراقية 

واتحاد الصناعـات العراقي ومنتدى 

والـرشكات  العراقيـني  املخرتعـني 

واملصانـع التابعـة للقطـاع الخاص 

ومربي النحل للمشـاركة يف املعرض 

ضمن الجناح العراقي».

وفيما يخـص اجراءات املشـاركة يف 

معرض أكسـبو ٢٠٢٠ دبـي، أوضح 

مدير عـام الرشكـة ان «االجـراءات 

شـملت تسـلم الرسـائل الواردة عرب 

الربيـد االلكرتوني مـن ادارة معرض 

أكسـبو والتنسـيق مع رئيس فريق 

العمـل الخـاص باملعـرض، واعـداد 

االجابـات حـول الكتـب الـواردة اىل 

الرشكـة مـن الجهـات ذات العالقة 

املتعلقة باملعرض». 

تعلن نقابة الصحفيني العراقيني عن حاجتها لتجهيز 
ونصب مظالت متحركة يف حدائق النقابة من الدرجة 
االوىل مـع االنارة وفـق املواصفـات العاملية ومالئمة 

الجواء العراق بمساحة ٢٠×٢٧ م.
فعىل من يجد يف نفسه القدرة والكفاءة من الرشكات 
واملكاتـب و االفراد تقديم العـروض بعد االطالع عىل 
التفاصيـل لـدى إدارة النقابة خـالل (١٥) يوما من 
تاريخ نرش االعالن ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 

اجور النرش واالعالن.
امني رس النقابة

äb‘»€a@›Óvèn€a@pb–‹fl@Ún∏cÎ@Ú�Ìäb‘»€a@Ú”b�j€a@ Îãìfl@âÓ–‰m@Ú«ãèi@oj€b†

µ«Ïjéc@fi˝Ç@›óné@äçÌbœ@Åb‘€@Âfl@∂Î˛a@Ú»œá€a@Êc@pá◊c

ÒÏíã‹€@�bÓ†b»m@ãr◊˛a@äb‘»€a@›Óvèn€a@ãˆaÎÜ@ıb8c@—ìÿm@ÚÄÁaç‰€a

ÚÓzó€a@pbèé˚æa@äbÓË„aÎ@ã�©a@Ú‹yãfl@Âfl@äâ•@ÚÓibÓ‰€a@Úzó€a

üäb»‡‹€@Ô€Îá€a@knÿ‡‹€@÷aã»€a@‚b‡õ„a@paıaãuhi@bËÓõfl@á◊˚m@Òäbvn€aÊ˝ÄÄÄÄÄÄÄ«a

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة الحشـد الشـعبي، امس االثنني، العثور عىل مضافة لداعش، يف محافظة صالح 

الدين.
وذكر إعالم الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منه: أن «قيادة قاطع عمليات سـامراء، 
عثرت عـىل مضافة تابعة للعدو الداعيش يف منطقة الزورة غرب مدينة سـامراء». وأضاف 
أن «قـوة من اللـواء ٣١٤ وبمعلومات اسـتخبارية دقيقة أفادت بوجـود املضافة التي كان 

يستغلها اإلرهابيون يف تنفيذ هجماتهم عىل القوات االٔمنية».
وتابع البيان أن «القوة وعىل إثر املعلومات نفذت عملية دهم للمضافة وعالجتها يف الحال».
بينما عثرت قوة من الرشطة االتحادية، امس االثنني، عىل حقل للعبوات الناسفة يف جزيرة 

سامراء مكيشيفة بمحافظة صالح الدين.
وذكـر بيان لقيادة لرشطة االتحادية تلقت «الزوراء» نسـخة منـه: ان «اللواء الثالث عرش 
الفرقـة الرابعة رشطة اتحادية نفـذ عملية أمنية بإرشاف قائد الفرقة اللواء الركن «عدنان 
وادي محسـن»، مبينة ان»العملية جاءت وفقاً ملعلومات استخبارية دقيقة عن وجود حقل 
للعبوات الناسـفة مـن مخلفات داعش يف جزيرة سـامراء – مكيشـيفة يتضمن ٣٥ عبوة 

ناسفة اسطوانية». 
واضاف البيان انه»تم تفكيكها من قبل كتيبة هندسة ميدان الفرقة».

بغداد/ الزوراء:
اعلنت مديرية االسـتخبارات العسـكرية، 
امـس االثنـني، القـاء القبض عـىل اثنني 
من االرهابيني ومتهـم بجرائم الخطف يف 

عمليتني منفصلتني بمحافظة االنبار.
وذكرت املديرية يف بيان ورد «للزوراء»: ان 
« مفارز شعبة االستخبارات العسكرية يف 
الفرقة العارشة والفوج االول لواء املشـاة 
٣٩ واستخبارات مكافحة الرمادي تمكنت 
من القاء القبض عىل اثنني من االرهابيني 
يف منطقـة البو فـراج ب الرمـادي االنبار، 
وبالتنسـيق مع قسم اسـتخبارات قيادة 

عمليات االنبار»، مشرية اىل ان «االرهابيني 
مـن املطلوبني للقضـاء بموجـب مذكرة 

قبض وفق أحكام املادة ٤ إرهاب».
واضافت املديرية، يف بيان آخر: ان «مفارز 
االسـتخبارات يف الفرقة العارشة والفوج 
االول لـواء املشـاة ٣٨ تمكنـت مـن القاء 
القبض عىل احد املجرمني املتهمني بالقيام 
بجرائم خطف يف منطقة الزنكورة بمدينة 
الرمادي يف االنبار»، الفتة اىل ان «املقبوض 
عليـه مـن املطلوبـني للقضـاء بموجـب 
مذكرة قبض وفق أحـكام املادة ٤٢١ من 

قانون العقوبات العراقي».

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت هيئـة الجمـارك، امـس االثنـني، 
احباط محاولة تهريب أجهزة اتصاالت يف 

مطار البرصة الدويل.
وقالـت الهيئـة يف بيـان تلقت «الـزوراء» 
نسـخة منـه: ان «موظفي جمـرك مطار 

البرصة الدويل تمكنوا من افشـال محاولة 
مخالفـة  اتصـاالت)  (أجهـزة  تهريـب 

للضوابط والتعليمات النافذة».
وأكـدت ان «عملية الضبط تمت بالتعاون 
مـع اللجنة الفنيـة والجهات السـاندة يف 

املطار». 

بغداد/ الزوراء:
أصـدرت وزارة الرتبية، امس االثنني، التعليمات الخاصة بتحسـني املعدل للطلبة، مبينًة 
ان هـذه الخطوة تندرج ضمن اهتمامات الوزارة باملسـتقبل الدرايس للطلبة خاصًة يف 

ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البالد .  
وذكر بيان للمكتب اإلعالمي للوزارة تلقت «الزوراء» نسـخة منه: ان «التعليمات تعطي 
الحـق للطالـب الناجح مـن الصف السـادس االعدادي للعـام الـدرايس ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ 
تحسـني معدله إذا لم يكن راغبا باملعدل الذي حصل عليه، ويكون تسـجيل ودوام طلبة 
تحسني املعدل يف املدارس املسائية حرصاً للعام الدرايس ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ ويحق لهم الدوام 
باالنتسـاب او الدوام باالسـتضافة يف املدارس الصباحية»، مشرياً اىل أنه» اليحق لطالب 
تحسني املعدل االخذ بقبوله املركزي السابق، ويعد الغيا بعد تقديمه طلب تحسني املعدل 

سواء كانت نتيجته النجاح او الرسوب يف العام الدرايس ٢٠٢٠ – ٢٠٢١».
واضاف البيان ان «الدرجات التي حصل عليها طالب تحسني املعدل للعام الدرايس ٢٠١٩ 

– ٢٠٢٠ تعد ملغاة وتعتمد الدرجات للعام الدرايس ٢٠٢٠ – ٢٠٢١».
واشـارت الوزارة اىل ان»التعليمات شـددت عىل ان ينظم الطالب تعهداً خطياً يوقع من 

قبله وويل امره بتوثيق ما ورد أعاله وفق االستمارة املعدة لهذا الغرض».

@›‘yÎ@ÚÓì«aÜ@Úœbõfl@Û‹«@äÏr»€a
ıaãflbé@¿@paÏj»‹€

@b‡ËnflÎ@bÓì«aÜ@›‘n»m@paäbjÉné¸a
äbj„˛a@¿@—�©bi

@ÒçËuc@kÌãËn€@Ú€Îb´@¬bjyg
Òãój€a@äb�fl@¿@p¸bóma

@fiá»æa@µè•@pb‡Ó‹»m@äáóm@ÚÓi6€a
Ô€b®a@Ôéaäá€a@‚b»‹€

بغداد/ الزوراء:

اعلنت رشطة محافظة بابل، امس االثنني، 

القبـض عىل متهم بالقتـل العمد، بعد وقت 

قصري من ارتكابه الجريمة.

تلقـت  بيـان  يف  الداخليـة  وزارة  وذكـرت 

«الزوراء» نسـخة منه: أن «مفارز مكافحة 

اإلجرام يف مديرية رشطـة بابل تمكنت من 

إلقـاء القبض عـىل أحد املتهمـني بارتكاب 

جريمة قتل بمدينة الحلة بوقت قيايس».  

وأضافت أن «مفارز مكافحة اإلجرام وبعد 

ورود اخبار من سـيطرة عمليات الرشطة، 

شـكلت فريق عمل وانتقلـت ملحل الحادث، 

وبعد التحـري وجمع املعلومات تم التوصل 

إىل القاتـل وإلقـاء القبض عليـه يف أقل من 

سـاعة وضبط أداة الجريمة بحوزته، وهي 

سالح نوع مسدس تركي الصنع».  

وتابـع البيـان انه «تم نقل املتهـم إىل مركز 

القانونيـة  اإلجـراءات  إلكمـال  التحقيـق 

الرتـكاب  الحقيقيـة  الدوافـع  ومعرفـة 

الجريمة».  

بغداد/ الزوراء:

حددت وزارة العمل والشـؤون االجتماعية الـ 

١٦ من شـهر حزيران املقبل اخر موعد لرتويج 

معامالت القروض امليرسة للوجبة الـ ٣٠ التي 

تضم خمسة االف مستفيد

افـاد بذلك مديـر عام دائـرة العمـل والتدريب 

املهني بالـوزارة، رائد جبار باهض، يف ترصيح 

صحفي، وقال: انه جرى البدء برتويج معامالت 

املستفيدين من القروض امليرسة ضمن الوجبة 

الــ ٣٠ يف الـ ١٦ من الشـهر الحايل، ويسـتمر 

لألشـهر الثالثة املقبلـة لينتهي يف الــ ١٦ من 

شهر حزيران املقبل». 

واشار اىل انه «سيجري اسقاط حق املستفيدين 

ممن لم يروجوا معامالتهم خالل املدة املذكورة، 

وبالتايل يسـقط حقهـم يف املطالبة بالقرض»، 

الفتـا اىل ان «الـوزارة حددت رشوطـا لرتويج 

املعاملة، اهمها احضار كتاب رسمي من دائرة 

الكفيل املدني او العسكري او املتقاعد، اضافة 

اىل فقرة االستشارية عىل ان تكون محدثة». 

وبـني باهـض ان «موقـع ترويـج املعاملة ملن 

هم مـن سـكنة بغداد، سـيكون باملقـر العام 

لدائـرة العمل والتدريب املهني، بينما سـيكون 

االقسـام  ضمـن  املحافظـات،  ملسـتفيدي 

االتحادية». 

واوضـح ان «الوجبـة الـ ٣٠ تضمنت خمسـة 

االف اسـم مـن املتقدمني سـابقا للعام ٢٠٢٠ 

مـن اصـل ٢٢٤ الفـا تظهـر اسـماؤهم تباعا 

بحسـب الوجبات الالحقة»، مبينـا انه «جرى 

نرش االسـماء ضمن الوجبة الـ ٣٠ عىل املوقع 

االلكرتوني للوزارة ودوائرها». 

وذكـر مدير عام دائرة العمـل والتدريب املهني 

أن «القـروض التـي ستسـدد بعـد سـنة مـن 

تسلمها، ستخصص إلنشاء مشاريع صغرية»، 

منوهـا بـأن «الدائـرة تطلـق كل ثالثة اشـهر 

وجبـة جديـدة ملسـتفيدين جدد اعتمـادا عىل 

تخصيصات صندوق قروض الوزارة».

بغداد/ الزوراء:
أصدرت محكمة الجنايات يف رئاسة محكمة استئناف ميسان االتحادية، 
امس االثنني، حكما بالسجن ملدة ١٥ سنة عىل مدانني اثنني عن جريمة 
الدكة العشائرية يف املحافظة.وذكر اعالم مجلس القضاء األعىل يف بيان 
تلقـت «الزوراء» نسـخة منه: أن «املدانني اعرتفا امـام قايض التحقيق 
بارتكابهم جريمة الدكة العشـائرية بناًء عىل خالفات حدثت مع عائلة 
املشتكي بحسب اعرتافاتهم.»وأضاف أن «املحكمة وجدت االدلة كافية 
لتجريـم املدانني وفقا ألحكام املادة الرابعة من قانون مكافحة االرهاب 

والحكم عليهم بالسجن ملدة ١٥ سنة عىل كل واحد منهما».

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية االستخبارات العسـكرية، امس االثنني، القبض عىل متهمني 

اثنني بـ اإلرهاب يف محافظة كركوك.
وذكرت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: أنه «سعيا وراء تحقيق 
اهدافها يف القبض عـىل ما تبقى من فلول داعش االرهابي وخالياه النائمة 
وبالتنسيق مع قسم استخبارات املقر املتقدم للعمليات املشرتكه يف كركوك، 
تمكنت مفارز شـعبة االسـتخبارات العسـكرية يف الفرقة الثامنة من القاء 

القبض عىل اثنني من اإلرهابيني يف منطقة دارمان بمحافظة كركوك».  
وأضـاف أن «املتهمني هما من املطلوبني للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق 

أحكام املادة ٤ إرهاب».  

@›mb‘i@|Ó�m@›ibi@Ú†ãí
@›”di@Èn∫ãu@âÓ–‰m@á»i

Ú«bé@Âfl

ÒãèÓæa@üÎã‘€a@wÌÎ6€@á«Ïfl@ãÇe@›j‘æa@ÊaãÌçy@áÌá•

@Ú∫ã°@µ„aáæ@Ú‰é@15@Âvè€a
ÊbèÓfl@¿@ÚÌãˆbì»€a@Ú◊á€a
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bÁäaã”g@7Çdm@bËjjèÌ@>€a@ÚÌÜbón”¸a@pa7qdn€a@Â«@—ìÿ€a

pb‘œaÏæa@|‰fl@µmÎäÎ@Ôöaä˛a@òÓó¶@kjèi

@ÊÏvn‰æaÎ@…ua6Ì@Ôæb»€a@¡–‰€a
aÜá™@ b–mä¸a@ÊÏ‹fldÌ

بغداد/ الزوراء:
قالت اللجنة املالية النيابية ان مرشوع 
قانـون املوازنة املاليـة االتحادية لعام 
مؤكـدة  مجهـوالً“،  ”أصبـح   2021
ان طلبـات الكتـل السياسـية املتعلقة 
باملوازنـة كثرية وكبرية. وفيما كشـف 
املستشـار االقتصـادي لرئيس الوزراء 
عـن آثـار تأخر إقـرار قانـون موازنة 
2021، تحـدث عـن ”فـراغ“ وصفـه 

بالكبري يؤثر يف الحياة االقتصادية.
يف  مـريزا،  شـريوان  النائـب  وذكـر 
ترصيح صحفـي: ان ”مصري مرشوع 
قانـون املوازنة أصبح مجهوالً بسـبب 
الخالفـات الجديـدة التـي ظهرت بني 
الكتـل النيابيـة“. مبينـا ان ”خالفات 
جديـدة ظهـرت بـني الكتـل النيابيـة 
هي التي تسـببت يف عدم عقد جلسـة 

التصويت عىل املوازنة“.
قدمـت  الكتـل  ”بعـض  ان  وأضـاف 
مطالـب جديـدة باإلضافـة اىل تحديد 
سـعر رصف الـدوالر ولـم تتوصـل اىل 
ان  اىل  بينهـا،“ مشـريا  فيمـا  اتفـاق 
”حصـة إقليم كردسـتان ال عالقة لها 

بتأجيل الجلسة“.
وحول تحديـد موعد جديـد للتصويت 
عىل املوازنـة، قال مـريزا ”ال يوجد أي 

موعـد جديـد للتصويت عـىل املوازنة، 
واالجتماعات انتهت يـوم األمس دون 

تحديد أي موعد للجلسة املقبلة“.
وكان مجلـس النواب، أخفـق مجدداً، 
يـوم األحـد، يف عقد جلسـة التصويت 
عـىل مـرشوع قانـون املوازنـة املالية 

االتحادية للعام 2021 بسبب استمرار 
الخالفات بني الكتل.

من جانب متصل، كشف مظهر محمد 
صالح، املستشـار االقتصـادي لرئيس 
الـوزراء، أمس اإلثنني، عـن آثار تأخر 
فيمـا   ،2021 قانـون موازنـة  إقـرار 

تحدث عن ”فراغ“ وصفه بالكبري يؤثر 
يف الحياة االقتصادية.

تابعتـه  ترصيـح  يف  صالـح  وقـال 
”الـزوراء“: أن ”تأخـر ترشيع املوازنة 
يـرتك فراغا كبـريا يف اسـتقرار الحياة 
االقتصاديـة ويؤثر عىل دقـة توقعات 

السـوق، وقرارات االستثمار السيما يف 
القطاع الخاص“.

وأضـاف أن ”اإلنفـاق الحكومي يمثل 
50 باملئـة مـن الناتـج املحـيل  نحـو 
اإلجمايل، لكن آثـاره تمتد إىل 85 باملئة 
من النشـاط االقتصادي“، مشـريا اىل 
ان ”كل النشـاط االقتصـادي، تقريبا، 

يعتمد عىل اإلنفاق الحكومي“.
ولفت اىل ”خطورة تعطل إقرار املوازنة 
يف تنفيـذ مشـاريع التنميـة يف املوازنة 
االسـتثمارية وتأثريها لتقليل البطالة 
يف البالد وإحداث دورة عمل وتنشـيط 
االقتصاد“.واقـرتح صالـح ”ترشيـع 
قوانني مالية دائمة مثل قانون العالقة 
املاليـة بـني املركـز وإقليم كردسـتان 
وقانون الواردات املالية للدولة من أجل 
تقليل املناكفات التي تعطل املوازنة كل 
عام، بحيث يتـم أخذ املـواد القانونية 
يف تلـك القوانـني وادراجهـا يف املوازنة 
بشـكل سـنوي لتقليل الجـدل املتكرر 

بشأنها“.
هـذا وكان مجلـس النـواب قـد أرجـأ 
جلسـة إقـرار املوازنة اىل إشـعار آخر 
بسبب اسـتمرار الخالفات السياسية، 
خصوصـا يف ما يتعلق بحصـة االقليم 
وسعر رصف الدوالر املثبت يف املوازنة.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الصناعـة واملعادن منح 
إجـازات تأسـيس رسـمية لــ5 آالف 
مرشوع صناعي، لم ينفذ منها سـوى 
492، وعزت الـوزارة ذلك اىل صعوبات 
منـح  وروتـني  االرايض  تخصيـص 

املوافقات البيئية ملشاريع صناعية.
وكان يفـرتض أن تحـد تلك املشـاريع 
حـال تنفيذها مـن البطالـة يف البالد، 
التي قفزت من 22 باملئة يف اواخر العام 
2019 لتصـل اىل 40 باملئة وذلك نتيجة 
األزمـة االقتصاديـة يف البـالد وتفيش 
التجـوال،  وحظـر  كورونـا  فـريوس 

بحسب احصائيات رسمية.
التنميـة  مديريـة  عـام  مديـر  وقـال 
الـوزارة، عزيـز ناظـم  الصناعيـة يف 
ان  صحفـي:  حديـث  يف  العيسـاوي، 
”املديريـة منحـت إجـازات تأسـيس 
لخمسة آالف مصنع يف البالد بمختلف 
الخـاص  للقطاعـني  النشـاطات 
واملختلـط، إال ان مجمـوع املشـاريع 
بعـد  املنفـذة  للقطاعـني  الصناعيـة 
امليدانيـة،  الكشـوفات  آخـر  إجـراء 
بلـغ 492 مرشوعـا صناعيـا يف بغداد 

واملحافظات“.
وتوزعـت تلـك املشـاريع بواقـع 306 
مشاريع خاصة بالصناعات االٕنشائية 

و103 مشـاريع خاصـة بالصناعـات 
خاصـا  مرشوعـا  و65  الكيمياويـة 
بالصناعـات الغذائيـة و15 مرشوعـا 
خاصا بالصناعات املعدنية و3 مشاريع 

خاصة بالصناعات النسيجية.
وأوضح العيساوي ان ”هناك تحديات 
منهـا  الصناعيـة  املشـاريع  تواجـه 

الجهـات  موافقـات  عـىل  الحصـول 
السـاندة املتعلقـة بالبيئـة، وصعوبة 
الحصول عىل االرايض بسبب الروتني“، 
داعيـا ”الجهـات املعنيـة اىل مراعـاة 
املـدد الزمنيـة املحـددة النجـاز هـذه 

املشاريع“.
وأكد العيسـاوي ان ”ثقة املسـتثمرين 

بإنشـاء معامل صناعيـة تتحقق من 
البريوقراطيـة،  الرؤيـة  إزالـة  خـالل 
وادخـال نظـام االتمتـة االلكرتونيـة، 
بحمايـة  صارمـة  قوانـني  وتطبيـق 
املسـتثمر وأموالـه، إذ يحتـل العـراق 
تصنيفا متميزا بالفرص االسـتثمارية 
النه يضم موارد كبرية وسوقا مفتوحة 

لرفده بالسلع املختلفة“.
وأعلنت الوزارة وجود خطط لدى هيئة 
الرأي للمتابعة واإلرشاف عىل مشاريع 
القطـاع الصناعي الخـاص واملختلط 
التي تأسست حديثا وتقديم الخدمات 
للضوابـط  وفقـا  لهـا  والتسـهيالت 
والتعليمـات املعمـول بهـا، خصوصا 
التـي تمكنـت مـن اثبـات حضورهـا 
وإعـادة بريـق ”صنـع يف العـراق اىل 
السـوق املحليـة وعملت عىل تشـغيل 

العاطلني“. 
عقـود  ”بتحقيـق  العيسـاوي  ونـوه 
مشـاركة باإلنتاج مع رشكات أجنبية 
ومحليـة وعربيـة عملـت عـىل تأهيل 
املصانـع وإضافـة خطـوط إنتاجيـة 
جديـدة، واسـتطاعت تحقيـق اربـاح 
كبرية، تزامنا مع وجود مسـاع لوضع 
االسـتثمار  لتشـجيع  جديـدة  خطـة 
الصناعي وتطبيق قانون حماية املنتج 

الوطني ورفع جودة املنتجات“.
يشـار اىل ان العراق بعـد 2003 انتهج 
سياسـة السـوق الحرة، ولكن لم تكن 
هنـاك معامل تكفـي لتغطية السـلع 
املطلوبـة للمواطـن نتيجـة االنتعاش 
الذي شـهده دخله الشـهري، لذا اتجه 
نحـو االسـترياد عـىل حسـاب املنتـج 

املحيل.

بغداد/ الزوراء:
نفـت وزارة التجارة، امـس االثنني، نفيا 
قاطعا ما تداولته عدد من وسائل اإلعالم 
بشأن توقيعها عقدا لرشاء أكياس بقيمة 

50 مليون دوالر.
وذكـرت الوزارة يف بيـان تلقت ”الزوراء“ 
نسخة منه: ان“ما تداولته وسائل اإلعالم 
عار عـن الصحة ويفتقـد اىل الدليل، وان 
الـوزارة تعتمـد عىل مرشوع اسـتثماري 
يعود لها يف توفري األكياس، وانها لم توقع 
اي عقـد لـرشاء أكياس بهـذا املبلغ، وان 
اإلجراءات التي تتبعها الوزارة تأتي ضمن 
النافـذة وبمتابعة  التعليمـات والقوانني 
الجهـاز الرقابي للوزارة وديـوان الرقابة 
املاليـة الذي يدقـق يف كل آليـات الرصف 

لرشكات الوزارة“.
اعتـربت  ”الـوزارة  ان  البيـان  وأضـاف 
تـداول مثل هـذه األخبار واألرقـام، يأتي 
ضمن حملة تسـتهدفها ويف وقت تسعى 
فيـه الـوزارة جاهـدة اىل إصـالح نظـام 
املواطنني  التموينيـة وتجهيـز  البطاقـة 
األساسـية  املـواد  مـن  باسـتحقاقاتهم 
للبطاقـة التموينية ضمـن التخصيصات 

التي تقرها املوازنة العامة للدولة“.
ودعـت الوزارة“ وسـائل اإلعـالم اىل اخذ 
املعلومات من مصادرها الرسمية والتأكد 
ممـا ينرش من شـائعات هدفها تشـويه 
الحقائـق“، مؤكـدة ان ”ابـواب الـوزارة 
مفتوحة امام وسـائل اإلعـالم والجهات 

الرقابية للتأكد من أي معلومة“.

من جانـب اخـر، اعلنـت وزارة التجارة، 
امـس  االثنـني، مبارشة الرشكـة العامة 
لتجارة الحبوب بتسـليم صكـوك لوجبة 
جديدة عـن أقيام الحنطة املسـوقة لعام 

2020، مطلع االسبوع املقبل.
واكـدت الـوزارة يف بيـان: أنـه ”نتيجـة 
للمتابعة املستمرة لوزير التجارة الدكتور 
عالء أحمـد الجبوري، مـع وزارة املالية، 
تـم تأمني دفعـة جديدة من مسـتحقات 
الفالحني املسوقني ملحصول الحنطة لعام 

٢٠٢٠ وعىل مرحلتني“.
وبينت الوزارة أنها ”تواصل متابعتها مع 
وزارة املاليـة من أجل تسـديد كل املبالغ 
املالية للفالحـني وتوزيعها  وااللتزامـات 

قبل بدء املوسم املقبل“. 
ولفتت إىل أنهـا ”انهـت التزاماتها املالية 
مـع الفالحـني وصفـرت كل مبالغهم يف 
بعـض املحافظـات، التي كانـت كميات 
الحنطـة املحلية املسـوقة قليلة، مضيفة 
انهـا ”تسـعى لتصفري كل املبالـغ لبقيه 

املحافظات“.
التجـارة  ”وزيـر  ان  الـوزارة  واشـارت 
يواصـل تحركه مع وزارة املالية لتسـديد 
قيمة القرض الذي خصص كمستحقات 
للفالحني من اجل تمكـن الرشكة العامة 
لتجـارة الحبـوب مـن التواصـل والعمل 
مع الفالحني قبل بدء املوسـم التسويقي 

الجديد“.
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رويـرتز/ متابعـة الـزوراء:
تراجعت أسـعار النفط، أمـس االثنني، مع قيام فرق اإلنقـاذ بإعادة تعويم 
السـفينة العمالقـة التي كانت تغلـق قناة السـويس، ووزن التجار يف تأثري 

اإلغالق املتجدد عىل الطلب العاملي قبل اجتماع سياسة أوبك+.
وال يزال النفط يسـتعد إلغالق مكاسـب ربع سـنوية رابعة عىل التوايل هذا 
األسبوع، مدعومة بقيود اإلمدادات املسـتمرة التي فرضتها منظمة البلدان 
املصـدرة للبرتول (أوبك) وحلفاؤها، والتفاؤل بأن الطلب العاملي سيتوسـع 
مع إطالق لقاحات فريوس كورونا. لكن اسـتمرار ثالث خسـائر أسـبوعية 
لخامي برنت وغرب تكساس أدى إىل تراجع أداء الخام، مما أدى إىل تكهنات 
بأن أوبك + سـتمتنع مرة أخرى عن تخفيف القيود عندما يجتمع الوزراء يف 
األول من أبريل. وقالت فاندانا هاري، مؤسسـة فاندا إنسايتس الستشارات 
الطاقة: ”مع وجود حالة عدم اليقني يف السويس وأوبك + و ضبابية للطلب، 
فقد نشـهد تقلبات مزاجية كبرية وتقلبات عاليـة خالل اليوم“. ونزل نفط 
برنـت 2.38 دوالر او ما يعادل 2.14 باملئـة إىل 63.02 دوالرا للربميل بحلول 
السـاعة 05:21 بتوقيـت جرينتـش، وهبط الخام األمريكـي 1.46 دوالر أو 
2.38 باملئـة إىل 59.55 دوالرا للربميـل، تم تداول مربان لتسـليم يونيو عند 
62.09 دوالر للربميـل يف بورصة أبوظبي للعقود اآلجلة. وتسـببت األزمة يف 
قناة السويس يف تراكم كبري للسفن عىل جانبي املمر املائي الحيوي، ودفعت 
بعض السـفن إىل تجنـب االزدحام من خالل اتخاذ املسـار األطـول واألكثر 
تكلفة حول إفريقيا، وزادت أسـعار الناقالت مما عزز تكلفة شـحن الخام 
حـول العالـم. وتحظى األسـعار ببعض الدعم مـن التوقعات بـأن منظمة 
البلدان املصدرة للبرتول (أوبك) وحلفائها سيحافظون عىل مستويات إنتاج 

منخفضة عندما يجتمعون هذا األسبوع.

بغداد/ الزوراء:
بني الخبري االقتصادي، وسام التميمي، ان طريق الحرير وميناء 
الفاو سيجعالن العراق بوابة لالستثمارات األجنبية وحط أنظار 
معظـم دول العالم، الفتا اىل ان هناك مخاطر ومحاوالت أمريكية 
إلفشـال هكذا مرشوع.وقـال التميمي، يف ترصيـح صحفي: ان 
”الصني كأكرب اقتصادات العالم ستتمكن من إيصال بضائعها اىل 
جميع دول العالم بسهولة من خالل طريق الحرير مرورا ببعض 

دول آسيا وإيران والعراق وصوال اىل دول الخليج وأوروبا“.
وأضاف ان ” العراق سيكون بمثابة تقاطع للطرق، ما سيجعله 

محط انظـار جميع دول العالم، وهو ماتقـف ضده دول املحور 
األمريكي التي تحاول تحويل هذا الطريق نحو احدى دول الخليج 
املتحالفـة مع امريكا، من اجل احتكار هذا النشـاط االقتصادي 

لصالح واشنطن“.
وبـني ان ”مينـاء الفـاو وطريق الحرير سـيجعالن مـن العراق 
بوابة اسـتثمارية عمالقة، حيث سرتغب جميع الدول الصناعية 
للحصـول عـىل أراٍض داخل العراق مـن اجل اقامة مشـاريعها 
ومصانعها من اجل تصدير بضائعها اىل الدول األخرى عن طريق 

الحرير وميناء الفاو“.
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بغداد/ نينا:
قـدم الخبـري يف الشـأن االقتصادي، 
رعد تويـج، مقرتحـا ملعالجة نتائج 
وآثـار ارتفـاع سـعر رصف الـدوالر 

مقابل الدينار .
للوكالـة  وقـال تويـج، يف ترصيـح 
الوطنية العراقية لألنباء (نينا):“ عىل 
مجلـس ادارة البنك املركزي العراقي 
املسـؤول رسـميا عن بناء السياسة 
النقدية ان يأخذ بنظـر االعتبار آثار 
ارتفـاع سـعر رصف الـدوالر امـام 

الدينار ”.
واقـرتح عـىل البنك املركـزي ”وضع 
اسـتثناءات عىل سـعر الرصف وذلك 
ببيع الدوالر بسـعر رصف منخفض 
ملـن يتولـون بيـع السـلع الغذائيـة 
والرضورية الخاصة بسلة املستهلك 
العراقي ووفقا ملا يسـهم بانخفاض 

املستوى العام لألسعار ”.
وأشـار اىل ”ارتفـاع املسـتوى العام 
لألسعار يف املؤرش السنوي التضخمي 
يف شـهر كانـون الثانـي مـن هـذا 
العـام 2021 بنسـبة %3.3 مقارنة 

بالشـهر نفسـه للعـام 2020، وهذا 
االرتفاع تركز يف ارتفاع مؤرش السلع 

والخدمات بنسبة 2.1%“.
منـح  بعـد  يمكـن   “: انـه  وتابـع 
االستثناءات يف سـعر الرصف فرض 
رقابـة عىل اسـعار السـلع الغذائية 
والرضورية بعد منح هذا االمتياز ”.

الغذائيـة  املـواد  اسـعار  وشـهدت 
والسلع األساسـية ارتفاعا ملحوظا 
بعـد رفع سـعر رصف الـدوالر أمام 
الدينار اىل 146 الـف دينار لكل مائة 

دوالر .

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
تراجعت أسـعار الذهب، أمس االثنني، مع ارتفاع الدوالر واالٔسـهم يف االٔسواق 
العاملية بسـبب تحسن التوقعات االقتصادية كما شكل ارتفاع عوائد السندات 
االٔمريكيـة ضغطـا إضافيا عـىل املعدن.وهبـط الذهب يف التعامـالت الفورية 
0.3 باملئـة مسـجال 1726.35 دوالراً لالٔوقية (االٔونصـة)، وانخفضت العقود 
االٔمريكيـة االٓجلة للذهـب 0.4 باملئـة إىل 1724.80 دوالراً لالٔوقية.واسـتقرت 
عائدات سندات الخزانة االٔمريكية قرب أعىل مستوياتها يف عام والتي بلغتها يف 
18 مارس/ آذار، بينما بدأ الدوالر االٔسبوع عىل ارتفاع بدعم من قوة االقتصاد 
االٔمريكـي .ويجعل ارتفـاع الدوالر من حيازة الذهب الـذي يهيمن الدوالر عىل 
تقييمه مكلفا بالنسـبة لحائزي العمـالت االٔخرى.ومما زاد من الضغوط عىل 
الذهب، ارتفعت االٔسـهم االٓسـيوية مع ظهور احتمـاالت الٕنفاق مايل أمريكي 
جديد يقدر برتيليونات الدوالرات، مما عزز من توقعات نمو االقتصاد العاملي.
وبالنسـبة للمعادن النفيسـة االٔخـرى، تراجعت الفضـة 0.9 باملئة إىل 24.82 
دوالراً لالٔوقيـة وهبـط البالديوم 1.2 باملئـة إىل 2644.18 دوالراً، ونزل البالتني 

0.7 باملئة إىل 1176.42 دوالراً.

بغداد/ الزوراء:
عـاودت مبيعـات البنك املركـزي العراقي مـن العملة الصعبـة لالرتفاع مرة 

اخرى، أمس االثنني، لتسجل 35 مليون دوالر.
وشهد البنك املركزي العراقي خالل مزاده لبيع ورشاء العمالت األجنبية امس 
ارتفاعا يف مبيعاته بنسبة 169.33 باملئة لتصل اىل 35 مليوناً 234 الف دوالر، 
غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر، مقارنة بيوم 

األحد، حيث بلغت املبيعات فيها 13 مليوناً و 82 ألف دوالراً.
وذهبت املشـرتيات البالغـة 35 مليوناً و 234 الـف دوالراً، لتعزيز االٔرصدة يف 
الخارج عىل شـكل حواالت واعتمادات، فيما لم تقـم املصارف برشاء الدوالر 

بشكل نقدي.. وقامت 7 مصارف بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج.

@ÚflÜbñ@pbflÏ‹»fl@Â«@—ìÿm@ÚÓ€bæa
\µ˜†aÏnfl^@Üá•Î@âœb‰æa@ôÏó£

بغداد/ الزوراء:
كشـف وزير املاليـة، عيل عالوي، عن معلومات صادمـة بخصوص املنافذ 

الحدودية والفساد املتفيش فيها.
وقـال عالوي لوكالة فرانس برس: ”هناك نوع من التواطؤ بني مسـؤولني 
وأحزاب سياسـية وعصابات ورجال أعمال فاسـدين“، مشريا اىل أن ”هذا 

النظام ككل يساهم يف نهب الدولة“.
وأعرب عن أسـفه قائالً ”يرتاوح سـعر أصغر وظيفـة يف الجمارك بني 50 

ألف دوالر إىل مئة ألف دوالر، ويف بعض األحيان ترتفع إىل أضعاف ذلك“.
وشـدد عالوي ”يجـب أن نحصل عىل سـبعة مليارات دوالر مـن الجمارك 
سنويا، لكن يف الواقع، تصل عرشة إىل 12 يف املئة فقط من موارد الجمارك 

إىل وزارة املالية“.
وكان رئيـس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قـال زيارته منافذ حدودية مع 
ايران يف تموز املايض ان هناك من وصفهم بـ“األشباح“ يعملون يف املنافذ 

وأمر ”بإطالق النار عليهم“.
وتعـد املنافذ أحد أخطـر ملفات الفسـاد بالبالد، ويرتبـط العراق عرب 24 
منفـذا حدوديا بريـا وبحريا مع الدول السـت املجاورة لـه، وهي الكويت 
والسعودية واألردن وسـوريا وتركيا وإيران، وتتجاوز وارداتها 9 مليارات 

دوالر سنويا.
وبإقـرار حكومي ونيابـي معلن، تعد منافـذ العراق أحد أكـرب القطاعات 
التـي تنخر فيها آفة الفسـاد، وهو ما تؤكده لغة األرقـام أيضا، إذ يرتاوح 
حجم الهدر يف هذا القطاع سنويا من 6 إىل 8 مليارات دوالر، بسبب سيطرة 

جماعات مسلحة وأحزاب عليه.
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@Ú€Ïßa@Â«@ÊÏjÓÃÌ@µj«¸@Ú»èm
@äÎá€a@Âfl@Ú‹j‘æa

بغداد/ متابعة الزوراء
كشـفت لجنة املسابقات باتحاد الكرة عن قائمة الالعبني املحرومني من اللعب يف الجولة 

٢٦ ملنافسات دوري الكرة املمتاز والتي ستنطلق يف االول من نيسان املقبل.
 وذكـرت اللجنة يف بيـان إن» قائمة الالعبـني املحرومني من اللعـب يف الجولة ٢٦ تألفت 
من تسـعة العبـني وهم: منتظر محمد مـن الزوراء ومحمد عيل عبود مـن الجوية وعيل 
محسن واحمد عبد املجيد من النفط وحسن داخل من الصناعات، وفالح عبد الكريم من 

الديوانية وبنيامني اكورنكو من نفط البرصة وعمر عدنان واحمد محمد من زاخو».

ãºcÎ@ã–ñc

Ú†ãì€a@Üb„@áö@?Óó€a@ÊbÓ€aÜ@“b‰˜néa@Üãm@ëb◊@Ú‡ÿ´

@∂g@›j‘æa@ Ïjé˛a@äÜbÃÌ@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a
ÒáyÏ€a@ıb‘‹€@ÚÌÜÏ»è€a

بغداد/ الزوراء

بارك وزير الشـباب والرياضة عدنـان درجال فوز البطل الدويل 

السـابق باملالكمـة إسـماعيل خليـل بعضويـة لجنـة األبطال 

السـابقني واملحاربني يف اإلتحاد الدويل للمالكمة. مبيًنا أن  هذا 

التمثيـل باسـم العراق هو اسـتحقاٌق طبيعي ملـا قدمُه البطل 

العراقـي إسـماعيل خليل يف حقبـٍة ذهبية توجهـا بالعديد من 

اإلنجـازات الدولية الكبرية  التي تفخر  بها الجماهري العراقية. 

مذكـرًا  بـأن وزارة الشـباب والرياضة كجهـٍة قطاعية راعية 

للرياضـة يف العـراق تؤكـد دعمها وإسـنادها لجميـِع األبطال 

العراقيني السـابقني والرواد ممن حصلـوا عىل مناصٍب دولية، 

وتعدهـا مكملـة ملسـرية التألـق واإلبـداع واإلنجـازات التـي 

قدموها.

@›�j€a@åÏœ@⁄äbj�Ì@lbjì€a@ãÌåÎ
@Êbß@ÚÌÏõ»i@›Ó‹Ç@›Ó«b8g
Ú‡◊˝‡‹€@Ô€Îá€a@Üb•�a

@…Óª@µi@äaÏ®aÎ@H3F3I@Ú‰ß@¿@›‡«c@Â€@Zãìjfl
Ú‹è€a@›Ác@pbœ˝Ç@kÌâÓé@“aã†˛a

بغداد/ الزوراء
 (CAS) ردت محكمـة التحكيـم الريـايض
االسـتئناف الـذي تقـدم بـه نـادي داليان 
الصيني عىل خلفية انضمام الالعب (نشأت 
أكرم) يف موسـم ٢٠١٣ -٢٠١٤.جاَء ذلك يف 

اإلشـعار الذي تلقتـه إدارة الرشطة، امس 
االثنني املوافق التاسـع والعرشين من آذار 
الحايل، والذي أشارت فيه إىل رد االستئناف 
املقدم مـن النادي الصيني، وتحميله أجور 
املحامـاة، واسـتعادة املبالـغ التـي دفعها 

نادي الرشطة.يشـاُر اىل ان النادي الصيني 
كان قد تقدم بشـكوى يف وقٍت سـابق ضد 
نادي الرشطة بحجة إرشاك الالعب نشـأت 
أكرم ببطاقة مؤقتـة ال تجيز له اللعب مع 

النادي بصورة رسمية.

بغداد/ متابعة الزوراء
حـدد نادي القوة الجوية موعد سـفره إىل 
السـعودية، لخوض مبـاراة ملحق دوري 

أبطال آسيا، أمام الوحدة السعودي.
وقال املنسق اإلعالمي للنادي، عالء محمد 
إن اإلدارة حددت الرابع من الشـهر املقبل، 
موعدا للسـفر إىل اململكة، ملواجهة الوحدة 
يـوم 7 نيسـان املقبل.وواصـل: ”الفريق 
سيخوض مباراة الجولة 26 أمام القاسم، 
يف ملعـب الكفـل، يـوم الجمعـة املقبـل، 

وبعدهـا يلتحـق بالفريق العبـو املنتخب 
معسـكر  مـن  عودتهـم  بعـد  الوطنـي، 
أوزبكسـتان، قبل املغادرة إىل السعودية“.
وأشار إىل أن الجهاز الفني لديه معلومات 
وافـرة عن الوحـدة، الذي يعد مـن الفرق 

الصعبة يف ملعبه.
يذكر أن املجموعة الثانية لدوري األبطال، 
وتراكتـور  اإلماراتـي  الشـارقة  سـتضم 
اإليراني وباختاكور األوزبكي، والفائز من 

الوحدة والقوة الجوية.

@bÁäb$@omc@ı¸áj€a@Ú◊ÜÎ@ÔÿiåÎ˛a@Í7ƒ„@Û‹«@?†Ï€a@b‰jÉn‰æ@@’znèfl@Ï‰»fl@åÏœ
äÏ◊ÜÏÓ„Ïi@k»‹fl@ÍáËí@7Ábª@äÏõ¢

بغداد/ صالح عبد املهدي

 ابـرق منتخبنـا الوطني برسـائل 

اطمئنـان لجماهـريه ومحبيه بعد 

ان سـجل فـوزا معنويـا رصيحـا 

امس االثنني عىل مضيفه االوزبكي  

بهـدف دون مقابل سـجله البديل 

الناجح شـريكو كريم عند الدقيقة 

56 مـن عمر املبـاراة التي ضيفها 

ملعـب بونيودكور وسـط جماهري 

غـري قليلـة  خرجـت  غاضبة  عىل 

منتخبها ومدربه وهـي املرة االوىل 

التـي  يخـوض فيها العبونـا  امام 

التي  الجماهري منـذ االنعكاسـات 

فرضتها جائحـة كورونا عىل  كرة 

القدم  .

@@Òaäbjæa@Ú”b�i
قـاد منتخبنا  املدرب السـلوفيني 

ومثلـه  كاتانيتـش  سرتيشـكو 

الالعبـني:  جـالل حسـن واحمـد 

ابراهيم  ورضغام اسماعيل وعالء 

مهاوي وعـيل فائز وامجد عطوان  

( محمد قاسـم )  وبشـار رسن ( 

عالء عبد الزهـرة )  وهمام طارق 

(  احمد عبد الحسـني )  وحسـني 

عيل  ( شريكو كريم  ثم  مصطفى 

هـادي  وصفـاء   ( معـن  محمـد 

وابراهيم بايش .

املنتخـب االوزبكـي مدربه  وقاد 

املواطـن فاديم ابرامـوف  ومثله 

الالعبون : عبـد الواحد نيماتوف  

يولداشـيف   خليـل  وابراهيـم 

واوسـتن  سـاييف   وفـاروق 

اوريانوف  وسـاردار رشـيدوف 

( ابييـك روزوروف )  واودجـان 

الديـن  وجـالل  خامرابيكـوف  

شـاريبوف وايلدار شـاموردوف  

واسـالم  شـاكروف   واوتابيـك 

وازمجـان   تاكسـاجاييف 

احمدوف.

قاد املباراة : الحكم الدويل االوزبكي 

سكات .

@@Òãœbó€a@›j”
بدــأ منتخبنـا املبـاراة عـىل نهـج 

كاتانيتـش الجديد  بأربعة مدافعني 

العمليـات  منطقـة  يف  وخمسـة 

وهـي  واحـد   وهمـي  ومهاجـم 

طريقـة دفاعيـة رصفـة  مؤطـرة  

باالعتمـاد عىل الهجمات العكسـية 

وربما تكـون هي املباراة االوىل التي 

يخوضها كاتانيتش من دون وجود 

مهاجـم رصيـح قبـل ان يغريها يف 

الشوط الثاني كما غاب عن املباراة 

معظم  املحرتفني ألسـباب مختلفة  

باسـتثناء بشـار رسـن املحرتف يف 

نـادي  قطر القطري  وصفاء هادي 

العب كريليا سوفيتوف الرويس. اما 

مـدرب املنتخب االوزبكـي فقد ركز 

يف طريقتـه عىل املنـاوالت الرسيعة  

وتبادل املراكز  وكذلك  شن الهجمات 

مـن طريف امللعب مع افضلية الجهة 

اليرسى التي اشغلها بجدارة الالعب 

املشـاكس ابراهيـم خليـل وزميله 

املدافع  جالل الدين .

15 –@1Ú‘Ó”á€a@Âfl
اندفاعـا  الفـرتة   هـذه  شـهدت 

اوزبكيـا  مـن مختلـف  الجوانب 

واالتجاهـات لغـزو مرمانـا  بما 

حـاول  الـذي  منتخبنـا  فاجـأ  

امتصاص  هـذا االندفاع ومجاراة 

مضيفه عن طريـق نقل الكرة اىل 

ملعبه إال ان االفضلية بقيت زرقاء  

واخطر ماشـهدته تلـك اللحظات 

كانـت الكـرة التي اضاعهـا ايدار 

كرتـه  ارتـدت  بعـد  شـامرادوف 

مـن القائم وهو عـىل خط املرمى 

ليبعدهـا صفـاء هـادي اىل ركلة 

ركنـي  وكانـت تلـك املحاولة هي 

ابرز مايمكن االشارة اليه يف الربع 

ساعة  االول من عمر املباراة .

30@Ú‘Ó”á€a –@16@Ú‘Ó”á€a@Âfl
تحرر منتخبنا مـن الضغط  الذي 

تعـرض لـه  وانتقـل مـن الحالة 

الدفاعيـة اىل  مشـاركة مضيفـه 

الهجمات ليسدد همام طارق اول 

الكـرات باتجاه املرمـى االوزبكي  

لكنها مرت عالية ثم يقدم بشـار 

رسـن  نفسـه يف املبـاراة بعـد ان 

اجتاز ثالثـة العبني بحركة بارعة  

لكنه  ارسـل الكرة اىل الخارج ولم  

تشـهد تلك  الفرتة  كرات اوزبكية 

خطرية  كما حدث يف الشوط االول 

باسـتثناء كـرة جالل الديـن التي 

نفذها مـن ركلة حرة وارتدت من 

حائط الصد .

45@Ú‘Ó”á€a –@31@Ú‘Ó”á€a@Âfl
عـاود املنتخـب االوزبكي ضغطه 

بيـد انـه اصطـدم بدفـاع متـني 

وقليـل االخطاء قدم فيه عيل فائز 

واحـدة مـن اجمـل مبارياته كما 

ظهر  جالل حسن يقظا ومتمكنا  

لذلـك بقي مرمانـا بمأمن من اي 

خطـر حقيقي وباملقابل شـهدت 

الدقائـق االخرية من هذا الشـوط  

هدفا عراقيا ضائعا بعد ان تسـلم 

بشـار رسـن كـرة مقطوعة من 

حسـني عيل وضعتـه وجها لوجه 

مع الحارس االوزبكي لكنه لعبها 

بطريقة غريبـة اىل الخارج اعقبه 

ابراهيـم بايش بكرة اخرى ذهبت 

اىل الخـارج لينتهي الشـوط االول 

دون  مـن  املضافتـني  بدقيقتيـه 

اهداف .

@60@Ú‘Ó”á€a –@46@Ú‘Ó”á€a@Âfl
لـم تمـض سـوى خمـس دقائق 

عىل  انطـالق الحصة الثانية حتى 

تحركت دكة بدالء منتخبنا بعد ان 

صحح كاتانيتـش االمور بإرشاك 

املهاجـم شـريكو كريم بـدال من 

حسـني عيل  ومحمد قاسـم  بدال 

من امجـد عطـوان بينمـا اجرى 

املنتخـب االوزبكـي تغيـريا واحدا 

محـل  روزوروف  اييـك  بـارشاك 

ساردار رشـيدوف ومع اول ملسة 

لـه تمكـن شـريكو من تسـجيل 

هدف الفوز الثمني بعد ان استثمر 

كرة مرتدة من الحارس اعادها اىل 

الشباك االوزبكية لينقش اسمه يف 

الئحة هدايف املنتخب .

75@Ú‘Ó”á€a –@61@Ú‘Ó”á€a@Âfl
 شـهدت هـذه الفـرتة محـوالت 

عديدة للمنتخـب االوزبكي بهدف 

ادراك التعادل بينما سعى العبونا 

اىل تهدئـة اللعـب قـدر االمـكان  

والقيـام بهجمـات خاطفة بغية 

تعزيز النتيجة وكاد ان يتحقق ذلك 

بعد ان  اسـتثمر بشـار رسن كرة  

خاطئة للمدافع االوزبكي فانفرد 

الواحـد نيماتوف   بالحارس عبـد 

لكن االخـري احبط املحاولة بجراة  

واقتدار  وشـجعت هـذه الفرصة 

منتخبنـا ليهاجـم بقوة فيسـدد 

محمد قاسـم كرة هائلـة ابعدها 

الحـارس اىل ركنيـة لـم تثمر عن 

شـئ   زج بعدها كاتانيتش بعالء 

عبـد الزهـرة عوضـا عـن بشـار 

الفـرتة  هـذه  واختتمـت  رسـن، 

ببطاقـة صفـراء لشـريكو كريم 

إلعثـاره اييـك روزوروف بطريقة 

غري رشعية .

90@Ú‘Ó”á€a –@76@Ú‘Ó”á€a@Âfl@
بـدات هـذه الفـرتة بكرة راسـية 

اىل  مـرت  االوزبكـي  جـالل  مـن 

يمني جالل العراقي  ارسـل بعدها 

اوتابيك شـاكروف كرة اخرى من 

خـارج منطقة الجـزاء ذهبت اىل 

احضان حارسـنا املنتبه  ويف هذه 

اآلونة  خاض  احمد عبد الحسـني 

اول مباراة له مع اسـود الرافدين  

بعـد ان حـل بديال لهمـام طارق، 

ومع مـرور الوقت لـم تهدأ وترية 

االوزبكيني الذين وجدوا انفسـهم 

محرجني امام جمهورهم فبادروا 

بالضغـط املتواصـل عـىل مرمانا  

بمـا اجـرب كاتانيتـش اىل  ارشاك  

املدافع مصطفى محمد معن  بدال 

من شـريكو كريم الذي تاثر  اداؤه 

باالصابة  التـي تعرض لها  عقب 

تسجيله هدف الفوز .

@äÎáËæa@fiái@o”Ï€a
منـح حكم املبـاراة خمس دقائق 

عوضا عن الوقت املهدور شـهدت 

بـدال  جاسـم  فيصـل  مشـاركة 

مـن رضغـام اسـماعيل فيما بدا 

املنتخـب االوزبكي وقد استسـلم 

للخسـارة  فمـرت كراته من دون 

تركيـز  لتنتهـي املبـاراة عراقيـة  

بهدف دون مقابل  .

بغداد/ حارث النعيمي

قدم املدرب السلوي، حارث مبرش، اعتذاره الرسمي 
عن العمـل يف لجنة (3×3) إىل رئيس وأعضاء الهيأة 

اإلدارية التحاد كرة السلة وذلك ألسباب عديدة.
وقـال: مبـرش يف ترصيح له أن اعتـذاري عن مهمة 
العمـل يف لجنـة (3×3) كانت بقرار فـردي يعرفها 
كل من يتعامل بالوسـط السلوي من ضمنها كانت 
اختيـاري عضواً يف اللجنـة وأنا اول مدرب يشـارك 
يف اوملبياد الصني للشـباب والتـي أجريت احداثها يف 

العاصمـة بكـني عـام 2013، وأنا اول مـدرب ومن 
املمكـن اكون األوحد الذي حصل عىل عدة شـهادات 
دوليـة يف عالم (التدريب والتحكيم والتنظيم) ضمن 
املعسـكر الـذي دام 15 يوماً يف العاصمـة القطرية 
الدوحة عـام 2015، وأن كل هذه األمور والتفاصيل 
مثبتـة يف تقرير مفصل عن مشـاركاتي لدى اتحاد 
كرة السـلة، وال وجود ملن ينافسني يف هذا املجال اال 
زمييل املدرب نضال غانم املشارك يف بطوالت دولية.

املوقـع  االجتمـاع يف  أن صياغـة مقـررات  وأكـد: 
اإللكرتوني كانت تحمل كثرياً من االخطاء وعالمات 
االسـتغراب بإعطـاء صفـات لـم يحملهـا البعض 
وتجريـد االَخرين من اي صفة وهذا الخطأ بالتأكيد 

يحتسب عىل من نرش الخرب. منوهاً يف الوقت نفسه 
باالنتبـاه لهـذا األمـر وللتاريخ الذي يحملـه الكثري 

ممن وردت اسماؤهم.
وتابع: أن رغبتي باملشـاركة الفاعلة يف تطوير كرة 
السلة يف مكان يكون اكثر تأثرياً ملا امتلكه من خربة 
تمتد اىل ٣٠ عاما، وسـوف اكـون اول املتواجدين يف 
املؤتمـر الذي يقيمـه اتحادنا املوقر لطـرح االفكار 
وتبادلهـاأ وكذلك من أجل مسـاندة والدعم وللرقي 

بتطوير واقع اللعبة مما عليه االَن.
وبني: أن مسـألة اعتذاري عن هـذه املهمة ال تمس 
اي شـخص او تنتقـص منـه وانـا كنـت ومازلـت 
متواجد لخدمة لعبتنا وبدون مقابل إليماني املطلق 

بالتطوير والتغيري من خالل التعاون مع الجميع.
وعن مسـألة تقييم اداء االتحاد العراقي لكرة السلة 
يف الوقـت الحايل خاصـة بعد النتائـج واالرهاصات 
التي طـرأت مؤخـراً، أوضـح: أن االتحـاد دائماً ما 
يحاول تقديـم االفضل من خالل العمـل الذي يقوم 
به عىل صعيـد الدوريات والبطـوالت الخارجية مع 
توفري كل سـبل النجاح من مدربـني اجانب وكوادر 
طبية وغريها، ولكن يف بعض االحيان يحدث اخفاق 
او تعثر هنـا وهناك واحياناً قد يكون النجاح والذي 
حدث مؤخراً اكيد يعد محط اخفاق يقلق اهل الشأن 

واالختصاص ملا له من مردود سلبي عىل سمعة كرة 
السلة العراقية، وبالتايل قد تحىل اتحادنا بالشجاعة 
وتحمله للمسـؤولية كافة عن تلـك اإلخفاقات عرب 
وسـائل اإلعالم، وهـذا يشء جيد مـن وجهة نظري 
الشـخصية، وكانت احد اهم االسـباب للخسـارة يف 
املباريـات االربع هـو املدرب وعن كيفيـة اختياراته 
قبـل البطولـة واثناء املباريـات، حيث دائمـاً كانت 
ما تشـري النتائج اىل هـذا بفارق قليل مـن النقاط.

وتابـع: عـن الخطط املسـتقبلية الواجـب توافرها 
مـن اجل االرتقاء بمسـتوى كرة السـلة، إذ يجب يف 
الوقت الحـايل تكاتف جهـود الجميـع للخروج من 
هذه املرحلة من خالل التخطيط الداخيل والخارجي 
السـليم أو من خـالل التواصـل مع االتحـاد الدويل 
واالسـيوي لتوفري خرباء يف التخطيط، لوضع حجر 
االسـاس واالنطالق لبناء مرحلة جديدة وفق قاعدة 
حقيقيـة ترفـد املنتخبـات جميعها. مشـرياً إىل أن 
مسـألة التعاقد مع مدربني اجانب للفئات العمرية 
حرصاً ال ارى جـدوى منها وعدم التعاقد مع مدرب 
اجنبـي للمنتخـب الوطني يف هـذه املرحلة والرتكيز 
عىل االكاديميات واملدارس وهذا ما طرحه االتحاد يف 

اجتماعه االخري ونتمنى املعالجة الرسيعة.
أما عن الخالفـات التي أجريت مؤخراً داخل وخارج 
البيت السـلوي، فأبـدى رأيه قائالً: يبـدو ان هنالك 
ازمة ثقة بني االتحاد وبعض االشـخاص املعارضني 
لعملهم وهـذا يشء خطر وال يصب بمصلحة اللعبة 
بشـكل خاص، ومن هنـا ادعو جميـع االطراف اىل 
الجلوس عىل طاولـة الحوار وتقديم مصلحة اللعبة 
العامة عىل املصالح الشـخصية إلنهـاء هذه االزمة 
وباملقابل عىل اتحادنا املوقر توسـيع دائرة التعاون 
مـع الجميع مع خلق لجان للعمـل والتطوير وعدم 
اهمال احد من الرموز السـلوية املهمة  لالسـتفادة 
مـن خرباتهم وانـا واثق من نجاح التعـاون لو كان 
بنوايـا صادقـة وعـدم تشـكيك من اي طـرف، مع 
تمنياتـي للجميـع بالتوفيق واالسـتمرار بتصحيح 
املسـار من خالل اختيار الشخص املناسب يف املكان 

املناسب.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
االوسـاط الرياضية واالعالميـة والصحفية قدمت 
تعازيها الحـارة اىل عضو الهيئـة العامة لالتحاد 
العراقي للصحافة الرياضية احسـان املرسومي 
وذلك لوفاة شـقيقته ... سائلني الله العيل القدير 
ان يتغمـد الفقيـدة برحمته الواسـعة ويسـكنها 
جنـات الفـردوس ويـرزق اهلهـا ومحبيهـا الصرب 

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

نادي نفط ميسان الريايض اعلن اصابة عضو املكتب 
االعالمي للنادي وليد املرسـومي بفايروس كورونا 

املسـتجد، امنياتنـا الصادقـة بالشـفاء العاجـل 
للزميل املرسومي وان يلبسه الرحمن ثوب الصحة 
والعافيـة التامتـني، وان يعود لعائلته وملمارسـة 
عمله املهني من جديد خالل االيام القليلة املقبلة.

 ************************
صـدر اول امـس االحـد العـدد الثانـي والعـرشون 
لصحيفة رشطاوي التي تصدر عن الدائرة االعالمية 
لنادي الرشطة الريايض.. العدد تضمن مجموعة من 
املواضيع التي تخص فرق النادي االخرض والبطوالت 
التي تشـارك فيها عىل املسـتوى املحـيل، فضال عن 
موضوعـات اخـرى تخـص رياضتنا املحليـة... كل 

التوفيق والنجاح ألرسة الصحيفة املميزة.
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سـقطت إيرلنـدا الشـمالية أمـام ضيفتهـا الواليـات املتحدة 
2-1 يف بلفاسـت يف مبـاراة دوليـة ودية يف كرة القـدم يف إطار 
اسـتعدادات األوىل للتصفيـات األوروبية املؤهلة لـكأس العالم 
FIFA قطـر 2022™. ومنح العب بوروسـيا دورتموند األملاني 
الواعـد جيوفانـي رينا (18 عامـا) التقدم للواليـات املتحدة يف 
الدقيقة 30، وعزز العب وسـط تشـيليس اإلنكليزي كريستيان 
بوليسيتش تقدمها مطلع الشوط الثاني من ركلة جزاء .(60) 
وسـجل مهاجم ابردين اإلسكتلندي نيال ماكغني هدف الرشف 
ألصحـاب األرض يف الدقيقـة 88. وتسـتعد إيرلنـدا الشـمالية 
السـتضافة بلغاريـا األربعـاء املقبـل يف الجولـة الثالثـة مـن 
منافسـات املجموعـة الثالثة مـن التصفيـات املونديالية التي 

استهلتها بالخسارة أمام ايطاليا صفر2- الخميس املايض.
ويف لقاء ودي آخر، فاز املنتخب اليوناني عىل نظريه الهندورايس 
2 - 1 يف تيسـالونيكي. وتدين اليونان بفوزها اىل مهاجم فيليم 
تيلبورغ الهولندي إيفانغيلوس بافليديس الذي سـجل ثنائية يف 
الدقيقتني 14 و59، فيما سـجل دييغو لوبيـس الهدف الوحيد 

لهندوراس يف الدقيقة 41.

تسـبب الربازييل مارسيلو، الظهري األيرس لريال مدريد، يف حالة 
من الجدل خالل الساعات املاضية، بعدما انتهك الالعب، قواعد 

الحجر الصحي يف إسبانيا.
وذكـرت صحيفة مونـدو ديبورتيفو أن مارسـيلو أصبح بطل 
الروايـة يف ريال مدريد يف السـاعات املاضية، ألسـباب ليس لها 
عالقة بكرة القدم، لكن بسـبب رحلته إىل فالنسـيا مع عائلته، 
وانتهـاك قواعد اإلغـالق يف مدريد. وأضافت أن مارسـيلو نرش 
صـورة مع عائلته يف شـواطئ فالنسـيا، مما فجـر الكثري من 
االنتقادات، وفتح ملف له من الحكومة املحلية يف فالنسـيا ألنه 
انتهك قواعد الحجر الصحي بدخول إقليم فالنسـيا دون سبب 
مـرشوع، وشـوهد دون قناع يف الشـاطئ. وختمـت بأنه عىل 
الرغم من كل هذا، إال أن مارسـيلو يتسـم بالهـدوء تجاه هذه 
املشـكلة، خاصة أنـه حصل هو وزوجته، عـىل إذن للذهاب إىل 

فالنسيا من أجل مسألة شخصية.

واصـل املنتخـب األملانـي أداءه الجيد يف 
التصفيات األوروبية املؤهلة إىل نهائيات 
كأس العالم FIFA قطر 2022™ وحقق 
الفوز عىل مستضيفه املنتخب الروماني 
بهـدف دون رد يف إطـار الجولـة الثانية 

من مباريات املجموعة العارشة.
أحرز سريج غنابري هدف فوز املاكينات 
األملانيـة يف الدقيقة 16 مـن زمن اللقاء 
الرومانيـة  العاصمـة  يف  أقيـم  الـذي 

بوخارست.
ورفع املنتخب األملاني رصيده إىل 6 نقاط 
يف الصـدارة بفارق األهداف أمام أرمينيا 
التي واصلت انطالقاتها املميزة وحققت 
فوزها الثانـي عىل التـوايل بتغلبها عىل 
ضيفتها أيسلندا بهدفني دون رد يف إطار 

الجولة ذاتها.
وافتتـح تيغران بارسـيغيان التسـجيل 
ألرمينيـا يف الدقيقـة 53 قبـل أن يحرز 
خوريـن بايراميـان الهـدف الثانـي يف 

الدقيقة 74.
ويف آخـر مباريات الجولـة ذاتها ضمن 
منتخـب  حقـق  العـارشة  املجموعـة 
مقدونيا الشـمالية فوزاً عريضاً قوامه 
خمسـة أهـداف دون رد عـىل نظـريه 
الفريق  منتخـب ليختنشـتاين فتقـدم 
إىل املركـز الثالـث بفارق األهـداف أمام 

رومانيا.
للمانشـافت  األوىل  الفرصـة  وكانـت 
عندما سدد كاي هافريتس كرة بيرساه 
تصـدى لها الحـارس الروماني فلورين 
كونسـتانتان نيتا يف الدقيقة التاسـعة، 
بيـد أن هافريتـس نجـح يف تمرير كرة 
حاسـمة زاحفة داخل املنطقـة تابعها 
جنـاح بايـرن ميونيـخ غنابـري داخل 

الشباك .(16) 
وكاد املنتخـب األملانـي يضيـف الهدف 
الثاني لكن تسـديدة جوشـوا كيميتش 

اصطدمت بالعارضة يف الدقيقة 19.
ويف أول محاولـة خطرة لرومانيا سـدد 
رازفـان مارين كرة قوية من مشـارف 
املنطقـة تصـدى لهـا مانويـل نوير يف 

الدقيقة 26.
واسـتمرت االفضلية للمنتخـب األملاني 
وأنقـذ حـارس رومانيـا مرمـاه مرتني 
تواليـاً األوىل عندمـا خـرج ليبعـد كرة 
برأسـه قبل ان يصل اليها لوروا سـاني 
(49) ثم تصدى لكرة ليون غوريتسـكا 
الصاروخيـة بعـد مجهود فـردي رائع 

لسانيه .(51) 
ومرة جديدة تدخـل الحارس الروماني، 

أحد نجـوم منتخـب بالده، إلبعـاد كرة 
خطـرية لغنابـري (60). ثـم سـنحت 
فرصـة ذهبية للبديل تيمو فرينر عندما 
انفـرد بالحـارس لكـن األخـري تصدى 

ملحاولته برباعة .(80) 
وأنقـذ نويـر مرمـاه من هـدف أكيد يف 
الثوانـي األخرية عندما تصـدى ملحاولة 
نيكوالي ستانسيو بعد كرة خاطئة من 

سانيه.
وعـاد املنتخـب اإليطايل بفوز مسـتحق 
2 -صفـر يف  البلغـاري  عـىل مضيفـه 
صوفيا يف الجولة الثانية من منافسـات 

املجموعة الثالثة.
وفـرض املنتخب اإليطـايل أفضليته عىل 
مجريات املباراة لكنه انتظر الدقيقة 43 
الفتتاح التسـجيل عـرب مهاجم تورينو 
أندريا بيلوتي من ركلة جزاء، فسـددها 
قويـة بيمناه عىل يمـني الحارس بالمن 
إيلييف.وطمأن مانويـل لوكاتييل، بديل 
ستيفانو سنيس، أنصار املنتخب اإليطايل 
بإضافتـه الهدف الثانـي يف الدقيقة 82 
مـن تسـديدة رائعة من داخـل املنطقة 
لعبهـا بيمناه يف الزاوية اليرسى البعيدة 

للحارس إيلييف.
وهو الفـوز الثاني عىل التـوايل إليطاليا 
بعد األول عىل إيرلندا الشمالية بالنتيجة 
يف  موقعهـا  فعـززت  الخميـس  ذاتهـا 
الصـدارة برصيـد سـت نقـاط بفـارق 
األهـداف أمـام سـويرسا الفائـزة عىل 
ضيفتهـا ليتوانيـا بهدف مبكـر لجناح 
ليفربـول االنكليزي شـريدان شـاكريي 

.(2)
أفلـت املنتخب اإلسـباني لكـرة القدم، 
بطل العالم عام 2010، من فخ مضيفه 
الجورجي، بقيادة مدربه الفرنيس وييل 
سـانيول، وقلب تخلفه إىل فـوز قاتل 2 
- 1 يف تيبيليـيس يف الجولـة الثانيـة من 

منافسات املجموعة الثانية.
ونجحت جورجيـا يف افتتاح التسـجيل 
مـن هجمة مرتدة عرب كفاراتسـيخيليا 
عندما اسـتغل خلوه مـن الرقابة وكرة 
عىل طبق من ذهب من أوتار كيتيشفييل 
فانطلق من الجهة اليرسى وتوغل داخل 
املنطقـة قبل ان يسـددها بيـرساه عىل 

يسار الحارس سيمون .(43) 
ودفع أنريكـه بمارتينيس وأوملو مطلع 

الشـوط الثاني وقبل أن يرشك ألكانتارا 
يف الدقيقـة 55، فنجـح منتخب بالده يف 
إدراك التعـادل عرب فريان توريس عندما 
اسـتغل كرة عرضية من ألبا من الجهة 
اليـرسى فتابعهـا بيمنـاه من مسـافة 

قريبة داخل املرمى الخايل .(56) 
وتابع انريكه تبديالت وأرشك العب وسط 
أتلتيكو مدريـد ماركوس يورنتي مكان 
املدافع بيدرو بورو، قبل أن يلعب ورقته 
االخـرية بإرشاكـه ميـكل اويارسـابال 
مكان بوسـكيتس (72)، وأثمر الضغط 
هدفا قاتال يف الدقيقة الثانية من الوقت 
بـدل الضائـع عندمـا اسـتلم اوملو كرة 
من ألبـا خارج املنطقة فسـددها قوية 
بيرساه حـاول الحارس لوريـا إبعادها 
فلمست يديه وسـكنت الزاوية اليرسى 

البعيدة ملرماه .(90+2) 
ورفعت اسـبانيا رصيدها اىل أربع نقاط 
يف املركـز الثانـي بفـارق نقطتني خلف 
السويد التي حققت فوزها الثاني تواليا 
عندما تغلبت عىل مضيفتها كوسوفو 3 

-صفر.
وواصل العمـالق زالتان إبراهيموفيتش 

تألقـه يف ثاني مبـاراة بعـد عودته عن 
اعتزالـه وقاد السـويد إىل فوز كبري عىل 

مضيفته كوسوفو 3 -صفر.
وصنـع إبراهيموفيتـش الهدفـني األول 
للودفيغ أوغوستينسـون عندما مرر له 
كرة أمـام املرمى سـددها بيمناه داخل 
املرمـى (12)، والثانـي ملهاجـم ريـال 
سوسـييداد ألكسـندر ايسـاك بتمريرة 
داخل املنطقـة تخلص بها من مدافعني 

قبل أن يسددها داخل املرمى.
وسـجل سيباسـتيان الرسـون الهـدف 

الثالث من ركلة جزاء يف الدقيقة 70.
وكان إبراهيموفيتـش قـاد السـويد إىل 
الفوز عىل جورجيا بهدف وحيد سـجله 
فيكتور كاليسـون بتمريرة من مهاجم 

ميالن اإليطايل.
وتخـوض اسـبانيا مباراتهـا الثالثة يف 
كوسـوفو  ضيفتهـا  ضـد  التصفيـات 
األربعـاء املقبـل، فيمـا تلعـب السـويد 
مباراة دولية ودية ضد إستونيا يف اليوم 

ذاته.
وقـاد مهاجـم توتنهـام هـاري كايـن 
مواصلـة  إىل  إنكلـرتا  بـالده  منتخـب 
انطالقته الجيدة يف التصفيات األوروبية 
 FIFA املؤهلـة لنهائيـات كأس العالـم
قطـر 2022™، بمسـاهمته الفعالة يف 
الفـوز الثمني عـىل مضيفـه األلباني 2 
-صفـر يف تريانـا يف الجولـة الثانية من 

منافسات املجموعة التاسعة.
ومنـح كاين التقدم إلنكلـرتا يف الدقيقة 
38، وصنع الهدف الثاني لنجم تشيليس 

مايسون ماونت يف الدقيقة 63.
وكانت انكلرتا، رابعة النسخة األخرية يف 
روسـيا عام 2018، كـرشت عن أنيابها 
مبكـرا بفوز كبـري عىل ضيفتها سـان 

مارينو -5صفر الخميس املايض.
وانفـردت إنكلـرتا بصـدارة املجموعـة 
برصيـد 6 نقـاط بفارق نقطتـني أمام 
بولندا التي اكرمت وفادة ضيفتها أندورا 

بثالثية نظيفة.
وفـرض مهاجم بايـرن ميونيخ األملاني 
روبرت ليفاندوفسـكي نفسـه نجما يف 
املباراة بتسـجيله هدفـني يف الدقيقتني 
30 و55، وأضاف كارول سفيديرسـكي 

الهدف الثالث (88).
وتتفوق بولندا بفارق االهداف عن املجر 
التي تغلبت عىل مضيفتها سان مارينو 
بثالثة أهداف آلدم شاالي (13 من ركلة 
جـزاء) ورونالد شـاالي (71) ونيمانيا 

نيكوليتش (88 من ركلة جزاء).
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قـال تقرير صحفـي، إن جيانلويجي بوفـون حارس مرمى 
يوفنتـوس، يفكـر يف الرحيـل مجـدًدا عـن صفوف السـيدة 
العجـوز بنهاية املوسـم الجاري. وحسـب صحيفة الجازيتا 
ديللو سبورت، فإن بوفون يعيش لحظات مضطربةوختمت 
بأنه سيتعني عىل بوفون، العثور عىل فريق جديد، لكن إذا لم 

تأٍت هذه الفرصة، فيمكن أن يقرر إنهاء مسريته واتخاذ 
قـرار االعتـزال. وكان بوفـون قد رحل عـن يوفنتوس يف 
صيـف 2018 لينضم إىل باريس سـان جريمـان، قبل أن 

يعـود لليـويف مجدًدا بعد موسـم واحـد فقط يف 
باريس.
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حقـق حامل اللقب لوس أنجليس ليكرز فـوزه الثاني عىل التوايل يف 
الـدوري األمريكـي للمحرتفـني 96 - 93، بفضل 24 نقطة سـجلها 
دينيس رشودر ليسـاهم يف انتصار غري مقنـع لفريقه عىل أورالندو 
ماجيك بعد أربع خسـارات متتالية. وهذا هو الفوز الثاني عىل التوايل 
لليكـرز بعـد أربع خسـارات متتالية منـذ إصابة نجمـه ليربون 
جيمس بالتـواء يف الكاحـل األيمن، لينضـم النجم اآلخر 

أنتوني ديفيس.
وأضـاف كايل كوزما 21 نقطة لليكرز الذي عاد 
إىل السـيطرة عـىل أجـواء املبـاراة بعدما كان 
متخلفاً بخمس نقاط قبل نحو سبع دقائق 
من نهاية الشـوط الرابع أمام ثاني أسوء 

فرق املنطقة الرشقية.
وسـجل ليكرز سلسلة من 12 نقطة يف 
مقابـل نقطة واحدة ليتقـدم بفارق 
سـبع نقـاط قبل مـا يقـارب ثالث 
دقائق مـن نهاية املبـاراة. لكن مع 
إهدار الفرص من قبل ليكرز، تمكن 
ماجيك يف النهاية من تقليص الفارق 

إىل ثالث نقاط.
وحظـي العب أورالنـدو أوتو بورتر 
جونيـور بفرصـة لفـرض التعادل 
يف اللحظـات األخـرية، لكـن رميته 
الثالثيـة ارتدت من إطار السـلة، ما 
أثمر فوزاً منتظراً لليكرز الباحث عن 

تعويض سلسلة من النتائج السيئة.
وقال العـب ليكـرز ماركيـف موريس 
بعد املبـاراة: ”ارتكبنا بعـض األخطاء يف 
النهاية، ولم نتمكن من التسـجيل، لكننا 
حققنـا الفـوز وننظـر إىل تحقيـق الفوز 
التايل“. من جهته، قال مدرب الفريق فرانك 
فوغـل إّنـه ”بالتأكيد لم تكـن األمور جيدة، 

لكننا قدمنا أداء جيداً، لقد سـجلنا تسـديدات عالية الجودة“. واختتم 
حديثـه قائالً: ”أعتقد أنه فـوز جيد لرجالنا، وأنا فخـور باألداء الذي 
قدموه“. ويف تشارلوت، سـجل ديفني بوكر 35 نقطة وأضاف كريس 
بول 16 أخرى، ليقـودا فينيكس صنز للفوز عىل هورنتس 101 - 97 
بعد التمديـد. وأحرز ميكال بريدجز 13 نقطة وسـت عمليات خطف 
للكرة هو األعىل يف مسـريته، بينما سجل ديندر آيتون البالغ 22 عاماً 
14 نقطـة و14 مرتدة ليقفز صنز إىل املركـز الثاني يف ترتيب املنطقة 

الغربية مع 31 انتصاراً و14 هزيمة.
وسـجل لهورنتـس ديفونـت غراهـام 30 نقطة، وتـريي روزيري 22 
نقطة، لكنها لم تمنع الخسـارة، رغم أن السلسلة التهديفية لغراهام 

من ثماني سالت متتالية فرضت تمديداً بعد التعادل 90-90.
ورغـم الهزيمة، بقي هورنتس متقدماً عـىل أتالنتا يف املركز الخامس 
باملنطقة الرشقية، بعد سقوط هوكس 126 - 102 أمام دنفر ناغتس.
وسـجل آرون غـوردون 13 نقطـة يف أول ظهـور لـه مـع دنفر الذي 
اسـتقطبه يف املوعد النهائي لالنتقاالت األسـبوع املـايض. ويف مباراة 
أخـرى، فـرض يس جاي ماكولوم نفسـه بطالً يف اللحظـات األخرية، 
عندما سـجل سـبعاً من نقاطه الـ23 يف الدقيقتني األخريتني ليساهم 

يف فوز بورتالند ترايل باليزرز 117-122 عىل تورونتو رابتورز.
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أفـاد تقريـر صحفـي بوجـود رصاع 
إنجليزي للحصول عـىل خدمات قائد 

فريق اليبزيج، مارسيل سابيتزر.
مارسـيل  النمسـاوي  عقـد  وينتهـي 
سابيتزر صيف 2022، وال يريد اليبزيج 

التخيل عنه دون مقابل.
وأكـدت صحيفـة بيلـد األملانيـة، أن 3 
أندية من الربيمريليـج وهي ليفربول 
ومانشسـرت يونايتـد وتوتنهام، تهتم 
مارسـيل  توقيـع  عـىل  بالحصـول 
سابيتزر. ويعترب سابيتزر (27 عاًما) 
مـن أهـم العبـي الوسـط يف أوروبا 

بآخـر 3 أعوام، وسـجل 7 أهداف إىل جانب 6 
تمريرات حاسمة يف 31 مباراة هذا املوسم.

وأضافت الصحيفـة أن توتنهام يبدو األقرب 
لضم سـابيتزر، يف وقت يبحـث فيه ليفربول 
عن العـب يمكنـه تعويض الرحيل الوشـيك 
لجورجينيو فينالدوم، أما مانشسـرت يونايتد 
لن يتوقف عن تعزيز صفوف الفريق استعداًدا 
للموسـم املقبل. وُيقدر اليبزيج قيمة الالعب 
بنحو 36 مليون جنيه إسـرتليني، رغم تبقي 
12 شهرًا فقط يف عقده، علًما بأن النمساوي 
انتقل للفريـق األملاني عام 2014 ولعب معه 

أكثر من 160 مباراة.
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واشنطن / متابعة الزوراء:
 تراجعت املزاعم الخاطئة واملضللة 
حول الشؤون السياسية األمريكية، 
بعـد تعليـق رشكـة تويرت حسـاب 
الرئيـس األمريكـي السـابق دونالد 
ترامـب نهائيا بعد أحداث الشـغب 

الدامية يف الكابيتول يف ٦ يناير.
واتخـذت تويـرت املبـادرة وتبعتهـا 
فيسـبوك عـىل وقـع تخوفهما من 
املزيـد مـن التحريض عـىل العنف، 
بعد أشـهر مـن التشـكيك يف نتائج 
االنتخابـات الرئاسـية التي فاز بها 

جو بايدن.
ومع إسـكات ترامب ووجود بايدن 
الخجـول إعالميا نسـبيا وغياب أي 
انتخابات يف األفق، يركز األمريكيون 
وطـرح  االقتصـادي  التعـايف  عـىل 
اللقاحات ضد كوفيد – ١٩ من دون 
أن ينخرطـوا بالكامـل بالسياسـة 

كما كانوا يف ٢٠٢٠.
وقـال خـرباء إّن تراجـع األكاذيب 
السياسـية عائد إىل التحول يف دورة 
األخبار أكثر منه إىل تغري جوهري يف 
كيفية نرش النـاس للمعلومات غري 

الدقيقة.
لكّن ”أهـم عنرص منفرد كان إبعاد 
ترامـب عـن املنصـات اإلعالمية“، 
بحسـب راسـيل مورهيـد املؤلـف 
املشارك يف كتاب ”الكثري من الناس 
يقولون“ وهو العنوان الذي يشري إىل 
أحد أشهر التعابري التي يستخدمها 
ترامب حني يبـدأ الرتويج لنظرياته 

غري املثبتة.
وأفاد مورهيد أّن األمر ”أزال عاصفة 
يومية مـن املعلومـات املضللة من 

البيئة“ السياسية.
للقصـف  التعـرض  وتابـع ”عـدم 

(اإلعالمي) يسـاعد أجهـزة املناعة 
ضـد التضليل اإلعالمـي لدى الناس 

عىل إعادة ضبط نفسها والتعايف“.
لكّن هذا التأثري سيكون مؤقتا عىل 
األرجـح يف بيئـة إلكرتونيـة حيـث 
للمعلومات  تشـّكل األخبار مصدرا 
املضللة. فعىل سبيل املثال، ازدهرت 
نظريات املؤامرة حول اللقاحات يف 

.٢٠٢١
وقال مورهيد إن ”عمل الحكومة يف 
أفضل حاالته ليس مسـليا. وإدارة 
بايـدن مصممة عـىل أن تكون غري 
مسـلية. ومع ذلك يمكننا أن نتوقع 
أن يزيـد حجـم املعلومـات املضللة 

عندما نقرتب من االنتخابات“.

وكان لـدى ترامـب أكثـر مـن ٨٨ 
مليـون متابع عندما ُعلق حسـابه 

عىل تويرت.
وإىل جانب منشوراته عىل فيسبوك، 
كانت تغريداته عرب تويرت وسـيلته 
األساسية لطرح ادعاءات دون أدلة 
تفيـد أن تزويـر االنتخابـات كلّفه 
واليـة رئاسـية ثانية. وخـرس أكثر 

من ٦٠ قضية أمام القضاء.
ويقوم باحثون حاليـا بتحليل آثار 
املعلومـات املضللة عـن االنتخابات 
والحظر عـىل ترامب، لكن دراسـة 
أن  أظهـرت  ديسـمرب  يف  مبكـرة 
التـي  اللطيفـة  التحذيـر  إشـارات 
تصـف تغريداتـه عىل أنهـا تحتوي 

عىل معلومـات غري مؤكدة لم تمنع 
مشاركتها.

ويف الواقـع، مالت تلك التغريدات إىل 
االنتشـار لفرتة أطول وأبعد، وربما 

عكس ذلك والء مؤيدي ترامب له.
وتم منع فقط مشاركة التحذيرات 
القوية من تغريدات ترامب الكاذبة 

واملضللة.
وقـال جوشـوا تاكر أسـتاذ العلوم 
السياسية والخبري يف علوم البيانات 
ووسـائل التواصـل االجتماعـي يف 
املصـدر  ”كان  نيويـورك  جامعـة 
يف  املضللـة  للمعلومـات  الهائـل 
العـام ٢٠٢٠ يتعلـق بنزاهـة هذه 

االنتخابات“.

وأضاف ”لدينا هـذا الوضع الغريب 
ثلثـا الجمهوريـني  حيـث ال يـزال 
كانـت  االنتخابـات  أن  يعتقـدون 
مـزورة. وبقيت املعلومـات املضللة 
تثـري اهتمامـا يف الفـرتة الفاصلة 
التي امتدت شهرين ونصف الشهر 
بـني نوفمـرب وحفـل التنصيب ألنه 
كان هنـاك سـؤال لـم تتـم اإلجابة 
عليه حول من سيكون رئيسا يف ٢١ 

يناير“.
وتابـع ”بات هذا السـؤال أقل إثارة 

لالهتمام بعد ٢١ يناير“.
لكن نظريـات املؤامرة لـم تتوقف. 
وبعـد تنصيب بايـدن، ادعت حركة 
”كيـو – أنـون“ لليمـني املتطـرّف 

األمريكي أّن ترامب سـيعود للحكم 
يف ٤ مـارس، مـا دفـع الحكومـة 
التخـاذ خطوات لتأمـني الدفاع عن 

واشنطن العاصمة.
ومـر ذاك اليـوم بال أي أحـداث، ما 
زاد من تهميش الحركة التي تدعي 
بـال أسـاس أن بايـدن ومسـؤولني 
مـن  جـزء  آخريـن  ديمقراطيـني 
عصابة عاملية لعبادة الشيطان من 

املتحرشني باألطفال.
سـبب  أخـرى  دراسـات  وأبـرزت 
مشـاركة  يف  النـاس  اسـتمرار 
معلومات غري دقيقة. فقال باحثون 
يف وقـت سـابق من هذا الشـهر إن 
األمريكيني يتشاركون األكاذيب عىل 
االجتماعي ألنهم  التواصل  وسـائل 
ببسـاطة ال يهتمون ملعرفـة ما إذا 

كان املحتوى دقيقا أم ال.
وبالنسبة إىل تاكر، أدى تسلم بايدن 
مـن  العـرشات  ورفـض  السـلطة 
القضايا أمـام املحاكـم إىل أن عددا 
أقل من الناس مقتنعون بأن إبعاده 
عن منصـات التواصـل االجتماعي 

يمثل تهديدا لحرية التعبري.
وقـال ”إحدى فوائد شـبكة تواصل 
اجتماعي هـي القدرة عىل التواصل 
مع أصدقائك“، مشريا إىل فيسبوك.

إنهـم  النـاس  ”يقـول  وتابـع 
سـيغادرون لكن مـن الصعب حقا 

كرس تأثري هذه الشبكات“.
ودون تويرت وفيسـبوك ألقت القليل 
من املقابـالت التلفزيونيـة الباهتة 
الضوء عىل العزلة النسبية لرتامب، 
رغم أن مسـاعدي الرئيس السـابق 
يقولـون إنـه قـد يطلـق منصتـه 
االجتماعـي  للتواصـل  الخاصـة 

للمساعدة يف عودته.
وأوضـح جيسـون ميلر املستشـار 

ترامـب  حملـة  باسـم  واملتحـدث 
لهـوارد   ،٢٠٢٠ لعـام  االنتخابيـة 
بـاز“  برنامـج ”ميديـا  كورتـز يف 
عىل قنـاة فوكس نيـوز، أن ترامب 
التواصـل  وسـائل  إىل  ”سـيعود 
االجتماعـي يف غضون شـهرين أو 

ثالثة عىل األرجح“.
ترامـب  عـودة  أن  ميلـر  وأضـاف 
”منصتـه  خـالل  مـن  سـتكون 
الخاصـة“ التي سـتجذب ”عرشات 
املاليـني“ مـن املسـتخدمني الجدد 

و“تعيد تعريف اللعبة بالكامل“.
سـيكون  يشء  ”هـذا  أن  واعتـرب 
األكثر شـعبية يف وسـائل التواصل 
االجتماعـي. سـتعيد تعريف اللعبة 
بالكامـل، وسـوف ينتظـر الجميع 
ويتفرجون لـريوا ما يفعله الرئيس 
ترامـب، لكنهـا سـتكون منصتـه 

الخاصة“.
مـن  العديـد  أن  إىل  ميلـر  وأشـار 
الـرشكات تواصلـت مـع الرئيـس 
األمريكي السابق ويجري محادثات 

مع فرق حول املنصة الجديدة.
هـذه  أن  الخـرباء  بعـض  ويـرى 
الترصيحات ليسـت أكثر من دعاية 
إعالميـة للرتويـج ملنصـة ترامـب 

وتهيئته للعودة للحياة السياسية.
وقال تاكـر ”ترامـب يتحمس لبدء 
أشـياء جديـدة إذا كان يعتقـد أنه 
يستطيع جني األموال. ولكن هناك 
الكثـري مـن األسـباب التـي تجعل 
املنصـات  عـىل  ينشـطون  النـاس 

االجتماعية غري السياسية“.
وتابع ”تيـك توك أو كلـوب هاوس 
تتوجه للسـوق األمريكية بأكملها. 
وجود منصة مرتبطة برتامب يعني 
أن الكثـري مـن النـاس لـن يقرتبوا 

منها“.

القاهرة/متابعة الزوراء:
 أطلقت مؤسسـة «ماعت» للسالم 
والتنميـة وحقوق اإلنسـان حملة 
حقوقيـة تحـت عنـوان «بـال ذنب 
األسطل يقبع يف السجون الرتكية»، 
الـدويل  املجتمـع  فيهـا  تطالـب 
بالتحـرك الفـوري والضغـط عـىل 
الحكومة الرتكية مـن أجل اإلفراج 
عـن الصحفـي الفلسـطيني أحمد 

األسطل.
وقـال أيمن عقيل رئيس مؤسسـة 
ماعـت إن اعتقـال األسـطل يمثل 
اعتداء عـىل حرية الـرأي والتعبري، 
مطالبا الحكومـة الرتكية باإلفراج 
عنه، كمـا حمل الحكومـة الرتكية 
حيـاة  عـىل  الحفـاظ  مسـؤولية 
األسطل يف ظل تردد أنباء من عائلته 
عن تعرضه للتعذيب املمنهج وسوء 

املعاملة يف السجون الرتكية.
واعُتقـل األسـطل املقيـم يف تركيا 
منذ ٧ أعوام، يف ٢١ سـبتمرب ٢٠٢٠ 
بشكل غري مربر، حيث تم اختطافه 
عالنية أمام املارة من أحد شـوارع 
إسـطنبول أثنـاء بحثه عـن منزل 
جديـد، وفقـا لعائلته  التـي أكدت 
اقتحـام منزله من قبـل مجهولني 
أثناء غيابه عن املنـزل هو وأرسته 
قبـل واقعة االختطاف بأسـبوعني، 
الكمبيوتـر  رسقـة  تمـت  حيـث 
الشـخيص وبعض األوراق وامللفات 

الخاصة بعمله.
وظلـت السـلطات الرتكيـة تنكـر 
اعتقال األسـطل، ونتيجة الضغوط 
التي مارستها املنظمات الحقوقية، 
اعرتفت تركيا باحتجاز الصحفي يف 
١٩ أكتوبر ٢٠٢٠، دون أمر قضائي، 

بتهمة التجسس، وهي التهمة التي 
وجهتهـا السـلطات الرتكية للكثري 
من املراسـلني األجانـب العاملني يف 
تركيا لصالح وسائل إعالم أجنبية.

 وطالب عقيـل السـلطات الرتكية 
الحقوقيـة  تعهداتهـا  باحـرتام 
وااللتـزام باتفاقيـة األمـم املتحدة 
مـن  وغـريه  التعذيـب  ملناهضـة 
رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية 

أو الالإنسانية أو املهينة.
وأشـار إىل أن الهدف األسـايس من 
الحملـة التـي أطلقتهـا مؤسسـة 
ماعـت هـو اإلفراج عـن الصحفي 
عـىل  الضـوء  وتسـليط  األسـطل 
االنتهـاكات التي ترتكبها الحكومة 

الرتكية.
شـقيق  األسـطل  غسـان  وطلـب 
الصحفـي املعتقـل مـن املجتمـع 
الدويل واإلجـراءات الخاصة ملجلس 
املبارش  التدخـل  اإلنسـان  حقـوق 
إلنهـاء االعتقال القرسي لشـقيقه 
املعتقـل منذ ٦ أشـهر دون تقديمه 

للمحاكمة.
يف  العائلـة  اسـتمرار  عـىل  وأكـد 
مالحقـة الحكومـة الرتكيـة عـىل 

املسـتوى الـدويل ملسـؤوليتها عـن 
جملة مـن االنتهاكات الجسـمية، 
والتـي تشـمل االختفـاء القـرسي 
والتعذيـب  التعسـفي  واالعتقـال 

ومنعه من املحاكمة العادلة.
وذكر شـقيق الصحفي أنه اختفى 
يف ظـروف غري واضحـة ولم تعرف 
تفاصيلها بعد، الفتا إىل أن شـقيقه 
غادر اإلمارات منذ سـنوات باتجاه 
تركيـا، وأنـه يقيـم هنـاك بشـكل 

قانوني.
وأضـاف ”كان قلمه يعمل من أجل 
خدمة األمة وفلسـطني، ورفض أن 
يكـون أداة يف يـد أي جهـة، وكان 
صاحـب موقف ومبدأ“. واسـتنكر 

ما جرى معه.
ونوه األسـطل إىل أن العائلة تخىش 
ابنهـا، خاصـة وأنـه  عـىل حيـاة 
مريـض بالرسطـان ويعيـش عىل 
األدوية، مضيفا “نحمل السـلطات 
الرتكيـة املسـؤولية الكاملـة عـن 
حياته، خاصة وأنه مريض رسطان 
الغدد”. وطالبـت نقابة الصحفيني 
الفلسـطينيني السـلطات الرتكيـة 

بالكشف عن مصري األسطل.

هونغ كونغ/ا.ف.ب:
انطلق معرض الفائزين بمسابقة «وورلد برس فوتو» 
األحد يف هونغ كونغ يف موقع خاص بعد تراجع جامعة 
خاصة عن اسـتضافته كما كان مقرراً، ألسباب أمنية 
جراء عرض صـور للتظاهرات املؤيدة للديمقراطية يف 

املدينة سنة ٢٠١٩.
ويأتي إلغاء الحدث الذي يشـكل واجهة ألبرز مسابقة 
سنوية للتصوير الصحفي يف العالم، يف وقت تشن بكني 
والسـلطات املحلية حملة رشسـة ضد حركة مطالبة 
بالديمقراطيـة.وكان مقرراً انطـالق املعرض يف األول 
مـن مـارس/آذار يف جامعـة هونغ كونـغ املعمدانية، 
لكن هذه األخرية انسحبت من املرشوع قبل ثالثة أيام 
فقط من االفتتاح بحجة مشـكالت تتعلق بـ»السالمة 
واألمن»، ما أرغم لجنة التنظيم عىل إيجاد موقع جديد.
وقالـت العضو يف اللجنـة املنظمة كالوديا هينرتسـري 
لوكالـة «فرانس برس»: «نحن مقتنعـون بأن الحدث 
هـو احتفال بالصحافـة البرصية ويجب عىل سـكان 
هونغ كونغ رؤية هذه األعمال الالفتة». وأضافت: «ال 

موقَف أو اصطفاَف سياسيا يف هذا املعرض».
ولـم توضح الجامعـة طبيعـة املخاوف األمنيـة التي 
تحدثـت عنهـا للرتاجع عن اسـتضافة املعـرض الذي 

يـروي عـرش قصـص بالصـور لتظاهـرات مؤيـدة 
للديمقراطية يف العراق والجزائـر، إضافة إىل مواضيع 

أخرى بينها التغرّي املناخي.
كمـا يضم املعرض صـوًرا حائزة جوائز يف املسـابقة، 
تظهر قمع التظاهرات املؤيـدة للديمقراطية يف هونغ 

كونغ سنة ٢٠١٩.
وقـد فاز املصور يف وكالة «فرانس برس» ياسـويويش 
شـيبا بالجائزة األوىل يف مسـابقة «وورلد برس فوتو» 
العام املايض، مع صورة رجل يف السـودان يتلو قصيدة 

خالل التظاهرات املناهضة للحكومة.
وهـذه ليسـت املـرة األوىل التـي يواجه فيهـا معرض 

مرتبط بهذه الجوائز صعوبات يف الصني.
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القاهرة/متابعة الزوراء:
قال كارم يحيى املرشح ملنصب نقيب 
الصحفيـني إن أجـواء االنتخابات – 
املزمـع إجراؤها الجمعـة القادمة-  
فيها السلبي وفيها اإليجابي، مشريا 
إىل أن مـن أهم اإليجابيـات هو فتح 
ملفـات  كان مسـكوتا عنهـا ، مثل  
الـرأي  وسـجناء  معتقـيل  الزمـالء 
السـلطة  عـن  النقابـة  واسـتقالل 
بـدل  إبعـاد  ورضورة  التنفيذيـة 
التكنولوجيـا الشـهري عـن التأثري 
عـن إرادة الناخبني ملصلحة مرشـح 

تحابيه الحكومة .
وعن أهم السـلبيات  قال يحيى: لعل 
من السلبيات ضعف التفاعل املبارش 

بسـبب أجواء كورونا.
وتابع قائـال: ”أيضا لألسـف اليزال 
قطاع كبري من الصحفيني املرصيني 
ال يعطي األولويـة لحرية الصحافة 
واسـتقاللية النقابـة واملهنـة. ألـم 
تتـح لـك إحـدى القنـوات الفرصة 
للحديث مثلما أتاحت لغريك؟ أوضاع 
اإلعالم املرصي ويف مقدمته القنوات 
التليفزيونيـة معلومـة. وشـخصيا 
طرحت منذ ثالثة أسابيع عىل اللجنة 
النقابيـة املرشفـة عـىل االنتخابات 
تنظيـم مناظـرة بـني مـن يرغب يف 
املشـاركة بهـا بني املرتشـحني عىل 
منصـب النقيـب، وأعلنـت وطالبت  
تليفزيونيـةيف  قنـوات  تتبنـى  بـأن 
الداخـل او دولية يف الخـارج تنظيم 
املناظرة، ولكن لألسـف لم أجد آذانا 

صاغية.
ويف كل األحـوال فـإن القنـوات التي 
اسـتضافت اثنني من املنافسني عىل 
موقـع النقيـب جميعهـا معروفـة 
بالسـلطة  املرتبطـة  بتوجهاتهـا 
اآلن.  يف مـرص  األمنيـة  السياسـية 
وبالتايل لم يفسحوا أمامي أي فرصة 
للظهـور وحقيقـًة  عندمـا أفكر يف 
األمـر أجد أننـي ال يمكـن أن أحرتم 
نفيس إن ظهرت عىل  شاشاتهم ويف 
برامجهم، فهم لألسـف ال يحرتمون 

حرية الصحافة واملهنية والناس.
 نقابة املعلمني

وردا عـىل سـؤال حـول تعليقه عىل 
قـرار إجـراء االنتخابـات يف نقابـة 
املعلمني، أجاب يحيـى: ”قرار تأخر 
كثـريا  ألنـه  بدال مـن أن يسـتفتي 
مجلـس النقابة املنتهية والية نقيبه 
الفتـوى  قسـم  أعضائـه   ونصـف 
والترشيـع بمجلس الدولة  يف انعقاد 

االنتخابـات أم ال كان من األجدى أن 
يذهبـوا مبكـرا وأوال  يف اتجاه عقد 
االنتخابـات يف مـكان مفتوح خارج 

مقر النقابة
وبالتـايل تم إهـدار الكثري من الوقت 
بسـبب نوايا يشـكك البعـض فيها، 
كما جرى إضعاف حماس الجمعية 
للتصويـت.  للذهـاب   العموميـة  
لألسف نحن أمام وضع غري مسبوق  
يجري فيه  تزويج  نقابة الصحفيني 

قهرا وعدوانا  بالسلطة التنفيذية.
وتحـت إلحـاح املصالح الشـخصية 
وجمع املناصب والطمع يف املزيد منها 
يجري تزوير تاريخ النقابة وتدليس 
الحقائق. لم يحدث يف تاريخ نقابتنا 
منـذ تأسيسـها عـام ٤١ أن جمعت 
قيادة منتخبة بهـا بني موقعها هذا 
وبـني العمل يف خدمة الحكومة. وأنا 
مندهش إلرصار السيد رئيس الهيئة 
الحكوميـة  لالسـتعالمات  العامـة 
بدرجة نائب وزير عىل التدليس عىل 

تاريخ نقابتنا.
فمثـال النقيب الراحـل كامل زهريي 
شغل مقعد النقيب آلخر مرة بالنسبة 
لـه عام  ١٩٨٠، فيما توىل مسـئولية 
مدير مكتبة القاهرة  التابعة لوزارة 
الثقافة عند إنشائها يف التسعينيات.

وحتى السيد يوسـف السباعي فقد 
شـغل منصب وزير الثقافة يف وقت 
مبكر من السبعينيات، فيما لم يتول  
موقـع نقيـب الصحفيـني إال  بـني 
عامي ٧٧ و٧٨.  وبالتايل لم يحدث يف 
تاريخ نقابتنـا كغريها من النقابات 
املهنية  املرصية أو معظم وربما كل 
نقابات الصحفيني يف العالم أن جمع 
نقيـب أو رئيس هيئـة   بني منصبه 

املنتخب والعمل عند الحكومة.
ولعـل ما يذكرنـي به السـيد رئيس 
هيئة االسـتعالمات هو هذا السلوك 
األسـود املسـتنكر حـني كان يتـويل 
وزير القوى العاملة أو العمل موقع 
رئيس اتحاد عمال مرص، والحقيقة  
أن األمـم واملجتمع املدني تتقدم مع 
الزمـن وتراكـم الخربات كـي تعزز 
استقالليتها عن السلطة التنفيذية.

ومـا أحرانـا بذلـك يف  تمثيـل مهنة 
الصحافـة  نقابيا وهي مهنة روحها 
االسـتقالل عن كل سـلطة، وهو ما 
أقرته الدسـاتري والقوانـني املرصية 
منذ عقود. وأيضا هذا ما تشدد عليه   
املواثيـق واالتفاقيـات الدوليـة التي 
وّقعت عليهـا الدولـة املرصية.  وما 
يحـدث اآلن هو مصالح املشـخصنة 
لرئيس الهيئة العامة لالسـتعالمات 
هو عار يف تاريخ الصحفيني املرصيني 
والدولة املرصية وييسء لها بني الرأي 
العام يف الداخل والخارج وأيضا أمام 
النقابيـة املماثلـة عربيا  املنظمـات 

وافريقيا وعامليا.
  واألمـر بالفعـل يف حالـة الجمـع 
بـني منصـب رئيـس الهيئـة العامة 
الصحفيـني  ونقيـب  لالسـتعالمات 
يف مـرص خطري ألنـه يتضمن أوجها 
عـدة لتضـارب املصالـح ، وتضارب 
القانـون  ١٠٦  املصالـح بمقتـىض 
لسـنة ٢٠١٣ ومن حيث املنصب هو 

فساد  رصيح“.
حديثك عـن امللفات املسـكوت عنها 
أشبه بألغام تسـري عليها..أال تخىش 

الخطر؟
من األهداف الرئيسـية لقرار خويض 
هـذه االنتخابـات – بـرصف النظر 

عن النتائج – هو  املسـاهمة يف فتح 
امللفات املسكوت عنها؛ ألن الصحافة 
املرصية ونقابتها وصلت اىل مستوى 
غري مسـبوق من التدهور و بالفعل  
كأننـا أمـام صناعـة تمـوت نتيجة 
انعـدام الحريـة يف املجتمـع وغياب 
املهنيـة  وتغييـب الحمايـة النقابية 
تقريبـا. نحـن أوشـكنا أن نالمـس 

الحضيض .
يصفك البعـض باملرشـح الصدامي 
الذي سـيزيد الطني بلـة ولن يحقق 

اآلمال؟
ليـس عيبا أن يكون اإلنسـان جريئا 
يف الحـق، ولكن  ما أقدمـه من رؤيا  
يف برنامجـي االنتحابي  ويف خطابي 
النقابـي يقوم عىل العمل املؤسـيس 

وبشفافية.
ويهـدف إىل نزع الشـخصنة وجوهر 
الربنامـج يف رأي يقـوم عىل فكرة أن 
يحـرتم النقيـب واملجلـس الجمعية 
العمومية للصحفيـني ومعها حرية 
الصحافة وبالتـايل يكون املردود هو 
أن تحرتمنا  أي سـلطة يف هـذا البلد 
وال يتجـرأ كائن مـن  كان عىل إهانة 

صحفي.
ويف سـبيل ذلك يضع الربنامج آليات 
عمليـة يف سـلطة النقيـب واملجلس 
اتخاذهـا وتفعيلهـا وبينها  ينبغـي 

أفكار مبتكرة.
ويف هذا السـياق أعتقـد أنه ال مجال 
هنـا للتقول أو الحديـث عن تصادم 
أو تخاذل أنا أسـعى إلعادة تأسـيس 
العمـل النقابـي املسـتقل بعيداعـن 

الشخصنة.
 ويعلـم زمالئـي أننـي شـخص بال 
طمع أو طموح ملنصب يف مؤسسـة 
صحفيـة أو يف الدولـة أو الحكومة “ 
فوق السـتني وخرجت مـن األهرام، 
وليـس يف تاريخي الذي تركته ورائي  

ما ييش  بمثل تلك املطامع“.
وبالنسـبة يل فـإن حريـة الصحافة 
والصحفيني واستقاللية النقابة أوال 
وأخـريا ، ومن أجل ذلـك أضّحي بأي 

اعتبارات شخصية .
الجديـد  مـن  الجيـل  تـرى   كيـف 

الصحفيني؟
تمامـا مثـل جيلنا، منهم مـن يملك 
لكنـي  ذلـك.  دون  الوعـي، ومنهـم 
بالطبع أشـفق عـىل الجيـل الجديد 
جنايـة  مـن  تليـه  التـي  واألجيـال 
الديكتاتورية  وشـخصنة السـلطة.

(املصدر/رأي اليوم)
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١-  قـال ابو تمام - - النار تأكل نفسـها ان لم 
تجد ما تأكله - - هكـذا هم العباقرة  يظهرون 

ادق مايعرتى بانفسهم وهم عىل قناعة -
فهـذا رامبـو كتب املركـب السـكران وفصل ىف 
الجحيـم واالرشاقـات بعدها صنـع من حطام 
مؤلفاتـه دكانا ىف عدن واخر ىف الحبشـة ليبيع 
الصمـغ والجلـود ؛ فبعـض العقـول  يحلو لها 

االنتحار بعد رحلة مكللة بالنجاح !
٢- يـوم تحدى غاليلوغاليىل سـلطة الكنيسـة 
وأعلن ان االرض تدور ورغم براءته من افكاره 
-- ظاهريـا -- امام محاكـم التفتيش املتجربة 

قال بصوت مبحوح ( ولكنها تدور )
٣- كافكا : بعد الرصصار واملحاكمة رقد ثمانني 
عاماً لم يتذكره أحد ولكن القدر سّخر له املفكر 

غارودى فبعثه من جديد -
٤ - فـان جـوخ : ١٨٥٣-١٨٩٠ أشـتغل واعظاً 
وعامـل منجـم ثم قرر أن يكون رسـاماً رسـم 
لوحـة - اّكىل البطاطـا - قطـع أذنـه وقدمهـا 

لحبيبته عربوناً  ! رسم بعدها - ليلة النجوم. 
أعـرتاه الشـعور بالوحـدة واليـأس والقنـوط  

فأطلق عىل رأسه النار وهو بعمر ٣٧ سنة. 
 ٥ - وهـذا هيجـل وطروحاتـه الجمـة أخذهـا 
ماركـس وطورهـا ليجعـل مضمونهـا ثوريـا 

وليخلق منها مبادىء لغٍد افضل -
 ٦ - وما ان حل عام ١٨٤٨ وأسـتقامت كومونة 
باريس وما اعقبها من تنكيل ووحشـية  مبالغ 
بهـا  ، حتى ان سـارتر ىف دراسـته عـن فولتري 
اعتربه مسؤوال لكونه لم يدين العنف او يوقفه 
رغـم قربه من  لويس السـادس عـرش ومارى 
انطوانيت    ولم نذهب بعيدا ( فالديسـمربيني ) 
الروس قدموا دستوفسكى للمحاكمة وحكموا 
عليـه باالعدام وخفـف اىل املؤبد بوسـاطة من 

بوشكني -
٧ - ىف أسـطورة أوديـب تنـاوب األب - اليوس- 
واألبـن أوديب عىل - جوكسـتا -وقد أنجبت من 

االثنـني من غـري أن يعلم أحد منهمـا بذاك إال - 
تريسيباس العراف -

ظلـت هـذه املعلومـة حكـراً عـىل قـراء األدب 
األغريقـى حسـب  ولكـن بدر شـاكر السـياب 
جعلهـا مباحـة للغـادى والرائح حـني ضمنها 

قصائده -
٨ - كولن ولسـن الفيلسوف الربيطانى الشهري 
كتب الكثري الكثري ك : املنتمى -- بعد الالمنتمى 
-- رحلـة نحـو البداية -- ضياع ىف سـوهو -- 

القفص الزجاجى -- حلم غاية ما - - يقول :
كنا مرًة ىف جامايكا وإذا بمجموعة من املواطنني 
السـود خرجـوا من مسـاكن الصفيـح الصدأة 
وهـم ىف هياج وثـورة صاحوا بوجوهنـا - أيها 
البيض : أذهبوا لبلدانكم أما كفاكم أسـتعبادنا 

وإذاللنا -
٩ - معظـم مدوناتنا  ىف العصـور الغابرة يعود 
الفضل بأخراجها للبعثات املنقبة ىف العراق منذ 
ثالثينيـات القرن املاىض لكن طـه باقر وبهنام 
ابـو الصوف وبعض املنقبـني الوطنيني اضافوا 

نكهة وطعما لها -
 ملحمة جلجامش لم تجري بأسم احد  واالسماء 
التى ذكرتها املضـان هى  للمدونني عىل االلواح 
( النقاشـني ) لكن الشاعرة - انخيدو اّنا - بنت 
امللك رسجـون االكدى  كانت تنقـش قصائدها 

عىل االلواح وتذيلها باسمها -

الّروائيـة الجزائرّيـة ليىل عامر 
تمتلـك قـدرة فائقة عـىل خلق 
الّروائـي مـن خـالل  الفضـاء 
توظيف األمكنة املتشـابكة مع 
األحداث والّشـخصية املحورية 
الحاملة لوترية الّتصاعد وصوال 

إىل مناطق الّتنوير والّتثوير.
يتوّهج  لديها  الّرسدّي  األسلوب 
بني األسلوب الغنائّي والّدرامي، 
ويسـري وفق انسيابية ال تعرف 

الّرتّهل أو االنكفاء.
تجيـد فـّن الحـذف واإلضافـة 
وفقـا للمسـار الّـذي صّممته، 
وبذلـك تخلق حالة مـن الّزواج 
الّرشعي بني منظومتها اللّغوية 

والّداللية.
قدرتها واضحة عىل اسـتخدام 
الحـوار مـن أجـل كـرس رتابة 
الّرسد، وتحسن فّن الوصف من 
أبطالهـا واألمكنة  أجل تلويـن 
واألزمنـة لكـي يكـون الّضـوء 
مسـلّطا عىل الّثيمة األساسـّية 

للّرواية.
ومتابعتهـا  مّتقـدة،  ذاكرتهـا 
مدهشـة عىل االهتمـام بحبكة 
الّرواية، فعندما نقرأ لها نشعر 
أّننا أمام قلم مرتع بكّل صنوف 
العافية، ساعدها يف ذلك عملها 
يف  فقـد عملـت  الّصحافـة،  يف 
وانتقلت  الجزائرّيـة،  الّصحـف 
اللّيبّيـة  الّصحافـة  إىل  بعدهـا 
فكان لديها عمود خاّص يحمل 

(اعرتافات امرأة عربّية)
نـرشت يف الكثري مـن الّصحف 
العربيـة، وحصلت عـىل جوائز 
وشـهادات رشفيـة يف الجزائـر 

وليبيا.
صدر لها عـام ٢٠١٨ مجموعة 
(البقايـا)  بعنـوان  قصصيـة 
عـام  ويف  املثّقـف،  دار  عـن 
٢٠١٩ صـدرت روايتهـا (امرأة 

افرتاضية) عن دار ايكوزيوم.
روايتهـا  صـدرت   ٢٠٢٠ عـام 
الّثانيـة (نخـب األوىل) عـن دار 
خيال، ويف نفـس العام صدرت 
مجموعتهـا القصصّيـة (وجع 

الرّماد) عن دار يوتوبيا.
أجـرت حـوارات عديـدة منها: 
يف جريـدة الّديـوان / البديـل / 

الّشـعب / كواليـس / أورايس 
وغريها.

اهتـم الكثري من الّنقـاد العرب 
القصـّيص والّروائـي،  بقلمهـا 
فكتـب عنهـا الّناقد الّسـعودي 
والّناقـد  العّبـادي،  مشـعل 
الفلسـطيني عمر عبد الرّحمن 
نمر، ومـن الجزائـر كتب عنها 
هـربي كرومي والكاتبـة إلهام 
بورابـة وأحمد غـزال والكاتب 
أحمد رحماني، حسناء بونويوة   

وغريهم.
بيـدر  الـّزوراء دخلـت  ثقافـة 
القاّصـة والّروائّيـة الجزائرّيـة 
ليـىل عامر، وخرجـت منه بهذا 

العطاء :
عـرص  عرصنـا  أّن  يقـال   *
الّروايـة، وما عاد الّشـعر يحتّل 
مكانتـه الّسـابقة عندمـا كان 
الّشاعر لسـان القبيلة والّشعر 

ديوان العرب، فماذا تقولني؟
ــ نعم صحيح اكتسحت الّرواية 
املجال اإلبداعي، لكّنها مستحيل 
أن تحّل محّل القصيدة، يف البدء 
كان الّشـعر وسيظّل ملكا دون 
منازع، كلّنا نهفو إليه يف أوقات 
الّسـحرّي  الّشـعر عاملنـا  مـا، 
الجميـل بدونـه تجـّف أرواحنا 
فيرتاجع الرّبيـع داخلنا. أعتقد 
أّن القصيدة خالدة والّشعر باٍق 

ألّنه باختصار أصل األدب.
* مـا الّـذي يدهشـك بالّرواية 

الّناجحة؟

ــ الّرواية الّناجحـة برأيي تلك 
الّتي تمسـك يدي وال ترتكني إالّ 
مع آخر حرف، تدهشني لغتها، 
القريبة من  البسـيطة  أحداثها 
حياتـي، تلـك الجاذبيـة الّتـي 
تخلق عالقة قوّية بيني وبينها، 
هـي تقّدم يل مسـتخلص اللّذة، 
منتهـى الحلـم، تنتشـلني من 
واقعي إىل عوالم أخرى، تضيف 
يل معلومـات جديـدة عن أناس 
وحيوات مختلفة. أنا ال أنساها، 
قرأتها، أحببتها، فاسـتقرّت يف 

ذاكرة الّروح.
* اآلن وبعد مسـريتك اإلبداعية 
بالّنجـاح،  واملتّوجـة  الّطويلـة 
بماذا تحلم الّروائية ليىل عامر؟

ــ يف الحقيقة أنـا أعترب نفيس 
يف البداية، طموحاتي تتجّدد كّل 
حـني، يف البال مشـاريع كبرية، 
كـي  الحيـاة  تمهلنـي  أن  أوّد 
أكتب شـيئا يليق بذوق القارئ 

العربّي.
أوّد أن أقـّدم كتابا ممّيزا سـواء 
يف الّروايـة أو القّصة القصرية، 
باختصار أنا لسـت راضية عّما 
قّدمته لحّد اآلن، وأوّد أن أضيف 
املزيـد مـن الكتـب بـرشط أن 

تكون قّيمة وذات مستوى.
* يقـال هنـاك روائـّي وهناك 
كاتـب رواية، كيـف تنظرين إىل 

هذا القول؟
ـ  الّروائـيُّ هو مبـدع يف مجال 
الـّرسد، يكتب القّصـة والّرواية 

بتقنيـة عاليـة، وكمـا نعلم أّن 
الّروائّي ليس هـو الرّاوي يف أّي 
روايـة، الّروائـّي هـو من صنع 
الرّاوي وكّل هذه الّشـخصيات 
وتفّنـن يف تخييلـه وترّفعه عن 
عاملـه الّـذي يتحّكـم بـه. أّمـا 
كاتب الّرواية قد يكون شخصا 
موهوبا أيضـا ولكن نقل قّصة 
مـا دون أن يضيـف إليهـا من 

خياله شيئا.  
املشـهد  إىل  تنظريـن  كيـف   *
الّنقدي أمـام هذا الكـّم الهائل 

من الّشعراء والّروائيني؟
ـــ  كما هـو الحـال يف الوطن 
العربّي، العمل الّنقدي أقّل بكثري 
مـن كّميـة األعمـال املتدّفقـة 
أو  الّشـعر  يف  سـواء  سـنوّيا، 
الّنثـر، وإذا تحّدثت عن الوضع 
يف الجزائـر لألسـف، الّنقد يكاد 
ينعـدم إالّ من بعـض األصوات 
بحـري  األمـني  محّمـد  مثـل 
والّدكتـور  تحريـيش  ومحّمـد 
يوسف وغلييس وبعض الكّتاب 
الّذيـن يقّدمـون قـراءات قّيمة 
الّصـادرة مؤّخـرا،  يف األعمـال 
أمثـال الكاتـب أحمـد رحماني 
والّشـاعرة حسـناء بونويـوة، 
الّدكتورة نبيلة عبودي والكاتبة 

إلهام بورابة...
* مـا هو تأثري املـكان يف قلمك 

القصّيص والّروائّي؟
 ــ  ال يمكنـك أبدا فصل املكان 
عن الكاتب، وخاّصـة تلك الّتي 

ترتسـم يف زوايا الـّروح، تيارت 
الخـرضة،  هـي  إيلّ  بالّنسـبة 
الجمال، الّصفـاء والبادية الّتي 
ترتامى عىل حواف «وادي مينا» 
طفولتـي الرّاكضـة يف حقـول 
الربتقـال، وذكريـات الّشـباب، 
كانت هناك بدايـة الحياة، نعم 
تلـك املدينة الّصغـرية « مرشع 
بتفاصيلـه  عالـم  الّصفـاء» 
الّدقيقـة، بعدها كانـت وهران 
ودراسـتي الجامعّية، ثّم خارج 
الوطن «طرابلس» ثّم تيارت من 
جديد. طريق الغابات الواسعة، 
تلـك الرّحلـة كّل أسـبوع ترّش 

روحي بماء الورد.
 رسـائيل إىل صديقات الجامعة 
كانت كلّها وصفا دقيقا ملدينتي 
وروعة الّطبيعة فيها، أنا عشت 

يف جّنة رغم الّظروف الّصعبة.
بطاقتـي  إيلّ  بالّنسـبة  املـكان 
الّتعريفية لكّل نـّص أكتبه، إّنه 
وجهي الـّرسدي الّذي يالزمني، 
والّـذي قـرأ بعضـا مـن أعمايل 
يكتشف ذلك، فتيهرت عاصمة 
حـارضة  الرّسـتمية  الّدولـة 
القصـص  وأيضـا  روايتـّي  يف 
القصـرية. ال أعتقد أّنني يف يوم 
مـا سـأكتب روايـة خالية من 
مدينتـي وبيئتي الجبلّيـة الّتي 

أعيش وسطها.
* مـا رأيك بالّذي يقول: (الّنّص 
عـىل  نفسـه  يفـرض  الجّيـد 
الجميـع) يف هـذا العالـم الّذي 

الّدعايـة  قـوى  فيـه  تتالعـب 
واإلعالم؟

ـــ نعم أؤّيد بشـّدة هذا القول، 
فمهمـا كانـت دائـرة الّدعايـة 
واسـعة وكان الكاتب نشـيطا 
مختلفـة  طـرق  عـىل  يعتمـد 
للوصـول إىل القـارئ، فالزّمـن 
كفيـل بغربلة هـذه الّنصوص 
ولن يصّح سـوى الّصحيح كما 
يقـال. لـذا دعهم يكتبـون فلن 
يصـل األجيـال القادمـة غـري 

اإلبداع الحقيقّي.
* الكتابة وجع داخّيل، وفّن من 
فنون املخـاض املؤلـم، حّدثينا 

عن وجع الكتابة لديك؟
ـــ الكتابـُة بالّنسـبة يل هـي 
الّصـدق ثّم الّصـدق، أنا أفرتش 
عاطفتـي لـكّل مـا أكتـب وال 
أفصل ذاتي أبـدا عنها، قناعتي 
الوحيـدة أّن الكتابة عالم آخر، 
عالـم فيـه الكثري مـن الجمال 
حّتى ولـو كان املحتوى حزينا، 
تلـك  العميقـة،  الـّدالالت  تلـك 
الّرؤى، وتلك العبارات الّشّفافة، 
رغم حزنها، تصيبني بالرّعشة، 
تلهـب مشـاعري، فأعجز أمام 
العجيـب، بعض  الّسـحر  هـذا 
كتاباتـي كتبتها بدمعـي، نعم 
أكتب وأبكي كأّن روحي تنسكب 
عىل الورق فأراها أمامي تتّشكل 

لتصري ذاك الحزن كلّه.
حـاالت الكتابـة لـدّي متنوّعة، 
أحيانـا كثـرية يصاحبها حزن 

عميـق، كأّنما هي كتابات وداع 
أخـري، أو هـي وصايـا الرّحيل، 
وجـع ال ُيحتمـل. وأشـياء توّد 
أن تصطـّف عىل وجه الورق، ال 
أشعر بالرّاحة إالّ بعد أن أسلّمها 
وتتلّبسـها  يغزوهـا  للبيـاض، 

روح البالغة.
يف الختام أشـكر جريدة الّزوراء 
املنفتحـة  ثقافيتهـا  وخاّصـة 
العربّي، سـعيدة  الوطـن  عـىل 
جـّدا بمحـاورة أسـتاذنا أحمد 

الجنديل، وهذا الحوار الّدافئ.
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ثقافية

@ıaäÎç€a@ÚœbÓö@¿@ãflb«@Û‹Ó€@ÚÌãˆaçßa@ÚÓˆaÎã€a

العالم يسكر
بفنجان قهوة

     ليس هناك سالم
       ليس هناك سوى هذا اليتم

يف عيوننا من الفرح
  --------------

قلت: 
متى تتوقف كالب الصيد

عن الصيد
ومتى تعود

الشواطيء للسمك 
    متى تعود قلوبنا من الحروب

فليس هناك وقت للموت
وليس هناك وقت للحياة… 

  ---------------
مازلنا 

نفقد االحالم تباعا
فنحن نسري من موت ملوت

دون توقف
فعرباته صارت مقاسنا.. 

ايها الوطن
انفض تراب عزلتك

         فقد… 
 فقد اطفالنا 

كتبهم املدرسية
وصاروا اليقرؤن غري الوجع املر

   عىل موائدهم الفارغة… 
 ---------
قال صاحبي

متى يتوقف البكاء
قلت: 

البد ان الله سيعطف علينا
ويمسح هذا اليتم من رؤوسنا 

 -----------
نحن 

من قتل االنبياء
فلماذا نطلب معجزة

كي يعيدونا للحياة
لقد متنا كثريا
اكثر مما يجب

ورسمنا لنا شواهد بمني الخسائر.. 

@ãæa@…uÏ€a@7À@Ôí¸
Ôib‘»€a@ïÏíby@äáÓy

 Òâœb„

هذا زمن غريب، يتبادر ذلك يف ذهني، كلما فتحت الفضائيات، 
أو قلبت وسـائل التواصل، أو رأيـت برنامجاً حوارياً مع أحد 

املشاهري الذين أصبحوا نصف سكان هذا العالم.
يخـرج علينا السـارق عىل وسـائل اإلعالم ليعطينا درسـاً يف 
النزاهـة، والسـفيه ليخطـب فينا بمآثـر الحكمـة، والقواد 
ليعلمنـا معنى الرشف، ويتحدث األحمق عن العقل، واملغرور 
عـن التواضـع، والظالـم عـن بشـاعة الظلـم، والقاتل عن 
الرحمـة، ويرشح لنـا الخائن معنـى الوفاء، مـا يذكرنا برد 

الكاتب الساخر برناردشو يوما لكاتب قال له:
 أنـا أفضل منك أنت تكتب بحثاً عن املال، وأنا أكتب بحثاً عن 

الرشف.
 وكان رده: كل يبحث عما ينقصه.

فإن اسـتخدمنا املنطق ذاته لقلنـا: كل يتحدث ويرصخ بما 
ينقصه.

ربما ألجل ذلك فقط رصنا نعيش يف سريك سخيف ال يستطيع 
حتى رسم ابتسامة عىل وجوهنا، 

أتأمل يف مشـاهري اليـوم، والقيم الهشـة التـي ينقلونها إىل 
الجيـل الصاعد، فرييعنـي القالب الذي وضعنـا فيه دون أن 
ندرك متـى حدث ذلك تمامـاً، القالب الذي يفـرتض أنه عىل 
الخديـن والشـفتني واملقدمـة واملؤخرة أن تكـون منفوخة، 
بينمـا يضمـر العقل إىل حـد ال يوصف، القالـب الذي يجربنا 
عـىل ارتداء مـاركات معينة، ألننـا بغريها عراة مـن الذوق، 
فيثقل ذلـك الواجب من كاهـل جيوبنا، القالـب الذي يجعل 
بعض النسـاء يتحدثن بصوت ونربة متكلفة تكاد تشـق أذن 
السـامع لتظهر أنهـا ممتلئة باألنوثـة، وكأن األنوثة تكلف، 
وتمثيل، القالب الذي رفع قيمة املظهر إىل السـماء، وخفض 
قيمة العقـل والحكمة إىل الحضيض، الـذي جعل الراقصات 
نجمات، والعاملات نكرات، وسـمح للرجل بعمليات التجميل، 
واملكياج، والتغنج!!!...وماذا بعد؟!كيف وصلنا إىل هنا؟ وكأن 
العالم أضحى طرفة سـمجة ال تضحك سـناً رغـم أنها تعاد 
عىل مسـامعنا كل يوم، نحن من كرمنا اللـه بالعقل، وجعل 

زينة العقل الحكمة.
 نحتـاج اليـوم إىل ثورة فكريـة ناضجة تنبـذ الضحالة التي 
تنتـرش كعدوى جرثوميـة مزمنة، نحتاج إىل إعـادة التفكري 
بأولوياتنا، وإىل إعادة النظر يف بناء أوالدنا بطريقة صحيحة 
ال ترتكهـم عرضة لألمـراض املزمنة التي تصيـب هذا العالم 
الخرف، نحن بحاجة إىل تفعيل الدور الرتبوي للتعليم، والدور 
الحقيقـي لألرسة، نحتاج إىل دعـم املكتبات والقراءة والعلم، 
واألهم من هذا كلـه التخلص من معظم محطاتنا الفضائية 

التي ال سلعة لها إال التفاهة، ودمتم.

@ÚÓˆaÎäÎ@Òã«bí@O@µébÌ@Û‰j€
aá‰€ÏÁ@¿@·Ó‘m@ÚÌäÏé@ÚÓ‹ÓÿìmÎ

Ÿzõm@¸@Úœã†

›Óª@›Ój„
عـىل كـريس وفري جلسـتُ 
يف اسـرتخاء، جـّو الغرفـة 
بالكتابة،  أغرانـي  الدافـئ 
أعـددت مائدة العمل، ثالثة 
مختلفـة،  بألـوان  أقـالم 
حزمة أوراق، علبة سجائر 
هّيـأُت  شـاي،  قـدح  مـع 
نفـيس تماماً ومنـذ اغالق 
اليوم  الباب وراء زوجتـي. 
ألهلهـا.  زيارتهـا  موعـد 
«انهـا فرصـة ألغتنمهـا» 
قلـت. بعـد لحظـة تأمـل 
بـدأت األفـكار تهطـل عىل 
ذهني، لكن ما أن أمسـكت 
اىل  بواحـدة، حتى تناهـْت 
سمعي ثالث طرقات قوية 
عـىل باب البيـت، يف البداية 
لـم أعرهـا اهتمامـاً، فقد 
بقيـت يف حلمي، اسـتمتع 
بلحظة فـوز ثمينة لفكرة 
أكتبهـا، لكـن رسعـان ما 
عادت الطرقات وبأعىل من 
قبل، تعّكر مزاجي، وقررت 
الزائـر  مـع  أتشـاجر  أن 

املجهول. 
     فصل الشتاء هو ثمرتي 
يف  الكتابـة.  يف  الوحيـدة 
الصيـف الطويـل ال أكتـب 
ابداً، املزاج يذوب مع حرارة 
االنشـغال  وكذلك  البرصة. 
برياضـة صيـد األسـماك. 
سـحبُت نفسـاً عميقاً قبل 
أن افتح الباب، قلت ألهدئ 
من أعصابـي، إذ انني كنت 
لكننـي  الضجـر،  قّمـة  يف 
مـا أن رأيت األكـّف الثالثة 

الدهشـة،  أصابتني  حتـى 
«مـا هـذا؟» صحـُت بـه، 
وأرشت اليه ان يبتعد قليالً، 
برصاحـة كنـت خائفاً من 
(ال  فأجابنـي:  منظـره، 
تندهـش، هكذا ولـدت، لم 
تجرى يل عملية اسـتئصال 
«كان  الزائـدة،  لذراعـي 
باإلمـكان ذلـك فالطبيـب 
أخربني: انها عملية سـهلة 
لحديثـي الـوالدة»، هذا ما 
روته يل أمي. لكن أبي أغراه 
بعمليات  وربما  التشـويه، 
حسـابية فكر باستغاليل يف 
التسـّول). أخـذ يطيل من 
الرشح..، لـم أتمالك نفيس 

دفعتـه وأغلقـت البـاب.
لكـن مـا ان خطـوت حتى 
تناهى الطـرق ثانية. قلت: 

«هذه املرة سأركله». 
ــ نعم ماذا تريد ـ

حالتـي  تعجبـك  ألـم  ـــ 
وتقتنع بما رأيت.

ــ ال، ألنني لم أجد تفسرياً 

يدخـل  تفسـرياً  منطقيـاً، 
العقل و...

ــ اذن كيف ستقنع القرّاء 
بمـا يجود بـه خيالـك من 

قصص.
غرفتـي  اىل  ركضـت      
بكتابـة  أبـارش  ان  وقبـل 
انشـغل  القصـة.  هـذه 
تفكريي بما قاله املتسّول، 
تـرى كيـف عـرف بأننـي 
حقيقة  القصـص؟  أكتـب 
اندهشت. ثم وكأنني اتفقد 
موجودات حياتي، سارعت 
األمـر  لكـن  الشـارع،  اىل 
انتهى بـي اىل ال يشء، فقد 
اختفى مثلما ظهر. سـألت 
يلعبون:  األوالد  مـن  عـدداً 
«هـل رأيتـم متسـّوالً يمر 
جوابهم  كان  بشـارعنا؟». 

النفي. 
   يا ترى هل حصل كسوف 
جزئـي يف ذهنـي جعلنـي 
اتّوهـم أو أرى مـا ال يـراه 
غريي؟ رجعت اىل كرسـّيي 

الوفري، عادت بي الذاكرة اىل 
ما كتبتُه سابقاً وما فكرت 

بكتابته مستقبالً. 
ــ ال.. مستحيل.

   صحت بأعىل صوتي، حني 
قرأت ما ثّبتُه ليلة البارحة، 
عن فكـرة راودتني يف كتابة 
قصـة، تـرسد حيـاة طفل 
يولـد بثالثـة أذرع، لكننـي 
شطبتها يف حينه، نعم اتذكر 
ذلـك جيـداً، لعـدم الظفـر 
القارئ.  بطريقة أقنع بهـا 
واىل هـذه اللحظة لـم أجد 
تفسـرياً عـن قـوّة الخيـال 
الواقـع، وهـل  وتأثـريه يف 
ان أطيـاف ابطـال قصيص 
يتوقف نمّوها حاملا أرسمها 
يف ذهنـي؟، أم انها تسـتمر 
وبالتـايل  وتكـرب،  بالنمـّو 
تحاججنـي عىل مـا اخرتت 
لها من حياة!، لذا قررت أن 
اتحاور مـع ابطال قصيص 
يف  واسـتأذنهم  مسـتقبالً 

قبول األدوار.  
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ت:عبد العزيز الحيدر
تعبا من الدواجِن.. الكيميائي التجريبي

املرتهُل تحَت أضواء املختِرب
يضُع عيناً مراقبًة عىل
مساعدته.. فيليس...

متلصصًة غادرْت.... يف الخامسِة تماماً
تاركًة العجوَز املجنون

تحَت كلَّ هذه األضواء الفلورنسية
قريبـاً ومـن خـالَل النافذِة سـيدلُف شـعاَع 

القمر
واملنظُر سيكوُن ساحراً ....مرشقاً

باالنعكاسات القادمة من الغابِة
ولكن العجوز راقد ...ضحيٌة.... وسَط ذروق 

الدواجِن
كما سماُه تقريَر الدركيَّ املحيل... (بائٌس... 

بأمِس الحاجِة اىل الحِب)

األحداُث كانت قْد غريْت حياَة فيليس
وهي التي عن قريٍب كانت يف جنازَة جورجيا

التي تخلـْت عن أسـلوِبها الرزيـَن القديْم... 
حفالِتها الليليِة.. احتفاالتها التي كاَن يتألُق 
فيه عريها بالهـاالِت املضيئِة ......والقراءات 

الشعريِة ....يف الحانَة القابعِة يف القبو
حياتها كانْت قْد تغريْت... بعَد أْن اقتنْت كلباً

ويف املتنزِه...
مجاناً...

كانـوا يالطفونهـا بمـا فيـه الكفايـِة قرَب 
النافورِة

ورسعان مـا امتـألت حياتها...بعدها كانت 
تعبٌة من فنوِن وعلوِم األنسان

عادْت.. فيليس اىل البيِت..
عادْت اىل بيوريا اللطيفة

يف بيوريا كانْت فيليس نوعاً ما غرُي مقتنعة
طرقها القلقُة أصبحْت مكشوفًة

ألبويها..يوماً ما
 فيمـا هي عائدٌة من زاويَة صالِة الصودا مع 

السمكري املحيل ... والديها رموها جانباً
(عزيزتنا فيليل).....قالوا...

أنت لسِت سعيدًة بما فيه الكفايِة

 هنا..أنت لسِت الفتاُة الصغرية التي نعرُف 
التـي تهرب زعالنه اىل الطابق العلوي... حني 

تعاقُب بالرضِب وتمكث هناك ألسبوع..
أنت تبدين اآلن أكثَر امتألً..ومن املحتمِل أْن ال 

تطيقي البقاَء معنا هنا...
بوركِك املمتلئ هذا

مرْت أشهٌر قليلة من الحزِن هنا
نحُن ال نريدِك أن تغادرينا اآلن

ولكـَن فيليـس كانـْت قـد مـألْت حقائبهـا 
بمالهم

هابطًة من الطريِق الرسيِع...
ضحيـَة حنـاٍن مـوروٍث يف ذاكـرِة أحـداٍث 
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لتحضري الكفتة:

لحـم بقـر مفـروم - كيلوغـرام 
ونصف

بقدونس مفروم - نصف رزمة
بصل متوسـط الحجم، مبشور - 

2
ملح - بحسب الرغبة

قرفة مطحونة - ملعقة صغرية
ملعقـة  نصـف   - أسـود  فلفـل 

صغرية
زيت نباتي - ربع كوب

لتحضري الفتة:
خبز مقّطـع إىل مكعبات ومقيل - 

4 أرغفة
زيت زيتون - 4 مالعق كبرية

بصل متوسـط الحجـم، مفروم - 
2

ثوم مهروس - 6 فصوص
الحجـم، مقّرشة  طماطم كبـرية 

ومفرومة - 4
فليفلة خرضاء مفرومة - 1

ملح - ملعقة صغرية
ملعقـة  نصـف   - أسـود  فلفـل 

صغرية
بهارات مشكلة - ملعقة صغرية

مالعـق   3  - طماطـم  معجـون 
كبرية

لتحضري اللبن:
لبن زبادي - 12 كوب

ثوم مهروس - 8 فصوص
ملح - ملعقتان صغريتان

فلفل أبيض - رّشة
للتزيني:

صنوبر مقيل - بحسب الرغبة
لوز مقيل - بحسب الرغبة

بقدونس مفروم - بحسب الرغبة
طريقة العمل

- لتحضري الكفتة: يف وعاء، ضعي 
اللحـم والبقدونس والبصل وامللح 

والقرفة والفلفل األسود.
- أخلطـي املكونـات جيـداً بيديك 

حتى تتجانس.
- جّهـزي صينيـة مغّطـاة بورق 

زبدة.
- كّوري الكفتة عىل هيئة أصابع.

- يف مقالة، حّمي الزيت جيداً.
- ضعي أصابع الكفتة يف الطبق.

- غّطـي املقـالة واتركيها عىل نار 
خفيفة حتى تنضج تماماً من كّل 

الجهات.
- لتحضـري الفتة: يف قـدر، حّمي 

الزيت.
- شّوحي البصل والثوم حتى تبدأ 

رائحتهما بالظهور.
املفرومـة  الطماطـم  أضيفـي   -

والفليفلة الخرضاء واخلطي.
- ضعـي معجـون الطماطـم ثّم 

نّكهي بامللح
وعـاء،  يف  الزبـادي:  لتحضـري   -

ضعي اللبن الزبادي.
والفلفـل  امللـح  إليـه  أضيفـي   -

األبيض والثوم.
- لتحضري الطبق: يف طبق التقديم، 

ضعي الخبز املقيل.
فـوق  الصلصـة  أسـكبي   15-

الخبز.
-16 وّزعـي اللبـن الزبـادي فوق 

الطبق.
-17 ضعـي أقـراص الكفتـة عىل 
الوجه ثّم زّينـي بالصنوبر واللوز 

والبقدونس. 

 الكثري من حاالت الزواج قد انتهى بسبب عدم رضا 
كال الزوجني عن مسـار العالقة أو عن ترصفات كل 
منهما التي تغـرّيت بعض منها أو التي قد أصبحت 
جلّيـة بعـض النقاط السـلبية فيها بعدمـا أصبحا 

تحت سقف واحد.
ومع مرور الوقت عىل الـزواج أيًضا، غالًبا ما ينىس 
كال الـزوج والزوجـة تقديـر األمـور الصغـرية يف 
حياتهما مًعـا، وهذا األمر أيًضا يؤثـر يف زواجهما. 
لهـذا عليـك أن تعلمـي عزيزتـي أن رؤيـة األمـور 
الصغـرية التي يقوم بها زوجك من أجلك سـيجعلك 
ليس سعيدة فحسب بل راضية عن عالقتكما وهذا 

األمر األهم. فإذا كان زوجك:
يثق بك: ال تظني أّن الثقة يمكن أن تكتسب بني ليلة 
وضحاها أو يمكن أن توجد بني أي زوجني، لذا فإذا 

كان زوجك يثق بك، يجب أن تقّدري ذلك فعًال!
يكرس لك وقًتا برغم انشغاالته: وطبًعا، بعد الزواج 
تـزداد انهمـاكات الزوج وانشـغاالته، وقـد ال يجد 
الثنائـي وقًتا لهما حتى. أمـا إذا كان زوجك يكرّس 
لـك وقًتا يف ظل كل انشـغاالته فإًذا هـو من أفضل 

األزواج عىل اإلطالق.
يمنحـك وقًتا لنفسـك: ومن قال إّن الزواج سـجن! 
الزوج املثايل يدرك أّن للمرأة مسـاحتها الشـخصية 
التـي يجـب أن يحرتمهـا. فصحيـح أّن اهتماماتك 
ستصّب يف رعاية العائلة إنما يجب أن تحظي بوقت 
للرتفيـه عـن نفسـك أيًضـا، وهذا مـا يحرص عىل 

القيام به.
يضحـك عىل نكاتك: وحتى لو لـم تكن مضحكة أو 

إذا كانـت سـخيفة يف بعـض األحيان، إنمـا زوجك 
الـذي يحبك فعـًال يحرص عـىل أن تكوني سـعيدة 
ويخاف عىل مشـاعرك لذلك سيجاملك يف الكثري من 

األوقات.
يقوم باملسـتحيل إلرضائك: وأخـرًيا، إذا كان زوجك 
ال يحـب رؤيتك حزينة ويقوم باملسـتحيل إلرضائك 

حتـى لـو كنت أنت املخطئـة، فيجـب أن تعلمي أن 
زوجـك هو الرجل املثايل الـذي تحتاجينه يف حياتك، 

لذا قّدري وجوده فيها!
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جامعـة  يف  علمـاء  اكتشـف 
أوهايـو األمريكيـة أن اإلجهـاد 
املتزايـد يلغيان  النفيس والقلـق 
جميع الفوائد التي قد يكتسـبها 
لحميـة  اتباعـه  عنـد  اإلنسـان 

غذائية معينة.
توصل العلماء لتلـك النتائج بعد 
دراسـة أجروهـا عـىل 58 امرأة 
38 منهـن  العمـر،  يف منتصـف 
كن قد أصبـن برسطان الثدي يف 
وقـت سـابق، وحصلـت كل من 
املشـرتكات  الــ 58 عـىل نفس 
وجبـة اإلفطـار، والتـي تقّصـد 
العلمـاء أن تحتـوي عـىل نفس 
الكميـة العاليـة مـن السـعرات 
الحراريـة املوجـودة يف الوجبات 

الرسيعة.
وذكر العلماء أنهم خالل التجربة 
قاموا بتوزيع نوعني من الطعام 
عىل املشاركات بشكل عشوائي، 
فوزعـوا عـىل بعضهـن وجبات 
مشـبعة  دهـون  عـىل  تحتـوي 
مشـتقة من زيت النخيل الضار 
بالصحـة، أمـا الباقـون فوزعوا 

عليهم أطعمة تحتوي عىل دهون 
غري مشـبعة مشـتقة مـن زيت 
عبـاد الشـمس مدعـم بكميات 
كبرية مـن حمض األوليـك الذي 
مضـادة  بخصائـص  يتميـز 
لاللتهاب.وبعـد مـرور فرتة عىل 
تناول املشاركات لتلك الوجبات، 
العلمـاء بإجـراء مقابالت  قـام 
حددوا بواسـطتها كمية الضغط 
النفـيس الـذي تعرضـت لـه كل 
من املشـاركات يف الفرتة األخرية 
كمـا قامـوا بتحليل عينـات من 

دمهن لقياس املؤرشات الحيوية 
لاللتهاب.

فـإن  العلمـاء،  توقـع  وكمـا 
لاللتهـاب  الحيويـة  املـؤرشات 
كانـت أقـل بكثـري عند النسـاء 
اللواتي تعرضن لضغوط نفسية 
أقـل، بغـض النظر عـن طبيعة 
اللواتـي  النسـاء  أمـا  الطعـام، 
تعرضن لضغوط نفسـية عالية، 
فمؤرشات االلتهاب يف أجسامهن 
كانـت أعىل من الحدود الطبيعية 

املسموح بها

 كشـف فريق مـن الباحثني من 
جامعة سـان فرانسيسـكو عن 
أجريـت  طبيـة  بحـوث  نتائـج 
قبـل خمسـني عاما، أشـارت إىل 
مضار السـكر عىل اإلنسـان، إال 
أن جهات أمريكية معينة أخفت 

هذه الحقيقة عن الرأي العام.
وأثبتـت البحـوث عىل السـكر يف 
اآلونـة األخـرية عن رابـط وثيق 
بـني تناولـه واإلصابـة بالذبحة 
الصدرية، فيما جرى إخفاء هذه 
الحقيقة عن العلم والعلمة طيلة 
60 عاما، إرضاء ملنتجي السكر.

وأكـدت كريسـتني كرينـز مـن 
جامعة سـان فرانسيسـكو أنها 
جامعـة  أرشـيف  يف  اكتشـفت 
املكتبـات  وبعـض  هارفـارد 
األمريكية، عن بيانات تشـري إىل 
أن منتجي السـكر وضعوا خطة 
كان هدفهـا التعتيـم عـىل رضر 
السـكر، وتضليل الـرأي العام يف 
العالـم وإيهامه بمضار الدسـم 
والدهون بما يبعد كل الشـبهات 

عن السكر.
ويعد السـكر يف الوقت الراهن يف 
الواليات املتحـدة، واحدا من أهم 
العوامل املهددة لصحة اإلنسان، 
حيـث وّثـق األمريكيـون وفقـا 
لدراسـات غري رسـمية اإلصابة 
بأمراض القلب بصورة رئيسـية 
جـراء تنـاول األطعمة الدسـمة 
واملحتويـة عىل نسـب عالية من 

السكريات.

ويويل الـرأي العام األمريكي عىل 
خلفيـة تفاقـم مشـاكل جـودة 
والصحـة  والسـمنة  الطعـام 
العامة، اهتمامـا كبريا لألطعمة 
يثـري  الـذي  األمـر  وطبيعتهـا، 
شـغفا كبريا لـدى األمريكيني ملا 
سـتخلص إليه دراسة كريستني 
أي  باهتمام  كرينـز، ويرتقبـون 
ترصيح أو ظهور لها يف وسـائل 

اإلعالم.
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يعانـي مـرىض التهـاب الجيوب 
وجـه  عـىل  املزمـن،  األنفيـة 
مـع  األيـام،  هـذه  الخصـوص 
والعواصـف  الجويـة  التقلبـات 
الرتابيـة التي تميز هذا الوقت من 

العام.
املوسـمية  الحساسـية  وبسـبب 
يتعـرض مرىض الجيـوب األنفية 
ملشـاكل عديـدة، نتيجة انسـداد 
املمرات األنفية، ما يخلف شعورا 

بالصداع واإلجهاد وأملا يف الوجه.
وثمة عالجات منزلية عىل مرىض 

الجيوب االنفية اتباعها يف املنزل.

استنشاق البخار
ويمكن الستنشاق البخار الناجم 
عـن غيل املاء يف وعـاء مع تغطية 
الـرأس بمنشـفة والتنفـس مـن 
خـالل األنف، أن يسـاعد بشـكل 
كبـري يف فتـح ممـرات األنف ويف 

تخفيف ضغط الجيوب األنفية.
ويضيف البخار الرطوبة إىل الهواء 
ويسـاعد عـىل ترطيـب ممـرات 
الجيوب األنفيـة ويخفف املخاط 

الذى قد يتكاثف بمرور الوقت.
تنظيف األنف بمحلول ملحي

ويمكن أن يساعدك أيضا وبشكل 

كبري تنظيف االنف بمحلول ملحي 
يف تخفيـف احتقـان األنف وعالج 
التهاب الجيـوب االنفية والصداع 

الناتج عنها. 
وتكون هـذه الطريقة فعالة عرب 
غـيل حـوايل لرت مـن املـاء وتركه 
ليربد، ثم إذابة ملعقة صغرية من 
امللـح وملعقة صغـرية من صودا 
الخبز يف املـاء، يمكن بعدها صب 
كمية صغرية مـن املحلول يف كف 
اليد، واستنشـاق امليـاه من خالل 
فتحـة األنـف، وتكـرار ذلـك عدة 

مرات.
ويسـاعد غسل األنف أو ما يعرف 
باإلرواء األنفي باستخدام محلول 
املاء املالح، يف الحفاظ عىل رطوبة 
املمرات األنفيـة وتقليل االلتهاب 

وتخفيف حدة االحتقان األنفي.
املنشفة الدافئة

إحـدى  الدافئـة  املنشـفة  وتعـد 
الطـرق التي قـد تكـون فعالة يف 
تخفيف األلم والضغط عرب وضع 
منشفة نظيفة تحت املاء الساخن 
ثم عرصها ووضع املنشـفة عىل 
جـرس األنـف والخدين ملـدة 5 إىل 
10 دقائق حتى تشعر بالتحسن، 
ويجب تكـرار هذه العملية مرتني 

أو ثالث مرات يف اليوم.

يعاني األشـخاص الذيـن يتلقـون الجرعة 
الثانيـة مـن لقـاح (كورونا)، مـن أعراض 
جانبية أشـد وطأة من تلـك التي تحدث بعد 

أخذ الجرعة األوىل.
وتشـمل األعراض الجانبية التي تحدث بعد 
تلقـي الجرعـة الثانيـة، الشـعور باإلرهاق 
والصـداع والقشـعريرة والحمـى والغثيان 

وآالم العضالت.
وأوضـح األسـتاذ يف كليـة الطـب بجامعة 
جونـز هوبكنـز، ويليـام غرينـو، أن هناك 
تفسـريا بسـيطا الرتفاع اآلثار الجانبية مع 

أخذ الجرعة الثانية. 
والغالبية العظمى من اللقاحات التي أقرتها 
بلـدان العالم حتـى اآلن تتكون من جرعتني 
بينهم فاصل زمني معدله 3 أسـابيع، وذلك 
باسـتثناء لقاح ”جونسـون آند جونسون“ 

املكون من جرعة واحدة. 
ويضيـف الخبـري األمريكي أن الجسـم بعد 
الجرعة األوىل يبدأ يف بناء االستجابة املناعية 

األوىل، بما يف ذلك األجسام املضادة.

ومـع الجرعـة الثانية، يبدأ نظـام املناعة يف 
الجسـم بالتفاعـل، بحسـب غرينـو، الذي 
يقـول إنه بمجرد أن تعـرف الجهاز املناعي 
عىل اللقاح (بعد الجرعة الثانية)، سـيكون 

لـه رد فعل أكرب تجاهه، وهذه عالمة عىل أن 
اللقاح يعمل وأن جهازك املناعي يتعرف عىل 

اللقاح يف جسمك.
الثانيـة، ال ينتـج جسـمك  ومـع الجرعـة 

أجسـاما مضادة فحسـب، بل يحفـز الغدد 
الليمفاويـة وأجزاء أخرى من الجسـم عىل 
التفاعل مع اللقاح عىل مسـتوى األنسجة، 

وهذا يؤدي إىل آثار جانبية أكرب.
ويـرى أسـتاذ الطـب يف كليـة عيـادة مايو 
كلينك، ريتشـارد كينيدي أن اآلثار الجانبية 

بعد تلقي اللقاح تتم بسب أمرين.
ويوضح كينيدي أن املناعة لديك من مكونني 
مختلفني: املناعة الفطرية واملناعة التكيفية 
واملناعة الفطرية هي استجابة جسدك األوىل 

للغزاة الخارجيني.
وقال: ”إن املناعة الفطرية تعمل عىل إبطاء 
الهجوم عىل جسـدك، بعد ذلـك تتوىل املناعة 
للفريوسـات،  التصـدي  مهمـة  التكيفيـة 
وتكـون خاليا ”بـي“ و“تي“ التـي تتصدى 

لهذه األجسام الغريبة“.
وعندمـا تتلقى اللقاح، فإن املناعة الفطرية 
تتحفز، وبعد أسبوع ونصف األسبوع تقريبا 
تبـدأ املناعـة التحفيزية يف النشـاط وتوفري 

الحماية للجسم من الفريوس.
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مع التقدم يف السن، تبدأ التجاعيد 
تغـزو وجـه املرأة شـيئاً فشـيئاً، 
حيث تبدأ عمليـة إنتاج الكوالجني 
يف الجلد تتباطأ، لينتج منها ظهور 
عالمـات التقـدم يف السـن. لذلك، 
نرصـد لك يف هـذا املقـال، طريقة 
تحضري كريم الكوالجني الطبيعي 
بمكونـات  التجاعيـد  ملكافحـة 

متوافرة لديك.
مكونات كريم الكوالجني

- 4 مالعق كبرية من زبدة الشيا
تحتـوي زبـدة الشـيا عـىل كمية 
عالية من فيتاميَني A و E، واملواد 
املضادة لألكسـدة، التي تعمل عىل 
محاربـة تجاعيد البـرشة وتعزيز 
مرونتهـا، ومنع ظهـور املزيد من 
الدقيقـة.  والخطـوط  الرتهـالت 
كما تشـتمل عىل فيتامني F، الذي 
يسـاعد يف ترطيب البرشة وتعزيز 
ليونتهـا، فتبقـى البـرشة ناعمة 
كالحرير ورطبة عـىل الدوام، مما 
يعمل عىل تأخري ظهور التجاعيد.

- ملعقة كبرية من زيت اللوز
يحتـوي زيـت اللـوز عـىل حمض 
البـرشة  يغـذي  الـذي  األوليـك 
ويرطبهـا، وهـو يعـد مـن أفضل 
الزيوت لرتطيب البرشة التي تعاني 
جفافاً شديداً، فيعزز من مرونتها 
مكافحـة  يف  أقـوى  ويجعلهـا 
التجاعيد. كما أنه يعمل عىل تفتيح 
البـرشة وتوحيد لونهـا والتخلص 

من الزيوت الزائدة فيها.
E كبسولتان من الفيتامني -

الفيتامـني E غني جـداً بمضادات 
األكسـدة التي تحمـي البرشة من 
البنفسجية،  أرضار األشـعة فوق 
ومـن التلـف الناتـج مـن الجذور 
الحـرة. إضافة اىل أن له خصائص 
البـرشة  يمنـح  حيـث  مرطبـة، 
الرتطيـب الـالزم ليحافـظ عليها 

ندية وناعمة.
- 3 قطـرات مـن عصـري الليمون 

الحامض
يحتـوي الليمـون الحامـض عىل 
العديد من الفيتامينات واألحماض 
التـي تسـاعد عـىل التخلّـص من 
الكثري من مشـاكل البـرشة، فهو 
مـن  ويحميهـا  البـرشة  يرطـب 
العوامـل املـرضة بهـا، ويحـارب 
التجاعيد ويؤخر شيخوخة البرشة 
ويقيض عـىل البقع الداكنة، فضالً 

عن أنه يعمل عىل تفتيح البرشة.
طريقة التحضري

الشـيا  زبـدة  مـن  كالً  اخلطـي   
وزيـت اللوز والفيتامني E وعصري 
الليمـون الحامض يف شـكل جيد. 
وحني تحصلني عـىل خليط أبيض 
ثقيـل، طبقيه عىل بـرشة نظيفة 
وجافـة، مـع الحرص عـىل تدليك 
تمتصـه  أن  اىل  بالخليـط  الوجـه 
البرشة جيـداً. بإمكانـك التخلص 
من هذا الكريم من خالل تشطيف 
وجهـك باملـاء الفاتـر، وذلـك بعد 
تطبيقـه.  مـن  سـاعة  نصـف 
اسـتخدميه يوميـاً اىل أن تحصيل 

عىل نتائج ملموسة.
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يف عالـٍم تكثر فيـه مظاهر البذخ 
والرتف واإلنفاق املتهّور، ننصحِك 
بأن ُتشـّجعي طفلِك عىل االدخار 
وتعلّميه ضبط النفس يف ما يتعلّق 
باملصاريـف املالية مـع الرتكيز يف 
شكل أسايس عىل الدروس املهمة 

التالية:
الدرس األول

دّربـي طفلِك عـىل االنتظار. فمن 
أراد كسـب املـال، عليـه االنتظار 
لكسـب البعـض منـه ومـن ثـم 
إنفاقه. وقد يكون لتأجيل مكافأة 
الصغـري نظري فعٍل جّيـٍد قام به، 
درسـاً مهمـاً يف هذا السـياق ويف 
اتجاه مسـاعدته يف تحقيق النمو 

املايل.
الدرس الثاني

مـن املهم كسـب املـوارد بالعمل 
الشـاّق والدؤوب، واألهم تقاسـم 
هذه املوارد مـع العائلة (من أجل 

إنفاقـه) ووضـع الباقـي جانبـاً 
بغية ادخاره.
الدرس الثالث

اتخـاذ  كيفيـة  طفلـِك  علّمـي 
القرارات الصائبة يف كل ما يتعلّق 
بإنفـاق املـال. فمثل هـذا الدرس 
سـيوّفر عليِك وزوجـِك الوقوع يف 

ضائقة مالية.
الدرس الرابع

يف  ترغبـني وزوجـِك  يف كل مـرة 
اتخـاذ قـرار مـايل مهـم، حـاوال 
إرشاك طفلكمـا يف النقـاش حتى 
يتعلّـم منكمـا كيفية ترشـيد كل 

قرار يتعلّق باإلنفاق واملرصوف.
والـدروس  إرشـادات  بفضـل 
أعاله، كونـي أكيدة بـأّن صغريِك 
سـيتعلّم تدريجيـاً كيفيـة إنفاق 
املـال وإدخـاره، األمر الـذي ال بّد 
أن ينعكـس إيجاباً عىل مادّياته يف 

املدى الطويل!
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يسـاعد اختبـار نـوع الشـخصية كل َمن 
يخوضه عـىل تحديد أبرز طباعـه وأكثرها 
ظهـوراً. فقد تكـون الشـخصية عملية أو 
عاطفية أو غاضبة أو هادئة أو اسـتغاللية 
أو متعاونـة... وملعرفـة ذلك يجـب اختيار 

إحدى صور السماء يف هذا االختبار.
الصورة 1

إذا اخـرتت الصـورة الرقـم 1 فـوراً، فهـذا 
يشـري إىل أنك تمتلكني شخصية مستقيمة. 
فأنـت ال تحبني الغـش. كما أّنـك منتظمة 
وتميلني إىل اتباع القواعد وإن استغل بعض 
األشـخاص ذلك لديك بطريقة سلبية تصب 
يف مصلحتهم الخاصة. كما أّنك طموحة وال 
ترتددين يف خوض التحديات وحساسة جداً 

وال تتقبلني االنتقادات القاسية.  
الصورة 2

يـدل اختيارك هذه الصورة عىل أن املسـاملة 
هـي أبرز صفاتـك. فأنت ال تحبـني افتعال 
التدخـل يف الرصاعـات. كمـا  املشـاكل أو 
أّنـك تتصفني باللطف وتحاولـني دائماً حّل 
الخالفات بالطرق الدبلواماسية والسلمية. 
وتحرصني عـىل الحفاظ عىل هـذه الصفة 

رغم أنها تجعلك أحياناً غري مرئية بالنسبة 
إىل اآلخرين.

الصورة 3
إذا وقـع اختيارك عـىل هذه الصـورة فهذا 
يشـري إىل أّنك تمتلكني شخصية عفوية. إال 
أّنك أيضـاً ترتكني الظروف تقـرر مصريك. 
وال تحبـني بذل الكثري مـن الجهود من أجل 
تحقيـق التقـدم. كذلك تثقـني إىل حد كبري 
بالحظ. ولهذا تعيشني يف تخبط بني النجاح 

واإلخفاق.
الصورة 4

يف حال كانت الصـورة الرقم 4 هي خيارك، 
فأنـت صاحبة الشـخصية األكثر شـعوراً 
بامللل. والسبب أّنك ترفضني الروتني وتحّبني 

التغيري والتجـدد. ولهذا تحاولـني دائماً أن 
تعييش أجواًء مختلفة وتقرتحني املشـاريع 
وتشـجعني اآلخرين عـىل التحـرك وإنجاز 
املهمات من أجل االنتقال إىل مرحلة مقبلة.

الصورة 5
إذا اخرتت هـذه الصورة، فأنـت تنتمني إىل 
مجموعة األشـخاص أصحاب الشخصيات 
املنعزلة. كما أّنك تحبني االبتعاد عن صخب 
املجتمـع وقضـاء بعـض الوقـت بمفردك. 
وتفضلني غالباً االهتمام بشؤونك الخاصة 
بعيـداً عن القضايا العامة. فطموحك يقوم 
عـىل بناء أرسة وعىل عيـش األجواء الدافئة 

إىل جانب أفرادها.
الصورة 6

يعني اختيـارك هذه الصـورة أّنك تتمتعني 
بشـخصية مسـتقلة. كمـا أّنـك كثـرياً ما 
ترفضـني األمر الواقع وتحلمـني باألفضل. 
وهـو مـا تبدينه أحيانـاً من خـالل إظهار 
غضبـك وتوترك. إال أّنـك تمتلكني أيضاً ثقة 
كبرية بنفسـك وتحاولني، عندما تشـعرين 
بالهدوء، أن تري الوجه اإليجابي لألشخاص 

واألحداث.  

 عمـري 20 وأنـا مخطوبة منـذ حوايل 6 
أشهر لشـاب يكربني بـ6 سـنوات وكان 
قـد درس يف الخارج، ليس والسـيماً لكنه 

مهذب ومن عائلة محرتمة..
يف بداية عالقتنا كنت سـعيدة جداً وأشعر 
باالطمئنـان من خطيبـي وأرسته، ولكن 
بعد حوايل شـهرين من الخطوبة رصح يل 
خطيبي عـن رسه والذي ال أحـد يعلم به 
غـريه حتى والـداه ال يعرفانـه.. وهنا أنا 
صدمت وسـألته عن سـبب إخفائه لهذا 
الرس (وهو أنه يتحدث مع زميلتي املبتعثة 
يف وسائل التواصل ملساعدتها فهي تدرس 
مثل تخصصـه ويف نفـس الجامعة) قال 
إن تفكـري والديـه مختلـف عـن تفكريه 
وأنهمـا سـوف يعارضـان إذا أخربهمـا، 
وهنا شـعرت بخـوف منـه إلخفائه عن 
والديه هـذا املوضوع خصوصـاً أن األمر 
بالنسبة يل ال مشكلة فيه ما داما يلتزمان 

بالحدود.
ثم بعد ذلك رصح يل عن مشاكله الصحية 
والتـي أخفاهـا عنـي وعن أرستـي قبل 
(لديـه  بهـا  اآلن  ليصدمنـي  الخطوبـة 
مشكله نادرة يف عموده الفقري) وعندما 
سألته عن سـبب إخفائه ألمر مهم كهذا 
قـال بأنه لن يؤثـر يف عالقتنـا وخيش أن 

نرفضه لهذا السبب!
أبديت تقبيل يف البداية، لكن مع معارشتي 
لـه وظهور بعـض االختالفـات والعيوب 
بيننـا بـدأت أنفـر منـه، وال أنجـذب لـه 
كالسـابق؛ لعدم وجود أشـياء مشـرتكة 

بيننـا، مـع العلم أني حاولـت بأن أتقرب 
منه لكن بال جدوى..

أصبحت ال أهتم بشكيل ألنه ال يهتم بشكله 
أبداً، وهو ال يحب املوضة ويتحسـس من 
العطور وهكـذا.. فهو بال فائـدة. حياته 
الذهاب للعمل والنـوم واألكل، فال يخرج 
كثـرياً، وال يملك هوايـات ودائماً متململ 

وسلبي بعكيس تماماً.!!
ظهـرت بيننـا بعـض االختالفـات فهـو 
انطوائـي وعائلته كذلك، بعكسـنا تماماً 
(لـم يخربونـا بذلـك قبـل العقد بـل كان 
كالمهـم بأنه محبوب من قبـل الجميع) 
حتى أنه ال يتقن فن التعامل مع اآلخرين 
ألنه انطوائي وسـلبي وبيئة منزلهم التي 

نشأ بها تؤثر عليه، وهذا سبب بيننا فارقاً 
كبرياً فصارحتـه باملوضوع، يف البداية لم 

يبد اهتماماً كبريًا.
وكنت دائما مـا أحاول أن أغري من بعض 
ترصفاته السلبية ولكنه ال يتجاوب معي 
أبداً، (عندما أذهب لزيـارة عائلته أالحظ 
تغري سـلوكه فهـو يصبح جمـاداً تماماً 
ال أشـعر بوجوده قربـي - فهو ال يتحدث 
وال يحرك سـاكناً ويصبح وجوده وعدمه 
واحـداً - وباملقابل ما إن نخرج من منزله 
حتى تتغري شخصيته مرة أخرى، وعندما 
يلتقـي بأرستي فهو ذو شـخصية أخرى 
مختلفـة)، أصبحـت أخاف منـه ولكني 
صارحتـه أيضـاً باملوضوع فأجـاب بأن 

هذه هي شـخصيته وأنه لـن يتغري وأني 
سـأعتاد عليه مـع الوقت، ولكنـي بدأت 
أخاف خصوصاً مع هذه االختالفات بيننا، 
وأصبحـت أكره رؤيتـه والتحدث إليه، ثم 
قبل شـهر أخربت والدّي بمشـكلتي التي 
أرقتني ليايل وأياماً طواالً، والتي بدأت بعد 

شهرين من خطبتنا.
بعـد أن تحدثـا معـه أصبـح يرسـل يل 
باستمرار رسائل حب تكاد تكون يومية!

ال أريـد كلمات حب بـل أريد رجـًال، فأنا 
أصبحت أشعر بأني أنا الرجل وهو األنثى، 

وأكره طباعه وأنفر عند رؤيته..
الحل والنصائح:

تعريفيـة  كفـرتة  الخطوبـة  وجـدت   -
وتدريبية يكتشـف فيها الخطيبان ميول 
وسلوك بعضهما البعض، وتتوفر لديهما 
فرصـة للتفاهـم سـواء إلكمال مسـرية 

االرتباط أو إنهائها.
التـي  الفـروق  أن  حالتكمـا  يف  يبـدو   -
اكتشـفتها بني خطيبك وبينك ال تشـجع 

عىل االستمرار.
- أقول هذا رغم أن تجربتك لم تتعد سـتة 
أشهر ومع ذلك فما اكتشفته مهم ويجب 
أن نتوقـف عنـده ونعيـد النظـر يف هـذا 

االرتباط.
- من الفروقات املهمة التي اسـتوقفتني 
أن البيئـة التي تربى فيها خطيبك تختلف 
تمامـاً عـن بيئتـك، ومع أني لسـت ضد 
تقـارب البيئـات املختلفـة يف املصاهرة، 
غري أن هذا االختالف يحدد درجة العالقة 

وقوتها وانسـجامها بني عائلتك وعائلته 
أيضاً، ويبدو أنها بعيدة عما تتوقعينه من 

تقارب غيابي بينهما.
- مـن الفروقات أيضا شـخصية خطيبك 
املناقضـة تمامـا لشـخصيتك، ومـع أنه 
يمكـن التكامـل بني زوجـني مختلفني يف 
طبيعة الشـخصية غري أن هذا التكامل ال 
يكون إال بموافقتهما معاً، وترك مساحة 
لكل منهما أن يقبل اختالف اآلخر ويعتاد 

عليها.
- باختصـار نصيحتي تكـون هي الرتيث 
يف االسـتمرار بالخطوبـة، ليـس بسـبب 
االختالفات فحسب، بل لصغر سنك أيضاً، 
فال بـأس إن أجلت ارتباطك بأي إنسـان 
إىل أن تكميل دراسـتك الجامعية، وتبدئي 
حياتـك العمليـة إن كنـت تنويـن العمل؛ 
ألن هذا الوقت سـيبلور أمامك الكثري من 
معرفتك لنفسـك من جهة، ورؤيتك التي 
سـتنضج مع الدراسـة والعمـر وتجارب 

الحياة.
- اعتقد أنك بحاجة إىل أن تفهمي نفسـك 
أيضـاً فيمـا يتعلـق بأساسـيات اختيار 
الرشيك، ويبدو أنك لسـت مسـتعدة اآلن، 
فال بأس من الرتيث، اطلبي فرصة إعادة 
النظـر وتأجيل مسـالة الخطوبـة وعقد 
القران سـنة عىل األقل، ويمكن أن تعيدي 
النظر من بعيـد (طبعاً إذا وافق الخطيب 
عىل التأجيل) وستكتشـفني يف هذا الوقت 
مـاذا تريديـن حقـاً من حياتـك ومن هو 

الرشيك املناسب لك سواء هو أو غريه. 
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1955 - اململكـة املتحـدة تنضـم إىل حلـف بغـداد 
وتوقع معاھدة مع العراق.

1966 - الحكومة الفرنسية تخطر الواليات املتحدة 
بـأن القواعد األمريكية يف فرنسـا يجب إغالقھا يف 

غضون 12 شھرا.
كوثيقـة  مـارس“   30 ”بيـان  صـدور   -  1968

دستورية يف مرص.
- 1971اغتيال نائب رئيس مجلس قيادة الثورة يف 
العراق حردان التكريتي أمام املستشفى األمريي يف 

الكويت عىل يد فتيان العاني.
صـدور قـرار مجلـس الـوزراء بتحويـل جامعـة 
امللـك عبد العزيـز األھلية يف السـعودية إىل جامعة 

حكومية.
1972 - الثـوار الفيتناميون الشـماليون يقومون 
بھجوم كاسح نحو الجنوب ضد القوات األمريكية 

والقوات الفيتنامية املوالية للواليات املتحدة.
1976 - انتفاضة فلسـطينية داخل الخط األخرض 

تؤدي إىل استشھاد ستة فلسطينيني.
1979 - حوايل مئة يف املئة من اإليرانيني يؤيدون يف 

استفتاء إقامة جمھورية إسالمية يف إيران.
1981 - نجـاة الرئيس األمريكي رونالد ريغان من 
محاولة اغتيال بعد أن أطلق جون ھينكيل جونيور 

الرصاص عليه وأدى ذلك إىل إصابته يف رئته.
1986 - العثـور عـىل 2145 قطعـة مـن العملـة 
اإلسـالمية داخل سـور أثـري يف ”مدينـة منقبا“ 

بأسيوط.
الوطنـي  للمجلـس  العرشيـن  1989الـدورة   -
الفلسـطيني توافـق باإلجمـاع عىل اختيـار يارس 

عرفات رئيسا لدولة فلسطني.

امللك فھـد بن عبد العزيز والرئيس محمد حسـني 
مبـارك يفتتحـان يف القاھرة ”مركـز فھد بن عبد 

العزيز لعالج القصور الكلوي وجراحته“.
1990 - اشـتعال حريـق متعمـد يف أكـرب مركـز 

إسالمي يف بوسطن بالواليات املتحدة.
1991 - إلغاء التمييز العنرصي يف جنوب أفريقيا.

1997 - وزراء خارجية الـدول العربية يتفقون يف 
القاھرة عىل تجميد العالقات السياسية والتجارية 
مع حكومة بنيامـني نتنياھو يف إرسائيل وذلك ردا 
عىل سياسـة األخرية يف مجال االسـتيطان وتھويد 

القدس الرشقية.
2011 - املجلـس األعىل للقوات املسـلحة يف مرص 
يصدر إعالن ا دستوريا بعد إعالن نتيجة االستفتاء 

عىل التعديالت الدستورية .
- 2014الخطـوط الجوية املاليزيـة تعلن أن اآلثار 
التـي أعلنـت عنھا سـابقا ال تنتمـي للرحلة 370 

املفقودة.
العـب الشـطرنج الھنـدي وبطـل العالم السـابق 
فيشـفاناثان اناند يفوز يف دورة املرتشـحني لسنة 
2014 ، ويرتشـح للمبـاراة النھائيـة ضـد حامل 

اللقب النرويجي ماغنوس كارلسن.
- 2015 فوز إسالم كريموف باالنتخابات الرئاسية 

يف أوزبكستان.
فـوز محمد بخاري عىل منافسـه الرئيـس الحايل 
يف  الرئاسـية  االنتخابـات  يف  جوناثـان  غـودالك 

نيجرييا.
 400,1 مـن  أكثـر  وإصابـة   16 مقتـل   -  2018
مواطن فلسـطيني أثناء إحيـاء ذكرى يوم األرض 

الفلسطيني.

غزل عراقي
لهلحـد واصـل  ويـاك  العشـك  عجبـه 
اسـود ينكلـب  الـراس  شـيب  بالحـزن 

تنشـدون مـا  يـل  اشـتاقيت  ألكـم  حيـل 
العيـون ذنـب  مـو  يشـتاق  الكلـب  ذنـب 

ترجعـني وانطـر  اسـنني  اظـل  صابـر 
سـنني يااجمـل  العـني  دمـع  نشـفييل 

شـلون يجمعـن  كاسـني  فـد  وثلـج  جمـر 
السـنون والثلـج  شـفاك  الجمرلـون 

ضمـريك  حاسـب  اليهـواك  تهمـل  ال 
غـريك ماعنـدي  ياملحبـوب  صدكنـي 

لهلحـد واصـل  ويـاك  العشـك  عجبـه 
عالخـد ترضبنـي  االيـد  بـوس  بعـد  مـن 

أبـــــــراج

من الـرضوري اليـوم أن تخطـط لرحلة قصرية 
مـع األصدقـاء. عـىل الرغـم مـن أن هـذه الرحلة 
سـتبعدك عن الحبيب بعـض الوقت، ولكـن قد يكون 
ذلك لصالحكما. أخرب الحبيب مـن خالل مكاملة تليفونية 
أنـك تتطلع لرؤيته. ستسـتمتع بكل لحظـة تقضيها مع 

األصدقاء!

تعاملك اليوم مع بعـض الصعوبات والتحديات 
قـد يضطـرك إىل االنفعـال أو العصبية. سـتجد 
اليوم أنه كلما كنت واقعيا سـتخرج سـاملا من أي 
مشـاكل بغـض النظـر عـن أي أحـداث. ننصحك بأن 
تشارك يف نشـاطات ومواقف تعزز من قوتك وقدرتك عىل 

التعامل.

ربمـا تواجه بعض املشـاكل أو ربما تفشـل يف 
إجراء مفاوضات مع رشكائك يف العمل. ال تقلق 
فالفشـل أحيانا يكون جزءا مـن النجاح. ركز عىل 
مسـتقبلك وال تفكر كثريا يف املايض. لسـت وحدك من 
يواجه صعوبات أو مشـاكل، فكل فرد يتعرض للعديد من 

العقبات يف طريقه.

دلل نفسـك واهتم بصحتك، خاصة إذا شـعرت 
بالتعب هـذا اليوم. قد يرتاجع أداؤك ومسـتواك 
يف العمل تدريجيا بسـبب العمـل لفرتات طويلة. إذا 
كانت لديك فرصة لقضاء بعض الوقت يف املنزل، يفضل 
أن تسـتغله يف النوم والراحة. مـن األفضل دائما أن تكون 
حكيما وغري مترسع يف اتخاذ قرارتك حتى وإن استغرقت 

وقتا طويال.

صعوبة التواصل مع أشخاص محددين اليوم قد 
تقلقك جدا. الرسائل التي تحاول إرسالها لهؤالء 
لـم تصل حتـى اآلن، وعندما تحـاول االتصال بهم، 
ال تجـد ردا من أحد. سـتصل إىل لحظة مـا تقرر فيها 
التوقف عن االتصال وعن إرسـال الرسـائل، ولكن نحذرك 

من ذلك. التمس لهم بعض األعذار.

ربمـا تقرر تحمل بعض السـخافات من بعض 
األشخاص يف وقت محدد. تخصص فرتة املساء 
لالحتفـال يف املنزل مع أرستـك والرشيك فقط! كل 
يشء سـيكون عىل ما يرام إال إذا أخـربك الرشيك بأنه 

غري مستعد لهذا االحتفال.

احـرتم القوانني وكن منضبطـا. التزم باللوائح 
والقوانـني حتـى ال تعرض نفسـك للخطر. من 
املمتـع أن تهـرب مـن مشـاكلك اليـوم، ولكن لن 
تستطيع الهروب منها لألبد. قريبا سيكون لديك حلول 
لكل املشـاكل التي تواجهك اآلن. ال تتخل عن صديقك هذه 

الفرتة.

ابدء يومك بكتابة خطاب ألحد أصدقائك واعتذر 
له عما بدر منك الفرتة املاضية. تحسـني عالقتك 
بمـن حولك مهم جـدا هذه الفـرتة بالتحديد. املهام 
التي تريـد إنجازها اليوم قد تكون صعبة بعض اليشء 
ولذلك قد تضطر لطلب املساعدة ممن حولك. اخرت كلماتك 

بحرص حتى ال تجرح شعور اآلخرين.

القراءة غذاء للعقل ومتعة للروح، فاخرت قصة 
قصرية أو رواية لتقرأها اليوم. قد تشـعر بامللل 
أحيانا، لذا عليك أن تسـتغل هذا اليوم يف يشء مسٍل 
وممتع كالقراءة والرسـم وممارسة الرياضة. فكر يف 

مستقبلك وخطط له واحسب خطواتك جيدا.

قـد تتوتر عالقاتـك بمن حولك هـذه األيام، فال 
تحاول أن تحل أي نوع من املشـاكل هذه الفرتة. 
كل يشء يحـدث هذه الفرتة طبيعي جدا، فال تقلق. 
إذا لم يكن لديك أي كلمة طيبة، من األفضل أن تصمت. 

عىل الرغم من أنك تشعر بأنك مقيد، ولكن هذا أفضل

عندما تشـعر أنـك وحيـد اليوم وتفتقـد للحب 
والرومانسـية، تتناول الحلوى لتحسني مزاجك. 
هـذه فكرة جيـدة، ولكـن عليك أال تتجـاوز الكمية 
التي أوصاك بها الطبيب لكي ال تؤثر يف صحتك. ربما ال 

تستطيع السيطرة عىل نفسك.
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الثور
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الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

إذا فشـلت يف تحقيـق هدف مـا أو حلم، حاول 
أكثر من مـرة حتى تصل ملرادك. إذا كان النجاح 
مهما بالنسـبة لك، يجـب عليك أن تتغلب عىل قلقك 
وخوفك. من حولك يحاولون أكثر من مرة، خاصة عند 

تحقيق أهداف مهمة. ال تستسلم برسعة.
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بعـد انتشـار فـريوس (كورونا) 
اللقاحـات  وتوفـري  املسـتجد، 
املضـادة له، يتخـوف الجميع من 
ارتـداء أو خلع الكمامـة، لكونها 
غـري واقيـة بشـكل كامـل مـن 

الفريوس.
وتعـد الكمامـة مجرد قنـاع من 
املـرء  يضعـه  غـريه  أو  قمـاش 
عـىل وجهه اتقـاًء لإلصابـة بأي 
مرض معد، حيـث أصبح العلماء 
يختـربون نمـاذج تشـمل أجهزة 
قتـل  عـىل  وقـادرة  استشـعار 
الفريوسات، ما يجعلها تضمن لك 
ربمـا ما ال يضمنـه اللقاح، حيث 
إن  التطعيمـات  مقدمـو  يقـول 
الجرعات قد ال تكـون كافية ملنع 
اإلصابة، بل هي لتقليل األعراض.

وإذا كنـت عىل متـن طائرة وكان 
الشـخص بجانبك يعطس، وكنت 
ترتدي كمامة من ذلك النوع فإنها 

تعقم الهواء قبل أن تتنفسه.
وصممت هذه الكمامات للعاملني 
يف مجال الرعاية الصحية بشـكل 
أسـايس، بينمـا سـيتم تسـويق 
للمسـتهلكني  اآلخـر  البعـض 
العاديـني، ولكـن األقنعة وأجهزة 
تسـويقها  يتـم  التـي  التنفـس 
كأجهزة طبية أو لحماية العاملني 
الصحيني يجـب أن تتـم املوافقة 
عليها للبيع من قبـل إدارة الغذاء 

والدواء أو املعهد الوطني للسالمة 
والصحة املهنية، يف أمريكا.

يشـار إىل أن الكمامـات الحاليـة 
املستخدمة عىل نطاق واسع تعمل 
كحواجز أمام جزيئات الفريوس، 
غري أن ما يجري تطويره حالياً هو 
كمامة مصممة لقتل الفريوسات 

بالفعل.
كمـا يشـتمل تصميـم الكمامـة 
الجديدة عىل شـبكة نحاسية يتم 
تسـخينها إىل حـوايل 160 درجـة 
تحبـس الفـريوس وتعطلـه، مـا 
املستنشـق  الهـواء  أن  يضمـن 

مناسب صحياً للتنفس.
ويمكـن تشـغيل الكمامـة، التي 
تقتـل البكترييـا والعفـن أيضـاً، 
بواسطة بطارية سعتها 9 فولت، 
فيما ال يـزال العلماء واملختصون 
يصنعون ويختربون نماذج أولية.
ويتوقع أحـد العلماء املشـاركني 
قنـاع  كل  يـزن  أن  التطويـر  يف 
(كمامة) قابل إلعادة االسـتخدام 
حوايل نصف رطل، بسـعر بضعة 
دوالرات فقـط، وإذا تمت املوافقة 
عليه من قبل املنظمني، فسيكون 
نسـخة   - نموذجـني  يف  متاحـاً 
أكـرب قليالً لالسـتخدام مـن قبل 
موظفـي الرعايـة الصحية وأول 
املستجيبني ونسخة أصغر للسوق 

االستهالكية.

يمكنـك إضافـة تغريـدة إىل Instagram Story الخاصـة بـك طاملا أن 
التغريـدة التي تحاول مشـاركتها عامة، وهـذا يعني أنه 

يجب أن يكون مرئًيا لعامة الناس عىل تويرت، وليس 
شـيًئا تم نـرشه عىل حسـاب خـاص أو محمي، 
وستحتاج أيًضا إىل تسجيل الدخول إىل حسابات 
Instagram وتويرت عىل الجهاز الذي تستخدمه، 
ضـع يف اعتبارك أن هـذه الطريقة تعمـل حالًيا 
فقـط مع بعـض مسـتخدمي أيفـون يف الوقت 

الحايل.
-1 يف تطبيـق تويرت، حـدد التغريدة التي ترغب يف 

.Instagram Story مشاركتها عىل
-2 يف التغريـدة التـي ترغـب يف مشـاركتها، انقـر 

فوق أيقونة ”مشـاركة“، والتي تشبه سهم يشري إىل 
األعىل.

 Instagram  3يف القائمـة التي تظهر، أسـفل أيقونـة-
.“Instagram انقر عىل ”قصص

-4 سيختفي تطبيق تويرت اآلن، ويف مكانه، سيفتح تطبيق 
.Instagram مع مسودة جديدة لقصة Instagram

-5 يمكنـك اآلن التفاعل مـع التغريدة املشـرتكة كما لو كانت 
ملصًقـا، ويمكنـك تحريكهـا عـن طريـق النقـر عـىل التغريدة 

وسـحبها، أو يمكنـك تغيري حجمها عن طريـق تمرير أصابعك 
مًعا أو بعيًدا عن بعضها.

-6 ضع اللمسـات األخرية عىل Instagram Story كما تريد 
أن تظهر، وبعد ذلك، يمكنك اختيار مشـاركتها مع جميع 

متابعيك عىل Instagram، أو شـخص واحد، أو مجموعة 
من مستخدمي Instagram املتعددين.

قامت رشكة أبل، بارسـال تحديثا ملسـتخدمي هواتف آيفـون وأجهزة آيباد، 
من أجل إصالح عيب برز يف محرك املتصفح الرئييس ”سـفاري“ ومتصفحات 
أخرى.وكانـت الرشكة األمريكيـة عىل علم بوجود ثغرة جرى اسـتغاللها من 
طـرف البعض الخرتاق هواتف آيفون وأجهزة آيباد، حيث انه لم تتوفر الكثري 

من التفاصيل حول حجم االخرتاق ونطاقه.
 iPadOS و iOS 14.4.2 وسيؤدي التحديث الذي أرسل للمستخدمني يف أنظمة
 ،Zero-day 14.4.2  إلصالح املشكلة األمنية.و يطلق عىل هذه املشكلة األمنية
لكون مكتشـف الثغرة ال يرتك أي يوم يمر دون أن يستغله يف هجمات، لكونه 
يف سباق مع الزمن، فإذا اكتشفت الثغرة، سدت األبواب أمام االخرتاق، ويعتمد 
هـذا النوع من الهجمات اإللكرتونية عـىل ثغرات أمنية يف التطبيقات ال تكون 
معلومة لدى مطوريها.وبوسع أي شخص إجراء التحديث، عن طريق االنتقال 

.Software Update إىل االعدادات واختيار فئة عام والنقر عىل خيار

انتـرشت أخبـاراً متداولة يف بعض وسـائل اإلعالم 
عن امتـالك الفنانة نادين نسـيب نجيم، لثروة 

مالية ضخمة تعطيها لقب مليارديرة.
أعـادت  بـ“تويـرت“،  حسـابها  وعـرب 
”نادين“، نـرش تغريدة جاء فيها: ”ثروة 
ناديـن نجيم تكرس األرقام القياسـية، 
رسـميا أصبحـت مليارديـرة“، لـرتد 
الفنانة اللبنانية قائلة: ”الله العنوان 
حسسني بشعور لطيف إذا حدا صدق 

بيغتالوني“.
من ناحية أخرى، تشارك نادين نسيب 
نجيـم يف رمضان املقبل بمسلسـل 
”2020“، بطولـة قـيص خـويل، 

املسلسل كان من املقرر عرضه يف رمضان املايض، 
لكن توقف تصويره بسبب فريوس كورونا.

كما شـاركت نجيم عرب خاصية ”الستوريز“ عىل 
”إنسـتقرام“، جمهورها صورة لها أرفقتها بخرب 
يقـول: ”رسـميا نادين نجيم أصبحـت مليارديرة 

(بليونرية) وهذه ثروتها“.
وعلقت نادين نجيم عىل الخرب قائلة: ”يا ريت بس 

تظل محبة الناس الثروة األكرب واألجمل“.
وأثار تعليـق نادين نجيم عىل مزاعم أنها أصبحت 
مليارديـرة جدال واسـعا حول ثروتهـا، فيما فرس 
بعـض املتابعـني أن املقصود بثروتهـا هو تخطي 
عـدد مـن اسـتخدموا الفلـرت الخاص بهـا حاجز 

الـ24 مليونا.

نادين نجيم ترد على تداول ثروتها الضخمة: سيغتالوني

ينتظر الجمهور طلّتها من موسم درامي 

آلخر؛ ففي كل شخصية درامية تختارها 

ملكـة القلوب يـرسا تفاجـىء الجمهور 

باختياراتها.

طبيبـة تجميـل قويـة وواثقة بنفسـها 

ُتدعـى مريم من أنجح طبيبـات التجميل 

يف مـرص، هكذا تقول يـرسا عن دورها يف 

مسلسـلها الدرامي الجديد ”حرب أهلية“ 

الـذي تخـوض بـه املنافسـة الرمضانية 

املقبلة.

أمـا عن العالقة التي سـتجمعها بباسـل 

خيـاط ضمـن أحـداث املسلسـل فتقول 

يرسا إنها عالقة غامضة جداً ستجمعهما 

ضمـن األحـداث، فيمـا رفضـت الدخول 

الـذي  العمـل  يف تفاصيـل خاصـة عـن 

سيفاجىء الجمهور.

فمريم ستمر بالعديد من املنعطفات التي 

ستقلب حياتها رأساً عىل عقب وستحاول 

مواجهتها لتعود كما كانت.

واملسلسـل يشـارك يف بطولتـه سـينتيا 

صمويـل وأروى جـودة التي حلّـت بديلة 

لسـارة التونيس قبل أيـام وجميلة عوض 

التي تجسـد شـخصية ابنة يـرسا ضمن 

األحداث.

واملسلسل سـيكون ضمن خريطة شاهد 

الدرامية يف رمضـان املقبل، حيث ُيعرض 

 VIP.حرصياً عرب شاهد

وكانت يـرسا قد حصلت عـىل تكريم من 

قبل إحـدى الجامعات املرصية باعتبارها 

االنموذج املرشف للمرأة املرصية.

كشـفت تقارير إعالميـة عن تعرض النجمـة العاملية 

بيونسـيه، لعمليـة رسقـة للمـرة الثانيـة لها، يف 

الشـهر الحـايل، حيـث رسقـت ثـالث وحدات 

تخزيـن خاصـة بهـا بداخلهـم حقائـب يد 

فاخرة وفساتني.

وذكر تقرير إن النجمة صاحبة الـ 39 عاماً، 

تعرضـت خـالل األسـابيع األخـرية لرسقة 

ثالثـة وحـدات تخزين لها يف لـوس أنجلوس 

األمريكيـة، والتـي كانـت قد اسـتأجرتها من 

-Parkwood Entertai  رشكة اإلنتاج الشـهرية

.ment

وأضافـت مصادر ُمقربة من املغنية أنها كانت تضع فسـاتني 

وحقائب بالخزائن، وتمـت رسقتها، ولم تتعرض وحدها للرسقة بل 

عاد اللصوص بعد أسـبوع ليرسقـوا أحد ُمصممي مالبسـها، حيث 

ُرسقت حقائب لليد وألعاب لألطفال تعود للمصمم.

وبحسب ما ورد يف التقرير، فإن النجمة العاملية فقدت 

محتويـات بقيمـة مليـون دوالر تقريبـاً، أي ما 

يعادل 725 ألف جنيه إسرتليني، ومن األشياء 

الثمينة التي فقدتها بيونسيه، جاءت حقائب 

يد وفساتني من ماركات عاملية.

وال تـزال الرشطـة تبحـث عـن السـارقني 

للمقتنيات حتـى اآلن، كما ترجح املجلة أن 

وحدات التخزيـن تلك ملك رشكة بيونسـيه 

لإلنتـاج، وتمت رسقتها مـن اللصوص مرتني 

سابًقا خالل الشهر الحايل.

يذكر أن خسـارتها للمليون دوالر، جاءت بعد فوزها 

بجائـزة حفـل الـ«جرامـي» املوسـيقي، للمرة الــ28 خالل 

مسـريتها الفنيـة، ُمحطمة األرقـام القياسـية بعدد مـرّات فوزها 

بالجائزة، وذلك خالل األسـابيع املاضية، فيما فازت ابنتها بالجائزة 

كأول طفلة يف الـ9 من ُعمرها تحصل عىل تلك الجائزة.

 ال تزال الفنانة املرصية غادة عبد 
الرازق موجودة يف بريوت، وكانت 
قد نرشت قبل أسـبوع صوراً لها 
برفقة زوجها وهي تقوم بنزهة 
عىل جبال لبنان املكسوّة بالثلج.

مسلسـل  تصويـر  أن  الواضـح 
”لحـم غـزال“ لـم ُينجـز بعد يف 
قبـل  األجـواء  وكانـت  بـريوت، 
هبوب العاصفة األخرية مساعدة 
جداً إلنهاء أكثر املشاهد الخاصة 

باملسلسل.
ُيذكـر أن املسلسـل بيـع ألكثـر 
من محطـة فضائيـة ومرصية، 
فيما بدأ قسـم املونتاج يف رشكة 
الصبـاح العمل لسـاعات طويلة 
األوىل  الحلقـات  إنهـاء  لحـني 
عليهـا  يغلـب  التـي  بالكامـل، 

طابع التشويق كما اعتادت عبد 
الـرازق أن تقدمه يف كل موسـم 

رمضاني.
مـن  عـدداً  أن  علـم  ذلـك،  إىل 
املمثلني سـيبقون ملـا بعد دخول 
شـهر رمضـان املبـارك ملواصلة 
تصوير بعض املشـاهد الخاصة 
بالحلقات األخـرية، ومن املتوقع 
أن يبقى ذلك حتى األسبوع األول 

من بلوغ شهر رمضان.
وهذا املوسم، تنافس عبد الرازق 
مجموعة ال بأس بها من زمالئها 
بالطبـع  ومنهـم  القاهـرة،  يف 
يرسا التي تطلـق ”حرب أهلية“ 
مع باسـل خياط، فيمـا ُصّور يف 
القاهـرة أكثر من 19 مسلسـًال 

للموسم الرمضاني هذه السنة.

 
سـقطت دمـوع الفنانة، أنغـام، أمـام الجمهور يف 

مركز املنارة، أثناء حفلها األخري.
غنـت أنغـام ”طـول مـا أنـت بعيـد“، وبكـت أمام 

جمهورها الذي استقبلها بالتصفيق الحار.
وأغنيـة ”طـول مـا أنت بعيـد“ من كلمـات عصام 
حسـني وألحـان محمدي، وتـم طرحهـا يف ألبوم 

”أحالم بريئة“ عام 2015.
وكانـت أنغـام قـد أحيت حفـًال غنائًيا مسـاء 
الجمعة، عيل خشـبة مـرسح مركـز املنارة، 
بقيـادة املايسـرتو هاني فرحـات، وقّدمت 

عددا من أغنياتها الشهرية.
وأقيم الحفل ضمن فعاليات الدورة األوىل 
ملوسـم حفـالت الربيـع التي تسـتمر 
ملـدة 3 أسـابيع داخل مركـز املنارة 

للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

يبدو أن تصوير مسلسـل ”350 غرام“ 
بطولة عابد فهد واملمثلة اللبنانية كارين 
رزق الله شارف عىل االنتهاء إيذاناً ببدء 
العرض الرمضاني، وسيكون لقناة أبو 
ظبي الفضائية الحق الحرصي لعرضه، 
فيمـا لم ُيعرف مـا إذا كان االتفاق بني 
املنتج إيـاد الخزوز ورشكـة ال بي يس 
أي اللبنانية قد أسفر عن اتفاق لعرض 

املسلسل عىل الفضائية اللبنانية.
واملعـروف أن كارين رزق الله تشـارك 

للمرة األوىل يف مسلسـل عربي مشرتك، 
وُيحكـى كثـرياً عـن دورهـا يف ”350 
غرام“، يف االنتظـار بدأت محطة أم تي 
يف اللبنانيـة بعـرض الفيديـو الدعائي 
ملسلسل ”راحوا“، تشارك فيه رزق الله 
إىل جانـب بديـع أبو شـقرا ومجموعة 
كبـرية مـن املمثلـني اللبنانيـني، وهي 
التجربـة الثانيـة لرزق اللـه يف التعاون 
مـع رشكـة السـيد نديـم مهنـا بعـد 
مسلسل ”بردانة أنا“ عرض 2019 لكن 

لـم ُيكتب له النجاح، فيما كتبت كلوديا 
مرشليان قصة ”راحوا“ وتوّىل إخراجه 

نديم مهنا.
ُيذكـر أن الفنانة كارين رزق الله أثارت 
جـدالً واسـعاً عـىل مواقـع التواصـل 
االجتماعـي بعدمـا نرشت صـورة لها 
اعتربهـا البعـض أنها خادشـة للحياء 
قليالً، فيما رآها البعض أنها ”عارية“،  
لكن الحقيقة أن رزق الله ترتدي ثيابها 

كاملة لكن اللقطة توحي بذلك.

بعد عرض نهاية حلقة من مسلسـلها الجديد ”حتة مني“ 
الـذي عـادت بـه إلهـام شـاهني إىل الشاشـة التلفزيونية 
مجدداً بعد غياب سـنوات، نجحت إلهام يف أن تحقق ماليني 
املشـاهدات.يف 5 حلقـات، تناولت النجمة إلهام شـاهني يف 
مسلسـلها زي القمر ”حتـة مني“، كيف يمكـن أن تحّول 
الخيانة الحب إىل حجيم، ويبقى االنفصال هو الحل الوحيد، 
ولكـن املحـن أيضاً هـي ما تكشـف لنا الحقيقـة، وتخترب 
النفس، ومعها قد يعـود الحب كما كان، وربما أقوى.فمن 
خالل شخصية حياة، عّربت النجمة عن املرأة املخلصة، التي 
قـد تتعرّض للخيانة من ِقبل زوجهـا وحبيب عمرها، ربما 
امللل هو السـبب أو العمر، لتجّسـد لنا املرأة التي ال يمكنها 
أن تتجـاوز األمر وترىض به، وأن الطـالق هو الحل األمثل، 
بـدالً من الحياة مـع رجل يّدعي حبها.وبعـد الوقت تواجه 
حيـاة مرض الرسطان، لتحارب مع نفسـها التغرّيات التي 

تحدث يف جسـدها، ومع ذلك تّرص عىل الطـالق، ولكن هنا 
يظهـر الحب الدفـني يف زوجها، الذي لم يتخّيـل أبداً الحياة 
بدونها، فتعود العالقة أقـوى مما كانت عليه.وتقول إلهام 
شـاهني إنها فخـورة جداً بهـذه التجربة ووّجهت رسـالة 
شـكر لكل فريق عمل املسلسـل ولكل زميالتها وزمالئها يف 
الوسـط الفني ممـن حرصوا عىل تهنئتها عـىل العمل فور 
عرضه.وقد حصدت حكاية ”حّتة مني“ ردود فعل إيجابية 
عىل منصات السوشـيال ميديا املختلفة خالل فرتة عرضه، 
وحصد العديد من املشـاهدات عـىل قناة  CBCودعم الناس 
موقـف حيـاة، الذي رأوه رد فعـل مثايل ملثل هـذه املواقف.
ويشـارك النجمة يف بطولة املسلسـل النجـوم أحمد وفيق، 
إيناس كامل، مؤمن نور، نهال عنرب وسـارة الشامي، وهو 
من تأليف شهرية سـالم، إنتاج سينرجي تامر مريس ومها 

سليم، وللمخرج حسام عيل.
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الشـعر ديوان العرب ، ولسـان حال القبيلة ، واملرآة التي تعكس مشاعر 
وتطلعات الناس ، وحامل لواء الحماسـة عندما تشتد املنازلة يف ساحات 

الوغى، والقناة االعالمية التي تبث الرعب والهلع يف نفوس األعداء .
ومع والدة الشـاعر تقام الوالئم، وتطلق الزغاريد ، ويعم الفرح النفوس، 
ومـع كرنفـاالت الفرح يسـري الشـاعر متبخـرتا نحو عـرش النجومية 

والشهرة الواسعة .
ال أتحدث عن شـاعر بعينه ، ولم أقرتب بالحديث عن شـعراء اليوم الذين 
أبلـوا بالًء حسـنا يف نـرش الوعي، والدفـاع عن حياض الوطـن والتصدي 
لـكل أوكار الفسـاد والرذيلـة ، ونرش قيم التسـامح واملحبة بني مختلف 
طبقات الشـعب، وترسـيخ مبادئ الجمال لدى الجميع ، أتحدث يا سادة 
يا كرام عن ظاهرة سادت يف العصور السابقة عندما كان صليل السيوف 
يعانق هدير الحناجر، وعندما كانت قصيدة املديح تنام عىل فراش خنجر 
الحاكم امللطخ بدموع االرامـل وااليتام ، وعندما كان املنترص دوما يطرّي 

صوت شاعره قبل البدء بغزواته امليمونة .
يف املناهج الدراسـية كّنا نقرأ وما زلنا عن أغراض الشـعر يف تلك األزمنة 
املاضيـة ، والتـي يقـف يف مقدمتهـا املديـح والهجـاء والرثـاء والفخر 
والحماسـة وأخريا الغزل، ومن باب العدل واالنصاف البد من التأكيد عىل 
ان هذه االغراض تقف يف قّمة التسلسـل الهرمي لبناء االنسـان واالرتقاء 
به اىل بناء الحياة الحرة الكريمة، وإشـاعة روح املحبة واالحسان والعدل 
، ومـن يدخل اىل أروقة ما قيل من صنوف املديح للملوك والشـيوخ ووالة 
االمر ـ طيب الله ثراهم ـ ويشاهد االزدحام عىل ابوابهم، والجميع ينتظر 
بفرح غامر العبارة السـحرية (أحسـنت أعطوه ألف درهم من الذهب)، 
يقـف عىل خنادق النفـاق التي كانت تعـج وتضج بالكثري من االسـماء 

الالمعة التي ما زال بريقها يخطف ابصارنا حتى يومنا هذا .
يـا سـادة يا كـرام أتحدث عن ظاهرة ولسـت معنيا باألسـماء، ولسـُت 
متجاهال الشـعراء املجبولة ألسنتهم عىل العّفة والصدق والنزاهة والذين 

لم ينالوا من حياتهم غري حالة االنسجام بني أقالمهم ورؤوسهم .
وأمام هذه الظاهرة التي امتدت منذ غابر االزمنة وحتى يومنا هذا، يخرج 
السـؤال ملوّحاً بلسانه: َمْن يغذّي َمْن يف انتشار ظاهرة النفاق واتساعها 
حتى أصبحت يف عرف املقبـول به واملتعارف عليه؟ َمْن يحقن َمْن أصول 
النفـاق ومناهجه؟ الجمهور الذي يصفق لكل شـاعر امتهن لغة املديح، 
أم الحاكم الذي مأل جيوب هؤالء الشـعراء بمال الفقراء، أم الشاعر الذي 
ارتـىض العيش اىل جوار الغلمـان والجواري يف الحديقـة الخلفية لجاللة 

الحاكم املفدّى .
حفـظ الله الحّكام وهم ينثرون كرمهم عىل شـعراء املديـح، وأطال الله 
عمر الشـعراء وهم يتزاحمون عىل باب الخليفـة، وأبعد الله عن جمهور 

املصفقني كل سوء .

آمني يا رب العاملني .
إىل اللقاء...

›Ìá‰ßa@áºc

ÂÇbé@ã�fl

مفاجأة يسرا وباسل خياط في رمضان 2021

سرقة مقتنيات بيونسيه للمرة الثانية بقيمة مليون دوالر

أيام وتنهي غادة عبد الرازق مشاهد ”لحم غزال“ 
لعرضه في رمضان

أنغام تبكي على المسرح 
في حفلها الغنائي األخير

مسلسالن لكارين رزق الله في وقت واحد

رسالة إلهام شاهين بعد الخيانة
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