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بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين، امس الثالثاء، 
قروضـا بقيمـة 50 مليونـاً للموظف 
لرتميـم الـدور السـكنية و30 مليوناً 
للمواطـن، فيما قرر مرصف الرشـيد 
منح سلفة للمحققني العدليني .وقال 
املكتـب اإلعالمـي للمـرصف يف بيان 
تلقتـه ”الـزوراء“: إن ”املرصف منح 
قروضـاً بقيمـة 50 مليونـاً للموظف 
السـكنية  الـدور  وتأهيـل  لرتميـم 
للمواطنني“.وأضـاف  مليونـاً  و30 
أن ”التقديـم عىل قـروض 50 مليوناً 
للموظفـني و30 مليونـاً للمواطنـني 
لغرض ترميم وتأهيل الدور السـكنية 

يكون حسـب الرقعة الجغرافية“.من 
جهتـه، أعلـن مـرصف الرشـيد منح 
العدليني سـلفة شـخصية  املحققني 
تصـل اىل (50) مليـون دينـار كحـد 
أعىل.وقـال املكتب اإلعالمي للمرصف 
يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: إنه ”تقرر 
سـلفة  العدليـني  املحققـني  منـح 
شـخصية تـرتاوح ما بـني (15-50) 
مليون دينار، تسـدد بنظام القسـط 
الثابت ،ويتم التسـديد الشهر يف الذي 
ييل شهر املنح“.وأضاف أنه ”من بني 
الـرشوط التـي وضعهـا املـرصف أن 
يكون طالب السـلفة لديـه توطني يف 

مرصف الرشيد“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
سـاهمت بيانـات اقتصاديـة قوية من 
الواليـات املتحـدة والصـني يف ارتفـاع 
أسـعار النفط، امس الثالثـاء، لتعوض 
بعض خسائر الجلسـة السابقة يف ظل 
اسـتمرار هيمنة التقلبات الناجمة عن 
فريوس كورونا.وقفـزت العقود اآلجلة 
لخـام أكثر من دوالرين إىل 64.18 دوالر 
للربميل، بينما زاد خام غرب تكسـاس 
الوسـيط دوالرا أو ما يعـادل 2.6 % إىل 
دوالر للربميل.وزاد الخامان القياسيان 
مكاسـبهما يف وقت الحـق إىل أكثر من 
دوالرين.وكانـت أسـعار النفط هبطت 
بنحـو 3 دوالرات أمـس االثنـني تحـت 
وطأة زيادة يف املعروض من نفط أوبك+ 
وارتفـاع اإلصابات بكوفيد19- يف الهند 
وبعض أنحـاء أوروبا.وتلقت املعنويات 
يف السـوق دفعة بعد أن كشفت بيانات 
أن نشاط قطاع الخدمات األمريكي بلغ 
أعىل مسـتوياته عىل اإلطالق يف مارس. 

وتدعمـت املعنويـات اإليجابية بسـبب 
أكـرب زيـادة ملبيعـات قطـاع الخدمات 
الصينـي يف 3 أشـهر.باإلضافة إىل ذلك، 
مـن املقـرر أن تخفـف إنجلـرتا قيـود 
مكافحـة فريوس كورونـا يف 12 أبريل، 
مع إعادة فتح أنشـطة من بينها كامل 
املتاجـر وصـاالت األلعـاب الرياضيـة 
وصالونـات تصفيـف الشـعر ومناطق 
الضيافة الخارجية.ومع ذلك، فقد أثرت 
القيود الجديـدة يف معظم أنحاء أوروبا 
وتزايد اإلصابات يف الهند عىل األسـعار.

وسـاهمت تلـك العوامـل عـىل جانـب 
الطلب يف تبديد أثر مخاوف بشأن اتفاق 
أُبرم األسبوع املايض من جانب منظمة 
البلدان املصدرة للبرتول (أوبك) وحلفاء، 
املجموعة املعروفة باسم أوبك+، إلعادة 
350 ألف برميـل يوميا من اإلمدادات يف 
مايـو، و350 ألف برميل يوميا أخرى يف 
يونيو، و400 ألف برميل يوميا أخرى أو 

نحو ذلك يف يوليو.

الرياض/ متابعة الزوراء:
رصح مصـدر مسـؤول بـوزارة الحج 
والعمـرة بأنـه انطالًقـا مـن حـرص 
القيادة الرشـيدة عىل صحة وسـالمة 
قاصدي الحرمني الرشيفني والعاملني 
عـىل خدمتهم مـع تزامن قرب شـهر 
رفـع  تقـرر  فقـد  املبـارك،  رمضـان 
الطاقـة التشـغيلية للمسـجد الحرام 
بمكة املكرمة، مـع التقيد باإلجراءات 
االحرتازيـة والتدابـري الوقائيـة كافة 
الصادرة من الجهـات املختصة، وذلك 

وفقاً للضوابط التالية:

مناسـك  أداء  تصاريـح  منـح  أوًال: 
العمـرة والصلـوات يف املسـجد الحرام 
والزيـارة للمسـجد النبـوي بـدًءا من 
تاريخ 1 رمضان 1442 هـ لألشخاص 
املحصنـني وفـق مـا يظهـره تطبيق 
التحصـني (محصن  (توكلنـا) لفئات 
حاصل عىل جرعتني من لقاح فريوس 
كورونا أو محصن أمىض 14 يوما بعد 
تلقيـه الجرعـة األوىل مـن اللقـاح، أو 

محصن متعاٍف من اإلصابة).
ثانًيـا: حجـز تصاريـح أداء مناسـك 
العمرة والصلوات والزيارة سيكون من 

(اعتمرنا) و(توكلنا،)،  خالل تطبيقي 
وذلـك بحجـز الخانة الزمنيـة املتاحة 
حسـب رغبـة ضيـف الرحمـن وبمـا 
يتماىش مع الطاقة التشغيلية املمكنة 

لتطبيق اإلجراءات االحرتازية.
ثالًثـا: عرض التصاريـح والتحقق من 
صالحيتها سـيكون مـن خالل تطبيق 
(توكلنا)، وذلك من حسـاب املسـتفيد 

من الترصيح يف التطبيق مبارشة.
الرئيسـة  املنصـة  أن  املصـدر  وأكـد 
واملعتمدة ألخـذ التصاريـح من خالل 
تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا)، محذًرا 

مـن الحمـالت واملواقـع الوهمية.كما 
اإلسـالمية  الشـؤون  وزارة  أعلنـت 
والدعوة واإلرشـاد يف السعودية، قراراً 
بتعليق اإلفطار والسـحور واالعتكاف 
يف املسـاجد خالل شهر رمضان.ونرش 
موقع الـوزارة عىل ”تويـرت“، توجيها 
لوزيـر الشـؤون اإلسـالمية والدعـوة 
واإلرشاد الشـيخ الدكتور عبداللطيف 
بـن عبدالعزيـز آل الشـيخ بعـدد من 
اإلجـراءات االحرتازيـة الوقائيـة ملنع 
تفيش فـريوس كورونا التـي اتخذتها 
الوزارة بالتنسيق مع الجهات املختصة 

للعمل بها يف مسـاجد وجوامع اململكة 
خالل شـهر رمضـان لعـام 1442هـ 
2021-.جـاء عىل النحـو التايل: تعليق 
اإلفطـار والسـحور يف  إقامـة سـفر 
الجوامـع واملسـاجد، وأن يشـمل ذلك 
يف  أو   ، داخلهـا  والسـحور  اإلفطـار 
االعتكاف  لها.وتعليق  التابعـة  املرافق 
يف جميع الجوامع واملساجد، والتوسع 
يف أماكـن إقامـة صـالة عيـد الفطـر 
يف جميـع مصليـات األعيـاد لتشـمل 
الجوامـع واملسـاجد التي تقـام فيها 

صالة الجمعة.

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنـت وزارة الصحـة والبيئـة، امـس 
اليومـي  الوبائـي  املوقـف  الثالثـاء، 

لفـريوس كورونـا املسـتجد يف العراق، 
فيما اكد تسـجيل ٧٣٠٠ اصابة جديدة 
و٣٣ حالـة وفاة وشـفاء ٥٢٢٥ حالة.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: 
ان عـدد الفحوصـات املختربيـة ليـوم 
امس: ٤٢٥٧٢، ليصبح عدد الفحوصات 

تـم  انـه  مبينـة   .٨٢٨١٤٢٥ الكليـة: 
تسجيل ٧٣٠٠ اصابة جديدة و٣٣ حالة 
وفاة وشـفاء ٥٢٢٥ حالة.واضافت: ان 

عدد حـاالت الشـفاء الـكيل: ٧٨٩٤٢٤ 
(٨٩٫٠٪) ، بينمـا عدد حاالت االصابات 
الكيل: ٨٨٧٢٩١ ، أما عدد الحاالت التي 

تحت العـالج:  ٨٣٣٣٢، يف حني ان عدد 
الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ٤٧١ 
، وعدد حـاالت الوفيات الكيل: ١٤٥٣٥. 

الفتـة اىل ان عدد امللقحـني ليوم امس: 
٨٧٧٢ ، ليصبـح عـدد امللقحـني الكيل: 

.١١٠٩٨٣

الزوراء / يوسف سلمان:
اعلنـت رئاسـة مجلس النـواب إحالة 
اإلتحاديـة  العامـة  املوازنـة  قانـون 
لسـنة ٢٠٢١ عىل رئاسـة الجمهورية 
للمصادقـة عليه، وذلـك بعد ان صوت 
مجلـس النـواب، يف جلسـته املنعقدة 
االسـبوع املايض، عىل مرشوع قانون 
 ،  ٢٠٢١ االتحاديـة  العامـة  املوازنـة 
فيمـا يسـتعد مجلـس النـواب لعودة 
انعقاد جلسـاته االعتياديـة ابتداًء من 

يـوم السـبت املقبـل، تمهيـدا للميض 
خـالل  املهمــة  الترشيعـات  بإقـرار 
الجلسـات املقبلـة .يأتي ذلـك بعد ان 
افصحت االوسـاط النيابية عن تفعيل 
طلـب رسـمي موقـع مـن ١١٣  نائبا 
إلضافـة فقرات عـىل مسـودة قانون 
املوازنـة، منها إلـزام الحكومة والبنك 
املركـزي بخفض سـعر رصف الدوالر 
إىل ١٣٠٠ دينـار لكل دوالر.لكن اللجنة 
املاليـة النيابية اعـادت التأكيد مجددا 

ان مجلـس النواب ال يملـك الصالحية 
للتعامـل مع املطالـب النيابية الرامية 
إلعادة رفع سـعر الدينار العراقي أمام 
الدوالر وتضمينه بنداً يف املوازنة الحالية 
التي اقرت مؤخرا .وقال عضو اللجنة، 
النائب محمد الشبكي، لـ»الزوراء»: ان 
«اللجنة املالية تسـلمت طلبا رسـميـا 
مرفقـا بتواقيـع نواب كتـل مختلفة، 
لكنهـا بقيـت كمـا هـي، ألن اللجنـة 
املالية والربملان ال يملكان أي صالحية 

يف تعديل او اعادة سـعر رصف الدوالر 
اعـادة سـعر رصف   » ان  «.واضـاف 
الدينار العراقي امام الدوالر إىل ما كان 
عليه قبل كانـون األول املايض يصعب 
تطبيقـه حاليـا ألن املوازنـة العامـة 
٢٠٢١  بنيـت عىل أسـاس هذا السـعر 
١٤٥٠ ، وبخـالف ذلك سـيرتتب اعادة 
كتابة اإليرادات العامة بأسـعار رصف 
اليوم الحايل «.واوضح ان « تحديد سعر 
رصف الدينـار العراقي بخالف ما نص 

عليـه قانـون البنك املركزي سيسـهم 
بارتفاع مسـتوى العجز يف املوازنة إىل 
أكثر من ٤٠٪، فضالً عن عدم استقرار 
مسـتويات الـرصف املايل وتبـدل قيم 
اللجنـة  يف  اعضـاء  «.وكان  العمـالت 
املاليـة النيابيـة قدمـوا طلبا رسـميا 
جديـدا لتعديل قانـون املوازنة العامة، 
مـن خـالل تعديـل الفقـرة الخاصـة 
واالداريـني  املجانيـني  باملحارضيـن 

العاملني بالقطاع الحكومي.
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عمان/ متابعة الزوراء:
نرش الديوان امللكي األردني بيانا، كشـف فيه 
حيثيات اجتماع ضـم العديد من األمراء، من 
بينهم األمري حمزة بن الحسـني، فيما قررت 
السـلطات القضائية األردنية حظر النرش يف 
القضيـة املرتبطة بويل العهد السـابق األمري 
حمزة بن الحسـني وآخرين.وجـاء يف البيان 
الـذي نرشه الديـوان عىل صفحتـه يف تويرت: 
أنـه بعد أن قـرر جاللة امللك عبـد الله الثاني 
التعامـل مع موضوع سـمو األمري حمزة بن 
الحسـني يف ضوء تطـورات اليومني املاضيني 

ضمن إطار األرسة الهاشمية، وأوكل جاللته 
هذا املسـار إىل سمو األمري الحسن بن طالل، 
تواصـل األمـري الحسـن مـع األمـري حمزة، 
الـذي أكد أنه يلتزم بنهج األرسة الهاشـمية، 
واملسـار الـذي أوكله جاللـة امللـك إىل األمري 
الحسـن.“وأضاف البيان أن ”األمري الحسـن 
وأصحاب السـمو األمراء هاشم بن الحسني، 
وطالل بن محمد، وغازي بن محمد، وراشـد 
بن الحسـن، مع األمري حمـزة يف منزل األمري 

الحسن.

كنشاسا/ متابعة الزوراء:
انتهت، امس الثالثاء، مفاوضات سد النهضة يف كنشاسا 
عاصمة الكونغو الديمقراطية، بني إثيوبيا ومرص السودان 
بشأن شد النهضة بدون نتائج.وشهدت املفاوضات التي 
عقـدت يف كنشاسـا يومي الرابـع والخامس مـن أبريل 
خالفات وشـد وجـذب بني مـرص وإثيوبيا حـول آليات 
التفاوض قبل امللء الثاني للسـد.وقالت وزارة الخارجية 
املرصية، يف بيان: إن جولة املفاوضات حول سد النهضة 
اإلثيوبي والتي ُعقدت مع إثيوبيا والسـودان يف كنشاسا 
لم تحقق تقدما.وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم 
الصـادق املهدي إن خطوات إثيوبيـا األحادية بخصوص 

سـد النهضة انتهـاك واضح للقانون الدويل، بحسـب ما 
ذكـرت رويرتز.وأفـادت وزيـرة الخارجيـة السـودانية، 
بتعنـت الجانب اإلثيوبـي يف املفاوضات  التي عقدت عىل 
مدار ثالثة أيام يف كنشاسـا حول سـد النهضة اإلثيوبي.
وأضافت املسؤولة السودانية أن خطوات إثيوبيا األحادية 
بخصوص سـد النهضـة انتهاك واضح للقانـون الدويل.
ولفتت إىل أن البيان الختامي ملفاوضات كنشاسـا يرسد 
فقط مـا دار يف مفاوضات كينشاسـا، معربة عن أملها 
أن تتحرك الكونغو الديمقراطية لتقريب وجهات النظر.
وأدلت املسؤولة السـودانية بالترصيحات يف كشاسا بعد 

إن دون تحقيق تقدم.
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الزوراء/ حسني فالح:
أكـدت لجنـة االمـن والدفـاع النيابية 
ال   2021 لعـام  العامـة  املوازنـة  ان 
تتضمن عودة املفسوخة عقودهم من 
منتسـبي الدفـاع والداخلية والحشـد 
الشـعبي اىل الخدمة، وفيما اشارت اىل 
ترحيـل الدرجـات الوظيفيـة الناتجة 
عـن الحـذف واالسـتحداث اىل العـام 
املقبل، اكدت السـماح ملنتسبي الدفاع 
شـهادة  يحملـون  ممـن  والداخليـة 
البكالوريوس التحويل اىل املدني داخل 

وزاراتهم.
وقـال عضـو لجنـة االمـن والدفـاع 
حديـث  يف  الزيـادي،  بـدر  النيابيـة، 
لـ“الـزوراء“: انـه ال توجـد أي مـادة 
بإعـادة  تسـمح   2021 موازنـة  يف 
املفسـوخة عقودهـم مـن منتسـبي 
وكذلـك  والداخليـة  الدفـاع  وزارتـي 
الحشـد الشـعبي اىل الخدمـة. مؤكدا: 
ان االنباء التي تتحـدث حول اعادتهم 
عارية عن الصحـة تماما.واضاف: ان 
املوازنـة ايضـا تخلو مـن أي درجات 
وظيفية يف جميع دوائـر الدولة، ومن 
ضمنها االمنيـة، وتم تحويل الدرجات 
الحـذف  عـن  الناتجـة  الوظيفيـة 
واالسـتحداث اىل عام 2022. مبينا: ان 
هناك فقرة يف املوازنة اجازت لوزارتي 
الدفاع والداخلية فتح التطوع لالعمار 
الشـبابية الجديدة مـن تخصيصاتها 
املاليـة حسـب حاجتهـا اىل العدد من 

املتطوعني.وتابع: انه عىل سبيل املثال 
فوزارة الداخلية تعاني نقصا يف اعداد 
املنتسبني  الشـباب واغلب  املنتسـبني 
اعمارهم تصـل اىل 40 عاما فما فوق 
فيمكـن لهـا ان تفتـح بـاب التطوع 
لالعمـار الجديـدة مـن تخصيصاتها 
املالية املتضمنة باملوازنة.واشار اىل: ان 

املوازنة تضمنت فقرة تحويل املنتسبني 
ممن يحملون شهادة بكالوريوس فما 
فـوق من العسـكري اىل املدنـي داخل 
وزاراتهـم.ويف وقت سـابق، كشـفت 
اللجنة املالية النيابية حجم االقرتاض 
الداخيل والخارجـي يف موازنة 2021.

وقـال رئيس اللجنـة املاليـة النيابية، 

هيثـم الجبـوري، يف ترصيح صحفي: 
يف  الجديـد  االقـرتاض  ”مجمـوع  إن 
موازنة 2021 الخارجي يبلغ أكثر من 
ملياري دوالر كسقف، لكن كاقرتاض 
حقيقـي ال يتجـاوز الــ 350 مليون 
دوالر، أمـا الدين الداخـيل فلن يتجاوز 
الــ 5 تريليونـات مـن البنـك املركزي 

عنـد الحاجة“.وأشـار الجبوري إىل أن 
”هناك فقرة يف موازنة 2021 تتضمن 
تثبيت املتعاقدين من خالل استحداث 
درجات وظيفية عىل رشط أن تتحمل 
النفقات الدائرة املختصة دون تحميل 
خزينـة الدولـة أعبـاًء مالية“.ولفـت 
اىل أن ”موازنـة العـام الحايل تضمنت 
درجـات وظيفيـة لـوزارات الصحـة 
والدوائـر الخدميـة واملـاء واملجـاري 
مجلـس  وسـيكون  بغـداد،  وامانـة 
الخدمـة االتحـادي مرشفـاً عليهـا“.
بينمـا أعلنت لجنة الصحـة والبيئة يف 
مجلس النـواب أن املوازنة املخصصة 
لـوزارة الصحة والبيئة ضمن السـنة 
املاليـة 2021، غري كافية. وقال عضو 
اللجنـة، غايـب العمـريي، يف ترصيح 
صحفـي: إن ”السـبب الرئيس لرتدي 
الواقـع الصحـي هـو املوازنـة التـي 
تخصص يف كل عام، فاألموال رضورية 
لالرتقاء بالواقع الصحي“. وأضاف أن 
”املوازنـة املخصصـة لـوزارة الصحة 
غري كافية، لكنها أفضل بقليل مقارنة 
مع املوازنات السـابقة“. واستدرك أن 
”التخصيص املايل لوزارة الصحة بكل 
املوازنات لم يرتق نصيب الفرد فيه إىل 
أبسـط الدول املجاورة“.يشـار اىل ان 
مجلس النواب صوت، االربعاء املايض، 
عىل املوازنـة االتحادية العامة لسـنة 
2021 ، فيمـا هـددت كتـل سياسـية 

بالطعن ببعض فقرات املوازنة.
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بغداد/ الزوراء:

امس  العراق،  يف  الدوالر  رصف  سعر  ارتفع 

امس  بغداد  بورصة  وسجلت  الثالثاء.. 

للدوالر  ديناراً   ١٤٦٩٫٥ وسجلت  ارتفاعاً 

للمائة  ديناراً  و٩٥٠  الفاً   ١٤٦ أي  الواحد، 

 ١٤٧٠ اىل  الدوالر  ارتفع  البرصة  دوالر.ويف 

أما يف  دوالر.  ملائة  دينار  الف  أي ١٤٧  ديناراً 

أي  ديناراً،   ١٤٧٠٫٥ اىل  الدوالر  فصعد  أربيل 

١٤٧ ألفاً و٥٠٠ دينار.
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بغداد/ الزوراء:
حـّدد رئيس مجلـس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمي، امس الثالثاء، موعد إعالن نتائج 
التحقيق بتظاهرات ذي قار ،وفيما أشـار 
اىل أن الزيارتني األخريتني اىل اململكة العربية 
السـعودية واالمارات كانتا ناجحتني بكل 
املعايري، وافق مجلس الوزراء عىل التعاقد 
مع املحارضين واالداريني املجانيني.وذكر 
املكتب االعالمي لرئيس مجلس الوزراء يف 
بيان تلقته «الـزوراء»: أن»رئيس مجلس 
الكاظمـي، وخـالل  الـوزراء، مصطفـى 
جلسـة مجلس الوزراء أكـد أن» الزيارتني 
االخريتـني اىل اململكـة العربية السـعودية 
واالمـارات كانتا ناجحتني بـكل املعايري». 
مبيناً أن»حفاوة االسـتقبال لم تكن تمثل 
مصطفى الكاظمـي، بل إن االخوة العرب 
اسـتقبلوا العـراق، وتاريخ العـراق وأرثه 
وعمقه». وأضاف أن» الزيارتني كانتا بغاية 
األهمية، وملسنا رغبة أخوية صادقة بدعم 
العراق يف هذه املرحلـة، وهذا ليس غريباً 
عـىل األخوة العرب بتاريخهـم وأصالتهم، 
وسـوف نرتجم هذه الروح اىل آليات عمل 
دائمـة مع جميـع جرياننا ومـع املجتمع 

الدويل». وتابع الكاظمي:»اسـتمعنا خالل 
األيام املاضية اىل مزايدات إعالمية بشـأن 
قضيـة املحارضيـن، ورغم أن هـذا امللف 
نتـاج مراحـل سـابقة وعـدم تخطيـط، 
فقـد وضعنا يف املوازنـة آلية ملعالجة هذه 
القضيـة كونهـا تهم رشيحة اساسـية».

وأشـار اىل أنه «تم لالسـف تغيـري االرقام 
والنصـوص يف املوازنة،ومـع هـذا سـيتم 
اعـداد صيغـة سـتعرض يف الجلسـة من 
أجل تحقيق االنصاف لهذه الرشيحة ولو 
بالحدود الدنيا».  وأكـد الكاظمي:»عملنا 
منذ أشـهر عـىل معالجة أزمـة ومطالب 
أهلنـا يف النارصيـة، وخصصنـا صندوقاً 
أن  ونتمنـى  قـار،  ذي  إلعمـار  خاصـاً 
يتـم رصف أموالـه بمـا يخـدم أهلنـا يف 
املحافظـة»، مبينـاً أنـه «بسـبب ظروف 
بعضهـا  مختلفـة  واشـكاالت  معروفـة 
قانونيـة أصبح منصب محافـظ ذي قار 
شـاغراً، وقررنا بالتـايل اختيـار محافظ 
ذي قار بعد مشـاورات ومقابالت شـملت 
الشـعبية والعشـائرية  الفعاليات  معظم 

واالدارية يف املحافظة». 
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بغداد/ الزوراء:
 ٥٠ باسترياد  السماح  الثالثاء،  امس  الخفاجي،  كريم  محمد  الزراعة،  وزير  أعلن 
الدجاج خالل شهر رمضان. ألف طن من مصنعات  الطماطم و٥٠  ألف طن من 
وقال الخفاجي: إن «رئيس الوزراء شكل لجنة عليا من وزير الزراعة ووزير التجارة 
ومستشار األمن الوطني ومدير الجريمة االقتصادية ملتابعة أسعار املواد الغذائية، 
خصوصاً خالل شهر رمضان».وأضاف أن «هناك فجوة يف محصول الطماطم من 
تاريخ ١٥ آذار ولغاية ١ آيار، وهذا سيؤدي اىل ارتفاع األسعار نتيجة االنحباس يف 
اإلنتاج، وكذلك هناك قلة يف إنتاج مصنعات الدواجن».مبيناً أن «قراراً صدر ملجلس 
األمن الوطني بفتح استرياد الطماطم بـ ٥٠ ألف طن ومصنعات الدواجن بـ ٥٠ 
ألف طن خالل شهر رمضان لسد النقص الحاصل يف اإلنتاج املحيل من أجل حماية 

املستهلك من ارتفاع األسعار».
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سياسة

ÚÓ‹´@Úflb«@Úó”b‰fl@Ê˝«g@ãì„@M@ÜÏ‡ó€a@Û–óflOfib‡ì€a@¿bófl@Ú◊ãí
تعلُن رشكة مصايف الشمال (مصفى الصمود) احدى تشكيالت وزارة النفط عن اعالن 
(مناقصة عامة محلية) وحسب التفاصيل املبينة يف الجدول ادناه وجدول الكميات 
املكاتب  او  الرشكات  من  باالشرتاك  الراغبني  فعىل  واملناشئ،  الفنية  واملواصفات 
املتخصصة ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املذكورة يف ادناه مراجعة مقر رشكتنا 
يف بيجي-مصفى الصمود، اعتبارا من تاريخ نرش االعالن الستالم نسخة من جدول 
املواصفات والكميات ووثائق املناقصة مقابل مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) فقط مائة الف 
دينار عراقي غري قابلة للرد اال يف حال الغاء املناقصة او تغيري اسلوب تنفيذها عىل ان 
يتم تسليم العطاء بظرف مغلق يف او قبل الساعة الواحدة  ظهرا ليوم االحد املوافق 
قبل  للتجوال من  او حظرا  الغلق عطلة رسمية  يوم  ٢٠٢١/٥/٢ ويف حالة مصادفة 
او  العطلة  تاريخ  اول يوم دوام رسمي ييل  الغلق يف  تاريخ  الرسمية فيكون  الجهات 
الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة اجو نرش االعالن والرسوم القانونية، علما 
انه سيتم عقد املؤتمر الخاص باالجابة عىل االستفسارات يف تمام الساعة العارشة من 

صباح يوم االحد املوافق ٢٠٢١/٥/٢ يف نفس مكان القطع. 
اوال :- املستمسكات املطلوب ارفاقها مع العطاء:- 

١. هوية الرشكة او مكتب (متخصص) نافذة لعام ٢٠٢١ مع ارفاق (شهادة التأسيس 
–اجازة ممارسة مهنة –عقد التأسيس –النظام الداخيل للرشكة)

٢. التأمينات االولية حسب املبلغ املبني يف الجدول اعاله عىل شكل صك مصدق ممغنط 
البنك  او خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي او مرصف اهيل معتمد من قبل 
املحظور  املصارف  ضمن  يكون  اال  عىل  الشمال  مصايف  رشكة  المر  العراقي  املركزي 
مصادرة  ويتم  املناقصة  وثائق  ضمن  املرفقة  القائمة  يف  واملبينة  معها  التعامل 
التأمينات عند النكول عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة او عند سحب مقدم 
العطاء لعطائه خالل فرتة نفاذه وبعد غلق املناقصة او رفض التصحيح عىل اخطاءه 

الحسابية يف العطاء وتتخذ بحقه االجراءات القانونية .
٣. جلب كتاب عدم ممانعة من االشرتاك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب 

نافذة لعام ٢٠٢١ (تصوير ملون ) بأسم الرشكة مقدمة العطاء (حرصا).
٤. اعمال مماثلة بالتجهيز عىل ان يتم تقديم العطاء مع املستمسكات اعاله (بظرف 

مغلق).
٥. وصل رشاء وثائق املناقصة (االصيل).

٦. تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية او عدم شموله باجراءات الحجب .
ثانيا:- تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءا ال يتجزأ من العقد :-

١. يتم توقيع العقد بعد االحالة من قبل املدير املفوض حرصا.
٢. يكون التجهيز حسب ما محدد من كميات ومواصفات ومناشئ ورشوط يف جدول 

املواصفات او الكميات.
٣. يعترب العطاء نافذ ملدة (١٢٠) يوم من تاريخ غلق املناقصة ويهمل اي تحفظ يرد 

عىل فرتة نفاذية العطاء .
٤. رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار .

٥. يكون التسعري بالدينار العراقي حرصا ويتم تثبيت االسعار رقما وكتابة (طباعة 
الكرتونية او باملداد) عىل جدول الكميات املرفقة طي هذه املناقصة خالية من الحك 
او الشطب وختمها ومصادقتها عىل جميع الصفحات ويعول عىل السعر املدون كتابة 
يف حال اختالفه مع السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة 

مبلغ الفقرة.
٦. ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء تعديل 

عليها .
٧. ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة او القطاع العام االشرتاك يف املناقصة بصورة مبارشة 

او غري مبارشة ويتحمل املخالف التبعات القانونية .
٨. ال يجوز للمدير املفوض يف اكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة 

الواحدة .
٩. تقديم الحسابات الختامية للسنتني االخريتني كحد ادنى.

١٠. ال يجوز مطلقا بيع العقد او التنازل عنه اىل شخص اخر ويف حالة ثبوت ذلك يعد 
ناكال وتتخذ االجراءات القانونية بحقه .

بموجب  املفروضة  والرسوم  الرضائب  كافة  املناقصة  بعهدته  تحال  يتحمل من   .١١

القوانني النافذة .
١٢. العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية 

رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ والقوانني العراقية النافذة .
املعدلة   ٢٠١٤ لسنة   ٢ رقم  الحكومية  العقود  تنفيذ  لتعليمات  العقد  يخضع   .١٣

والضوابط امللحقة بها املعدلة والوثائق القياسية .
١٤. يعترب مبلغ االحالة قطعيا واليجوز التفاوض عليه.

١٥. عىل املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وارقام هواتفه والربيد االلكرتوني وبشكل دقيق 
وواضح.

(٥٪) من  بنسبة  التنفيذ  كفالة حسن  تقديم  املناقصة  بعهدته  تحال  يلتزم من   .١٦
مبلغ االحالة تغطي كامل مدة العقد وفرتة الضمان للمناقصة قبل توقيع العقد عىل 
شكل خطاب ضمان او صك مصدق صادر من مرصف حكومي او مرصف اهيل معتمد 

لدى وزارة النفط والبنك املركزي العراقي المر رشكة مصايف الشمال (ش ع ).
١٧. يمكنكم االطالع عىل صيغة العقد والرشوط التعاقدية من خالل االطالع عىل نسخة 

.(http://nrc.oil.gov.iq) العقد املنشورة عىل موقع رشكتنا عىل االنرتنت
١٨. املفاضلة واالحالة ستكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة 
ختمها  يجب  والتي  طيا  املرفقة  الرتجيح  ومعايري  القياسية  والوثائق  املعدلة   ٢٠١٤
وتقديمها مع وثائق املناقصة مع مراعاة االستثناء املمنوح لرشكتنا بخصوص قبول 
العطاءات  اذا كانت  التخمينية  الكلفة  اكثر من (٢٠٪) عن  بنسبة  يقل  الذي  العطاء 
مقبولة من الناحية الفنية حسب قرار املجلس الوزاري للطاقة رقم (١) لسنة ٢٠١٩.

١٩. لرشكتنا الحق يف تمديد موعد غلق املناقصة او الغاءها يف اي مرحلة من مراحلها 
دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية .

 (I BAN)حساب عىل  املناقصة  بعهدتها  املحال  للرشكة  املستحقات  رصف  يتم   .٢٠
حسب نظام املدفوعات العراقي .

٢١. يلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة باالعالن .
٢٢. للجنة دراسة وتحليل العطاءات اهمال اي عطاء يف حال وجود اخطاء يف االسعار 

او حك او شطب او تصحيح او تعديل حتى وان كان املتقدم اوطأ العطاءات.
٢٣. يكون القطع واالشرتاك باملناقصة يف كافة ايام االسبوع (ايام الدوام الرسمي) من 
الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة ظهراً واعتباراً من تاريخ نرش االعالن 

.
٢٤. بامكان كافة املشرتكني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف 
املوافق ٢٠٢١/٥/٣ يف مقر رشكتنا يف  االثنني  التاسعة من صباح يوم  الساعة  تمام 

بيجي-مصفى الصمود .
٢٥. ال ترصف املستحقات النهائية اال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب 

.
حسب  رشكتنا  قبل  من  ومطابقتها  بالكامل  التجهيز  بعد  املستحقات  تدفع   .٢٦

املواصفات والكميات الواردة يف جدول الكميات.
٢٧. لرشكات القطاع العام افضلية بالسعر بنسبة ال تزيد (١٠٪) عند تحقق القيمة 
املضافة البالغة(٢٠٪) للمواد املصنعة من قبلها مع مراعاة املواصفة والنوعية وحسب 
الدليل السنوي املعد من قبل وزارة التخطيط الخاص بالرشكات العامة املصنعة استنادا 

اىل املادة(٣) من تعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية.
اىل كتاب وزارة  استنادا  االولية  التأمينات  بتقديم  املختلط  القطاع  الزام رشكات   .٢٨
املرقم  والتدريب  االستشارات  –قسم  العامة  الحكومية  العقود  /دائرة  التخطيط 

ع/١٩٠٠٦/٧ يف ٢٠١٩/٨/٦.
باملناقصة  الخاص  املواصفات  وجدول  بالتقديم  الخاصة  الرشوط  عىل  لالطالع   .٢٩

.(  http://nrc.oil.gov.iq) اعاله يمكن تصفح موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية
٣٠. يجب االطالع عىل الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها .

االلكرتوني الربيد  عىل  مراسلتنا  يرجى  املناقصة  عن  لالستفسار   .٣١ 
.(nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq) 

قاسم عبد الرحمن حسني 
                                            املديرالعام
رئيس مجلس االدارة 
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بغداد/ الزوراء:

مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  حّدد 
إعالن  موعد  الثالثاء،  امس  الكاظمي، 
قار  ذي  بتظاهرات  التحقيق  نتائج 
األخريتني  الزيارتني  أن  اىل  أشار  ،وفيما 
واالمارات  السعودية  العربية  اململكة  اىل 
كانتا ناجحتني بكل املعايري، وافق مجلس 
املحارضين  مع  التعاقد  عىل  الوزراء 

واالداريني املجانيني.
مجلس  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن“رئيس 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  مجلس 
أن“  أكد  الوزراء  مجلس  جلسة  وخالل 
العربية  اململكة  اىل  االخريتني  الزيارتني 
السعودية واالمارات كانتا ناجحتني بكل 
لم  االستقبال  أن“حفاوة  مبيناً  املعايري“. 

إن  بل  الكاظمي،  مصطفى  تمثل  تكن 
وتاريخ  العراق،  استقبلوا  العرب  االخوة 

العراق وأرثه وعمقه“. 
بغاية  كانتا  الزيارتني  أن“  وأضاف 
األهمية، وملسنا رغبة أخوية صادقة بدعم 
غريباً  ليس  وهذا  املرحلة،  هذه  يف  العراق 
وأصالتهم،  بتاريخهم  العرب  األخوة  عىل 
آليات عمل  اىل  الروح  وسوف نرتجم هذه 
املجتمع  ومع  جرياننا  جميع  مع  دائمة 

الدويل“. 
األيام  خالل  الكاظمي:“استمعنا  وتابع 
املاضية اىل مزايدات إعالمية بشأن قضية 
نتاج  امللف  هذا  أن  ورغم  املحارضين، 
مراحل سابقة وعدم تخطيط، فقد وضعنا 
يف املوازنة آلية ملعالجة هذه القضية كونها 

تهم رشيحة اساسية“.

االرقام  تغيري  لالسف  ”تم  أنه  اىل  وأشار 
سيتم  هذا  املوازنة،ومع  يف  والنصوص 
من  الجلسة  يف  ستعرض  صيغة  اعداد 
أجل تحقيق االنصاف لهذه الرشيحة ولو 

بالحدود الدنيا“.  
عىل  أشهر  منذ  الكاظمي:“عملنا  وأكد 
معالجة أزمة ومطالب أهلنا يف النارصية، 
وخصصنا صندوقاً خاصاً إلعمار ذي قار، 
يخدم  بما  أمواله  رصف  يتم  أن  ونتمنى 
”بسبب  أنه  مبيناً  املحافظة“،  يف  أهلنا 
مختلفة  واشكاالت  معروفة  ظروف 
بعضها قانونية أصبح منصب محافظ ذي 
قار شاغراً، وقررنا بالتايل اختيار محافظ 
بعد مشاورات ومقابالت شملت  قار  ذي 
والعشائرية  الشعبية  الفعاليات  معظم 

واالدارية يف املحافظة“. 

اسم  عن  النظر  ”برصف  أنه  وتابع 
املحافظ، أناشد أهيل يف ذي قار بأن يضعوا 
وسنضع  املحلية،  الحكومة  بيد  ايديهم 
جميعاً  ونتعاون  قار  ذي  بيد  أيدينا  نحن 

للنهوض بواقع املحافظ“.  
النواب  مجلس  إقرار  ”بعد  أنه  اىل  ونوه 
املوازنة علينا جميعاً العمل وبشكل عاجل 
لتطبيق بنودها وخدمة شعبنا، هذا العام 
يف تحويل  استثنائياً  أن يكون عاماً  يجب 
املوازنة -رغم املالحظات عليها- اىل ورشة 

عمل ملموسة“.
مجلساً  ”سيعني  أنه  الكاظمي  وأكد 
برئيس  مرتبطاً  النارصية  يف  استشارياً 
واملجلس  املحافظ  مع  وسيتابع  الوزراء، 
كل تفاصيل إعمار ذي قار بشكل يومي“، 
االربعاء)  (اليوم  أنه“سنعلن غدا  اىل  الفتاً 

ضحايا  سقوط  يف  التحقيق  لجنة  نتائج 
خالل التظاهرات األخرية يف ذي قار“.

االيام  خالل  الكاظمي:“ملست  وأضاف 
مقبولة  غري  زيادة  من  شكاوى  املاضية 
أنه  مؤكداً  الغذائية،  املواد  باسعار 
األسواق،  يف  يحدث  ما  بنفسه  ”سيتابع 
من  املواطن  حماية  رضورة  عىل  مشدداً 
ولن  الشعب،  بقوت  املتاجرين  جشع 
الظرف  باستغالل  للمزايدين  نسمح 

االقتصادي“. 
وختم الكاظمي:“يحل علينا شهر رمضان 
البطاقة  قضية  اليوم  وسنناقش  الكريم، 
بايصال  ووجهت  رمضان،  يف  التموينية 
املقبلة  االيام  خالل  االضافية  الحصص 
مع  وسنتناقش  جديدة،  حصة  واضافة 

وزير التجارة بهذا الشأن“.

عىل  الوزراء  مجلس  وافق  جهته،  من 
واإلداريني  املحارضين  مع  التعاقد 

املجانيني.
الوزراء  ملجلس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
إن  ”الزوراء“:  تلقته  مقتضب،  بيان  يف 
مع  التعاقد  عىل  وافق  الوزراء  ”مجلس 

املحارضين واالداريني املجانيني“.
واضاف البيان أن ”التعاقد مع املحارضين 

سيتم وفق الغطاء املايل بموازنة 2021“.
مجلس  باسم  املتحدث  ذكر  ذلك،  اىل 
الوزراء، حسن ناظم، يف املؤتمر االسبوعي 
الكاظمي  زيارات  ان  ”الزوراء“:  تابعته 
متوازنة  عالقات  إلقامة  تهدف  األخرية 
الصحة  وزارة  ان  اىل  الفتا  الجميع،  مع 
لقاح  من  جرعة  مليون   21 عىل  تعاقدت 

كورونا ستأتي تباعاً للبالد.

واضاف: ان مشكلة املحارضين املجانيني 
ورثتها الحكومة من الحكومات السابقة، 
عىل  صوت  الوزراء  مجلس  ان  مؤكدا 
التعاقد مع املحارضين املجانيني وشملوا 

بالقرار 315.
حقوقاً  يتيح   315 قرار  ان   اىل  واشار 
املمنوحة  تشبه  وامتيازات  تقاعدية 

للمالك الدائمي.
الداخلية  لوزير  توجيهات  ان  واوضح 
ارتفاع  مشكلة  لحل  األسواق  بزيارة 
توجيه  صدور  تم  انه  اىل  الفتا  األسعار، 
ملدة  االسترياد  باب  بفتح  الزراعة  لوزارة 

معينة ملواجهة ارتفاع األسعار.
وزارة  وجه  الوزراء  مجلس  ان  اىل  ولفت 
شهر  يف  إضافية  حصة  بتوزيع  التجارة 

رمضان.
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عمان/ متابعة الزوراء:

نـرش الديـوان امللكـي األردنـي بيانـا، 
كشف فيه حيثيات اجتماع ضم العديد 
من األمـراء، مـن بينهم األمـري حمزة 
بـن الحسـني، فيمـا قررت السـلطات 
القضائيـة األردنيـة حظـر النـرش يف 
القضيـة املرتبطة بويل العهد السـابق 

األمري حمزة بن الحسني وآخرين.
وجـاء يف البيـان الـذي نـرشه الديوان 
عىل صفحته يف تويـرت: أنه بعد أن قرر 
جاللة امللك عبد الله الثاني التعامل مع 
موضوع سمو األمري حمزة بن الحسني 
يف ضـوء تطـورات اليومـني املاضيـني 
ضمن إطار األرسة الهاشـمية، وأوكل 
جاللتـه هـذا املسـار إىل سـمو األمـري 
الحسن بن طالل، تواصل األمري الحسن 

مـع األمري حمـزة، الذي أكـد أنه يلتزم 
بنهج األرسة الهاشـمية، واملسار الذي 

أوكله جاللة امللك إىل األمري الحسن.“
وأضـاف البيـان أن ”األمـري الحسـن 
وأصحـاب السـمو األمراء هاشـم بن 
الحسني، وطالل بن محمد، وغازي بن 
محمد، وراشـد بن الحسـن، مع األمري 
حمـزة يف منـزل األمري الحسـن، حيث 

وقع األمري حمزة رسالة تاليا نصها:
كرس الهاشميون عرب تاريخهم املجيد 
نهـج حكـم أساسـه العـدل والرحمة 
والرتاحم، وهدفه خدمة األمة ورسالتها 
وثوابتها.. فلم يكن الهاشـميون يوما 
إال أصحاب رسالة، وبناة نهضة، نذروا 

أنفسهم لخدمة الوطن وشعبه.
ويحمـل جاللة امللك عبدالله الثاني ابن 

الحسني اليوم األمانة، ماضيا عىل نهج 
اآلباء واألجداد، معززا بنيان وطن عزيز 
محكـوم بدسـتوره وقوانينه، محصن 
ومنيـع  وتماسـكه،  شـعبه  بوعـي 
بمؤسساته الوطنية الراسخة، وهو ما 
مكن األردن مـن مواجهة كل األخطار 
والتحديات واالنتصار عليها بعون الله 

ورعايته.
وال بـد أن تبقـى مصالـح الوطن فوق 
كل اعتبـار، وأن نقـف جميعـا خلـف 
لحمايـة  جهـوده  يف  امللـك،  جاللـة 
األردن ومصالحـه الوطنيـة، وتحقيق 
األفضل للشـعب األردني، التزاما بإرث 
الهاشـميني نذر أنفسهم لخدمة األمة، 
وااللتفـاف حول عميـد األرسة، وقائد 

الوطن حفظه الله.

ويف ضـوء تطورات اليومـني املاضيني، 
فإننـي أضـع نفيس بـني يـدي جاللة 
امللـك، مؤكـدا أنني سـأبقى عـىل عهد 
اآلباء واألجداد، وفيا إلرثهم، سائرا عىل 
دربهم، مخلصا ملسـريتهم ورسـالتهم 
ولجاللة امللك، وملتزما بدستور اململكة 
األردنية الهاشـمية العزيزة. وسأكون 
دومـا لجاللـة امللـك وويل عهـده عونا 

وسندا“.
ويف السـياق نفسـه، قررت السـلطات 
القضائيـة األردنيـة، امـس الثالثـاء، 
حظـر النرش يف القضيـة املرتبطة بويل 
العهد السابق األمري حمزة بن الحسني 

وآخرين.
األردنيـة  األنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
”بـرتا“، عـن نائب عام عمان حسـن 

العبدالـالت، قولـه إن ”حظـر النـرش 
سـيكون لحني صـدور قـرار بخالف 
ذلك، ويشـمل الحظر، وسـائل اإلعالم 
املرئـي واملسـموع ومواقـع التواصل 
االجتماعي، ونرش وتداول أي صور أو 
مقاطع مصورة ”فيديوهات“، تتعلق 
بهذا املوضوع وتحت طائلة املسؤولية 

الجزائية“.
وبني أن ”هذا القرار جاء سندا ألحكام 
املادة 255 مـن قانون العقوبات، و38 
ج، د مـن قانـون املطبوعـات والنرش 
واملـادة 39، مـن القانون ذاتـه، والتي 
تجيـز للنيابـة العامة حظـر النرش يف 
كل مـا يتعلق بأي مرحلـة من مراحل 
التحقيـق حـول أي قضيـة أو جريمة 

تقع يف اململكة“.

تقارير
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
حـذرت وزارة الصحـة والبيئـة العراقيني من 
موجـة وبائية أكرب لفـريوس كورونـا. وفيما 
جددت دعوتها للمواطنني بالتوجه لتلقي عالج 
كورونـا، أبدت وزارة الصحـة يف حكومة إقليم 
كردسـتان مخاوفها مـن خـروج الوضع عن 

السيطرة بشأن فريوس كورونا.
وقـال عضو الفريـق الطبـي يف وزارة الصحة، 
وسـام التميمـي، يف ترصيـح متلفـز، امـس: 
«نعيـش يف ذروة موجـة كورونـا الثانيـة التي 
تسـجل أكثر من ٥ اآلف إصابة يف معدل املوقف 
الوبائي»، محذراً من «الذهاب اىل موجة أكرب يف 

حال عدم اإلتزام باإلجراءات الوقائية».
وبني ان «الجرعة الثانية من اللقاحات املضادة 
لفـريوس كورونـا قـد توفـر مناعة بــ ٨٠ ٪ 

بالنسبة للمصابني».
ونوه التميمي اىل ان «فعالية لقاح اسرتازينكيا 
قد تكون أكثر عند تأخري الجرعة الثانية اىل ١٢ 

اسبوعاً وهذا ما فعلته عدة دول».
يشار اىل ان العراق يتصدر الدول العربية يف عدد 
اإلصابات بفريوس كورونا وسـجل، حتى يوم 
االثنـني، أكثر مـن ٨٧٩ الف إصابـة من تفيش 

الجائحة يف آذار ٢٠٢٠، بينها ١٤٥٠٢ وفيات.
مـن جانب متصل، جددت وزارة الصحة، امس 
الثالثـاء، دعوتهـا للمواطنني بالتوجـه لتلقي 

عالج كورونا.
ودعا املتحدث الرسـمي بلوزارة، سـيف البدر، 
املواطنـني اىل «مراجعة املراكـز الصحية لتلقي 
لقـاح كورونـا لتقليـل عـدد االصابـات بـني 

املواطنني والحد من انتشار الفريوس».
ولفت إىل أن «االيام القليلة املاضية شهدت اقباال 
متزايدا عىل تلقـي اللقاح من قبل املواطنني ما 
يؤكد حرصهم وشـعورهم باملسؤولية ملحاربة 

هذا املرض».
وذكر أن «الوزارة وعىل الرغم من ظروف انتشار 
الجائحة وآثارها السلبية، إال انها حرصت عىل 

توفري االدوية املتعلقـة بعالج االمراض املزمنة 
بنسبة ٩٠ باملئة مجانا».

وتابـع  البدر أن «من بـني تلك االدوية عالجات 
مـرىض الرسطان بجميـع انواعه، ملـا لها من 

اهمية وتأثري مبارش يف حياة املرىض».
بينما أبـدى مدير عام ديـوان وزارة الصحة يف 
حكومة إقليم كردسـتان، خالـص قادر، امس 
الثالثـاء، مخاوفـه مـن خـروج الوضـع عـن 

السيطرة بشأن فريوس كورونا.
وقال قادر يف ترصيح صحفي: إن ”املستشفيات 
املخصصـة السـتقبال مرىض كورونـا امتألت 
جميعهـا، وسـجل اإلقليم خـالل يومني فقط 

أكثر من ألفي إصابة“.
وأضـاف أن ”عـدد الوفيـات يف تزايـد أيضـا، 
واألوضاع خطرية جدا، ويجب تشديد اإلجراءات 
أكثر من قبل الحكومات املحلية عىل التجمعات 
ومنع مجالـس العزاء والحفالت وغلق األماكن 

السياحية يف الوقت الحايل“.
إقليـم  حكومـة  يف  الداخليـة  وزارة  وقـررت 
كردسـتان إغـالق الحـدود الربيـة لإلقليم مع 
املحافظات العراقيـة األخرى، وذلك ملنع تفيش 

فريوس كورونا.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن قائـد عمليات البـرصة اللواء، 
الركـن أكرم صـدام، امـس الثالثاء، 
مصـادرة أسـلحة خفيفـة واعتـدة 
مختلفة األنواع البعـض منها كانت 

مخبئة تحت األرض يف املحافظة.
ورد  بيـان  يف  مدنـف  اللـواء  وقـال 
األمنيـة،  «القـوات  أن  «للـزوراء»: 
وبالتنسيق مع الوكاالت االستخبارية، 
توفـرت لديها معلومـات تؤكد قيام 
السـالح  بدفـن  األشـخاص  بعـض 
والعتاد بالقرب من املناطق السكنية 

والبساتني واألبنية املهجورة والسفن 
الغارقـة عـىل ضفـاف شـط العرب 

وبقية األنهار واملشاريع االروائية».
وأشـار قائد العمليات اىل أن «القوات 
األمنية قامت بعمليات دهم وتفتيش 
يف تلـك املناطـق تمكنـت خاللها من 
مصـادرة أسـلحة خفيفـة واعتـدة 
مختلفة األنواع البعـض منها كانت 

مخبئة تحت األرض».
بينمـا أعلـن الناطـق باسـم القائد 
العام للقوات املسـلحة، اللواء يحيى 
رسـول، العثور عىل ثالثـة صواريخ 

نوع «كورنيت» شمايل بغداد.
تلقتـه  بيـان  يف  رسـول  وقـال 
«الـزوراء»: «إنه بعد ورود معلومات 
اسـتخباراتية، تفيـد بوجـود كدس 
لألسلحة واالعتدة يف منطقة النباعي 
شـمال بغداد، نفذت قـوة من فرقة 
للبحـث  واجبـاً  السادسـة  املشـاة 

والتفتيش».
وأضاف «أنه تم خالل الواجب العثور 
عىل الكدس وكان بداخله ٣ صواريخ 
من نـوع كورنيت، و٣ حاويات عتاد 
احاديـة، و٧ قنابر هـاون، ٦ قاذفة 

.«BKC وحاوية عتاد ،RBG٧
مـن جهتهـا، أعلنـت وزارة الدفاع، 
امس الثالثـاء، العثور عىل كدس من 
األسـلحة واألعتـدة ضمـن منطقـة 
النباعـي التابعـة لقضـاء الدجيل يف 

محافظة صالح الدين.
وقالت الوزارة يف بيان ورد «للزوراء»: 
«بنـاًء عـىل ورورد معلومـات  انـه 
اسـتخباراتية دقيقـة تفيـد بوجود 
ضمـن  واألعتـدة  لألسـلحة  كـدس 
منطقـة النباعـي، تمكنـت قوة من 
اسـتخبارات اللواء الثاني والعرشين 

ورسيـة مغاويـر اللـواء يف الفرقـة 
السادسـة، مـن العثـور عـىل مخبأ 
لألسـلحة، بداخلـه ثالثـة صواريخ 
كورنيـت، وأحادية عيـار ١٢.٧ ملم، 
و(٤) قنابـر هـاون ١٢٠ ملم، و(٣) 
قنابـر هـاون ٦٠ ملـم، وصاروخي 
قاذفـة ضد الـدروع، و(٤) صواريخ 
حشـوات  و(٧)  أشـخاص،  قاذفـة 
عتـاد  وحاويتـي  قاذفـة،  دافعـة 
أحادية، وحاوية عتاد BKC، و(٤٠) 
حشـوة دافعة قنربة هاون، ورشيط 

أحادية».
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للجمارك، امس الثالثاء، ضبط ٤ حاويات محملة بمواد مخالفة يف 

مركز جمرك ام قرص الشمايل، بمحافظة البرصة.
وقالـت الهيئـة يف بيـان تلقت «الزوراء» نسـخة منـه: ان «كوادرهـا تمكنت من ضبط 
٣ حاويـات تضم (دراجـات نارية مسـتعملة) وحاويـة محملة بــ (ادوات احتياطية 

للسيارات مستعملة) معدة للتهريب، يف جمرك ام قرص الشمايل بالبرصة».
واوضحـت أن «عملية الضبط تمت حسـب املعلومات الواردة من هيئـة املنافذ  وجهاز 
املخابرات الوطني»، الفتة إىل  أن «الهيئة تمارس نشاطا ملحوظ خالل هذه الفرتة للحد 

من التهريب وتعظيم اإليرادات». 

  بغداد/ الزوراء:
يف  تطـورات  عـن  النقـل  وزارة  كشـفت 
مـرشوع القطـار املعلـق املقرر انشـاؤه 
يف العاصمـة بغداد.وقـال املتحدث باسـم 
الـوزارة، حسـني الخفاجـي، يف ترصيـح 
استشـارية  دراسـة  «هنـاك  صحفـي: 
قدمـت بخصـوص املرشوع بتنسـيق مع 
أمانـة بغـداد». مشـرياً اىل «وجـود فريق 
يعارض خط للمجاري فتم تحويل مسـار 
خط القطـار لكن األمور تمـيض بصورة 
اعتياديـة وكاملـة لكـن القـرض الـدويل 
الخاص باملرشوع متوقـف حالياً وننتظر 
توجيهات رئيـس الوزراء بهـذا املوضوع 
مع وزير النقل».وأضاف «يف الوقت الحايل 
توجد دراسة استشارية مع رشكة لبنانية 
بخصوص مـرشوع القطار لكن العاملني 
فيها كانواً استشـاريني إيطاليني وقدموا 

جميع الدراسات الفنية بهذا املوضوع». 
وبشـأن مشـاريع الربـط السـككي بني 
العراق ودول الجوار، أشـار الخفاجي اىل: 
ان «رئيـس الـوزراء مصطفـى الكاظمي 

تركيـا  مـع  العالقـات  لتطويـر  يسـعى 
عنهـا  وسـيعلن  اسـتثمارية  كفرصـة 
قريبـاً وعملنا مذكرة تفاهـم بني البرصة 
والشـالمجة االيرانية». مبيناً ان «الخطوة 
األوىل هي مذكـرة تفاهم عقدت مع ايران 

بني البرصة والشالمجة».
ومـن املقـرر ان تنفـذ رشكة {السـتوم} 
بملياريـن  املـرشوع بقـرض  الفرنسـية 
ونصف املليار دوالر، عىل ان ال تدفع الجهة 
أي  العراقيـة}  النقـل  {وزارة  املسـتفيدة 
دفعـات مالية عن املـرشوع يف أول خمس 
سـنوات بعد تنفيذه فيما يصل االستثمار 

فيه اىل ١٩ عاماً.
ويبـدأ خـط مسـار القطـار املعلـق وفق 
املخطـط له من املحطـة العاملية بمنطقة 
العـالوي وسـط العاصمـة بغـداد ويمـر 
بمدينـة الكاظميـة اىل منطقـة الشـعب 
بسـبب الكثافة السـكانية بهذه املناطق. 
أما الخـط اآلخر للقطار فيبدأ من منطقة 
البياع ويعرب اىل الجانب اآلخر عىل ان ينفذ 

يف املرحلة الثانية.

  بغداد/ الزوراء:
أعلن جهاز االمن الوطني، امس الثالثاء، 
املخـدرات  تجـار  مـن  اثنـني  اعتقـال 
بحوزتهما «كرستال وحبوب مخدرة « يف 

محافظة ذي قار.
وقـال الجهـاز يف بيـان ورد «للـزوراء»: 
انـه «بناًء عـىل معلومـات اسـتخبارية 
ومقاطعـة املعلومات فضـال عن تكثيف 
الجهـد امليدانـي، تمكنـت مفـارز جهاز 
األمن الوطنـي يف محافظـة ذي قار من 
القاء القبض بعد إسـتحصال املوافقات 

القضائيـة عـىل اثنـني مـن تجـار املواد 
املخـدرة وبحوزتهما (نصـف كغم) من 
مـادة «الكرسـتال»، واكثر مـن (٦٨٠) 
قرص مخدر، اضافًة اىل كمياٍت من مادة 

الهروين».
واضاف البيان انه «جرى تدوين اقوالهما 
اصولياً بعدمـا اعرتفا بتعاطيهما للمواد 
املخـدرة وتوزيعهـا بني أنحـاء ذي قار، 
حيث تمـت إحالتهمـا مـع املضبوطات 
اىل الجهـات القانونيـة املختصـة التخاذ 

االجراءات الالزمة بحقهما».

 بغداد/ الزوراء:
أعلـن وزير الكهربـاء، ماجد حنتوش، عـزم الوزارة شـطر قطاعات الصيانـة التابعة 

ملالكاتها.
وذكـر بيـان للوزارة تلقت «الزوراء» نسـخة منه: ان حنتوش اسـتقبل بمكتبه النائبني 
عن كتلة سـائرون سالم الشمري وأمجد العقابي، وقال: «اننا ماضون بشطر قطاعات 
الصيانـة لتواكـب تقديم الخدمـة اىل املواطنـني، والتأكيد عـىل رضورة تعزيزها باملواد 
الالزمـة والدعم اللوجسـتي، والذي يشـمل االليات التخصيصة، لغـرض انجاز االعمال 

املوكلة اليهم خدمة للصالح العام».
وبحث الجانبان آفاق التعاون املشـرتك وتعزيز سـبل االرتقاء بواقع الطاقة الكهربائية 

يف البالد.
وتحدث النائب عن بابل سـالم الشـمري عن واقع الشبكة الكهربائية يف املحافظة بابل، 
مبيناً، رضورة اكمال تفرعات محطة الشـوميل، وانجاز خطوط غرب الحلة، واملرشوع 

االسرتاتيجي لربط خط (خريات – حيدرية ) ٤٠٠ ك.ف.
كمـا اسـتعرض النائب، امجـد العقابـي، رضورة العمل عىل مواكبة زيـادة الطلب عىل 
اسـتهالك الطاقة الكهربائية يف مناطق رشق القناة ومدينة الصدر، ورضورة االرساع يف 
اكمال نصب املحطات املتنقلة، والتي من شـأنها ان تساهم يف فك االختناقات الحاصلة 
عىل الشـبكة الكهربائية وزيـادة وثوقيتها، ورضورة توفري االليـات الحقلية لقطاعات 

الصيانة إلدامة زحم العمل.
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بغداد/ الزوراء:

أعلنت وزارة الداخلية، امس الثالثاء، القبض 

عىل عدد مـن املخالفني لقانـون اإلقامة يف 

العاصمة بغداد.

وذكـرت الـوزارة يف بيـان تلقت «الـزوراء» 

نسـخة منهك أن «مالكات مديرية شـؤون 

اإلقامـة ألقت القبـض عـىل (٧٥) مخالفا 

أجنبيـا مـن مختلف الجنسـيات يف منطقة 

الزعفرانيـة وأحيـاء أخـرى مـن العاصمة 

بغداد».  

وأوضـح البيـان أنـه «تـم تسـفري (١٠٨) 

مخالفـني آخرين مـن مختلف الجنسـيات 

خارج األرايض العراقيـة ملخالفتهم رشوط 

قانون إقامة األجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة 

٢٠١٧، للمـدة مـن (٣١/٣/٢٠٢١ ولغايـة 

   .«(٦/٤/٢٠٢١

وأضافـت املديرية أن «االجـراءات تأتي من 

اجـل خلق فرص عمل لشـبابنا واسـتثمار 

طاقاتهـم لبنـاء عراقنا الحبيـب». وأكدت 

أن «الجهود مسـتمرة يف مالحقـة االجانب 

املخالفني».   

بغداد/ الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس الثالثاء، 
عن صدور أمر استقداٍم بحقِّ محافظ ذي قار 
السـابق، ُمبّينـًة أنَّ أمـر االسـتقدام جاء عىل 
خلفيَّـة مزاعـم ابتزازه لبعـض ُمديري دوائر 

املُحافظة.
وجـاء يف بيـان صادر عـن دائـرة التحقيقات 
يف الهيئـة، تلقـت «الـزوراء» نسـخة منه: أن 
قت فيهـا الهيئة وأحالتها  «القضيَّـة التي حقَّ
إىل القضـاء، أفـادت بإصدار  قـايض محكمة 
تحقيـق النزاهـة يف النارصيَّـة أمر اسـتقداٍم 
بحـقِّ محافظ ذي قار السـابق»، ُموضحًة أنَّ 
«األمر جاء عىل خلفيَّة تهمة ُممارسة االبتزاز 
املايلِّ ملُديري دوائـر بلديَّة النارصيَّة واملُنتجات 

النفطيَّة ومصفى ذي قار». 
وأوضحت الدائرة أنَّ «أمر االستقدام صدر وفق 
أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، عىل خلفيَّة 
هة للُمحافظ السابق التي تنحرص  الُتَهم املُوجَّ
بإقدامه عىل ُممارسـة حاالت ابتزاٍز مايل لعدٍد 

من مسـؤويل دوائر املحافظة الذين تمَّ تدوين 
أقوالهم يف القضيَّة ورفعها إىل القضاء».

وكانـت هيـأة النزاهـة قـد أعلنـت يف الثالث 
والعرشيـن مـن آذار املـايض عن صـدور أمر 
يف  محلّيـني  مسـؤولني  لخمسـة  اسـتقداٍم 
محافظـة ذي قـار، ُمشـريًة إىل أنَّ مـن بـني 

املُستقَدمني املُحافظ األسبق.
من جانب اخر، اعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، 
امس الثالثاء،  ضبط (١٦٩) معاملًة لقروٍض 
تقـرب قيمتها من مليار دينـاٍر، الفتًة إىل أنَّها 
عائدٌة لرشكاٍت أهليٍَّة تقوم باإلقراض بشـكٍل 

ُمخالٍف للقانون.
وجـاء يف بيـان صادر عـن دائـرة التحقيقات 
يف الهيئـة تلقـت «الزوراء» نسـخة منـه: أنَّ 
«فريـق عمـٍل تابٍع ملكتـب تحقيـق الهيئة يف 
محافظة املثنى، وبعد تلّقيه إخباراً عن وجود 
للمواطنـني  القـروض  ملنـح  أهليَّـٍة  رشكاٍت 
فني خالفاً للقانون، انتقل  واملُتقاعدين واملُوظَّ
ـن من ضبط  ملقـّر تلـك الـرشكات، حيث تمكَّ

ُمتَّهٍم وحاسـبتني (نوع البتوب) و(٣) أختاٍم 
باسـم إحدى الرشكات املُتورِّطة يف القضيَّة»، 
ُمضيفـًة أنَّ «مـن بـني املضبوطـات (١٦٩) 
معاملـة اقرتاٍض مـع املُستمسـكات األصليَّة 
والبطاقة الذكيَّة األصليَّـة للُمقرتضني تتجاوز 
قيمة القروض فيها (٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون 

دينار».
ت بالتعاون مع  واشار البيان اىل أنَّ «العمليَّة تمَّ
الفريق امليدانيِّ لوزارة املاليَّة، إذ تمَّ التنسـيق 
وجمـع املعلومـات ألكثـر من شـهٍر وتوحيد 
تقرير الفريق امليدانّي مـع اإلخبار»، الفتًة أنَّ 
«التحقيقات األوليَّة كشـفت أنَّ الرشكات غري 
لٍة يف دائرة تسـجيل الرشكات وال ُيوّجُد  ُمسـجَّ

.« لها تحاسٌب رضيبيٌّ
واضافت الدائرة انه «تمَّ تنظيم محرض ضبٍط 
أصويلٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة املُتَّهم واألوراق 
التحقيقيَّـة وجميع املضبوطـات، عىل قايض 
، الذي قرَّر توقيف املُتَّهم عىل  التحقيق املُختصِّ

ة التحقيق». ذمَّ

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة التعليـم العـايل والبحث العلمـي ارتفاع أعـداد البحوث 
العراقية مـن الجامعات والكليات الحكومية واألهلية يف املسـتوعبات 

العاملية اىل ٦٦ ألفا ٧٢٩ بحثا علميا.
وبحسـب بيـان صادر عن الـوزارة تلقته «الـزوراء»، فـإن «البيانات 
املنشورة يف مستوعبات سكوبس العاملي بينت ان الجامعات الحكومية 
حققـت لغايـة الثالـث من نيسـان الحـايل نـرشا لثالثة وسـتني ألفا 
وتسعمئة وسـبعة وخمسـني بحثا، فيما نرشت الجامعات والكليات 

األهلية ألفني وسبعمئة واثنني وسبعني بحثا».
ويف سياق متصل، قال وزير التعليم العايل والبحث العلمي، نبيل كاظم 
عبد، الصاحب يف رسـالته اىل الجامعـات إن «هذه الزيادة الواضحة يف 
أعداد البحوث العراقية املنشورة عامليا تعزز موقع الجامعات العراقية 
التـي بات صعودها مـؤرشا يف التصنيفات العامليـة»، مؤكدا يف الوقت 
نفسـه «رضورة تكثيـف االهتمـام بهذا امللف بما يتناسـب وسـمعة 

املؤسسات الجامعية الحكومية واألهلية يف العراق».
وحـث الوزير عـىل «االسـتمرار واالرتقـاء النوعـي بالبحـث العلمي 
وتوسيع دائرة اإلرشاف املشرتك ألعضاء الهيئات التدريسية يف التعليم 

األهيل مع الجامعات الحكومية».

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وكالة االسـتخبارات، امس الثالثاء، عـن القاء القبض عىل عنرصين 
لداعـش كانـا يخططـان لتنفيذ عمليـات اغتيال الفـراد القـوات االمنية يف 

محافظة كركوك.
وقالت الوكالة يف بيان تلقته «الزوراء» انه «بناًء عىل توجيهات املراجع العليا 
بمتابعة العنارص االرهابية تمكنت مفارز وكالة االستخبارات والتحقيقات 
االتحاديـة يف وزارة الداخلية مـن القاء القبض عىل ارهابيني اثنني مطلوبان 

وفق احكام املاده(٤ارهاب ) النتمائهما لعصابات داعش االرهابية».
واضاف البيان ان «االرهابيني اعرتفا من خالل التحقيقات االولية بانتمائهما 
لتلك العصابات االجرامية عام ٢٠٢٠ عن طريق احد قيادات داعش االرهابية 
وتم تكليفهما بمراقبة بعض منتسـبي الحشـد الشـعبي واالجهزة االمنية 
لغرض اغتيالهم وتصفيتهم، كما اعرتفا بقيامهما بكسـب وتجنيد الشباب 

االحداث داخل مدينة كركوك». 
وتابـع انه «تم تدويـن اقوالهما ابتدائيـا وقضائيا باالعـرتاف، وقرر قايض 

التحقيق اتخاذ االجراءات القانونيه بحقهما».

بغداد/ الزوراء:
أفـاد مصدر أمنـي، امـس الثالثاء، 
باعتقـال احد عنارص تنظيم داعش 
االرهابـي واملكنـى «ابـو سـعد» يف 

العاصمة بغداد.
وقـال املصـدر، يف ترصيح صحفي: 
انه «بتاريـخ ١٢ / ٣ /٢٠٢١ وردت 
معلومات استخباراتية تفيد بوجود 
احد عنارص تنظيم داعش االرهابي 
املطلوب اىل (اسـتخبارات ل مش٢٢ 
فـق٦) والـذي يعمل ضمـن قاطع 
شـمال بغداد مفـارز الصديق وهو 
املدعـو «م ع خ» واملكنى ابو سـعد 
والـذي يعمـل عنـرص امـن ضمـن 
مفـارز الصديـق، وبعـد التأكد من 
صحة املعلومات الـواردة تم عرض 
املعلومات عىل انظار قايض تحقيق 
محكمـة الكـرخ بتاريـخ ١٥ / ٣ / 

٢٠٢١ وصـدر امر قبض وتحٍر وفق 
احـكام املاده الرابعة /١ من قانون 

مكافحة االرهاب».
واضاف انـه «وبعـد متابعة الهدف 
واستطالعه بالساعة ١:٠٠ من يوم 
٦/ ٤ /٢٠٢١ خرجت قوه من قيادة 
الفرقـة الخاصـة، وبـإرشاف قائد 
الفرقة اللواء الركن سـعد محسـن 
عريبي واسـتخبارات اللواء ٢٢ أس 
اللواء يرافقـه ض أس الفوج االول، 
 MC وعند وصول القوة اىل االحداثي
٢٠٣٨٨ ٢٧٩٤١ تـم القـاء القبـض 

عىل املتهم «م ع خ ح».
وتابع املصدر انه تم «ضبط بحوزته 
بندقيه كالشـنكوف»، الفتـا اىل انه 
«بالسـاعة ٤:٠٠ مـن اليوم نفسـه 
عـادت القوة بدون حـادث، وجاري 

التحقيق مع املتهم».
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جمهورية العراق                                      العدد:١٣٩/ش/٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل                                 التاريخ/٢٠٢١/٤/١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف قلعة سكر

املدعية (كوثر عيل حسن)
املدعى عليه (حسن كريم نارص)

إعالن
اىل املدعى عليه/ حسن كريم نارص

أقامـت املدعيـة (كوثر عيل حسـن) الدعـوى الرشعيـة املرقمة ١٣٩/
ش/٢٠٢١ تطالبـك فيها بالتفريق للهجر ونظراً ملجهولية محل اقامتك 
تقـرر تبليغك بصحيفتني محليتني للحضـور يف موعد املرافعة املصادف 
٢٠٢١/٤/٢١ السـاعة التاسـعة صباحـاً ويف حالـة عـدم حضورك او 
ارسـال من ينوب عنـك قانوناً يف املوعد املحدد سـتجري املرافعة بحقك 

غيابياً وفق االصول.
القايض
مازن عاكول خضري

جمهورية العراق                              العدد: ٣٢٣٧/ب/٢٠١٩
مجلس القضاء االعىل                                       التأريخ: ٢٠٢١/٣/٢٥

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن
سـتبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسـل ٢٠٦٨٤/١١٠ 
جزيـرة وخالل ثالثون  يوماً اعتباراً من اليـوم التايل للنرش واذا صادف يوم الثالثون عطلة 
رسـمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام السـاعة الثانية عرش ظهراً يف قاعة محكمة البداءة 
فعىل الراغبـني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مسـتصحبني معهم التأمينات 
القانونية بنسـبة ١٠٪  بصك مصدق مع رسـم تسـجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ 

النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علما ان الداللية عىل املشرتي .
القايض االول
عادل خلف جاسم

•االوصاف:-
١- العقـار مكون من طابقني الطابق االريض مؤلفـة من غرفتني وصالة وكلدور ومطبخ 
ومجموعـة صحية اما الطابق االول مؤلف من غرفتـني وصالة صغرية ومجموعة صحية 

عموم العقار مبني من الطابوق ومسقف بالكونكريت ومجهز باملاء والكهرباء.
٢-   مساحة العقار ٢٠٠ م٢.

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

مالحظة:-
• النرش يف صحيفتني محليتني.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                           العدد:٢٢٣٨/ش/٢٠٢١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية       التاريخ:٢٠٢١/٤/٦

اىل املدعى عليه حيدر داود مهدي/مجهول محل االقامة
م/تبليغ

قامـِت املدعية امنـة جميل عبد الواحد الدعـوى الرشعية املرقمة 
اعـاله والتي تطلب فيهـا دفع نفقة ماضية يل ومسـتمرة البنتي 
فاطمـة وبالنظـر ملجهوليـة محـل اقامتـك حسـب رشح القائم 
بالتبليـغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور 
امام هـذه املحكمة صبـاح يـوم املرافعة املوافـق ٢٠٢١/٤/٢٨ 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال ممن ينوب 

عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون.
القايض 
بسام فريد حسن
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 بغداد/ الزوراء:
اعلنـت لجنة الزراعـة واملياه واالهوار 
النيابيـة عقـد مؤتمـر لدعـم املنتـج 
الزراعي املحيل االسبوع املقبل. وفيما 
كشـفت عـن التفـاف عـىل القوانني 
العسـل،  يف  السـم  لـدس  ومحاولـة 
اوضحت وجود مؤامرة يف سبيل رضب 

القطاع الزراعي واملنتج املحيل.
وأكد رئيس اللجنة، سالم الشمري، يف 
بيان صحفي عىل ”رضورة دعم املنتج 
الوطنـي مـن خالل تنشـيط االصالح 
الفالحـني واملزارعني  الزراعي ودعـم 
واسـتصالح االرايض ومنع االسـترياد 
الخارجـي، وادخال مسـتلزمات الري 

الحديثة اولويات نيابية وحكومية“.
واعلن الشـمري عن“ تحضريات لعقد 
مؤتمـر موسـع تحت شـعار (زرع يف 
العـراق) مطلـع االسـبوع املقبل عىل 
ان يلحقـه مؤتمرا آخر حـول القطاع 

الصناعي“.
وتابـع ”سيشـارك يف املؤتمر الخاص 
واملـوارد  الزراعـة،  وزراء  بالزراعـة 
املستشارين  املائية، والتجارة، وهيئة 
والجمعيـات  الـوزراء،  مجلـس  يف 
الفالحية يف العراق، مـن دعم القطاع 
الزراعي ودفع عجلة تنميته والنهوض 

بواقعه“.

ونوه الشـمري اىل ان“ هـدف املؤتمر 
هو سـبل النهوض بالقطاع الزراعي، 
والتأكيد عىل اهمية ادخال منظومات 
الري الحديثة ودورها يف ترشيد املياه، 
وتطوير التسـويق الزراعـي وحماية 
املنتـج املحـيل، وغريهـا مـن املحاور 
املهمة التي من شأنها تطوير القطاع 

الزراعي“.
من جهة متصلة، كشـف عضو لجنة 

الزراعة واملياه واالهوار الربملانية، عيل 
البديـري، امس الثالثاء، عـن التفاف 
عـىل القوانـني ومحاولة لدس السـم 
القطـاع  العسـل يف سـبيل رضب  يف 
الزراعي واملنتج املحيل من قبل اللجنة 

االقتصادية الحكومية.
وقـال البديـري يف حديـث صحفـي: 
انـه ”وبعد ارتفـاع أسـعار محصول 
الطماطـم باألسـواق املحليـة، فـإن 

اللجنة االقتصادية يف قرار مسـتغرب 
وينطـوي عـىل شـبهات عديـدة فقد 
رفعت مقرتح قرار اىل مجلس الوزراء 
للتصويت عليـه، يتضمن فتح جميع 
املنافـذ الحدوديـة السـترياد جميـع 
املحاصيـل الزراعيـة سـواء التي لها 
مشـابه محيل او ال يوجد لها مشـابه 
بذريعـة حمايـة املسـتهلك وتغطيـة 
احتيـاج السـوق“، مبينـا انـه ”كان 

االجدر بحال رغبة اللجنة االقتصادية 
الحكوميـة تحقيـق تـوازن السـوق 
بشكل فعيل ان تقرتح استرياد كميات 
محددة من املنتج الـذي يعاني نقص 
املعـروض فقـط وليس فتـح األبواب 

لجميع املحاصيل“.
واضـاف البديـري ان ”املنتـج املحيل 
تقودهـا  خطـرية  ملؤامـرة  يتعـرض 
مافيـات متنفـذة، تريد ابقـاء العراق 
رهينة باجنـدات خارجيـة من خالل 
اسـتمرار تكبيـل العـراق باملسـتورد 
وانهاء اي محاوالت لتحقيق االكتفاء 
الذاتـي مـن اي سـلعة“، الفتـا اىل ان 
عـدم  بحـال  واملزارعـني  ”الفالحـني 
الرتاجـع عن هـذا القـرار والتصويت 
عليه، فستكون لهم تظاهرات ضخمة 

يف جميع املحافظات“.
واكـد انه ”بحال اسـتمرار هذا التآمر 
عىل القطـاع الزراعي فإننا سـنذهب 
اىل تقديم طلب برملاني لتشـكيل لجنة 
تحقيقيـة مـع جميع املعنيـني بملف 
الزراعية مهما  االسـترياد للمحاصيل 
كان مكانهم او الجهة الداعمة لهم“، 
داعيا مجلس الـوزراء اىل ”رفض هذا 
املقرتح وتعديله ليتضمن فقط السلع 
التي فيها نقص باملعروض وبكميات 

محددة ال ترض باملنتج املحيل“.

 بغداد/ الزوراء:
يعتزُم الجهـاز املركزي لالحصاء يف 
وزارة التخطيط االنتهاء من املنصة 
التجريبية الخاصة بمرشوع ”الرقم 
الوظيفـي“ خـالل املرحلـة املقبلة. 
وفيما اوضـح ان املرشوع سـينفذ 
بشـكل تجريبي عىل موظفي وزارة 
الرتبيـة، وتحديـداً موظفـي دوائر 
الرتبيـة يف العاصمة بغداد، كشـف 
عن اجتماع مرتقب مع املسـؤولني 
يف تلك الدوائر ملناقشة آلية املرشوع 
والعمـل بـه عـرب منصـة تجريبية 

اعدت لهذا الغرض.
وقـال رئيـس الجهاز، ضيـاء عواد 
ان  صحفـي:  حديـث  يف  كاظـم، 
”الجهـاز هو املسـؤول عـن الرقم 
الوظيفي لجميع املوظفني العاملني 
يف دوائر الدولة“، مشرياً إىل أن ”احد 
قرارات مجلس الوزراء االخرية ربط 
بالرقم  املوظفـني  موضوع رواتـب 

الوظيفي“.
واضـاف ان ”الجهاز بصـدد اكمال 
منصـة جديـدة لرواتـب املوظفـني 
تتضمن الرقم الوظيفي ومعلومات 
الرواتب“، الفتاً إىل انه ”بحسب قرار 

مجلس الوزراء فـإن وحدة االنفاق 
يف اي وزارة او دوائـر غـري مرتبطة 
بيانـات  تزويـد  يف  تتلـكأ  بـوزارة 
موظفيهـا فانـه يتعذر عـىل وزارة 

املالية رصف الرواتب لهم“.
حافـزاً  كان  ”القـرار  ان  وأوضـح 

لعمل الجهاز بشـأن موضوع الرقم 
الوظيفـي بعـد ان كان هنـاك قرار 
منذ عـام 2017 لكنه لم يجر العمل 
به بسـبب ضعـف االسـتجابة من 
قبل بعـض الـوزارات“، منبهاً عىل 
ان ”قـرار مجلس الوزراء سـيكون 

ملزما لكل وحدات االنفاق املوجودة 
يف الوزارة لتكـون بيانات موظفيها 
التخطيـط  وزارة  لـدى  مسـجلة 

إلصدار ارقام  وظيفية   لهم“.
وتابع ان ”املرشوع سـينفذ بشـكل 
تجريبي عىل موظفي وزارة الرتبية، 

وتحديـداً موظفـي دوائـر الرتبيـة 
يف العاصمـة بغـداد“، كاشـفاً عن 
”اجتماع مرتقب مع املسـؤولني يف 
تلـك الدوائر ملناقشـة آلية املرشوع 
والعمـل بـه عـرب منصـة تجريبية 

اعدت لهذا الغرض“.
وتابـع ان ”اللجنـة املشـكلة لهـذا 
اىل  توصياتهـا  سـرتفع  املـرشوع 
الـوزراء  ملجلـس  العامـة  االمانـة 
إلصـدار القـرار السـتكمال جميع 
االرقـام الوظيفيـة“، منوهـاً بـأن 
”الجهـاز وصل لغاية اآلن اىل ادخال 
رقـم  الـف  و200  مليونـني  نحـو 
وظيفـي، وهـذا العدد سـيزداد بعد 

صدور القرار الخاص بذلك“.
وكان مجلـُس الـوزراء قـد قرر، يف 
جلسـته االعتياديـة الثالثـة عرشة 
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الـوزارات، والجهـات غـري  تزويـد 
واملحافظـات،  بـوزارة،  املرتبطـة 
بالبيانـات الخاصة بأنمـوذج منح 
الرقم الوظيفي خالل (شـهر عمل) 
بـدءا من تاريخ إصدار هـذا القرار، 
ويتحمل رئيـس الجهة املسـؤولية 

بعد ذلك التاريخ.

بغداد/ الزوراء: 
استعدادا لفصل الصيف وما يشهده من زيادة 
الطلـب عىل الكهربـاء، رفدت الرشكـة العامة 
إلنتـاج الطاقة الكهربائية يف الفرات االوسـط 
الشـبكة الوطنية بـ 360 ميغـاواط بعد اتمام 
اعمـال الصيانـة يف محطة املسـيب الحرارية. 
ويجـري التخطيـط يف العـراق لرفـع انتـاج 
الكهربـاء اىل 22 الف ميغاواط وصوال اىل فصل 
الصيف املقبل، بعدمـا وصل حاليا اىل 19 الفا، 
وذلـك عرب صيانة عدد مـن الوحدات التوليدية 
يف محطات (صالح الدين الحرارية والنارصية 
والسـماوة)، فضالً عن إضافة طاقات جديدة 
يف محطة بسـماية، وصيانة وحـدات توليدية 

والنجيبيـة  والهارثـة  (املسـيب  محطـات  يف 
املسـيب  مديـر  محطـة  والخـريات). وقـال 
الحرارية التابعة للرشكة، احمد كريم، يف حديث 
صحفي: ان ”الطاقة املضافة جاءت بعد اتمام 
املـالكات الهندسـية والفنيـة اعمـال التأهيل 
والصيانة الشـاملة لجميع الوحدات التوليدية 
والساندة يف محطة املسيب الحرارية“. واضاف 
ان ”املحطـة تمكنـت من تحقيـق اعىل معدل 
انتـاج خالل العام الحايل، حيث بلغ اربعة االف 
ميغاواط“. واشـار كريـم اىل ”تكفـل الوكالة 
اليابانية للتعاون الـدويل جايكا بتمويل اعمال 
تأهيـل املحطة ضمن القـرض الياباني امليرس 
وعرب ثالث مراحل“. وشملت االعمال يف املحطة 

صيانـة دوبلـر الوحـدة الثالثـة ألجهـزة املاء 
والوصـول اىل طاقة انتاجـه لـ270 ميغا واط، 
وتصميم وتشـغيل ثالث منظومات تخصصية 
ومعالجـة امليـاه الصناعية إلنتـاج النرتوجني 
السـائل، اىل جانب انتاج املاء املقطر، وان هذه 
املنظومـات تخـدم جميع الوحـدات التوليدية 
العاملة بدون استثناء. ولفت كريم اىل ”اكمال 
الدوريـة والطارئـة قبـل  الصيانـات  اعمـال 
اوقاتها املخطط لها واعادة الوحدات التوليدية 
اىل منظومة الشـبكة الوطنية لزيادة سـاعات 
تجهيـز املواطنني، فضال عن ديمومة الكهرباء 
املجهزة للدوائر الصحية واملستشـفيات ضمن 

مساعي التصدي لوباء كورونا“.

بغداد/ الزوراء:
اكـد عضـو لجنـة االقتصـاد 
النيابيـة، النائب مازن الفييل، 
اسـعار  أن  الثالثـاء،  امـس 
بعـض املواد ارتفعـت اىل 100 
% بسـبب بقاء سـعر رصف 

الدوالر عن 1450 دينارا.
ترصيـح  يف  الفيـيل  وقـال 
صحفـي: ان“ ارتفاع اسـعار 
املـواد والسـلع االسـتهالكية 
االنشـائية  واملـواد  واالدويـة 
تـراوح من 30-20 % وبعض 
املـواد بلـغ مسـتوى االرتفاع 
قياسيا عند 100 % وهذا االمر 
يثقـل كاهل املواطـن، خاصة 
وان 30 % مـن العراقيني هم 
تحت خط الفقر أي ان املاليني 
سـيعانون أي ارتفـاع خاصة 

املواد الغذائية“.
الدولـة  ان“  الفيـيل  واضـاف 
التملك ادوات لضبط االسـعار 

اقتصاديـة  وغيـاب سياسـة 
منصبـة عـىل مبـدا التـوازن 
واملنتـج  املسـتورد  بـني  مـا 
الوطنـي سـيقودنا اىل وضـع 
اليحمـد عقبـاه“. مؤكدا ”انه 
عىل الحكومـة ان تراعي مبدأ 
االسـعار يف دعم املنتـج، وان 
تفتح االسترياد بنسبة معينة 
لدرء مخاطر انفجار االسواق 
ما يشكل ثقال كبريا عىل عاتق 
الدخل  الفقـراء وذوي  ماليني 

املحدود“.
االسـعار  ان“  اىل  واشـار 
ليسـت ثابتة يف االسواق وهي 
معرضة لالرتفاع يف أي لحظة 
ملسـتويات قياسـية ما يجعل 
الوضع كارثيا للفقراء“. داعيا 
اىل ”رسم سياسـة اقتصادية 
متكاملـة يراعى مـن خاللها 
الفقـرا،ء وان يعـاد النظـر يف 

تسعرية الدوالر مرة اخرى“.

من جهتهـا، دعت النائب ندى 
شـاكر جودت، امس الثالثاء، 
اىل تفعيـل االمـن االقتصادي 
لتفادي كارثة انسـانية تطال 

ماليني العراقيني.
حديـث  يف  جـودت  وقالـت 
االسـعار  ان“  صحفـي: 
املـواد  ملختلـف  االسـواق  يف 
وخاصـة الغذائي غـري ثابتة، 
وهـي بارتفاع مسـتمر لعدم 
وجود سياسة حكومية تمنع 
ارتفاعهـا بالوقـت الراهن ما 
يسـتدعي تفعيل عاجل لالمن 
االقتصادي من ناحية الدخول 
ايقاع االسـعار  بقوة لضبـط 

ومحاسبة املخالفني“.
واضافـت جـودت ان“ هنـاك 
جملة من الحلول التي يمكنها 
اسـعاف الفقـراء والبسـطاء 
من حمى ارتفاع االسـعار من 
خالل لجـوء الحكومة اىل مبدأ 

اعادة احياء األسواق التعاونية 
وضخ كميات كبرية من املواد 
بأسـعار  لبيعهـا  االساسـية 
مخفضـة جـدا، باالضافة اىل 
تنظيم ملف البطاقة التموينية 
وتنويـع مفرداتهـا وايصالها 
بتوقيتات زمنيـة محددة لكل 

الرشائح“.
واشارت اىل ان“ عىل الحكومة 
مهمة دعم الفقراء يف مواجهة 
االرتفـاع التـي سـيكون لهـا 
رضر قـاٍس جـدا، خاصـة ان 
االرتفـاع لـم يتوقـف وربمـا 
تسـتغل فرتة رمضان يف دفع 
االسـعار لالعـىل مـا يزيد من 
محنـة رشائـح واسـعة مـن 

العراقيني“.
وتشهد اسواق العراق ارتفاعا 
حادا يف اسـعار املواد وخاصة 
الغذائية مع قرب حلول شهر 

رمضان الكريم.
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بغداد/ الزوراء:

وقـع املـرصف العراقـي للتجـارة اتفاقية خـط التمويل السـترياد السـلع 
والخدمات السعودية مع الصندوق السعودي للتنمية يف الرياض.

وقال املرصف، يف بيان: إنه تم توقيع االتفاقية أثناء الزيارة الرسمية لرئيس 
مجلـس الـوزراء العراقي، مصطفـى الكاظمـي، والوفد املرافق لـه مؤخراً 
للمملكـة. وأضاف املـرصف: أن توقيع هذه االتفاقيـة جاء ضمن مجموعة 
اتفاقيـات ومذكـرات تفاهم بني الجانبـني العراقي والسـعودي يف مجاالت 
متعـددة، منهـا اتفاقية مشـرتكة للتعـاون يف مجـال التخطيـط التنموي 
للتنويـع االقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وكذلـك اتفاقية منع االزدواج 
الرضيبـي بـني الجانبـني العراقي والسـعودي، واتفاقية تجاريـة يف تمويل 
الصادرات السعودية. وأوضح املرصف العراقي للتجارة: أنه سيتم نرش آلية 
عمل ورشوط وضوابط االسـتفادة من منافع توقيـع اتفاقية خط التمويل 
السترياد السـلع والخدمات السـعودية التي وقعها املرصف لدعم الرشكات 

العراقية والسعودية قريباً. 
وأعلـن الصنـدوق السـعودي للتنمية، باألمس، عرب حسـابه الرسـمي عىل 
”تويـرت“، عن توقيع رئيس مجلس إدارة الصنـدوق، أحمد الخطيب، ونائب 
رئيس مجلـس الوزراء وزير املاليـة العراقي، عيل عالوي، يـوم األربعاء 31 
مـارس/ آذار املايض، اتفاقيـة تمويل صادرات بمبلـغ 50 مليون دوالر مع 
املـرصف العراقي للتجارة، عىل هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي 
للمملكـة. ووقع وزيـر املاليـة العراقي، عـيل عبداألمري عـالوي، اتفاقيات 
بمجال االزدواج الرضيبي وتمويل الصادرات، مع نظريه السـعودي، محمد 
الجدعـان، عـىل هامش زيـارة رئيس الـوزراء العراقي للسـعودية. وافتتح 
املـرصف العراقي للتجـارة، يف 18 أبريل/ نيسـان 2019م، أول فرع مرصيف 
له خارج العراق باململكة العربية السـعودية، بعد أن افتتح مكتباً تمثيلياً يف 

أبوظبي عاصمة دولة اإلمارات يف نهاية عام 2017م.

@k‰vÓé@¡–‰€a@ b–mäa@ZÜbón”a
üa6”¸a@∂g@ıÏv‹€a@÷aã»€a

@ÙÏnèfl@Û‹«c@›vèÌ@ã–ñ˛a@Êá»æa
 Ïjéc@Âfl@ãr◊c@â‰fl

@µöa6”¸a@·vy@Â«@—ìÿ€a
Ú„åaÏæa@¿@Ôuäb©aÎ@Ô‹Çaá€a

بغداد/ الزوراء:
وسـام  االقتصـادي،  الخبـري  اكـد 
التميمـي، عدم حاجـة الحكومة اىل 
ان  اىل  الخارجـي، الفتـا  االقـرتاض 
ارتفـاع اسـعار النفـط اىل اكثر من 
62 دوالرا للربميـل سـيجنب العراق 

اللجوء اىل االقرتاض.
وقال التميمي يف ترصيح صحفي: ان 
ارباحا مضاعفة  ”الحكومة حققت 
من خالل ارتفاع سعر رصف الدوالر 
يف االسـواق املحليـة، وكذلـك تعـايف 
اسعار النفط وبلوغها حاجز الـ 62 

دوالرا للربميل“.
واضاف ان ”الحكومة تعتزم اقرتاض 

مليـاري دوالر من الخـارج، يف حني 
ان هـذا الرقـم باالمـكان تحقيقـه 
من فـارق سـعر الـدوالر ومبيعات  

النفط“.
وبـني ان ” العـراق بإمكانـه زيـادة 
الكميـة  عـن  التصديريـة  الطاقـة 
املحـددة مـن خـالل مطالبـة اوبك 
بذلـك، واالتفاق مع الـدول املصدرة 
بكميـات  الصـادرات  زيـادة  عـىل 
مـن  االسـتفادة  وكذلـك  طفيفـة، 
مخـزون النفـط للتعاقـد مع كربى 
الـرشكات العاملية مـن دون دفع اي 
مبالغ لها، واالعتماد كليا عىل النفط 

كعملة عاملية“.

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
ارتفعـت أسـعار الذهب، امـس الثالثاء، إىل أعىل مسـتوى لهـا يف أكثر من 
أسـبوع بعد ضعف الدوالر وأدى الرتاجع يف عائدات السـندات األمريكية إىل 

رفع الطلب عىل املالذ اآلمن.
ارتفـع الذهب الفـوري بنسـبة 0.45 ٪ إىل 1736.60 دوالًرا لألوقية بحلول 
06:22 بتوقيت جرينتش بعد أن سـجل أعىل مستوياته منذ 26 مارس عند 
1735.30 دوالرا. كما ارتفعت العقود األمريكية اآلجلة للذهب بنسـبة 0.4 

٪ لتصل إىل 1734.80 دوالًرا أمريكًيا لكل دوالر أوقية.
وانخفـض الـدوالر إىل أدنى مسـتوى يف أسـبوعني تقريًبا مقابل سـلة من 
العمـالت املنافسـة ، مما يجعل الذهب أرخص للمشـرتين خـارج الواليات 
املتحـدة. وتراجعت عائدات سـندات الخزانة األمريكيـة املعيارية، مبتعدة 
أكثر من ذروة 14 شـهًرا التي حققتها األسـبوع املايض، فعوائد السـندات 

املنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة ذهب بدون فائدة.      
وبالنسـبة للمعـادن االخرى فقـد كانت الفضـة ثابتة عنـد 24.90 دوالًرا 
لألونصـة، بينمـا نـزل البالديـوم 0.4 باملئـة إىل 2654.33 دوالرا لألوقيـة. 

البالتني تراجع طفيًفا بنسبة 0.1 ٪ إىل 1،207.50 دوالًرا لألونصة.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت اللجنة املالية النيابيـة عن حجم االقرتاض الداخـيل والخارجي يف 

موازنة 2021.
وقال رئيس اللجنة املالية النيابية، هيثم الجبوري، بحسب الوكالة الرسمية: 
إن ”مجمـوع االقـرتاض الجديـد يف موازنة 2021 الخارجـي يبلغ أكثر من 
مليـاري دوالر كسـقف، لكن كاقرتاض حقيقي ال يتجـاوز الـ 350 مليون 
دوالر، أما الدين الداخيل فلن يتجاوز الـ 5 تريليونات من البنك املركزي عند 

الحاجة“.
وأضاف الجبوري أن ”هناك فقرة يف موازنة 2021 تتضمن تثبيت املتعاقدين 
من خالل اسـتحداث درجات وظيفية عىل رشط أن تتحمل النفقات الدائرة 

املختصة دون تحميل خزينة الدولة اعباء مالية“.
ولفت اىل أن ”موازنة العام الحايل تضمنت درجات وظيفية لوزارات الصحة 
والدوائـر الخدمية واملاء واملجاري وامانة بغداد، وسـيكون مجلس الخدمة 

االتحادي مرشفاً عليها“.

@ÙÎbÿì€@�bñbÇ@�b‡”ä@òó¶@ÚÓ‹Çaá€a
äb»é˛a@ b–mäa

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية، امس الثالثاء، وضع رقم خاص الستقبال شكاوى 

املواطنني املتعلقة بارتفاع األسعار.
وقال مدير دائرة العالقات واإلعالم يف وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، يف 
ترصيحـات تابعتها ”الزوراء“: إن ”وزير الداخلية يتابع موضوع الجرائم 
املنظمـة، وهنـاك تواجـد ميداني لوكيل االسـتخبارات الفريـق أحمد أبو 

رغيف وفعالية مستمرة للمديرية العامة للجريمة املنظمة“.
وطلـب معن مـن املواطـن أن ”يكون داعمـاً للحد من الجريمـة املنظمة 
وخاصة يف ارتفاع األسـعار مـن خالل االتصال واإلبالغ عـىل الخط 144، 
وسـيكون هناك خط فعال يف األيام القادمة املرقم بـ 177 خاصاً بقضية 

رفع األسعار“.
وتابع ان ” الداخلية مسـتمرة يف دعم املنتج املحيل، وسياسـة الحكومة يف 

هذا االتجاه سواء يف الصناعة املحلية أو املنتوج الزراعي“.
ولفـت اىل ”وجـود رصاع مـن خـالل محـاوالت البعض بجعـل البضاعة 
املسـتوردة أرخص من املحلية“، مؤكداً أن ”الداخلية جهة غري تنفيذية يف 

قضية الصناعة والزراعة، لكنها مستمرة بدعم حماية املنتج“.
من جهة أخرى، أحىص معن مجمل نشـاطات مكافحة الجريمة املنظمة 
لشـهر آذار املايض، منها القبض عىل 61 متهماً بغالء األسـعار، والقبض 
عـىل 237 متهماً يف مخالفات حماية املنتـج املحيل، فيما تم إلقاء القبض 
عـىل 63 متهماً يقومـون بنقل البضائـع املهربة من الرسـوم الجمركية 
، و115 متهمـاً بقضايـا الغـش الصناعـي وبيـع املـواد غـري الصالحـة 
لالسـتخدام البرشي، وإلقاء القبض عىل 23 متهمـًا من أصحاب املعامل 

غري املجازة“.
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@Òãój€a@¡–„@ıb‘€@ıbÃ€hi@kjènm@7Áb‡ßa
p¸bó€a@äÎÜ@¿@¡éÏ€a@¡–„Î

بغداد/ متابعة الزوراء
قـرر الطاقـم التحكيمي لديربي النفط يف دوري الصاالت بني نفط البرصة ونفط الوسـط إلغاء املباراة 
التي كانت مقررة يف قاعة نادي نفط البرصة لحساب الجولة العرشين من دوري الصاالت املمتاز.وقرر 
الطاقـم التحكيمـي إلغاء املباراة بعـد أن دخل الجمهور إىل القاعة عىل خـالف توجيهات لجنة الصحة 
والسـالمة والهيئة التطبيعية.. ورغم أن الحكم لم يطلق صفارة البداية وطالب مرشف املباراة بإخراج 
الجماهري وتطبيق رشوط السالمة بمنع دخول الجماهري إال أن الجماهري امتنعت عن مغادرة القاعة.
وقرر الحكام بعد انتظار ربع سـاعة إطالق صافرة النهايـة وإلغاء املباراة، وأعلنت لجنة الصاالت عىل 

موقعها الرسمي أنها تنتظر وصول تقرير املباراة من املرشف إلصدار القرار النهائي.

ãºcÎ@ã–ñc

@Òãój€a@¿@25@ÔvÓ‹Ç@pbÌäbjfl@ıaãu�@k«˝fl@Úq˝q@á‡n»Ì@ÔvÓ‹©a@áœÏ€a

Òãˆb�€a@Òãÿ€bi@ÚjÉ‰€a@äÎÜ@k‘€@åaãyhi@Êb»‡�Ì@ãzj€aÎ@Ú◊ã‡ìÓj€a@biäáfl

بغداد/ الزوراء 

قـررت لجنة املسـابقات يف الهيـأة التطبيعيـة انطالق دوري 

الدرجة األوىل العام للموسـم (٢٠٢٠-٢٠٢١) يف األول من أيار 

املقبل  بمشاركة ٢٨ فريقا.

وقـاَل عضو لجنة املسـابقات، سـريوان نجم: سـيكون يوم 

االثنـني، املوافق (٢٦/٤/٢٠٢١)، موعدا إلجراء قرعة الدوري 

يف مقر اتحاد الكرة.

وأضاَف: ان دوري الدرجة األوىل العام سيقام بطريقة منظمة 

تسـهم يف االرتقاء بواقع املنافسـة، وتكون فاتحة ملسـتقبل 

أفضل للدوري يف املواسم املقبلة. 

وأشاَر عضو لجنة املسابقات، سـريوان نجم، إىل: اننا نطمح 

ألن يكـون دوري الدرجـة األوىل محطـة مهمـة الكتشـاف 

املواهـب والطاقات الواعدة، وأن يحظـى بمتابعة جماهريية 

وإعالمية.

@@÷˝�„a@á«Ïfl@Üá•@pb‘ibèæa
∂Î˛a@Úuäá€a@äÎÜالبرصة/ اللجنة اإلعالمية

عدسة/ عيل كاظم

الوفـد  التفتيـش  فريـق  رئيـس  اكـد 

الخليجـي  املوجـود يف البـرصة حاليـا 

الدكتور حميد الشـيباني اعتماد ثالثة 

مالعب كرويـة يف البرصة، حـال اقرار 

البطولة بنسختها الخامسة والعرشين 

يف البـرصة ، جـاء ذلك خـالل االجتماع 

الذي عقد مع وزير الشـباب والرياضة 

عدنان درجـال،  الذي زار البرصة اليوم 

يرافقـه رئيـس الهيئـة التطبيعية اياد 

بنيان ومحافظ البرصة اسعد العيداني 

يف املدينة الرياضية . 

واوضـح الشـيباني: ان كل مـن ملعب 

البـرصة الدويل سـعة 65 الـف متفرج 

وملعـب امليناء سـعة 30 الـف متفرج 

همـا امللعبان الرئيسـان للبطولة ويتم 

اعتمـاد امللعـب الثانـوي عـرشة االف 

متفـرج كملعب بديل فضالً عن مالعب 

التدريب االخرى . 

مـن جهة اخـرى، عـرب اعضـاء الوفد 

الخليجـي عـن ثقتهـم التامـة بقدرة 

العـراق والبرصة تحديـدا عىل تضييف 

البطولة بافضل صورة ممكنة مشيدين 

بالبنـى التحتية التي شـاهدوها خالل 

تفقدهـم الكثـر مـن موقـع خدمـي 

وفندقـي وصحـي ، كمـا عـرب اعضاء 

الوفد عن اعجابهـم بامللعب الرئيس يف 

املدينة الرياضية ومرفقاته املتنوعة اذا 

احتفت اللوحـات االلكرتونية وارشطة 

االعـالن بقـدوم الوفـد اىل امللعـب كما 

وزعت الزهور من اطفال البرصة اليهم 

يف مشـاهد احتفالية جميلة جرت عىل 

االنوار الكاشـفة وسـط تواجد اعالمي 

كثيف لتغطيـة الزيارة التفقدية ، ومن 

املؤمل ان يسـتمر الوفد يف تجواله بعدد 

اخر من املرافق الخدمية والسياحية يف 

البرصة لغاية الخميس املقبل.

بغداد/ عيل عنب
منذ مواسـم طويلة لم نر هـذا التنافس 
يف الدوري املمتـاز بالكرة الطائرة، حيث 

اشتد التنافس فيه وبات كل فريق يسعى 
وارضـاء  وتطلعاتـه  اهدافـه  لتحقيـق 
جماهريه فمن خالل منافسات املرحلتني 

االوىل والثانية وتحقيـق النتائج املتميزة 
واملطلوبـة وبلـوغ املرحلـة النهائية من 

البطولة.
(الـزوراء) تواصلـت مع مدربـي الفرق 
الخمسـة املتنافسـة عـىل لقـب الدوري 
ليطـال عربهـا ملحبي فرقهـم ويتحدثان 
عن وصولهمـا لهذه املرحلـة وماذا أعدا 
لها من خالل هذا التقرير الذي سينشرس 
الجـزء  سـيكون  حيـث  جزأيـن،  عـىل 
االول مخصصـا لحديـث مدربـي ناديي 

البيشمركة والبحري.
مدرب فريق البيشـمركة صـالح كانبي 
اكـد انه وبعـد اقامـة  التجمـع االول يف 
محافظة السـليمانية والتجمع الثاني يف 
بغداد عملنا علی تصحيح بعض االخطاء 
التي وقع فيها الفريق خالل هذه املرحلة 
الثانيـة كان  وبعـد تأهلنـا اىل املرحلـة 
محافظـة  يف  بضيافتنـا  االول  التجمـع 

السـليمانية بدأنـا بقوة يف هـذه املرحلة 
وحققنا االنتصار تلو االخر اىل ان وصلنا 
ملباراة البحـري الذي تعثـر فيها فريقي 
وختمنـا التجمـع االول بالصـدارة، ويف 
التجمـع الثاني من املرحلـة الثانية التي 
كانت يف ضيافة محافظـة اربيل حققنا 
النتائـج املرجـوة ولكـن كان باالمـكان 
افضل وحققنـا االهم هـو الحفاظ عىل 
الصـدارة بجهود الجميع وخاصة الهيئة 
االداريـة لنـادي البشـمرگة التـي تذلـل 
كل الصعوبـات وتهيئة افضـل الظروف 
لالسـتمرار بتقديـم االفضـل ومحاولـة 
الحفـاظ علـی اللقـب وخاصـة فريقنا 
يمتلـك مجموعـة من الالعبـني اصحاب 

الخربة. 
من جهتـه، مدرب نادي البحري الدكتور 
محمد عويف اكد انه يراهن عىل تشكيلتي 
الشـبابية لخطف اللقب خـالل مباريات 

يف  الثانيـة  للمرحلـة  االول  التجمـع 
محافظـة السـليمانية الخـاص بالفرق 
الثمانية  املتأهلة الحمد لله والشكر عىل 
املسـتويات التـي قدمها فريقـي، حيث 
اسـتطعنا مـن الفـوز يف سـت مباريات 
وخسـارة واحـده فقـط امـام الرشطة 
وكانـت الفـرته الفاصلـة مـع التجمـع 
االخر قليلة جداً وظـروف تفيش كورونا 
وحظر التجوال اثر نوعاً ما عىل تدريباتنا 
يف البرصة بعدها العـودة اىل اربيل ولعب 
مباريـات التجمع الثانـي للمرحلة اعاله 
وكثافة املباريـات ادى اىل فقدان الرتكيز 
يف بعـض املباريـات، خصوصـاً ان اغلب 
العبي الفريق من فئة الشباب ولكن مع 
كل هـذا حصلنـا عىل عـرشة انتصارات 
متسـاوين مع عدد انتصارات نادي غاز 
الجنوب والرشطة بفـارق انتصار واحد 

عن املتصدر البيشمركة.
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بغداد/ صالح عبد املهدي
دبي / عيل شدهان  

يخوض ممثال الكرة العراقية، مساء اليوم 
االربعـاء، مباراتـني حاسـمتني  يف اطـار 
التصفيـات التأهيلية  لدوري ابطال اسـيا 
التـي تقـام بنظام خـروج املغلـوب حيث 
يواجـه الـزوراء عند  السـاعة السادسـة 
واربعـني دقيقـة بتوقيت بغـداد مضيفه 
الوحـدة االماراتـي  عـىل اديـم اسـتاد آل 
نهيـان يف ابوظبـي بقيـادة الحكـم الدويل 
البحريني نواف شكر الله والفائز سيلتحق 
اىل  تضـم  التـي   الخامسـة  باملجموعـة 
جانبه فرق بريسـبوليس االيراني والريان 
القطري وجوا الهندي مستضيف مباريات 
املجموعة. اما يف السـاعة الثامنة وخمس 
واربعـني دقيقـة فيلتقـي القـوة الجوية  
بمضيفه الوحدة السعودي يف استاد مدينة 
امللـك عبد العزيز الرياضيـة بمكة املكرمة  
بقيادة الحكم الـدويل العماني عمر مبارك 
اليعقوبـي  والفائـز سـيلتحق باملجموعة 
الثانية التي تضـم اىل جانبه فرق تراكتور 
االيرانـي وباختاكور االوزبكي والشـارقة 
االماراتي مستضيف  مباريات املجموعة .

Ô–zó€a@ã∏˚æa
أعرب رايض شنيشـل مدرب الـزوراء عن 
تفاؤلـه بالفوز عـىل الوحـدة والتأهل إىل 
دور املجموعـات بـدوري أبطـال آسـيا، 
مؤكـداً أن حظـوظ الفريقني متسـاوية، 
والزوراء سـيحاول تقديـم أفضل ما لديه 
خصوصـاً وأنـه يمتلك العبـني جيدين يف 

الوقت الحايل.
وقـال يف املؤتمـر الصحفـي للحديث عن 
املواجهـة التـي تجمـع الوحـدة بالزوراء 
اليـوم األربعـاء يف امللحـق املؤهـل لـدور 
املجموعـات بـدوري أبطـال آسـيا:“ هي 
مباراة واحدة وأي من الفريقني يسـتحق 
التأهل، فالوحدة فريق يملك تاريخاً كبرياً 
ويسـعى للتأهل لتعويض موسمه املحيل، 
ونحن نعرف املنافس جيداً، ويملك العبني 

عىل مستوى عال“.
وأضاف:“ رغم أن خربتنـا قليلة يف دوري 
األبطال والظروف غري الطبيعية بالنسـبة 
للكـرة واألندية العراقية ولكننا سنسـعى 

بكل قوة للتأهل“.
وختـم:“ الـزوراء يمـر بفـرتة اسـتقرار 
ويحتل املركـز الثالث يف الـدوري العراقي 

واملوسـم املحيل جيد مع استمرار النشاط 
رغم أنه ليس مثالياً من النواحي كافة“.

مـن جهته، أكد مهاجم الـزوراء عالء عبد 
الزهـرة عىل أهمية املبـاراة التي تقام بني 
فريقـني لديهمـا عنـارص عىل مسـتوى 
عال، مشرياً إىل أن فريقه استعد جيداً من 
خالل مباريات الدوري األخرية، والالعبون 
إلسـعاد  الفـوز  تحقيـق  إىل  يطمحـون 
جماهـري الـزوراء العريضة، الفتـاً إىل أنه 
مـن الصعب توقـع نتيجة املبـاراة يف ظل 

الحظوظ املتكافئة بني الفريقني.

@…ibè€aÎ@@s€br€a  
بدخل الـزوراء مباراة اليوم وهو يشـارك 
للمـرة الحادية عرش يف  كـربى  البطوالت 
القاريـة لالندية  منذ ظهوره  االول يف عام 
1995 والفريـق غـادر اىل ابـو ظبي وهو 
يحتل املركز الثالث يف الئحة الدوري املحيل 
بانتهـاء الجولة رقم 26  بعد ان فاز يف 12 
مبـاراة وتعادل بمثلها ولم يخرس سـوى 
مباراتـني فقـط  منتشـيا بامتالكه اقوى 
الخطـوط الدفاعية بني الفـرق العرشين 

اذ لـم تدخل مرماه سـوى 13 كـرة ،  اما 
الوحدة فيدخل  املباراة  وله 14 مشـاركة  
يف الحدث الكروي القـاري ابتداء من عام 
2000 فيمـا يالحـظ تراجعـه يف الـدوري 
االماراتي بشـكل الفت ، حيـث يحتل اآلن 
املركز السـابع عىل بعد ثـالث جوالت من 
الختـام  بعـد ان خـاض 23 مبـاراة فـاز  
بتسع منها وتعادل  يف ثماني  وخرس ستا  

جامعا  35 نقطة .

 ÚÓæb«@Ú�‹Ç
سيشـهد اسـتاد آل نهيان بنـادي الوحدة 
اجتمـاع 16 جنسـية من مختلـف قارات 
العالـم  تضـم العبـني ومدربـني وحـكام 
ومرشفني فالـزوراء يضم العبني من اربع 
دول  هـي العـراق  وموريتانيـا وسـوريا 
وسـاحل العاج بينما يضم الوحدة العبني 
من 8 دول هي  االمارات وسـوريا وتونس  
وسـلوفينيا  وكوريـا الجنوبيـة والربازيل 
والربتغـال  وجمهورية الكونغو  اىل جانب 
مدربـه الهولنـدي تـني كات فيمـا يقـود 
املبـاراة طاقـم تحكيم دويل مـن البحرين 

ويراقبها راشـد الـدورسي من قطـر  اما 
مقيـم الحـكام فهـو سـعد الفضـيل من 
الكويت وهي من النوادر التي يجتمع فيها 
هذا التنوع العاملـي  يف مباراة واحدة ،واذا 
كان رايض شنيشـل يراهن عىل امكانيات 
العبيه الدوليني يف مختلف الخطوط امثال 
الحـارس جالل حسـن واملدافـع رضغام 
اسـماعيل وثنائـي الوسـط حسـني عيل 
وزاهـر ميداني وثنائي الهجـوم عالء عبد 
الزهـرة  ومهند عبد الرحيم فان  الهولندي  
تـني كات  يمتلـك اكثـر مـن قـوة ضاربة 
السـيما يف الخـط االمامـي الذي يشـغله 
السـوري عمـر خربـني وقائـد منتخـب 
سـلوفينيا  تيم ماتافز اىل جانب الكونغويل 

الخطري موبوكو . 

@›ÌânæaÎ@äáónæa
ويف  املبـاراة االخـرى التي تقـام ليال  يحل 
القوة الجوية ضيفا عىل وحدة السـعودية  
يف اول مواجهة  تجمع الفريقني عىل امتداد 
تاريخهما مع مالحظة  ان املباراة ستجري 
بـني طرفـني متناقضـني، حيـث يتصـدر 

الجوية الئحة ترتيب فـرق الدوري املمتاز 
برهـاوة واطمئنان بعد خـاض 26 مباراة  
فاز يف 18 منها وتعادل يف خمس مباريات 
وخرس ثالثا  ولـه 44  هدفا وعليه 16 ويف 
ضوء  هذه االرقام فهو الفريق االكثر فوزا  
واالقوى هجوما  واالقل نزيفا للنقاط  كما 
يضـم بني صفوفه متصدر الئحة  اصدقاء 
الشباك   ايمن حسني الذي  تقول املعلومات 
انه اصبح جاهزا للمشاركة يف املباراة. اما 
الوحدة الذي يشارك يف االستحقاق القاري 
للمرة االوىل فيمر بواحد من اسوأ مواسمه 
عىل االطالق ويكفي انه يحتل املركز 14 يف 
الدوري  السـعودي  املتقدم  بعد ان خاض 
25 مباراة فاز بثمان منها وتعادل يف ثالث 
وخرس 14 مباراة  ويمتلك الفريق  اضعف 
خـط دفاع بني الفرق الـ 16 بعد ان دخلت 
مرمـاه  52 كرة لذلك بات  من املرشـحني 

للهبوط اىل الدرجة االوىل .

Ô–zó€a@ã∏˚æa
اكد مدرب الفريق ايوب اوديشـو ان القوة 
الجويـة يف أتـم الجاهزية ملبـاراة الوحدة 

السعودي وشخصنا مكامن القوة والضعف 
ملنافسـنا. مبينا ان املباراة سـتكون قوية 
للطرفـني، والفريقان يسـعيان للتأهل إىل 

دور املجموعات.
واضـاف انه عـىل الرغم مـن تواجد فريق 
الوحدة يف مراكز متأخـرة بجدول الدوري 
السـعودي اال انـه فريـق يمتلـك العبـني 

جيدين.
 ومـن جانبه، اكد مهاجـم الفريق الجوي 
ايمن حسـني ان تواجدنا يف السعودية من 
أجل الفوز وحجز مكان يف دور املجموعات 
من دوري أبطال اسيا. مشريا اىل ان الوحدة 
السعودي فريق يمتلك العبني عىل مستوى 
عـال لكـن العبينـا بخربتهم سـيقطعون 

تذكرة بطاقة التأهل.

@‚Ï≠@Új◊Ï◊
يراهن ايوب اوديشو عىل نخبة من  النجوم  
الذيـن بإمكانهم صناعـة الفارق  ويكفي 
ان الفريق يضم بني صفوفه ثمانية العبني 
مـن اخر تشـكيلة دعاها مـدرب املنتخب  
الوطني سرتيشـكو كاتانيتـش ابتداء من 

الحارس فهـد طالب مـرورا برباعي خط 
الدفاع احمد ابراهيم وميثم جبار وحسـن 
رائـد ومصطفـى معن  ثم ثنائـي منطقة 
العمليـات همام طـارق وابراهيم باي  اىل 
جانـب املهاجم الهداف ايمن حسـني الذي 
تأخـر عن تمثيل املنتخـب لعدم الجاهزية 
وقتها، وال يمكـن اغفال الدور الذي يلعبه 
زمالئهم االخرين امثـال  محمد عيل عبود 
وكـرار نبيـل وحمـادي احمـد واملحـرتف 
االردنـي احسـان حـداد ، وسـبق للجوية 
ان شـارك يف البطولة خمـس مرات وهذه 
هي السادسـة كما سـجل حضـورا رائعا 
يف بطولـة كاس االتحاد االسـيوي بعد ان 
احـرز اللقـب ثـالث مـرات. امـا التوليفة 
الوحداويـة فـال تضم من الئحـة املنتخب 
السـعودي االخرية إال الحـارس االحتياط 
عبد الله العويشـري بيـد ان ذلك اليعني ان 
الفريق سيكون ممرا سهال للجويني  وهو 
يخـوض  املبـاراة يف ملعبه وسـط تغريات 
جديـدة طالـت جهـازه الفني مـع تعزيز 

صفوفه بعدد من املحرتفني .

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
والصحفيـة  واالعالميـة  الرياضيـة  االوسـاط 
قدمت تعازيها الحـارة اىل عضو الهيئة العامة 
لالتحاد العراقـي للصحافـة الرياضية الزميل 
رافـد البدري وذلـك لوفاة عمه .. سـائلني الله 
العيل القدير ان يتغمد الفقيد برحمته الواسـعة 
ويسـكنه جنات الفـردوس ويرزق اهلـه ومحبيه 

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

الـف مبارك نقولها للزميل الصحفي ثمني الفهد 
الـذي احتفـل برفقة االهـل واالصدقـاء بزواج 
قـرة عينه وفلذة كبده (احمـد)... نتمنى لنجل 
الزميـل الفهـد السـعادة الدائمـة مـع حرمـه 

املصون ورشيكة حياته وبالرفاه والبنني.
  ***************

احتفل املصـور يف املكتب االعالمي لنادي الرشطة 
الريـايض منتظـر الجابري امـس الثالثاء بعيد 
ميالده ... نتمنى العمـر املديد والتألق والنجاح 
للزميـل العزيـز الجابـري يف حياته ومشـواره 

املهني.



دخل وست هام، مفاجأة املوسم، الرصاع القوي نحو التأهل اىل دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم املوسم املقبل بفوزه عىل مضيفه وولفرهامبتون ٣-٢ يف 

املرحلة الثالثني من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
بفارق  الرابع برصيد ٥٢ نقطة، متفوقاً  املركز  إىل  اللندني  الفريق  وارتقى 

نقطة واحدة عن جاره تشيليس الذي تراجع اىل املركز الخامس.
وإذا كان مانشسرت سيتي ضمن البطاقة األوىل املؤهلة إىل املسابقة القارية 
مريح  بفارق  يبتعد  الذي  يونايتد  جاره  إىل  بالنسبة  األمر  وكذلك  املوسم 
يشهد  األخريتني  البطاقتني  عىل  الرصاع  فإن  الخامس،  املركز  صاحب  عن 
حامل  ليفربول  أيضاً  بينها  فريق  من  أكثر  بني  الوطيس  حامية  منافسة 

اللقب املوسم املايض وتوتنهام.
ورضب وست هام بقوة بتقدمه بثالثة أهداف حملت توقيع جييس لينغارد 
شباك  داخل  زاحفة  يسددها  أن  قبل  مدافعني  مراوغاً  بالكرة  سار  الذي 

الحارس الربتغايل روي باتريسيو بعد مرور ٦ دقائق.
االنتقاالت  سوق  يف  إليه  إعارته  منذ  هام  وست  صفوف  يف  لينغارد  وتألق 
الشتوية قادماً من مانشسرت يونايتد بتسجيل هدفه السادس يف ٨ مباريات 

خاضها بالوانه، علماً بأنه عاد أيضاً إىل صفوف منتخب باله مؤخراً أيضاً.
ثم أضاف األرجنتيني بابلو فورنالس الهدف الثاني ١٤ وجارود بوين الثالث 
انطونيو،  مليكايل  بديالً  نزوله  بعد دقيقتني من  لينغارد (٣٨)  بتمريرة من 
الشوط  نهاية  قبل  االرض  دندونكر ألصحاب  لياندر  البلجيكي  يرد  أن  قبل 

االول بدقيقة واحدة من كرة رأسية.

مهاجمه  له  سجل  عندما  واحد  هدف  إىل  الفارق  وولفرهامبتون  وقلص 
الشاب الربتغال فابيو سيلفا الهدف الثاني (٦٨) من دون أن يتمكن بعدها 

من تعديل النتيجة.
والفوز هو األول لوست هام عىل وولفرهامبتون يف عقر دار األخري منذ آب/

أغسطس عام ٢٠٠٩.

املرحلة  يف   -١ إيفرتون  مستضيفه  عىل  التعادل  باالس  كريستال  وفرض 
الثالثني من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.

الثامن اىل ٤٧ نقطة، بفارق ٤ نقاط عن  املركز  إيفرتون رصيده يف  ورفع 
تشيليس صاحب املركز الرابع األخري املؤهل اىل دوري أبطال أوروبا املوسم 

املقبل، لكنه يملك مباراة مؤجلة.
وعاد إىل صفوف ايفرتون صانع ألعابه الكولومبي خاميس رودريغيز بعد 
غياب بداعي االصابة منذ شباط/فرباير املايض وتحديداً منذ فوز فريقه عىل 

ليفربول يف مباراة ديربي املدينة الشمالية.
وبعد أن تصدى حارس كريستال باالس اإلسباني فيسنتي غوياتا لتسديدتني 
من هداف إيفرتون دومينيك كالفرت لوين والربازييل ريتشارليسون، نجح 
رودريغيز يف افتتاح التسجيل بعد مرور ١١ دقيقة عىل بداية الشوط الثاني، 
مستثمراً كرة متقنة من الظهري األيمن االيرلندي شيموس كوملان ليسجل 

هدفه املئة يف البطوالت االوروبية.
وتدخل الحارس اإلسباني مرة جديدة للتصدي ملحاولتني جديدتني لكالفرت 
باتشواي  ميتيش  البلجيكي  املهاجم  يدرك  أن  قبل  وريتشارليسون  لوين 
من  تمريرة  اثر  دقائق  باربع  املباراة  نهاية  قبل  باالس  لكريستال  التعادل 

جيفري شلوب، مسدداً الكرة من تحت الحارس السويدي روبن أولسن.
وهي املرة السابعة يف آخر ٨ مباريات عىل أرضه يهدر فيها إيفرتون نقاطاً، 
علماً بأن آخر مباراة خاضها قبل فرتة النافذة الدولية كانت امام مانشسرت 

سيتي يف مسابقة الكأس وخرسها ٠-٢. 
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منح هـدف ديمبييل القاتل برشـلونة فـوزاً ثمينـاً أمام ضيفه 
ريال بلد الوليد 0-1 يف املرحلة التاسـعة والعرشين من مسابقة 
الـدوري اإلسـباني لكـرة القدم.وزّج برشـلونة بكافـة نجومه 
طمعاً يف االسـتفادة من تعثر أتلتيكو مدريد املتصدر حني خرس 
من إشـبيلية بهـدف دون رد األحـد.وكان بلـد الوليد نـّداً قوياً 
للفريـق الكاتالوني وسـط رصاعه من أجل الهـرب من الهبوط 
(27 نقطة) يف املركز السادس عرش لكن طرد العبه بالنو (79) 
وصحوة ديمبيـيل املتأخرة بهدف صاروخـي (90) أنهت اللقاء 
لصالح برشلونة.ويتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب الدوري اإلسباني 
برصيد 66 نقطة بفارق نقطتني عن برشـلونة و ثالث عن ريال 
مدريد علماً أّن نتيجة الكالسـيكو املقرر السبت املقبل قد تلعب 

دوراً حاسماً يف تحديد منافسه الجدي عىل لقب الليغا.

لـن تشـارك كوريا الشـمالية يف أوملبيـاد طوكيو الصيـف املقبل، 
بسـبب مخـاوف من جائحة فـريوس كورونا، بحسـب ما أعلنت 
وزارة الرياضة.وقالـت الـوزارة انه بعد اجتماع للجنـة األوملبية: 
”قّررت عدم املشـاركة يف األلعاب األوملبية الـ32 لحماية الالعبني 
مـن أزمـة الصحـة العامليـة الناجمة عـن كوفيـد19-“. وكانت 
مشـاركة الدولـة املعزولة واملسـلّحة نوويا يف األوملبياد الشـتوي 
األخري يف بيونغتشـانغ (كوريا الجنوبية) حافزاً رئيسا يف التقارب 
الدبلومـايس مع جارتها.حـرضت كيم يو جونـغ األلعاب موفدة 
من شـقيقها الزعيم كيـم جونـغ أون، واغتنم الرئيـس الكوري 
الجنوبي مون جاي-إين الفرصة للتوسط يف محادثات بني بيونغ 
يانغ وواشنطن أدت إىل سلسلة من االجتماعات الرفيعة املستوى 
بني كيم والرئيس األمريكي السـابق دونالـد ترامب.ووضع إعالن 
بيونغ يانغ حداً آلمال سـيول يف استخدام األوملبياد املقبل، املؤجل 
من 2020 بسـبب كورونا، إلعادة احياء املحادثات املتعثرة.وُنرش 
اإلعـالن، املؤرخ أول أمس االثنني، عىل موقع تديره وزارة الرياضة 

وأفاد عن اجتماع للجنة األوملبية الوطنية يف 25 آذار/مارس.

مـن املتوقع أن يعمد هانـزي فليك مدرب 
الكامريونـي  إرشاك  إىل  ميونيـخ  بايـرن 
مكسيم تشـوبو موتينغ كمهاجم أسايس 
أمـام باريـس سـان جريمـان لتعويـض 
غياب نجم الفريـق وهدافه املصاب حالياً 
روبرت ليفاندوفسكي، فهل ينجح تشوبو 

موتينغ يف مهمته؟
مـا هـو تأثـري غيـاب الهـداف البولندي 
املصاب روبرت ليفاندوفسـكي عن بايرن 
ميونيخ األملاني حامـل لقب دوري أبطال 
أوروبـا يف مواجهتـه مـع باريـس سـان 
جريمان الفرنيس اليـوم األربعاء يف ذهاب 
ربع النهائي؟ قّدم الفريق البافاري إجابة 
أوليـة خالل فـوزه عىل اليبزيـغ -1صفر 
السبت املايض يف قمة الدوري املحيل، حيث 

يسري نحو لقب تاسع توالياً.
قال مـدرب اليبزيـغ يوليان ناغلسـمان: 
”بالطبـع هـم أقوى مع ليفاندوفسـكي، 
لكـن فريقهـم عاملـي ويملكـون العبـني 

مميزين يف كل املراكز“.
السـتبدال البولنـدي املصاب مـع منتخب 
بالده بالتواء يف ركبتـه يف 28 آذار/مارس 
املـايض، عمـد مدربـه هانـزي فليـك إىل 
الزج بالكامريوني إريك مكسـيم تشـوبو 
موتينغ، العب سـان جرمان السـابق، يف 

مركز رأس الحربة.
 32 البالغ  اسـُتقدم األملاني-الكامريونـي 
عاماً الصيـف املايض ليكون بديالً للهداف 
املاكـر، وقـّدم املطلوب منـه عندما دعت 

الحاجة.
ضـد  األبطـال  دوري  يف  مرتـني  سـّجل 
دور  يف  الـرويس  موسـكو  لوكوموتيـف 

اإليطـايل يف ثمـن  املجموعـات والتسـيو 
النهائي.

قال فليك الذي قاد بايرن اىل اللقب القاري 
املوسـم املـايض: ”أظهر تشـوبو نوعيته 
يف التماريـن واملباريات األخـرية، هو أحد 

الخيارات بالطبع“.
خيـار تشـوبو موتينـغ قد يمنـح فرصة 
للمدرب فليك بمنح دور الجوكر يف الشوط 
الثانـي ألحد الثالثـي الضـارب، الفرنيس 
كينغسيل كومان، سـريج غنابري ولوروا 

سانيه.
يحـاول تشـوبو موتينغ وضـع األمور يف 
نصابهـا قائالً: ”ليفا هو أفضل مهاجم يف 
العالـم راهناً. نأمـل يف عودته رسيعاً ألننا 

بحاجة اليه“.
أحـد االحتماالت أن يشـغل غنابري مركز 
رأس الحربة. سيكون قراراً منطقياً نظراً 
لألداء الالفـت للدويل البالـغ 25 عاما هذا 

املوسم.
يشغل غنابري عدة مراكز يف خط الهجوم 

ولعب يف املقدمة مع منتخب بالده االسبوع 
املايض. ساهم بثالثة من األهداف الخمسة 

يف تصفيات مونديال 2022.
لكنـه لم يخض سـوى مبـاراة يتيمة مع 
بايـرن يف هذا املركز خالل املوسـم الحايل، 
ناجحـة. كانـت يف  التجربـة  ولـم تكـن 
مسـابقة الكأس خـالل كانـون الثاني/
يناير، عندما أُقـيص بطل أوروبا والدوري 
أمام كيـل املتواضع مـن الدرجـة الثانية 

رغم تسجيله هدفا. 

سـيضطر بايـرن اىل تغيري خطتـه بحال 
وضـع غنابري يف وسـط الهجـوم. وفيما 
ُيعـّد ليفاندوفسـكي من األكثـر مهارة يف 
العالـم يف وضعية االسـتدارة نحو املرمى، 
بعد تلقي التمريرات البعيدة من جوشـوا 
كيميش أو جريوم بواتينغ، يفّضل غنابري 
اللعـب يف العمق واالسـتفادة من رسعته 

عىل مدى 20 أو 30 مرتاً.
مهمـا يكن خيار فليك، أظهـر فوز بايرن 
عىل اليبزيغ أن البافـاري ”ال يعتمد فقط 
عـىل ليفاندوفسـكي، صاحـب 35 هدفاً 
لتخطـي  املوسـم،  هـذا  البوندسـليغا  يف 
املناسـبات الكـربى“، بحسـب مـا كتبت 
األحد املـايض مجلـة ”كيكـر“، مضيفة: 

”سرييح هذا األمر فليك ورجاله“.
وفيمـا أعلن بايرن غياب هدافه البالغ 32 
عاماً أربعة أسابيع، أشارت تقارير محلية 
إىل إمكانية عودته لخوض مباراة اإلياب يف 

13 الجاري.
لـم يكّذب فليك رسـمياً الخرب، لكن خّفف 
حجم التوقعـات، إذ قال: ”مـع العب من 
هذه القماشـة، مـن الهام عـدم التّرسع. 
بحـال  يكـون  جاهـزاً،  يصبـح  عندمـا 
جيـدة ونحصل عىل الضـوء األخرض (من 
األطبـاء)، سـنمنحه فرصـة اللعـب لكن 
ليس قبل ذلـك، ألن املخاطرة كبرية جداً“.
ومع االقـرتاب من حسـم لقـب الدوري، 
أصبـح دوري األبطـال أولويـة بايرن هذا 
املوسـم، مـا يعنـي أن فليـك قـد يلجأ إىل 
بعض املخاطرة يف املسابقة القارية األوىل، 
خصوصـاً اذا لم تجِر الرياح كما تشـتهي 
سفن بايرن يف مباراة الذهاب يف ميونيخ.

ث
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أكـد الكوسـتاريكي كيلور نافـاس، حارس سـان جريمان، أنه ”سـعيد 
جـدا“ مـع الفريق البارييس بسـبب املعاملـة التي يلقاهـا، وعالقته مع 
باقـي الالعبني والجهاز الفنـي واإلداريني، وأنه ال يفكـر يف الرحيل طاملا 
أراد النـادي ذلك.وأوضح نافاس يف مقابلة مـع مجلة ”فرانس فوتبول“: 
”أريد االسـتمرار مع (بي إس جي) لسـنوات طويلة، ألنني أشـعر بالراحة 
الذهنية، وكذلك الجسـدية“.وتحدث صاحب الـ34 عاما عن أبرز محطاته 
مع الفريق البارييس خالل العام ونصف التي قضاها معه، السـيما 
تصديه لركلـة الجزاء أمام النجـم األرجنتيني ليونيل مييس، 

خالل مباراة الفريقني يف إياب ثمن نهائي دوري األبطال يف مارس/آذار املايض.
وقـال يف هـذا الصـدد: ”لقد كانت لحظـة مهمة للغايـة، ألنها جـاءت بنهاية 
الشوط األول، وكان علينا أن نمنعهم من محاولة التسجيل لتجنب أي انتفاضة 
تعيدهم للمباراة“.وحول رحيله عن ريال مدريد يف سـبتمرب/أيلول 2019، قال 
نافاس إنها كانت ”فرتة صعبـة“، ولكنه أقر أيضا بوجود ”لحظات مع الريال 
ال يمكـن نسيانها“.وشـدد أنه كان يلقى دائما معاملـة طيبة من زمالئه ومن 
املدرب الفرنيس زين الدين زيدان ”الذي فزنا معه بكل األلقاب املمكنة“.وحول 

فرتته مع الفريق البارييس، أبرز الحارس  شخصيته ”العائلية“.
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قـاد النجـم السـلوفيني لـوكا دونتشـيتش فريقـه داالس 
مافريكس للفوز عىل يوتا جاز متصدر املنطقة الغربية 111 
- 103 بتسـجيله 31 نقطـة، معوّضاً غيـاب زميله الالتفي 
كريسـتابس بورزينغيس لإلصابة وليضع حداً لسلسـلة من 
تسع انتصارات متتالية لضيفه، يف دوري كرة السلة األمريكي 
للمحرتفني.وتألق دونتشـيتش (22 عاماً) هجوميا أمام جاز 
السـاعي لفوزه العارش تواليا، فسـجل 6 رميـات ثالثية من 
نقاطـه الـ 31، وأضاف إىل سـجله 9 متابعـات و8 تمريرات 
حاسـمة.وحقق مافريكس فـوزه الخامس تواليـاً، وحافظ 
عىل مركزه السابع يف املنطقة الغربية مع 28 فوزاً مقابل 21 
خسارة.ودخل مافريكس اللقاء عىل ملعبه ”أمريكان إرالينز 
سـنرت“، مـدركاً أهمية غيـاب العبـه الالتفـي بورزينغيس 
بسـبب التواء يف املعصم األيمن قبل ساعات من موعد اللقاء 
املنتظر، حيث توجب عـىل زمالئه بذل املزيد من الجهد، فربز 
دوريـان فيني - سـميث مـع 23 نقطة، منهـا 5 رميات من 
خارج القوس، وجايلن برونسـون من عىل مقاعد البدالء مع 
20 نقطة.وأضـاف الثنائي جـوش ريتشاردسـون 17 وتيم 
هـاردواي جونيور 16 نقطة.سـيطر داالس عىل املباراة منذ 
البداية، فتقدم 27 - 25 مع نهاية الربع األول، ليعود ويسجل 
37 نقطـة مقابـل 27 ملنافسـه يف الربـع الثالث.وأكد مدرب 
مافريكس ريك كاراليل أن فريقه كان مصمماً عىل الفوز بعد 
الخسـارة املؤملة التي تلقاها أمـام يوتا -101 120 يف كانون 
الثاني/يناير 2021.وقال: ”الفارق هو أننا فرضنا أسـلوبنا 
البدنـي أكثر من السـابق“، مضيفاً: ”كان ذلك قبل سـنوات 
ضوئيـة. كنا نعرف أنه يتوجب علينـا أن نلعب بحضور أكرب 
الليلة“.وأثنى كاراليل عىل أداء فيني - سـميث الذي اسـتعاد 
مسـتواه بعدما غاب عن 9 مباريات هذا املوسـم أثر إصابته 
بفريوس كورونا.وتحدث مدرب مافريكس عن أهمية الالعب 
العائـد إىل املالعب بقوله: ”هو جزء مهم لفريقنا. احتجنا إىل 
اسلوبه الدفاعي، والتقاطه للكرات املرتدة وتسجيله للنقاط. 
قام بكل يشء هذه الليلة“.واعتمد يوتا، صاحب أفضل سجل 
يف الـدوري هذا املوسـم (38 فـوزاً مقابـل 12 هزيمة)، عىل 
جهود صانع ألعابه دونوفان ميتشل، فسجل 16 نقطة ومرر 
4 كرات حاسمة، إال أن ذلك لم يكن كافياً لتجنب الخسارة. 

وكان أبرز املسـجلني يف صفوف الخـارس مايك كونيل مع 28 
نقطة، فيما أضـاف الثنائي الكرواتي بويـان بوغدانوفيتش 
وجوردان كالركسـون من عىل مقاعـد البدالء 16 نقطة لكل 

منهما.
ويف مبـاراة ثانيـة، سـجل كايري إرفينـغ 40 نقطة ومرر 
7 كـرات حاسـمة لفريقه بروكلني نتـس، يف مباراة الفوز 

عـىل نيويورك نيكـس 114 - 112 يف ديربي مدينة ”التفاحة 
الكبرية“.وتبادل الفريقان التقدم 15 مرة يف املباراة، 

قبـل أن ينجح بروكلني يف سـّد فجوة من 14 
نقطـة يف الربع الثانـي يف طريقه للفوز.

وأشاد إرفينغ بقدرة فريقه عىل العودة 
إىل أجـواء املبـاراة، قائالً: ”أنا آسـف 

للجماهـري يف املنزل ولعائلتي، يجب 
أن أكـون أفضل“.وتابع: ”نريد أن 

نبقـى معـاً. تعرّضنـا إلصابات 
ولكننـا نريـد متابعـة اللعـب 

بقوة“.غـري أن اصابة النجم 
جيمـس هـاردن نغصـت 

فرحة الفـوز لنتس الذي 
يخـرج  العبـه  شـاهد 
باكراً مـن أرض امللعب، 
أربـع  بعـد  وتحديـداً 

دقائـق مـن صافـرة 
ت البدايـة بعدما مرر 3  ا كر

والتقـط  ة حاسـمة  كـر
، مرتدة من دون أن  يسـجل

بها يف أوتار بسـبب آالم شعر 
الركبة اليمنى.

نضـم  ا و
ن  د ر ىل هـا إ
مـن الئحـة طويلة 
ر الغائبـني عىل  ا غـر
كيفن باليك غريفني  و
نـت  ا ر و وتايلـر د

ن  نسـو ي جو ر نـد ال و
شـاميت.قال مـدرب نتس سـتيف ناش أن 

الفريق قرر سحب هاردن من امللعب كإجراء 
احـرتازي من دون أن تكون هناك أي مؤرشات 
تظهر إمكانية تعرض العب هيوستن روكتس 
السـابق إلصابة سـتبعده لفـرتة طويلة.وأكد 
نـاش أن الفريق الطبي ”تنبه إىل وجود عيب يف 
ركبتـه“ وأن ”تمارين القوة جـاءت طبيعية“.

وأضاف: ”يتوجب علينـا حمايته، األمر مخيب 
جـداً لجيمس ولكـن ال يمكننا املخاطـرة به اذا 
كنـا قادرين عىل عدم القيـام بذلك. اعتقدت أن 
القرار الصحيـح هو عدم املخاطـرة“. وأردف: 
”شـعر بيشء لذا سنعتمد جانب الحذر. ال يوجد 

أي مؤرش عىل انهـا اصابة لفرتة طويلة“، خاتماً 
”علينـا فقط أن نميض يوماً بعد يـوم ونراقب ونأمل أالّ 

تكون فرتة طويلة“.
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اليمن/متابعة الزوراء:

أعاد مقتل الصحفي اليمني هشام البكريي، 
تسـليط الضـوء عىل كثـري مـن الصحفيني 
الذين أجربتهم ظـروف الحرب عىل االلتحاق 
باألعمـال العسـكرية، بعد قناعة شـخصية 
لديهـم بـأّن رصـاص البنـادق هـو الخيـار 
األنسـب ملرحلة مصريية كهـذه، وليس حرب 

األقالم. 
لـم يكـن البكـريي، الـذي التحـق بصفوف 
القوات الحكومية وُقتل، يوم الجمعة املايض، 
يف معـارك بالريـف الغربـي ملحافظـة تعز، 
الصحفي األول الذي يتخذ هذا الخيار بالقتال 
، بل سبقه آخرون، أبرزهم مدير مكتب وكالة 
«سبأ» الحكومية يف محافظة البيضاء، أحمد 
الحمـزي. ويف الضفـة املقابلة، سـقط عدد 
من اإلعالميـني يف صفوف جماعة الحوثيني، 
وهم يقاتلون القوات الحكومية، عىل رأسهم 
عبد الله املنترص، من قناة «السـاحات» عام 
٢٠١٨، وقبله املراسـل الصحفي أمني قاسم 
الجرموزي، الذي ُقتـل يف مواجهات بمديرية 

ُعتمة بمحافظة ذمار عام ٢٠١٧.
الجاللـة» ممـن  وخالفـًا ملنتسـبي «بـالط 
يحملـون السـالح ويشـاركون يف األعمـال 
العسـكرية بشـكل مبارش، انخرط عرشات 
مـن الصحفيـني يف صفوف اإلعـالم الحربي 
العسكري التابع لجميع الفصائل والجماعات 
املسـلحة يف اليمن، بهدف توثيق املعارك. ويف 
حـني اتخـذ معظمهم من ذلك مجـرد مهنة، 
للبحث عـن مصدر دخل شـهري بعد توقف 
رواتـب املؤسسـات اإلعالميـة التـي كانـوا 
يعملـون فيها، ظهـر البعض منهم بشـكل 
مؤدلج «للدفاع عن قضية» بغض النظر عن 

العوائد املادية.
عـىل الرغم من قناعـة املنخرطني يف األعمال 

العسـكرية بأّنهـم قـد تخلـوا عـن مهنـة 
الصحافـة وال يجـدون حرجـاً يف الظهـور 
اإلعالمـي وعىل أكتافهم الكالشـنكوف، فإّن 
سـقوطهم ُيعيد الجدال حـول طبيعة العمل 
الـذي كانـوا يقومـون بـه، إذ تلجـأ أطراف 
النزاع اليمني إىل تذكـر طبيعة عمل الرصيع 
السـابق قبل أن يصبح عسـكرياً، يف مسعى 
منها لتحويلـه إىل قضية رأي عام، خصوصاً 
أّن مقتـل صحفـي يف جبهات القتال يشـكل 
انتهاكاً لحقوق اإلنسـان والقوانني الدولية، 
خالفاً للحـال، إن جرى التعامل معه عىل أّنه 

مجرد مقاتل.

البكـريي،  هشـام  الصحفـي  مقتـل  وأدى 
األسبوع املايض، إىل حالة من االنقسام. ففي 
حـني كان نعـي البعض له كمقاتل «سـقط 
شـهيداً» وهـو يدافـع عـن األرض ، نعـاه 
آخـرون، ومنهم وزيـر اإلعـالم يف الحكومة 
املعـرتف بها دولياً، معمر اإلرياني، باعتباره 
كان يغطـي املعارك إعالمياً. وحسـم املوقع 
الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية األمر، وقال يف 
تقرير صحفـي، إّن البكريي الذي تخرج من 
كليـة اإلعـالم بجامعة صنعاء، عـام ٢٠١١، 
تخصص إذاعة وتلفزيـون، لم يقاوم بالقلم 
والسـالح فقـط، بل حمـل السـالح وأصبح 

أحـد منتسـبي الجيش الوطنـي يف محافظة 
تعز. وبحسـب وزارة الدفاع اليمنية، لم يكن 
أمام البكريي أّي خيار سـوى حمل السـالح 
ومقاومـة من ال يعـرتف إالّ بمنطـق القوة، 
إذ بدأ مع مجموعة من العسـكريني وشباب 
املنطقـة التـي ينحـدر منهـا يف ريـف تعز، 
مسعى للسـيطرة عىل قمم الجبال الفاصلة 
بـني مديريتي املرساخ وسـامع، والتي رابط 
فيهـا عـدة سـنوات، قبـل أن يصبـح مـن 
منتسـبي اللواء ٣٥ مـدرع، ويقود مجموعة 
من شباب املقاومة الشـعبية الذين أصبحوا 

تحت إدارته.

ورغـم نعـي وزير اإلعـالم اليمنـي للبكريي 
باعتبـاره صحفيـاً، فإّن نقابـة الصحفيني 
اليمنيـني لـم تصـدر أّي بيـان نعـي، بعدما 
تورطت يف مناسـبات سابقة بإصدار بيانات 
نعـي لصحفيني اتضح يف ما بعـد أّنهم كانوا 
ووفقـاً  العسـكرية.  األعمـال  يمارسـون 
ملسـؤولني يف النقابـة، فقد تم تـدارك بعض 
األخطاء التي وقعت سابقاً، فألغيت البالغات 
الصـادرة عنها بعـد التأكد مـن هوية املهن 
التـي يمارسـها الصحفيـون، والتواصل مع 
املنظمات الدولية أيضاً لشطب تلك الحاالت. 
ومنذ ذلـك الحني، يجري التأنـي يف التعاطي 
مع الحاالت، حفاظاً عىل املصداقية. وأشاروا 
إىل أّنـه حتى يف حال التـورط وإصدار بيانات 
نعـي فورية، يتم شـطب الحادثـة يف ما بعد 
من قائمـة الصحفيني الذين سـقطوا خالل 
الحـرب، وهـي املعتمـدة من االتحـاد الدويل 
للصحافـة واملنظمـات األجنبيـة، وال يجري 
احتسـاب أّي صحفـي يحمـل السـالح، أو 
يرتدي الزّي العسـكري وينخـرط يف األعمال 

القتالية، باعتباره من أعضاء النقابة.
وترى نقابـة الصحفيني اليمنيـني أّن تحول 
منتسـبيها إىل ممارسـة األعمال العسكرية 
مؤرش خطـري وأمـر مؤسـف، لكّنهـا تؤكد 
احرتامهـا خيارهـم الشـخيص وقناعاتهم، 
وفقاً لعضو مجلس النقابة، نبيل األسـيدي. 
لجنـة  رئيـس  وهـو  األسـيدي،  ويـرشح 
التدريب والتأهيل بالنقابـة، أّن هناك أنواعاً 
مـن الصحفيـني الذيـن يرتبطـون باألعمال 
العسـكرية، إذ انخـرط البعـض يف التوجيـه 
املعنـوي وحصـل عىل رتب عسـكرية بهدف 
تأمني راتب شـهري، لكن من دون ممارسة 
أّي نشـاط إعالمي حربـي. وهناك من تحول 
إىل إعـالم حربي فقط مـن دون االنخراط يف 

األعمال القتالية امليدانيـة، كما أّن هناك قلة 
مّمـن حملت السـالح وانخرطـت يف جبهات 
القتال بشـكل مبارش. ويقول األسـيدي ، إّن 
«النقابة تحرتم الخيارات الشـخصية لكافة 
الصحافيـني الذين التحقـوا بالجانب األمني 
والعسـكري، لكـن وفـق مضامـني العمـل 
الصحفـي والنقابي فإّنهم أقـرب إىل اإلعالم 
الحربـي أكثر من كونهـم صحفيني مدنيني. 
أمـا مـن انخـرط يف العمليـات القتالية فقد 
أصبح عسـكرياً وال عالقة لـه بالصحافة». 
ويضيـف: «النقابـة وفـق لوائحهـا املحلية 
والدوليـة كما هـو لدى املنظمـات املختلفة، 
ال تعترب أّي شـخص حمل السـالح صحفياً، 
لكّنها تحرتم خياراته الشخصية وقناعاته».

الصحفيـني  بمسـألة  الحسـم  مقابـل  يف 
املقاتلـني، تتغاىض النقابـة عّمن ينخرطون 
يف األعمال القتالية وتكون أعمالهم أقرب إىل 
العمل الصحفي، وُترجع تفهمها إىل تعقيدات 
كثرية عىل رأسـها أّن وقف رواتب منتسبيها 
جعـل أوضاعهـم صعبـة، وكان االلتحـاق 
بكشـوف الرواتب العسـكرية أحد الخيارات 

الضيقة للحصول عىل راتب شهري.
ومـا زالـت الحماسـة التي يظهرهـا بعض 
اإلعالميـني يف جبهـات القتال وهـم يرتدون 
بزّات عسـكرية أو يحملون بندقية أو قذائف 
«آر بي جي» بهدف القتال ، عىل رأس الهموم 
التي تؤرق مجلس النقابـة يف اليمن. ويدعو 
األسـيدي العاملـني يف تغطيـة املعـارك عىل 
األرض كافـة، إىل «عدم التفاعـل املبالغ فيه 
أثنـاء النزول امليداني، والتقـاط الصور وهم 
يحملون أسـلحة أو أّي مالبس عسكرية من 
منطلق الدعـم املعنوي للمقاتلني». ويشـّدد 
عـىل أّن كّل مـن حمل السـالح تسـقط عنه 

صفة الصحفي.
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موسكو/أ.ف.ب:
تظهـر لقطات كامـريا املراقبة 
رجـًال يف زي عامل توصيل عىل 
دراجـة أمام مدخـل الصحيفة 
قبـل أن يـرش مادة سـامة يف 
الهـواء. هذا الهجوم بالنسـبة 
لصحيفة «نوفايا غازيتا» ليس 
سـوى األحـدث الـذي تتعرض 

له.
يف ذلك اليـوم يف ١٥ آذاراملايض، 
لـم يكـن لـدى فريـق تحريـر 
الصحيفـة الروسـية املعارضة 
لــ  تعرضـوا  أنهـم  يف  شـك 
بهـدف  كيميائـي»  «هجـوم 
الصحيفـة  فهـذه  ترهيبهـم. 
ذات السـمعة الطيبـة هي من 
الصحف القليلـة التي تعارض 
الكرملـني واملعروفة  علًنا خط 

بتحقيقاتها الجريئة.
التحرير دميرتي  يقول رئيـس 
«فرانـس  لوكالـة  موراتـوف 
بـرس»: «نحـن نتحـدث عـن 
اسـتخدام مـادة سـامة غـري 
مميتـة مـن النوع العسـكري 

ملوظفـي  تحذيـر  لتوجيـه 
الصحيفة أو لالنتقام منهم».

أصيـب العديـد مـن املوظفني 
بتوعك بعدها واسـتغرق األمر 
عدة أيام من التنظيف للتخلص 
مـن الرائحـة. حتـى أن األمـر 
تطلب تغيـري جزء من كسـوة 
الرصيـف الخارجـي. مع ذلك، 
فهذه ليسـت سوى واحدة من 
الهجمات العديدة التي تعرضت 
لها الصحيفة وليسـت األسـوأ 

من بينها إىل حد كبري.

العقـد األول مـن  بدايـة  منـذ 
القـرن الحادي والعرشين، ُقتل 
سـتة مـن صحفيـي «نوفايـا 
غازيتا» بسبب عملهم، ويمكن 
مشـاهدة صورهـم باألبيـض 
واألسود معلقة جنًبا إىل جنب يف 
مكاتب الصحيفة يف موسـكو. 
بأسـف:  موراتـوف  يقـول 
«ليس ًرسا أنـه عندما ُقتلت آنا 
إغـالق  أردت  بوليتكوفسـكايا 
الصحيفـة ... هـذه الصحيفة 

خطرة عىل حياة الناس».

ادلب/متابعة الزوراء:
اعتقل عنارص تابعون لـ «هيئة 
تحرير الشـام» (جبهة النرصة 
سابقاً) ، الناشط اإلعالمي خالد 
حسـينو يف ريـف مدينـة إدلب 
الشمايل، شـمال غربي سورية، 
واقتادوه إىل جهة مجهولة. ولم 

تعرف أسباب االعتقال.
مـن  مقربـة  مصـادر  وقالـت 
مدينـة  مـن  النـازح  الناشـط 
إن  حمـاة،  شـمايل  كفرنبـودة 
الناشـط  العنـارص اسـتوقفوا 
عىل أطـراف مخيم «األناضول» 
للنازحني، القريب من بلدة كفر 
لوسـني الحدودية أثناء تغطيته 

أوضاع النازحني هناك.
الـذي  حسـينو  أن  وأوضحـت 
كان يعمـل مراسـًال ملؤسسـة 
يعاني من  اإلعالمية»  «سمارت 
إصابـة نتيجـة قصف سـابق، 
نتيجـة  قدميـه  إحـدى  وفقـد 
لذلك، ويقطن مع عائلته مخيم 
«أهايل كفرنبـودة» القريب من 

بلدة أطمة.
يف  السـورية  الشـبكة  وقالـت 
تقريـر، إن هيئة تحرير الشـام 
شـّنت عمليـات احتجـاز بحق 
آذار  مـارس/  خـالل  املدنيـني 
ـزت يف محافظـة  الفائـت، تركَّ
إدلب وشملت نشطاء إعالميني 
هـذه  ومعظـم  وسياسـيني، 
االعتقـاالت حصلت عىل خلفية 
التعبـري عن آرائهـم التي تنتقد 

سياسـة إدارة الهيئـة ملناطـق 
سـيطرتها، ووفقاً للتقرير فقد 
ت عمليات االحتجاز بطريقة  تمَّ
تعسـفية عىل شـكل مداهمات 
واقتحام وتكسـري أبواب املنازل 
وخلعها، أو عمليات خطف من 
الطرقات أو عرب نقاط التفتيش 

املؤقتة.
وكانـت الشـبكة قد أشـارت يف 
تقرير أصدرته أواخر عام ٢٠٢٠ 
مواطنـا   ٢١١٦ قرابـة  أن  إىل 
سـوريا مازالـوا قيـد االعتقال 
أو االختفـاء القـرسي يف مراكز 

االحتجاز التابعة لها.
الشام»  وتسيطر «هيئة تحرير 
عـىل مناطـق محافظـة إدلـب 
الخارجة عن سيطرة الحكومة 
بشـكل كامل، وتفـرض قبضة 
أمنيـة عىل السـكان، ما اضطر 
الكثريين للجوء ملناطق سيطرة 

الجيـش الوطنـي يف ريف حلب 
الشمايل وتركيا.

وقـال مديـر مركـز الحريـات 
إن  إبراهيم حسـني  الصحفيـة 
أعـداد  يف  كبـرياً  تزايـداً  هنـاك 
والناشـطني  الصحفيـني  
اإلعالميني الذيـن يخرجون من 
البالد وهناك مؤسسات توقفت، 
لعدم قدرتها عىل العمل بالشكل 
أو  التضييـق  املطلـوب بسـبب 
ألسـباب ماليـة. ولفـت إىل أن 
املشـهد اإلعالمـي السـوري يف 
داخل البـالد يواجـه تحدياً من 
نوع آخر وهو قدرة املؤسسـات 
االرتقـاء  عـىل  اإلعالميـة 
وااللتـزام  املهنـي  بمسـتواها 
ومواثيـق  الصحافـة  بمعايـري 
الـرشف اإلعالمي ولعـب الدور 
املأمول منها يف تسـليط الضوء 

عىل معاناة وواقع السوريني.
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القاهرة/متابعة الزوراء:
طالب رؤساء تحرير ومجالس إدارات 
الصحف القوميـة والخاصة يف مرص 
باإلضافة إىل مقدمي الربامج والكتاب 
بإقالـة وزيـر الدولة لإلعالم أسـامة 
هيكل، معلنني مقاطعة اسـم الوزير 

خالل نرش أخبار الوزارة.
وأعلنوا يف بيان أنه سـيتم نرش أخبار 
وزارة الدولـة لإلعـالم، ووزير الدولة 
الحكومية  الوزاريـة  لإلعالم بالصفة 
دون ذكر اسـم الوزيـر، ”ألن الخالف 
ليـس مـع كيـان حكومـي نحرتمه، 
ولكن مع ترصفات غـري مقبولة من 
ِقبل مـن أؤتمن عـىل هـذه الحقيبة 

الوزارية“.
وتأتـي الجولة الجديدة مـن الهجوم 
عىل هيكل بعد اتهامه بدفع أكاديميني 
إىل نرش مقاالت تنتقد حالة اإلعالم يف 

مرص.
وانتقـد البيـان الصـادر عن رؤسـاء 
الصحـف  إدارات  ومجالـس  تحريـر 
عـىل  مـرص  يف  والخاصـة  القوميـة 
يف مقـر مجلـة  اجتمـاع عقـد  إثـر 
املتكررة  ”روزاليوسـف“، ”املحاوالت 
من ِقبـل وزير الدولة لإلعالم أسـامة 
اإلعالميـة  الفتنـة  إلشـعال  هيـكل 

ورضب مصداقيـة اإلعـالم وجره إىل 
اشـتباكات جانبيـة تـرض بالصالح 

العام“.
أنـه  واعتـرب املجتمعـون يف بيانهـم 
”طعـن مصداقيـة اإلعـالم املـرصي 
بـكل مكوناتـه، (املقروء واملسـموع 
السـياق  يتجاهـل  بمـا  واملرئـي)، 
العمـل  لطبيعـة  املحـدد  السـيايس 
اإلعالمـي واملسـؤوليات امللقـاة عىل 
عاتقه، والتي كانت تسـتدعي منه أن 
يكـون يف طليعـة املدافعـني عنه، وال 

يقف يف موقع الخصومة منه“.
وتابع البيان ”الوزير لم يتحّمل النقد 
من قبل بعض رؤسـاء التحرير، وقام 
بكتابة عبارات عىل حساباته بمواقع 
التواصـل االجتماعـي توحـي للـرأي 
العام بأنه يتعـرض إىل مؤامرة، وهو 
مـا اسـتغله اإلعالم املعـادي ملرص يف 

تشويه سمعة الوطن“.
ولم يصدر أي رد عن وزير اإلعالم عىل 

البيان املوجه ضده.
ومؤخـرا غـاب هيـكل عـن حضـور 

جلسـة اسـتجواب ضـده يف الربملان 
مقـّدم من عضو ”تنسـيقية شـباب 
الثقافـة  لجنـة  ووكيـل  األحـزاب“، 

واإلعالم يف الربملان نـادر مصطفـى.
وقال وكيل لجنـة الخطة واملوازنة يف 
الربملـان مصطفـى سـالم، إن هيكل 
متورط يف وقائع ”فساد مايل“ تتمثل 
يف رشاء سيارات فاخرة له وملرافقيه، 
قيمتهـا خمسـة ماليـني جنيـه من 
مخصصات الوزارة يف املوازنة العامة 
للدولة، فضال عن رشاء أصول لصالح 
الوزارة بمبلغ ٨٫٥ مليون جنيه، وفقا 
للحسـاب الختامي ملوازنة العام املايل 

.٢٠١٩-٢٠٢٠
وأضاف سالم، يف ترصيحات ملحرري 
الربملـان، أن هيكل لم يضف شـيئا يف 
ملف تحسني صورة الدولة اإلعالمية، 
نتيجة غياب اسـرتاتيجية عمل وزارة 
الدولة لإلعـالم، إضافة إىل جمعه بني 
منصبـه الـوزاري، ورئاسـة مجلس 
إدارة ”الرشكة املرصية ملدينة اإلنتاج 
اإلعالمـي“، والعضـو املنتـدب لهـا، 
باملخالفـة للمادة ١٦٦ من الدسـتور 
التـي ”تحظر تقايض رئيـس الوزراء 
أو الوزراء أي مبالغ مالية أو هدايا أو 

مكافآت من جهات أخرى“.

أنقرة/متابعة الزوراء:
موالية  شـخصيات  اخرتقت 
للرئيس الرتكـي رجب طيب 
الدردشـة  غـرف  أردوغـان 
التي يسـتخدمها األتراك عىل 
تطبيق كلوب هاوس. ونجح 
كلوب هاوس كمساحة بديلة 
نسـبيا للنقاش واملناقشات، 
انتبـاه  لفـت  الـذي  األمـر 

السلطات الرتكية برسعة.
هـاوس  كلـوب  ويسـمح 
باسـتضافة  ملسـتخدميه 
الصوتيـة  املناقشـات 
ورسعان  فيهـا،  واملشـاركة 
مـا أصبـح وسـيلة لطـالب 
جامعة بوغازجي ومؤيديهم 
العرتاضهم عـىل تعيني موال 
املؤسسة  لرئاسـة  للحكومة 

األكاديمية املرموقة.
وبموجب مرسـوم رئايس يف 
ينايـر، تم تعيـني مليح بولو 
لالنتخابات  السـابق  املرشح 
عن حـزب العدالـة والتنمية 
لجامعـة  عميـدا  الحاكـم، 
بوغازجـي، مما أثـار موجة 
الطالبية  االحتجاجـات  مـن 

املستمرة.

األبحـاث  ملركـز  مقـال  ويف 
األمريكـي بروكينغـز، قالت 
املحللـة مـرييف تاهـري أوغلو 
جميـع  يف  اآلالف  ”توافـد 
غـرف  عـىل  البـالد  أنحـاء 
إىل  لالسـتماع  الدردشـة 
قصص املتظاهرين، غالبا يف 
نقاشات استمرت لساعات يف 
وقت متأخر من الليل. انضم 
النشـطاء واملحامون لتقديم 
والصحفيـون  املشـورة، 
للعثور عىل املصادر، والعديد 
مـن اآلخريـن للبقـاء عـىل 

اطالع“.
إن  أوغلـو  تاهـري  وقالـت 
للرئيـس  شـخصية مواليـة 
الرتكي رجـب طيب أردوغان 
غـرف  يف  ترتبـص  ”بـدأت 
الدردشة لتخويف املتحدثني، 
وتحديـد مواعيد جلسـاتهم 
السـتجوابهم  الخاصـة 
املوجهة  االنتقـادات  بشـأن 
”يف  وأضافـت  للحكومـة“. 
غضـون أيـام قليلـة، تحول 
كلوب هـاوس من مسـاحة 
تبـدو آمنـة عـىل مـا يبـدو 
ملنتقدي أردوغان إىل سـاحة 

معركة رقمية أخرى“.
وأشـارت إىل ”قمـع حكومة 
وتكـرارا  مـرارا  أردوغـان 
االجتماعي،  التواصل  وسائل 
بما يف ذلـك الحظر الشـامل 
عىل منصات يوتيوب وتويرت 

وويكيبيديا“.
ويف يوليو املايض صدر ترشيع 
جديد يمنح الحكومة سلطات 
واسعة لفرض عقوبات عىل 
التواصل االجتماعي  رشكات 
التي تفشـل يف إزالة املحتوى 
 ٤٨ غضـون  يف  ”املـيسء“ 
نهائيـا.  وحظرهـا  سـاعة، 
وفرضت عليهـا فتح مكاتب 

تركيـا،  يف  قانونيـا  تمثلهـا 
وتخزين بيانات املستخدمني 

يف البالد.
وقالت تاهـري أوغلو إن هذه 
الجهـود تهـدف إىل تحقيـق 
هيمنـة مماثلـة لتلـك التـي 
تسـيطر بهـا الحكومة عىل 
وسـائل اإلعـالم التقليديـة. 
دراسـة  ”وجـدت  وتابعـت 
حديثـة أن ٩٠٫٦ يف املئـة من 
أفضل نتائـج غوغل لألخبار 
الرتكية تذهب إىل ثالثة منافذ 
للحكومة،  مواليـة  إعالميـة 
تسـلط  غوغـل  أخبـار  وأن 
الضـوء عىل املصـادر املوالية 

للحكومة بنسـبة ٧٤ يف املئة 
تقريبا“.

ونقلـت تاهري أوغلو عن أحد 
مسـتخدمي كلـوب هـاوس 
قوله ”أعلم أنه يمكن سجننا 
جميعا بسـبب منشـوراتنا، 
وحتى الكلمـات التي نقولها 
هنا، لكني أريد فقط أن أقول 

كلمة تضامن“.
ويذكـر أن مسـؤولني أتراكا 
يسـتخدمون التطبيـق عـىل 
العدالة  غرار مستشار حزب 
أقطـاي  ياسـني  والتنميـة 
الذي بذل جهده يف محاوالت 
الهلـع  حالـة  السـتيعاب 
والخوف لدى شـباب جماعة 
اإلخـوان الهاربني يف األرايض 
الرتكيـة بعد مغازلـة النظام 

الرتكي ملرص.
واستغل أقطاي تطبيق كلوب 
هـاوس للتواصل االجتماعي 
احتـواء  رسـائل  إرسـال  يف 
الحنـق لدى  لتخفيـف حالة 
العنارص اإلخوانية، ومحاولة 
احتواء صـدى القرارات التي 
اتخذتهـا السـلطات الرتكية 

إزاء القنوات اإلخوانية.
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مصطلـح الخطـاب أو مفهوم 
الخطـاب  يدخل يف حقل العلوم 
اللسـاني ( البالغية) وقد اهتم 
به البالغيون كثرياً, وعدوه من 
صميـم اختصاص البالغة, وقد 
عرَّفه الكثـري من الذي بحثوا يف 
العلوم البالغية, ولكن سنخترص 
تعريفاً لـه, لنميض بعدها نرى 
أثره يف العمل الـرسدي للرواية 
التي نحن بصـدد القراءة فيها, 
الخطـاُب هـو الـكالم املوجـه 
األدبـي  والخطـاب  للمتلقـي, 
يمتـاز عـن غـريه إنَّـه واضٌح 
, وبه اسـتعارات وكنايات  جـيلِّ
تعطـي صـورة فنية لـه. وكما 
يقول االسـتاذ عمر عبد العزيز 
الجزيـرة  جريـدة  يف  املحمـود 
الثقافيـة السـعودية يف عددها 

(٣٥٩) لسنة ٥/١/٢٠١٢:
يمتـاز الخطاب األدبـي عن غريه 
من الخطابات بكثرٍي من املميزات 
ة،  التـي تكفـل لـه ماهيَّـًة خاصَّ
وَتمنحـه نوعـاً من االسـتقاللية 
التي َتجعل مـن َتحديده وَتمييزه 
فيهـا،  تعقيـد  ال  عمليـًة سـهلًة 
بوصفه خطابـاً إبداعياً يتخذ من 
طريقة التعبري وَجمالية األسلوب 
ركنـاً ال ُيمكن أن يتنازل عنه، كما 
يعتمـد عىل أدبية اللغة التي تكون 
لَها الكلمـة الفصـل يف َتمييز هذا 
النوع من الخطـاب عن غريه من 

الخطابات اإلنسانية.
 أمـا خطـاب الروايـة املوجـه من 
لدن الكاتبة هـو خطاب توجيهي 
أو معـريف, قدمت لـه القاصة عرب 
دالئـل رمزية من خـالل القصص 

التي رسدتها يف متن الرواية, فهي 
تبـدأ بخطـاب موجـه إىل املتلقـي 
ولكنهـا تريـد أن ال يكـون عملها 
خطاباً فقط بل تراها تبدأ بخطاب 
سـاردة  إىل  لتتحـول  لتقطعـه 
لقصص صغرية وحـوادث أصغر, 
وثم تستمر بالرسد حتى تصل لثلث 
الروايـة لتقطع القص لتعود قليالً 
للخطاب, هذه العمليـة التناوبية 
التـي كانـت الهيمنة للقـص أكثر 
وهذه حسـنة, ألن أساس الرواية 
أو الـرسد, امتـاز  هـي الحكايـة 
الخطـاب الروائي يف هـذه الرواية 
إرشـادي,  أنثـوي  خطـاب  بأنـه 
القاصة تنزع نزعة دينية ملتزمة, 
تحـاول أن تسـلط الضـوء عىل ما 
يمـر يف حيـاة الفتاة مـن ظروف 
ومواقـف قد تؤثـر عىل القـرارات 
التـي ُتجربهـا عىل املـيض يف أموٍر 

قـد ال ترسها, إنها تريـد أن تكون 
للفتاة قـوة قرار ورؤية كإنسـان 
لـه رأي ووجـود مـادي ومعنوي, 
شـخصية  مـن  الكاتبـة  خلقـت 
سـوزان معربة عما تريـد إيصاله 
مـن خطاب, تدخلنا الكاتبة يف أّوِل 
عتبـٍة نصيٍَّة يف روايتها, للتسـاؤل 
الذي يسـأله الخيال الرسدي الذي 
تكتب بـه, فالنص ينفتـح بعبارٍة 
لينغلـق يف عبارٍة أخـرى, وما بني 
هـذا االنفتاح واالنغـالق ثمة ُلعبة 
رسديـة تمارسـها القاصـة مـع 
املتلقـي, كأنَّهـا ترغـُب أن تجعل 
املتلقـي يمـيش خلفهـا باحثاً عن 
البعيـدة, وهـذه االثارات  الغايـة 
أو االسـتفزازات هـي مـن قبيـل 
الشطارة يف املخاتلة التي تمارسها 
عـرب املخيـال الـذي ترتكـن عليه 
بسـياحٍة  املتلقـي  لتأخـذ  كثـرياً 

تفرضهـا عليه 
الفنية يف  املتعة 
الرسد,  تقنيـة 
اسـتخدام  إنَّ 
املتكلم  الـراوي 
ذو  النص  جعل 
نزعـة خطابية 
يبحث  ما  وهذا 
املتلقـي,  عنـه 
إىل  دخلنـا 
الرواية بمقدمٍة 
املتعة  يف  غايـة 
بل إنك لن تعرب 
الصفحات حتى 
لتتـذوق  تعـود 
النكهـة  تلـك 
التـي تجدها يف 
األوىل  الصفحة 
العتبـة  مـن 
األوىل املعنونة ( صـوت الصدمة), 
ومـن ثم تأخـذ اسـرتاحة قصرية 
عرب استخدام تقنية الوصف, الذي 
ُيعـد نقطة التوقف التي يسـرتيح 
املتلقي وصاحـب النص من أعباء 
الرسد املجهدة, تصف عائلتها التي 
تعيـش يف مدينـة بعلبـك اللبنانية 
وتسـمي أسـماء أفـراد عائلتهـا 
وتصـف بيتهم, لغـُة الخطاب هي 
التي سـادت يف بـدِء الرواية إال إن 
الخطاب بدأ بالتاليش لتأتي القصة 
و تهيمـن عـىل الخطـاب وتميض 
قطعـت  حتـى  مهيمنـة  القصـة 
أشـواطاً كثرية يف القـص, يف نص 
الروايـة نزعة واضحـة للخطاب, 
ولكـن الكاتبة يبدو أنها ال تريد أن 
تجعل هيمنة الخطاب عىل القصة, 
فرتيد أن تعطي لكل منهما نصيبه 

مـن الرواية, سـوزان الشـخصية 
األبـرز يف الرواية كأنها كانت تنزع 
نزعـة مسـتقرة ثابتة وذلـك بأن 
لهذه الشخصية الكثري من التفرد 
والثبـات عـىل رؤية محـدد, فهي 
طالبة ملتزمة التزام اخالقي وربما 
دينـي وهـذا واضح مـن أجوبتها 
لجهـاد سـاعة أوقفهـا ليخربهـا 
بإعجابـه وحبـه لهـا, هي تقيض 
مع زميلتها ثالث سـاعات ولكنها 
تبخـل عىل جهـاد الشـخص الذي 
يحبهـا بثالث دقائـق! هذا خطاب 
يتفـق  توجيـه  الكاتبـة  توجهـه 
واآليدولوجيا التي تنطلق وفقها أو 
التي تؤمن بها, فجأة, ودون سابق 
إنـذار أو تمهيـد, يتعـرض النص 
النعطافـة تعيـد للنـص حيويتـه 
الغضة, وهو موافقة سـوزان عىل 
الزواج من فادي مراد, الرجل الذي 
يكربهـا كثـرياً, هـذه االزاحة عن 
الـرسد جعلت املتلقي يتسـاءل ما 
هـي مربرات هـذا القـرار؟ القراُر 
كان مفاجئـاً حتـى ألهلهـا, وإذ 
الكاتبـة ربمـا تكون لهـا مربرات 
منطقيـة كشـفتها القصة الحقاً, 
عنرص التشويق كان يف هذا القرار 
كعتبـة أوىل لتتبعهـا عتبات أخرى 
مثرية للمتلقي, التسلسل تتابعي, 
األحداث متسلسلة برباط يف متون 
الزمـان, الثيمـات الصغـرية تكثر 
وتدخل القصة يف ثيمات أدق وأدق 
حتـى تصـل إىل نفـق عميـق من 
الثيمات, وكل هـذا تم عرب الخيال 
الواسـع الذي عّولت عليـه يف بناء 
القصة ككل, فقد أعطت لسـوزان 
القوة الشـخصية والوقار والتأثري 
حتى يف قـرارات األب أو األم, هذه 

البنت تمر بحادثـة تمر يف حياتها 
صدفة لكن لهذه الصدفة أثٌر بالغ 
ستمر به الحقاً, قد تلعب الظروف 
املـرأة  حيـاة  يف  أثرهـا  الطارئـة 
لكـن عليهـا أال تعيش االنكسـار 
والخيبـة وتبقـى تنـدب نصيبها 
من الدنيا, قضية املرأة كإنسـانة, 
وكأم, وكفتـاة, هـذا ما اشـتغلت 
عليـه الروايـة, كأن الكاتبـة تريد 
أن تقسـَم أطـوار الحيـاة الثالثة 
وخاطبـت يف كل طـور مـن هذه 
األطوار خطاب مختلف, تماشـياً 
مـع التغـري والنضوج الـذي تمر 
بـه املرأة, قضية الـزواج التي هي 
مـن أهم القـرارات التـي يجب أن 
تـدرَس بعنايٍة ألنـه يتوقف عليها 
الكثري من األمور األخرى, وقضية 
التعليـم التي لها تصـور ومفهوم 
جديـد تبثـه الكاتبـة عـرب رمزية 
العالقـة والحـوار الذي يـدور بني 
سوزان وكارال صديقتها الحميمة, 
ليتوقف الخطاب قليالً ليحل محله 
الـرسد, إذ تصـف الكاتبـة ولعلها 
لتعطـي  بالوصـف  تبـدأ  أن  أراد 
متنفسـاً لها وللمتلقي ليستجمع 
أدوات الخطاب ويلملم شـتات ما 
تـالىش عنـه, تصـف حياتهـا مع 
أرستها وهي بمرحلتها الجامعية, 
ومـا يصادفهـا من فجـأة طارئة 
وهي قضيـة ( فادي مـراد) الذي 
يكربها كثرياً, وثم قضية االعجاب 
والحـب الـذي يأتـي لهـا, وتكون 
متأرجحـة بـني دوامتـني, دوامة 
لليمـني وأخـرى لليسـار, الفتـاة 
تقـرر أن تكـون واقعيـة ولهـذه 
الواقعيـة حديث طويـل مفصٌل يف 
متن النـص, إنَّ تأرجـَح الخطاب 

مع القصـة هـو ميزة اسـلوبية, 
فالنزعـة املسـتقرة الثابتة يف بناء 
القصة كثيمة رئيسـية أو كثيمات 
صغرية تسـاعد يف بناء الثيمة األم 
هو ميزة اسلوبية للرواية, التي قد 
تجد لغتها لغة متناسبة تناسباً تام 
مع املقصد الخطابي الذي وجهته 
عـرب دالئـل أو مكمـالت جماليـة 

للبنـاء, االحـداث كانـت يف أغلبها 
مبنية بناًء تسلسـيل لكن القاصة 
جعلـت من التناوب البنائي سـمة  
تشـويقية, إذ كثـرياً مـا نصادف 
الدهشـة  بهيئة اسـلوب تناوبي, 
تاركة للبناء التتابعي االستمرارية 
أو البنـاء الهرمـي للروايـة كعمل 

رسدي واسع.
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تنتقدين البعض عند إغراق أنفسـهم بالحزن، 
كأنـك بمعزل عنهم، بينما أنـت وطائر الحزن 

سواء!
تتلّمسـني كتفـك، تستشـعرينه هنـاك، يفرد 
جناحيه، ينتظرك، ليحلِّق بك يف دروبه، ناوريه 

بدال من االنصهار يف قالبه.
تؤّنبـني روحـك: اصـِح يا هـذه، ألْم ُتسـليس 
نفسـك فتتحويل إىل حلزون، ورأسك هذا ُيغّذيه 

وقد غدا غالفه؟
لـو احتكمِت للمنطق ملا ارتضيـت الحياة بهذا 
الشـكل، أو بهذه الوترية، بل ألتتك الشـجاعة 
عىل تحرير عقلك من كل السالسـل املتناسـلة 

داخله.
سـتقولني: هـي حيـاة نعيشـها بالطـول أو 

بالعرض.
معك حق.. لكن:

كيف تسـّنى لـك إطـالق عاصفة مـن اللوعة 
وأنـت تنظرين إىل جثة مسـّجاة أمامك بعينني 

منطفئتني؟
كيـف التحيل بالصرب بعدما يتالىش أحدنا أمام 

الجميع؟
ظل أبي محور تفكريي لحياتي!

يغمرني مرح اللعب مع الصغار، وحينما أختيل 

بنفيس تقع روحي كحمل ثقيل عىل كاهيل.
مـا زاد مـن آالمي أنهـا دأبت عـىل تركي دون 
فًة  رعايـة، أو عنايـة، ولطاملا تضّجـرت متأفِّ
منهـا، فتبدأ تدمدم، أم تتمتم؟!، تكلِّم نفسـها 
عندمـا تـرى حـايل ومـا وصلـت إليـه «عمت 
عينـج حليمة، ترتكني ودة بهذا الحال». تذهب 
للمطبـخ تضـع طشـت املالبس عـىل األرض، 
تمأله بمـاء دافئ، كأنها تنقعنـي فيه، تفرك 
جسـدي الصغري، تغسـل شـعري، وهي تكرر 
الزمتهـا «عمـت عينـج حليمـة، ....». بعدما 
تنتهي من موّالها املتكرر، هذا، ُتلبسني مالبس 
ـط شـعري  غـري مالبـيس املتسـخة، ثم ُتمشِّ

بمشط خشبي.
كربت فمللْتني.

تلكم هي جّدتي ألبي!
كان بيتها كبريا جدا.. فيه حمام يعمل موقده 

بالنفط األسود.
نتجّمـع أيـام األعيـاد واملناسـبات لنغتسـل 
معاً داخلـه. نمأل حوضا صغـريا بماءين بارد 
وسـاخن من خزانـه الصفرّي. نلعـب برغوة 
الصابـون الرقي ملتّذين بالـدفء الصاعد من 

حرارة مياهه.
بعدما نكتفي منه، لِعباً واغتساالً، نجد مالبسنا 
ومناشـفنا يف مكان مالصق لـه، منفصل عنه 

بباب، ُيسّمى «املنزع».

ثـم نهرول إىل سـطح البيـت، نتمتع بمشـهد 
أعمـدة الدخـان الصاعـدة مـن مدخنته نحو 
السـماء أو بمنظر ذرات السخام املتناثرة عىل 
أرضيتـه.. حيث تصبغ ريش طيـوره، تجعله 

منّقطاً، فيبدو منظرها مضحكا...
هكذا كّنا.. أنا وبنات عمي وعمتي...

لم أصدق ما طرأ عىل تفكريي من تغيري:
حسـبُتني ما زلـت تلك الصبيـة الصغرية التي 
ترتاقـص تحت زخات املطـر، خلْتني لم أغادر 
بيتنـا الصيفي فـال أحد يمنعني مـن العدو أو 
القفـز يف باحتـه الكبرية، تخّيلتني أمسـك بيد 
أبـي مـن وراء السـحب كأنما تمتـد نحوي.. 
ُتطوّقنـي، ُتنهضني مزيحة سـتائر عن ضيق 

أفق بدأ يشل حياتي!
تذّكرته بدمع أفلت ينهمر كدفِق ماٍء سـماوي 
تلك الليلة: قْبلها كان دويُّ الرعد، عِقب وميض 
الربق، يبثُّ يف نفيس سالماً! لكْن بْعدها بتُّ أفز 

كلّما تناهى ألذنّي انسياب ماء من مزراب!
كأّن لبـكاء السـماء ارتباطـاً بنحيـب األرض 

آنذاك؟!
تذّكرت تدريسنا بعض التجارب عىل حيوانات، 
خالل إحـدى مراحيل الدراسـية، حيث ترتبط 
حركـة ما برد فعـل لكائن مسـكني فُيثاب أو 

ُيعاَقب!
عرفت تماما أن الخوف لم يشـكل انعطافة يف 

راً.. حياتي إال مؤخَّ
كان أبي يخاف الظالم، يربكه السـري يف الليل.. 
عيناه ال تساعدانه عىل الرؤية خالله.. يصيبه 
العشـو، وحـني يبـدأ يعـمُّ املكان يأسـف عىل 
انحسـار الشـمس، التي راقب غروبها بتربّم، 
فيقـول باسـتياء: ُيخّيـل إيل أحيانـا أن هناك 

رؤوسا الهية ترتاقص تختبئ وتظهر.
يظل مقيما يف مكانه ال يمّيز قبالته أشـكاال.. 
يحسـبها كائنات خرافية، ترتاءى له يف الظالم 
ظاللهـا، فيعرتيه رعب ويربكـه خوف ويناله 
قلـق. ثم يهاله ما يسـمع من أصوات، يشـعر 
بها، تكاد تخرتق جمجمتـه. لذلك يرتاجع عن 
النافذة، التي يطل منها يف بعض الليايل، ليدلف 
رسيره منصتاً لزئري الرياح مع تساقط كرات 

الربد.
يف الصباح..

يتلفع بوشاح، ُيخفي جزءاً من وجهه ورقبته، 
مصطحباً يف نزهته اليومية كلبه األسود، الذي 
ُيؤنس وحدتـه، بعدما ُيطعم حمامات يرّبيهن 

يف حديقة البيت وعىل سطحه.
فمـذ تركتنا أمـي صـبَّ اهتمامه عـىل تربية 

الحمامات بكل أشكالها وألوانها..
يشـرتيها بأغىل األسـعار، يجلب لهـا الطعام 
املخلـوط مـن الحبـوب املختلفة، يسـهر عىل 
راحتها كأنهـا صغاره!، لكنه يتفاجأ كلَّ حني 

فآخر بتناقص عددها، يبحث يف األرجاء، يسأل 
الجريان، يظل يرقب من بعيد فال يعثر عىل من 

يرسق حماماته.
فقـط ذات مـرة، بعد مراقبة ُمكّثفـة، تبنّي له 
سـارقها.. ملحه بعينني «مغوّشـتني» يتسـّلل 
ليال يباغـت حمامة تقع بـني مخالبه فيكرس 
أحـد جناحيهـا بقضمة مـن أسـنانه مطبقاً 
فّكيه عليها بينما تحاول أن تتشـّبث بأسـالك 
قفصها دون جدوى حيـث يبدأ بتمزيقها عىل 

مهل بتلذذ.
آنذاك أرسَّ يل أبي أّال بّد من الظفر بهذا السـارق 

لقتله.
هكذا اشـرتى سمَّ زرنيخ، من بائع سموم عىل 
رصيف، حيث خلطه بلحمة، مسكها بأصابعه 
فاركا السّم عليها، حتى تأكد له تّرشب اللحمة 

بـه تمامـا. بدا مـّرصاً عـىل أن تكـون قضمة 
واحـدة كافيـة للقضاء عليـه، يف مكانه، حني 

رمى باللحمة بعيدا عن الحمامات.
هّده التعب، أخريا، فقـد قىض يومه جاهداً يف 

تحضري عشاء يليق بالسارق.
أّما أنا، حينذاك، فتطلّعت للسماء، التي انبثقت 
عنهـا إضاءات ملونة، وإذا بهـا تواصل البكاء 

والنحيب!
يشـّدني رصاخ أبي، بل يشـلّني، وهـو يتلّوى 
بأعـىل صوتـه، مكـّررا رصاخه، فيمـا أصيخ 

السمع منصتة بفزع.
صباحاً رأيت السارق متكوِّما يف الحديقة، وقد 
نفق، ثم مات أبي أيضا ُمتأثِّراً بسمٍّ كمن تحت 

أظفاره...........
ظل أبي محور تفكريي لحياتي!
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* نجيب محفوظ

نجيب محفوظ، واحد من أفضل الروائيني 
العـرب، إن لـم يكـن أفضلهـم، العربي 
الوحيد الحاصل عـىل جائزة نوبل لألدب 
عام ١٩٨٨، وأكثر من حولت أعماله بني 
العـرب ألعمال سـينمائية وتليفزيونية، 
ولد عام ١٩١١، وتويف سنة ٢٠٠٦، تعترب 
الثالثيـة وأوالد حارتنـا أشـهر أعمالـه، 
والتـي ركـز فيهـا عـىل (ثيمـة) الحارة 
املرصية التـي تعادل العالـم، فهو واحد 

من رواد الواقعية يف األدب العربي.
مـن املعـروف عـن محفـوظ أنـه يدين 
الخالـدة  أعمالـه  يف  الكبـري  بالفضـل 
رئيسـيًّا  دوًرا  لعبـت  التـي  للمقاهـي، 
شـخوًصا  أوجـد  ومنهـا  كتاباتـه،  يف 
وأفكاًرا لرواياته، ومن عادته االسـتماع 
للموسـيقى قبل الكتابة، ورشب القهوة 

والتدخني برشاهة أثناءها.
* جان بول سارتر

 روائي وفيلسـوف فرنيس غزير اإلنتاج، 
ولـد عـام ١٩٠٥، وتـويف سـنة ١٩٨٠، 
يعترب مؤسًسـا ورائًدا للمذهب الفلسفي 
الوجودي، اشـتهر بعالقته املثرية للجدل 
مـع رفيقته سـيمون دي بوفوار، وأيًضا 
برفضه الشـديد للتكريم والجوائز، فهو 
واحد من أشـهر من رفضوا تسلم جائزة 

نوبل لألدب، وكان ذلك عام ١٩٦٤.
أنجز األديب والفيلسوف الفرنيس معظم 
أعماله الفلسـفية والروائية وهو متنقل 

بـني مقاهي «سـان جريمـان» األنيقة، 
لكنه لم يتخل أبًدا عن الجمع بني الكتابة 
وتدخني سـجائز الغولـواز القوية، وهو 
يشبه يف ذلك صديقه وغريمه ألبري كامو، 
كما عرف عن سارتر مرافقته لصديقته 
األديبـة سـيمون دي بوفـوار إىل محطة 
املـرتو، وكان يناقشـها يف أفـكار وكتب 
وهمية يدعـي بأنه يكتبهـا، وإذا ما ملح 
االنبهار عـىل مالمحها بـدأ يف كتابة تلك 

األعمال فعًال.
غابرييل غارسيا ماركيز، 

واحد من أشهر روائيي أمريكيا الالتينية، 
كولومبـي عـاش متنقـًال بـني أوروبـا 
واملكسـيك، ولد عام ١٩٢٧، وتويف سـنة 
٢٠١٤، تعتـرب روايته مئة عام من العزلة 
واحدة من أكثر الروايات الالتينية تأثريًا، 

باإلضافـة طبًعـا إىل أعمـال أخـرى لعل 
أشهرها خريف البطريرك والحب يف زمن 
الكولـريا، حصل عىل جائـزة نوبل لألدب 

عام ١٩٨٢.
يقـول األديـب الكولومبي إنـه يخصص 
سـاعات محـددة للكتابـة كل يـوم، من 
السادسـة صباًحا إىل الثانيـة ظهرًا، مع 
محاولـة االسـتمرار يف الكتابـة بشـكل 
يومي، فالتوقف عـن الكتابة ليوم واحد 
يعنـي صعوبـة الكتابـة يف اليـوم التايل 
حسب رأيه، كما أنه كان يمزق الكثري من 
األوراق لدرجة أنه اسـتهلك يوًما ما ٥٠٠ 
صفحـة لكتابـة قصة مـن ١٥ صفحة! 
ويقـول أيًضا إن املعانـاة األكرب تتمثل يف 
كتابـة الفصـل األول، الذي قد يسـتغرق 
منه سـنة أو أكثـر، لكن بمجـرد إنهائه 

تسهل كتابة ما تبقى من فصول.
دان براون روائي أمريكي 

مـن مواليد ١٩٦٤، يعترب رائـًدا يف مجال 
الروايات الخياليـة التي تجمع بني العلم 
والدين والفلسـفة والغموض البولييس، 
والتي حققت شـهرة عاملية وجدًال نقديًّا 
واسـًعا، ولعـل أبرزهـا روايـة شـيفرة 

دافنيش التي صدرت عام ٢٠٠٣.
يعتـرب الكاتـب األمريكـي أن الجلـوس 
إىل املكتـب انطالًقـا من الرابعـة صباًحا 
طقس مهم يف الكتابة بالنسـبة إليه، قد 
يفقد سـاعات إنتاجية مهمـة إذا تخلف 
عنـه، وعنـد الكتابة يأخذ اسـرتاحة بني 
الساعات، يمارس فيها تمارين رياضية 
خفيفـة لتنشـيط الـدورة الدموية، كما 
يمـارس رياضـة الوقـوف عـىل الـرأس 

التي يرى أنها تسـاعده يف حل صعوبات 
الحبكات الروائية، حسب رأيه.

ديستوفسكي
، عبقري األدب الرويس ورائده بال منازع، 
ولد عام ١٨٢١، وتويف سنة ١٨٨١، اشتهر 
بفهمه العميق لدواخل النفس البرشية، 
وقد اتضح ذلك يف أعماله الخالدة التي ما 
زالت حـارضة ومؤثرة يف ماليـني القراء 
حول العالـم، كالجريمة والعقاب واألبله 
واألخـوة كارامازوف والفقـراء واملقامر 

وغريها.
تفضيلـه  دوستويفسـكي  عـن  عـرف 
للكتابة يف الليـل دائًما، كما أنه كان يقرأ 
الروايـة التـي يكتبها بصوت عـاٍل حتى 
يحفظهـا عن ظهر قلب قبل االنتهاء من 

كتابتها.
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اىل االرض
حيث صـوت القطـار املارق فوق سـكة العمر 

يأتي من بعيد
مما وراء البحر ووراء مشيب الذاكره

اىل االرض حيـث نثـرت بذور الطيبـة ...وحيث 
نثرت بذور الرشور ايضا

اىل االرض حيث العطش االبدي
والحدائق الخالية من االسوار

حيث ممالك للورود السـوداء والزرقاء الغارقة 
يف عرق الالمباالة االبدي

اىل االرض الواطئة الراكعة
واألبواب الخشبية الثقيلة

اىل الشبابيك املرحبة بالبحر والرياح
املنتظرة لطلوع اللبالب

اىل االرض التي تولد اطفاال سمر
وأشجارا تلوح طوال الوقت بأذرع البهجة

اىل االرض حيـث قطـع الحبـل الـرسي فانبثق 
الحب

عاليا...
سحابا 

قلقا يبحث عنك
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أعتقد أن رؤية الشـيخ املتصوف «النفـري» للوجود وللكون 
عمومـا من منظور التصـوف هي التي أنتجـت هذا التصور 
«كلما اتسـعت الرؤيـة ضاقت العبارة» وكمـا هو معلوم أن 
رؤيـة املتصوفة – طبعا - تختلف عن رؤية اإلنسـان العادي 
للوجـود ولألشـياء وللتصـورات... فالرؤية لـدى املتصوفة 
شاسـعة ال تحّدهـا حدود يف الزمان وال يف املـكان، حيث أنها 
ترتبط بكل ما هو روحي غيبي أو ميتافيزيقي وأشياء أخرى 
وجدانيـة ال يدركها العقـل... لذلك وجد لديهم هذا االتسـاع 
وهـذه الرحابـة التي ال تحتويهـا العبـارات وال الكلمات وال 

األلفاظ.. 
ذلك ألن سفر املتصوفة يف التأمل، والتفكر يكون روحيا حيث 
يعرجـون من خاللـه مقامات ومنازل وأحـوال ال يدركها إال 
العارف معرفة وجدانية حدسـية، ُتـدِرك وال ُتدَرك، وقد فرق 
املتصـوف القشـريي يف رسـالته بـني املقـام والحـال فقال: 
«األحـوال مواهـب واملقامات مكاسـب، واألحـوال تأتي من 
غري الوجود واملقامات تحصل ببذل املجهود، فصاحب املقام 

ن يف مقامه، وصاحب الحال ُمرتَقٍّ عن حاله..»  ُممكَّ
ولقد استفاد كثري من شـعراء الحداثة من تجارب املتصوفة 
يف كتاباتهـم الصوفيـة، فاسـتلهموا منهـم مـا يؤثثـون به 
قصائدهـم من رمزية محّملـة باإلشـارات والتلميحات بدل 
الترصيحـات، تويل فيهـا األهمية للقلب قبـل العقل، ويعتيل 
فيهـا املتخيل عىل الواقعي آفاقـا أرحب.. ومن ثم جاءت لغة 
بعض الشـعراء محّملة برمزية أدت يف غالب األحيان إىل نوع 

من االنغالق واإلبهام..
وهنا تجدر اإلشارة إىل أنه من سمات العمل األدبي، أن يرسم 
خطه الواضح وأن يتميز بأسلوب كاتبه ألنه يف نهاية املطاف، 
األسـلوب األدبي هـو الكاتب نفسـه، لكـن دون االنجرار أو 

الوقوع يف التقليد الحريف األعمى...
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يواجه عدد كبري من النسـاء خصوًصا صعوبات يف النوم يف بعض 
األحيان، وهذا سبب جيد ومنطقي لتجربة أنواع النباتات املهّدئة، 

التي من شأنها أن تجّنبك اللجوء إىل األدوية املنوّمة.
شجرة الاليم (الليمون األخرض)

ال يشء مثـل أزهـار الاليم للنوم بهدوء وسـالم، فهي تحتوي عىل 
مـادة منومة تعزز النـوم الجّيد لدى األطفال والبالغني واملسـنني 
كذلـك. كمـا أنها تعـزز الهضـم وتخّفـف آالم الشـقيقة وترخي 
العضـالت يف حالـة الشـعور باأللم، وهـي املادة املفضلة كشـاي 
للمسـاء مـع رائحة العسـل الحلـو، ومثالية كذلك بعد ممارسـة 

النشاط الجسدي.
والجـزء اآلخر من هذه النبتة املعـروف عىل نحو أقل، ولكنه مفيد 
ملحاربة التشـنجات ويحّفز املرارة، هو عصارة الخشـب (الطبقة 
الثانيـة من الشـجرة) والذي يشـفي الصـداع النصفـي الكبدي، 

واالنتفاخات والغثيان، ويف بعض األحيان يساعد عىل النوم.
الناردين الطبي

أثبت العديد من الدراسـات، تأثري فعل الناردين الطّبي املهدّئ عىل 
الجهاز العصبي املركزي.

وتعـرتف منظمـة الصحـة العاملية بأنـه ”مهدّىء معتـدل، قادر 
عىل تعزيز النوم“، وتعترب وكالة األدوية األوروبية أنَّ اسـتخدامه 
”مثبت علميًّا بأنه يخفف من التوتر العصبي املتوسط، وما يتبعه 

من اضطرابات النوم“.
وهـو فّعال بشـكل خاص عىل النـوم الخفيف وتحسـني نوعيته، 
وخصوًصـا عندمـا ترتبـط اضطرابـات النـوم بالتوتـر العصبي 

الخفيف أو القلق.
عىل سـبيل الحذر واالحتياط، ال ُتسـتخدم هذه النبتة يف حال كان 
الشـخص يعاني مشـاكل يف الكبد، أو يتناول أدويـة لعالج الكبد، 
ويجـب كذلك تفـادي تناوله مـع املكّمالت الغذائيـة التي تحتوي 

الحديد والذي يمنع امتصاصها.
الفرتة املثالية لتناوله من 3-2 أسـابيع وليس أكثر من 6 أسابيع 
عـىل التوايل)، ألنَّ تناوله لفرتة طويلة للغاية ثمَّ التوقف، يؤدي إىل 
األرق. وقـد يزيد النعاس، ويجب اسـتعماله بحذر من قبل جميع 

األشخاص الذين لديهم نشاط يتطلب يقظة شديدة.
أثبتـت دراسـتان مهمتـان التأثـري املهدّئ للملّيسـة، والدراسـة 
األوىل شـملت 20 شـخًصا بالًغا يتمتعون بصحة جيدة، وتمَّ فيها 
استخدام مسحوق امللّيسة الذي أعطى تأثريًا مهّدًئا عليهم، وقلّل 
من مسـتوى يقظتهم . وكشـفت الدراسـة الثانية عن أّن مزيج 
املليسـة والناردين الطبي فّعال للغاية مثل الرتيازوالم، وهو مادة 
كيميائية تسـاعد عىل النوم بسـبب خصائصـه املهّدئة واملنوّمة. 
وعىل إثر ذلك اعرتفت وكالة األدوية األوروبية باسـتخدام امللّيسة 

”لتخفيف التوتر العصبي املتوسط، واملساعدة عىل النوم“.
املليسـة قد تزيد تأثري بعـض أنواع األدوية مثـل الحبوب املنومة، 
ومضادات االكتئاب، وأدوية الذهان واملسكنات وغريها). وبسبب 
محتواها من التانني يجب أن تؤخذ بعيًدا عن العالجات أو املكمالت 

التي تحتوي عىل الحديد، ألنها تقلّل من امتصاصه.
وحيث ال توجد دراسـات حول سـالمة الجنني لدى تناول امللّيسة، 
فمن غري املستحسن أن تتناولها النساء الحوامل واملرضعات، وال 

تناسب كذلك األطفال تحت سن 12 عاًما.

يقـال إن للمرأة خفايا كثـرية وأرسار 
مختبئـة يف شـخصيتها وال يسـتطيع 
الرجل غالًبا ايجـاد حلول لأللغاز التي 
تخفيها. لكن مـاذا عن الرجل؟ الرجل 
أيًضـا يخفـي أموًرا كثـرية وليس ألي 
دافـع معـني بل ألنـه بكل بسـاطة ال 
يحب اإلعرتاف بها سواء بسبب الخجل 
ام ألنـه يحب أن يرتكها لنفسـه وهذه 

األمور هي:
ال يجيد القيام بأمـر ما: عندما يمتنع 
زوجك أحياًنا عن القيام ببعض األمور 
التي تطلبينهـا منه، كإصالح جهاز يف 
املنـزل او أي يشء آخر، فقـد ال يكون 
العذر بانشـغاله او بتعبه مرات كثرية 
صحيـح. قـد يكـون ببسـاطة يجهل 
القيـام بمـا طلبته منه ولكنـه ال ولن 

يعرتف بذلك.
يغـار جـًدا: صحيح ان بعـض الرجال 

يعـربون للمـرأة عـن غريتهـم عليها 
وقـد تظهر كثـرًيا يف ترصفاتهم اال أن 
النسـبة األكرب مـن الرجـال عزيزتي 
وهـذا مـا تجهلينـه، يجيـدون كيف 
يخفون غريتهم. لذلك وقبل أن تشكي 
بـ عدم اهتمام زوجـك بك تأكدي انه 

ليس من هذا النوع من الرجال.
يحـب اإلطـراء: اذا كنـت تظنـني بأن 
زوجـك ال يحب اإلطـراء واملديح مثلك 
فأنت مخطئـة ألنه قد يحب ذلك أكثر 
منـك حتـى ولكنـه طبًعا لـن يعرتف 

بذلك.
يخـاف: وأخـرًيا، وهـذا الـرس يجيـد 
كل الرجـال إخفـاءه ألنهـم طبًعا لن 
يعرتفوا به فرجولتهـم عىل املحك. ما 
تجهلينـه أيًضا أنهم قـد يخافون من 
األمور الصغرية التي تخافني أنت منها 

كالظالم او الرصاصري او غريها.
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قـال عالم األوبئة الربيطاني نيل فريغسـون، إن 
فئة الشـباب تواجه خطر تجلـط الدم بعد تلقي 

لقاح ”أسرتازينيكا“ املضاد لفريوس كورونا.
وأشـار العالم الـذي تلقى لقاح ”أكسـفورد“ إىل 
أن خطـر اإلصابة بجلطـات دموية غـري عادية 
يبدو مرتبطا بالعمـر، حيث من املرجح أن يتأثر 
الشـباب بها، مبينـا أنه ”فيما يتعلـق بالبيانات 
املتوفـرة حاليا، هنـاك أدلة متزايـدة عىل وجود 
خطـر حدوث جلطات دمويـة مرتبطة بالتحديد 

بلقاح أسرتازينيكا“.
وأضاف: ”يبدو أن الخطـر مرتبط بالعمر وربما 
يكـون مرتبطا بالجنس، ولكـن البيانات أضعف 

حـول هذا األمر. وبالتايل، كلمـا تقدمت يف العمر 
قل الخطر“.

يذكـر إن وكالة تنظيم األدوية ومنتجات الرعاية 
الصحيـة يف اململكة املتحـدة (MHRA) قالت إنه 
ال يوجد حاليا دليل يشـري إىل وجود عالقة سببية 
بني جلطـات الـدم ولقـاح ”أسـرتازينيكا“ وأن 
فوائد اللقاح يف الوقاية من فريوس كورونا تفوق 

أي مخاطر.
هذا وعلقت كال من كندا وأملانيا وهولندا استخدام 
لقاح ”أسـرتازينيكا“ لتطعيم السـكان تحت 60 
عاما بسـبب مخاوف من حدوث جلطات دموية 

نادرة.

املكوّنات
لتحضري الطبقة األوىل:

كيك ماربل جاهز مفتت – 1
لتحضري الطبقة الثانية:

كريمة مخفوقة – كوبان
شوكوالتة فليك مفتت – 5

جـوز مجروش جرشـاً خشـناً – 
كوب

لتحضري الطبقة الثالثة:
قشطة – علبتان

شوكوالتة فليك – 8
للتزين:

أنصاف  شـوكوالتة فليك مقّطعة 
3 –

جوز مجروش – ربع كوب
طريقة العمل

يف  الثانيـة:  الطبقـة  لتحضـري   -
وعاء، ضعي الكريمة املخفوقة مع 

شوكوالتة فليك املفتتة والجوز.

- أخلطـي املكونات جيـداً واتركي 
الخليط جانباً.

- لتحضـري الطبقة الثالثة: يف قدر 
عـىل النـار، ضعـي القشـطة مع 

شوكوالتة فليك.
- أخلطـي املكونـات حتـى ذوبان 

الشوكوالتة.

- يف صينيـة بريكس، ضعي طبقة 
من الكيك املفتت.

- وّزعـي طبقة الكريمة ثّم طبقة 
الشوكوالتة.

- زّيني بالجـوز وقطع الفليك.-8 
الثالجـة  إىل  الصينيـة  أدخـيل 

لساعتني حتى يجمد الحىل.
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سـنوات تربية األطفال مرهقة، وقد تدفعِك 
أحيانـاً إىل االنغمـاس يف أشـياء تتحول مع 
الوقـت إىل عـادات سـيئة تقوم بهـا األرسة 
وتصيـب الجميع باإلرهـاق أو عدم الرىض، 
لـذا عليِك التوقـف من وقت آلخـر، من أجل 
يف  ومسـاعدتهم  أرستـك  أفـراد  تشـجيع 
التخلص من العادات السيئة كالتي تحملها 

السطور التالية.
1-املشاحنات

أي أرسة تحـدث فيهـا مشـاحنات، ولكـن 
مـع إهمال هذه املشـاحنات، قد تسـتمر يف 
التزايـد لتصبح عادة، حتى يضيع اليوم كله 
يف املشـاحنات بـني األطفـال، أو بينك وبني 

زوجك، أو بينك وبني أطفالك.
املشاحنات مرهقة وسارقة للوقت والبهجة، 
لذا عليـِك مكافحتها عرب العمل عىل إيقافها 
يف كل مـرة، مثـًال أوقفـي الجميـع واطلبي 
االلتـزام بالهـدوء بـدالً من اتخـاذ إجراءات 
صارمة، بعد عدد من املرات سيعمل الجميع 
عىل ضبط نفسه وعدم الدخول يف مشاحنات 

دون جدوى.
2- الفوىض

بالتأكيـد لن يكـون كل يشء مثاليـاً، ولكن 
هنـاك حد أدنى من التنظيـم يجب أن يكون 
موجوداً يف بيتك ويلتزم به أفراد األرسة، فإذا 
الحظـِت أن الفـوىض أصبحت عـادة، عليِك 

وضـع القوانني للحفاظ عـىل تنظيم املنزل، 
مثـل أن يضـع كل فـرد مالبسـه يف مكانها 
املخصـص، وأن يلتزمـوا بـأداء مهمـة مـا 

للحفاظ عىل املنزل منظماً ونظيفاً.
3 -اإلرساف والبذخ

ال يرغـب أحـد يف حرمان أطفالـه من يشء، 
ولكن هذا ال يعني اإلرساف وإهدار املال، يجب 
أن تضعي قوانني إلنفـاق، وأن يتعلم جميع 
أفـراد األرسة االلتـزام بامليزانيـة، وتنظيـم 

اإلنفـاق، واالدخـار أيضاً، حتـى ال تتعرّض 
األرسة ألزمـات ماليـة تهـدد اسـتقرارها، 
وأيضـاً حتى يتعلـم األطفال عـادات إنفاق 

صحية تساعدهم يف املستقبل. 
4 -املبالغة يف املواعيد

يسـتفيد الجميع من األنشـطة والهوايات، 
ولكن املبالغة يف الجداول تصيب أفراد األرسة 
باإلرهاق وتحرمهم من قضاء وقت مشرتك، 
لـذا حـددي األولويـات، وخففـي الجـداول 

الزمنية، واعميل عىل توفري وقت لالسرتخاء 
والتواصل مع أفراد األرسة.

5 -عدم االجتماع حول مائدة الطعام
عىل الرغم من ضيق الوقت واالنشغال، يجب 
الحـرص عىل أن يجتمع أفـراد األرسة حول 
مائدة الطعام ثالث أو أربع مرات أسـبوعياً، 
حتـى يحصل الجميـع عىل فوائـد الوجبات 
العائلية التي توفر الحميمية والقرب وتعزز 

التواصل بني أفراد األرسة.
6 –عدم املبالغة يف استخدام التكنولوجيا

نحن يف عـرص التكنولوجيا، لن تتمكني من 
حرمـان أطفالك منهـا، ولكـن يجب وضع 
قوانـني للحـد مـن اسـتخدام التكنولوجيا، 
بحيث يتسـّنى لألطفال الخروج واللعب مع 
األصدقاء بطريقة صحية، وأن يحصلوا عىل 
فرصة للتواصل الحقيقي معاً كأرسة واحدة 
ال يشتت انتباههم الهواتف الذكية أو شاشة 

التلفزيون.
7 -املقارنات

ال تسـمحي للصـور املثاليـة عـىل مواقـع 
التواصـل االجتماعـي بدفعـِك نحـو عـادة 
أطفالـك  تقارنـي  ال  السـخيفة،  املقارنـة 
بأقرانهم، وال تقارني زوجك بأزواج آخرين، 
بل ركزي عىل الجوانـب اإليجابية يف حياتك، 
واسـتمتعي وأظهـري شـعورك باالمتنـان 

للنعم التي وهبها لِك الله.

يحتاج طفلـك إىل التغذية الصحية 
املتوازنـة مـن أجـل نمـو سـليم 
لجسـده، ولكن التغذية الجيدة لها 
دور كبـري يف تنمية قـدرات طفلك 
العقليـة أيضـاً، لـذا احـريص عىل 
دمج املـواد الغذائية التـي تحتوي 
عـىل عنـارص تفيـد صحـة طفلك 
وتعـزز قدراتـه العقليـة. ويف مـا 
يـيل 6 أطعمة تعزز قـدرات طفلك 

العقلية:
1 -البيض

البيـض مصـدر غنـي بالربوتـني، 
لـذا فهو يعمـل عىل بنـاء عضالت 
الجسـم، لكن لـه فائـدة عظيمة، 
وهـي احتـواء الصفار عـىل مادة 
لهـا دور مهـم يف  التـي  الكولـني 
تحسـني عمـل مراكـز الذاكـرة يف 

دماغ الطفل.
بالطبع هناك الكثري من الوصفات 
التـي يمكنِك إضافـة البيض إليها، 
أو يمكنِك تقديمه لطفلك يف صورة 
أو  املقـيل  البيـض  مثـل  بسـيطة 

املسلوق.
 2 -زبدة الفول السوداني

غنيـة  السـوداني  الفـول  زبـدة 
يتمتـع  الـذي  هــ  بفيتامـني 
بخصائص مضادة لألكسـدة، وله 
الكثـري مـن الفوائـد عـىل الصحة 

الجسدية والعقلية لطفلك.
الفـول  زبـدة  أن  الجيـد  الخـرب 
السـوداني مـن األطعمـة املحببة 
تقديمهـا  يمكنـِك  لـذا  لألطفـال، 

أو  شـطرية،  صـورة  يف  لطفلـك 
إضافتها إىل وصفات الحلويات.

-3األسماك الدهنية
األسـماك الدهنيـة مثل السـلمون 
نسـبة  عـىل  تحتـوي  واملاكريـل، 
عاليـة مـن الدهون غري املشـبعة، 
أوميغا 3، التي لها دور كبري يف نمو 
دماغـك طفلـك وتعزيز عملـه، لذا 
فهي تنعكس بوضوح عىل تحسني 
قدرات الطفـل العقليـة ومهاراته 

اإلبداعية.
شجعي طفلك عىل تناول األسماك 
الدهنيـة عـرب إرشاكـه يف عمليـة 
الطهو، باإلضافـة إىل تحفيزه عرب 
تعريفـه بأهميـة تناول األسـماك 
الدهنية عـىل صحتـه العقلية، ما 

يساعده عىل التفوق الدرايس.
4 -التوت

بمختلـف  التـوت  ثمـار  تحتـوي 
أنواعها (الفراولـة، الكرز، التوت) 
عـىل فيتامـني ج، كمـا أنهـا غنية 
بمضـادات األكسـدة، عـالوة عىل 
احتوائها عىل نسـبة مـن األوميغا 
3، لـذا فتناول التوت يعزز القدرات 
العقلية لطفلك ويعمل عىل تحسني 
ذاكرته ويعزز قدرته عىل التحصيل 

الدرايس.
غالباً سوف يحب طفلك ثمار التوت 
يف صورتها الطبيعية، حيث إن لها 
مذاقاً طيباً، كما أنها سهلة الدمج 

يف الكثري من الوصفات البسيطة.
5 -الشوفان

يحتوي الشـوفان عىل نسبة عالية 
مـن فيتامينـات هــ، ب املركبـة، 
والزنك، لـذا فهو من املواد الغذائية 
ذات التأثـري الكبري عىل عملية نمو 
دمـاغ الطفـل، وتحسـني ذاكرتـه 

وقدراته العقلية.
يمكنِك اسـتخدام طحني الشوفان 
بـدالً مـن طحـني القمـح إلعـداد 
املخبـوزات والكعـك لطفلـك، كما 
يمكـن إضافـة الشـوفان إىل اللبن 
الزبادي باإلضافة إىل قطع الفواكه 
املجففة واملكرسات، ليحصل طفلك 
عىل وجبة عاليـة من حيث القيمة 
الغذائية، تحسـن قدراته الجسدية 

والعقلية.
6 -الحبوب الكاملة

عـىل  الكاملـة  الحبـوب  تحتـوي 
فيتامـني ب، الـذي لـه دور مهـم 
يف تعزيـز عمـل الجهـاز العصبـي 

للطفل.
ويمكنِك إضافة الحبوب الكاملة إىل 

املخبوزات التي يفضلها طفلك.
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القـراءة أو الكتابة يف ضوء خافت: إذا شـعرت برغبة بالقراءة أو الكتابة 
قبـل الخلـود إىل النـوم ال بّد لك أن تـرتك الغرفة مضاءة لكـي ال تجهدي 

برصك الذي سيخّف ويضعف مع الوقت.
عدم ارتداء النظارات: إذا كان نمط حياتك يتطلّب منك الرتكيز كثريًا عىل 
جهـاز الكمبيوتر أو املحمول، فمن املستحسـن ارتـداء النظارات إلراحة 
نظـرك وعضـالت عينك لتـاليف ضعف البرص الـذي قد يحـدث عىل املدى 

البعيد.
كمـا عليـك ارتداء النظـارات الشمسـية بصفة دائمة لـدى خروجك من 
املنزل وتعرّضك ألشـعة الشـمس بحيث أّن األشـعة ما فوق البنفسجية 
والطاقـة املرئية العالية تدّمر شـبكة العني وقد تـؤّدي إىل رسطان العني 

واملاء الزرقاء.
نقص النوم: عندما ال تنامني بشكل جّيد تحتقن عيناك بالدم وتبدأ الهاالت 
السوداء حولها بالظهور وستشـعرين بوخٍز فيها وال ترين بوضوح. لذا 

نامي بمعدل 7 ساعات يومًيا من أجل املحافظة عىل صحة عينيك.
النظام الغذائـي الّيسء: تحتاج عيناك للفيتامينـات واألحماض الدهنية 
وللمعادن لتبقى سليمة، لذا أكثري من تناول األسماك والفاكهة والخضار 
ألنها غنية بفيتامينات A و C و E و األوميغا 3 والزنك الرضورية لصحة 

العني.
عدم رشب املاء: عليك رشب 8 أكواب من املاء يومياً ألن املاء تساعد العني 
عـىل البقاء رطبة وعىل إفراز الدمع وأّن جفاف الجسـم من املاء يسـبب 

احمرار العني ونشافها.
اإلسـتهتار بمسـاحيق التجميل: إّن رشاء مسـاحيق تجميل رخيصة قد 
يوفر عليك بعض املال غري أّنه يلحق الرضر بعينيك لذا انتقي مستحرضات 
التجميل الخاصة بالعني كاملسكارا وخايف العيوب وكريمات العني وغريها 
بعناية فائقة وال ترتكيها ملدة تتجاوز الثالثة أشـهر ألنها سـوف تصبح 

بيئة حاضنة للبكترييا. ما هي فوائد كريم العني؟
عـدم القيـام بفحص البـرص بشـكل دورّي: إّن فحص البـرص من أهم 
الخطـوات الواقية له ففي حال بدء حدوث الضعف او اي خلل يف شـبكة 
العني يصف لك الطبيب قطرة أو دواء مناسـب للحّد من املشـكلة قبل أن 

تتفاقم وتصبح أخطر من  ما تتوقعني.
مشـاهدة التلفاز: إّن مشـاهدة التلفاز لسـاعات كثرية يف اليوم يؤدي إىل 
إضعاف شـبكة العني لشـدة الرتكيز وعـدم إراحة البـرص، وينطبق هذا 
األمر عىل اإلسـتخدام الدائم للجّوال والتلفـون الذكّي لذا خّففي من هذه 

العادات لتفادي املشكالت التي قد تحدق ببرصك.
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هـل تعرفني أن شـكل أصابعك قد يكشـف 
الكثري عنك؟ انظري إىل الصور ملعرفة شكل 
أصابعـك واكتشـفي صفـات الشـخصية 

املرتبطة به.
عكـف العديـد مـن الباحثـني عىل دراسـة 
اليدين وما تكشـفه عن سمات الشخصية: 
العواطـف، اإلبـداع، الذكاء... الخ. تكشـف 
أيدينا، ال سيما األصابع، الكثري من األشياء. 

هناك 3 فئات رئيسة لـ ”شكل األصابع“.
األصابع من النوع ”أ“

 إذا كان شـكل أصبعـك مسـتقيماً والظفر 
عىل شـكل مسـتطيل، فأنِت انطوائية نوعاً 
مـا وتميلـني إىل عدم تبـادل مشـاعرك مع 
اآلخريـن. أنِت  غالباً  سـوداوية، عىل الرغم 
أنـِك أحياناً تظهرين مزاجاً مسـرتخياً، أنِت 
قوية ومسـتقلة، عاطفية وحساسة للغاية 
وتكرهني الكـذب والنفاق والخـداع. أحياناً 
تظهرين أنك متكربة ولكن هذا فقط لحماية 
نفسك. تميلني  إىل  اإليثار وقلبك كبري وعادة 
أنِت أول من يعرض املسـاعدة لألشـخاص 

الذين هم بحاجة لها.
بشـكل عـام، تنهـني كل املهمـات التي يتم 
تعيينها لك، ألنك ال تحبني التسويف. يمكنك 
أن تكونـي بـاردة مـع األشـخاص الذين ال 
تشعرين أنك قريبة منهم، ولكنك ذات طابع 
مرح وتحتفظني دائما بابتسـامتك حتى يف 

األوقات الصعبة.

األصابع من النوع ”ب“
 أمـا إذا كان أصبعـك ملتوياً قليـًال والظفر 
بيضـاوي الشـكل، فأنـِت ال تبادريـن أبـداً 
بالتقـرب لآلخرين. أنِت تنتظريـن عادة أن 
يقوم اآلخرون بالخطوة األوىل. أنِت مخلصة، 
سواء يف الحب أو يف الصداقة، وحني تقعني يف 
الحب، تعطني انتباهك بالكامل إىل الشخص 

الذي تحبينه.
عىل الرغم أنك ال ترين نفسـك كذلك، ولكنك 
حساسـة جداً لنظـرة الناس لـك والصورة 
التي تعطينها، عىل الرغم أنك تتظاهرين أنك 
ال تهتمني بذلك. تقلقني كثرياً بشأن اآلخرين 
وتحاولني حماية مشاعرك. لديك عزم كبري 
وحني تضعني لنفسـك هدفاً تستخدمني أي 

وسيلة لتحقيقه.
خوفاً من التعـرض لألذى، تميلني للقول أن 
كل يشء يسـري عىل ما يرام حتى إن لم يكن 
كذلك. تحبني السـيطرة عىل نفسك حتى إن 

كنت مستاءة للغاية.
أنِت شـخص قوي ومسـتقل يكون دائماً يف 
مركـز املحادثات ولكن يف أعماقك لديك قلب 
رقيق وأنت حساسـة جداً. الرشيك املثايل لك 
هو شخص يفهمك ويحبك بصدق ويعطيك 

كل الحب الذي تحتاجني له.
األصابع من النوع ”ت“

ويف حـال كان أصبعك يف عقد والظفر دائري 
الشـكل، فأنِت مترسعة نوعاً ما ومتفائلة، 
ولكنك تنسـني برسعـة. ال تحبـني التجّول 
يف منطقـة مجهولـة وال تفضلـني الخوض 
يف مغامـرات و تحديـات. تحرتمني اآلخرين 
حتـى إن كنـت ال توافقـني عـىل أفكارهم. 
تبدين متكربة أحيانـًا واألنا لديك متضخمة 
إذا دخلـت يف رصاع مع شـخص ما. ولكنك 

أول من يعتذر ويعرتف بأخطائه.
أنِت شـخصية كتومة وتميلني إىل االحتفاظ 
بمشـاعرك لنفسـك وحل مشـاكلك لوحدك 
دون مشـاركتها مـع اآلخريـن. لديـك عزم 
وتصميـم وتعرفني بالضبط ما تريدينه وما 

ال تريدينه يف الحياة.
تريديـن أن يثـق النـاس بـك ويشـعروا أنه 
يمكنهم االعتماد عليك. قلبك رقيق وينجرح 
بسـهولة. وحـني يعتـذر إليـك شـخص ما 
تصفحني عنه فوراً ألنـك غري قادرة عىل أن 
تظيل غاضبة من شـخص مـا لفرتة طويلة 

جداً.

أنا امرأة متزوجة منذ 10سـنوات 
وعمـري 33 سـنة، وليـس لـدي 
أطفـال؛ ألن زوجـي عقيم، راجع 
املستشـفيات ولكـن الـكل اتفق 
عـىل نتيجـة واحدة أنـه ال يمكن 
أن ينجب أبـداً؛ لوجود عيب لديه، 
يف بدايـات حياتي معـه لم أكرتث 
بذلـك كثـرياً، ولكـن مـع تقـدم 
السـن أصبحـت أشـعر بحاجتي 
امللحة لألطفـال، ولكن هو خلوق 
لكنـي  ويحبنـي،  وطيـب،  جـداً 
أريد أطفـاالً. أخربت أهـيل بذلك، 
ولكن جميعهم وقـف مع زوجي 
وأخافوني من فكرة الطالق هذا، 
غري أن أبي شديد، وال أحب العيش 
مع أهيل؛ ألن هناك قيوداً يف الحياة 
معهم ال أجدهـا عند زوجي، فأنا 
اآلن أمـام أمرين أحالهما مر، إما 
أن أبقـى مع زوجـي وأظل أندب 
حظي لعدم وجـود أطفال، أو أن 
أطلـب الطـالق، وأرجـع إىل بيت 
أهـيل الـذي ال أطيـق العيش فيه 
وأنتظر املجهول، ماذا أفعل؟ وما 

هو األفضل؟ 

النصائح والحلول:
1 - أنـك تعرفـني تمامـاً مـا هو 
الحل، لكنك تريدين من يشـجعك 

عليه.
2 - الحل الذي تريدينه هو بقاؤك 
مع زوجـك؛ ألنك لم تجدي سـبباً 
منطقيـاً واحـداً يدفعـك للتخـيل 
عنه، فهـل أنت ضامنة أن تنجبي 
أطفـاالً من رجل آخـر؟ وهل أنت 
ضامنة أن يكون ذلك الرجل محباً 

وعطوفا كزوجك؟
3 - لهـذا ال بأس أن نعيد التفكري 

يف مـا أنعم الله علينـا، وال نطمع 
باملزيـد الذي نجهلـه، فمن النعم 
التي تعيشـينها الزواج السـعيد، 
والسـرتة والبيت الذي تسيطرين 
عـىل كل أمـوره، والـزوج املحب، 

فماذا تريدين أكثر؟
4 - نعـم من حقك أن تكوني أماً، 
ولكـن هل هذا األمر بيـدك أو بيد 
زوجك، أو حتى بيد أنجع وسـائل 
الطـب الحديـث؟ هنـا أنصحـك 
بالتوقف وشكر الله عىل ما منحك 

من نعم.

5 - أمـا إذا ابتعدنا عـن ذكر الله 
فسوف تضعني قياسـات أخرى، 
وهـي إمـا أن تندبـي حظـك مع 
البقـاء مـع زوج عقيـم، وإما أن 
تفارقيـه وتحميل لقـب مطلقة، 
وتنتظـري فرصة أخـرى للزواج 
يف بيـت أهلـك كضيفـة ثقيلـة؛ 
ألنك ال تطيقني العيش به حسـب 

اعرتافك.
والقناعـة  الحكمـة  إذن   -  6
الطريـق  لـك  ترسـم  واإليمـان 
الثالث، وهو القبول بما كتب الله 
لنـا، والتمتع بالـزواج الذي يكلل 
حياتك باملودة والرحمة، والسعي 
يف الوقت نفسـه لتعزيز مشـاعر 
األمومـة بمـا يسـمى يف عرصنا 
الحديـث باألمومـة االجتماعيـة، 
أمـاً  تكونـي  أن  فباسـتطاعتك 
لعرشات األيتـام، فتمنحـي وقتاً 
ومشـاعر وتعاوناً مـع جمعيات 
إنسانية وخريية وتكفيل طفالً أو 
أكثر، وتسـعدي بنفسك وزوجك، 
وُتسـعدي محرومـني بعيـداً عن 

أوهام األمومة األنانية.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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1890 - االنتهـاء مـن أعمال قناة بحـرية بيوا من 
أوتسو إىل نهر كامو.

1922 - أول حادث اصطدام جوي بتاريخ الطريان 
املدنـي بـني طائرتـني فرنسـية وإنجليزيـة فوق 
بيكاردي شـمال باريس، وقد مـات جميع الركاب 

مع الطاقمني وعددهم جميًعا 7.
1939 - إيطاليـا تغـزو ألبانيـا يف بدايـات الحرب 

العاملية الثانية.
1947 - تأسيس حزب البعث العربي يف دمشق.

1948 - تأسيس منظمة الصحة العاملية.
1953 - انتخـاب السـويدي داغ همرشـولد أميًنا 

عاًما لألمم املتحدة.
1956 - اإلعالن عن استقالل املغرب من إسبانيا.

1963 - إعـالن يوغوسـالفيا جمهوريـة إتحادية، 
وجوزيف بروز تيتو رئيًسا لها مدى الحياة.

1969 - امليالد الرمزي لشبكة اإلنرتنت.
1976 - اللجـان الثوريـة يف ليبيـا تقـوم بإعـدام 
عرشات الطلبة داخل الحرمني الجامعيني لجامعتي 

الفاتح يف طرابلس وقاريونس يف بنغازي.
1986 - منتخب الكويت لكرة القدم يفوز ببطولة 

كأس الخليج الثامنة املقامة يف البحرين.
1988 - االتحاد السـوفيتي يعلن عزمه االنسحاب 

من أفغانستان.
ووراثتهـا  اسـتقاللها  تعلـن  -رصبيـا   1992

ليوغوسالفيا املفككة.
نجاة الرئيس الفلسطيني يارس عرفات من حادث 
تحطم طائرتـه يف الصحراء الليبيـة أثناء عاصفة 
رمليـة، وقـد أسـفر الحـادث عن مقتـل طياريني 

ومهندس للطريان.
1994 - بداية عملية اإلبادة الجماعية يف رواندا.

2003 - بداية دخول القوات األمريكية إىل العاصمة 
العراقيـة بغـداد وذلـك بعد أيـام من بـدء الحملة 
العسـكرية الربية والجوية للحـرب األمريكية عىل 

العراق.
2005 - تسـمية إبراهيم الجعفري رئيًسـا لوزراء 

جمهورية العراق.
2008 - اسـتمرار أحـداث شـغب بمدينـة املحلة 
الكربى بمـرص لليوم الثاني عىل التوايل بعد الدعوة 

لإلرضاب العام.
2010 - سلسـلة مـن عمليات العصيـان املدني يف 
قريغيزسـتان تؤدي إىل حدوث انقالب شـعبي عىل 
الرئيـس قربان بيـك باقايف ومغادرتـه العاصمة 
بيشكك، واملعارضة تشكل حكومة انتقالية برئاسة 

روزا أوتونباييفا بعد استقالة رئيس الوزراء.
2012 - جويـس بانـدا تـؤدي اليمني الدسـتورية 
رئيسة ملاالوي كونها نائًبا للرئيس وذلك بعد اإلعالن 

الرسمي عن وفاة الرئيس بينجو وا موثاريكا.
2017 -دهـس مجموعـة مـن املـارة باسـتعمال 
شـاحنة بالعاصمة السـويدية سـتوكهولم ُيسفر 

عن مقتل 4 أشخاص وأكثر من 15 جريحاً.
الشـعريات  مطـار  تقصـف  أمريكيـة  ُمدمـرات 
العسـكري يف محافظـة حمـص رداً عـىل الهجوم 

الكيميائي لِخان شيخون.
2018 - مقتل شـخصني دهًسـا وإصابة نحو 20 
آخرين ِبُهُجوٍم ِبشاحنٍة صغرية يف ساحٍة ُمخصصة 

لِلُمشاة يف مدينة مونسرت األملانيَّة.

*األزرار يف مالبـس الرجـال عىل اليمني بينما يف مالبس النسـاء 
تكـون عـىل اليسـار عـادة، وذلـك ألن قديًمـا يف املجتمعـات 
األرستقراطية كان الرجل يرتدي املالبس بمفرده بينما الخادمة 
كانت تساعد السيدة يف أرتداء مالبسها، فوضع األزرار عىل اليسار 

يف مالبس النسـاء لتسهيل األمر 
عـىل الخادمات أصبح عرفا من 

وقتها.!
*هل تعلـم أّن عدد فقرات عنق 
الّزرافـة نفـس عـدد الفقـرات 

املوجودة يف عنق اإلنسان
*هـل تعلم أّن الذئـاب والحمري 
مـن أكثـر الحيوانـات حـّدة يف 

الّسمع
*هل تعلم أّن أنثى الّذباب تضع 
 500 مايسـاوي  البيـض  مـن 

بيضة أو أكثر طول حياتها.
*هل تعلم أّن كل 1000 سمكة 
مـن سـمك الفانـوس تسـاوي 

مايقارب كيلو واحد .
*هل تعلم أّن الحصان إذا قطع ذيله يموت.

*هل تعلم أّن العقرب إذا اقرتب من الّنار يموت.
*هـل تعلـم أّن الفيل يعّرب عـن حزنه بالبـكاء، فـإّن رّدة فعله 
وأسـلوبه مشـابهة لرّدة الفعل البرشّية، أال وهي الّدموع، فمن 
الّظاهر أّن الفيلة تبكي حني تحزن، أو حني تفقد أحد صغارها، 
وللّتعبـري عـن حزنهـا تصاحـب تلك الّدمـوع ترصفات تشـبه 
تّرصفـات البرش؛ حيث تحتفظ بعظـام صغارها بعد موتها من 

شّدة حزنها عليها.
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رأيس
1محال كرسه o قيظ

2صغـار الجـراد o هجـم يف الحرب 
(معكوسة)

3امتنع عن املغريات احرتاما للنفس 
o قضم وقرط oيحول إىل فتات
4نهض o خري جليس يف األنام

5بالغ النبوغ والذكاء (معكوسـة) 
o يكتـب بكل لغـات العالم ولكنه ال 

يستطيع قراءة كلمة
قليـل   o وأزاح  ونحـى  6ابعـد 

باالنجليزية.
7فلسطيني من مدينة يافا o نصف 

هواك
8ال يمكـن تناولـه عنـد الفطور أو 
الغداء o صف من الناس يف االنتظار

9نصف واحـد o شـخصية خيالية 
املتحركة  الرسـوم  من شـخصيات 

(معكوسة).
10يغطي الطري o أفكاري الصغرية 

املتناثرة

غزل عراقي
علــــى لحـــــن الدمـــع نــــامـت عيــــونـي الليـــل
و علـــــى صـــــوت القهــــر فــــز الصبـــح گلبـــي
ـّــــــد يــــوم ال ظــــــالم بشــــــر ال قاهــــــر أح
ليــــــــــش يصـــــري هيـــــچ ويـــاي يــــا ربــي 
. . .
مخنــــــوگـة الســــــوالف تطــــــلع مـن الـــــروح
؟ شـذنبــي  و  ؟  شـصـار  و  ؟  إشـعجـب  أدري  مــا 
ـّيـــــــت حزنـــــــي ويــــــاي يــــــلومونـي ألن رب
املفـــــــارگ محـــــــب متگلــّـــي شــــــــريّبي .؟
.. صـــح سـهــرت ويــــاه ّبــنـي كلـــش  صــــح تعـ
بــــــس والله أصيـــــــل و مـــا نكـــــر تعـــــــبي

أبـــــــراج

كثرة التفكري وقلّة النوم تسـببان لك اإلرهاق 
والوهـن، فحـاول أن تتخلـص مـن مخاوفـك 
املبالغ فيها، وعش اليوم بيومه، فربما ما تخشـاه 

لن يقع، ويحمل لك املستقبل أخبارا سارة.

أنت اليوم سعيد ومفعم بالحيوية ومتفائل 
جـدا. تبتسـم يف وجوه الجميـع حتى من ال 
تعرفهم. ال تندهـش إذا وجدت مجموعة كبرية 
من األشـخاص تود التعـرف عليك. تبـدو يف حالة 
جيدة جدا اليوم، وتسـتطيع أن تخطف األنظار حتى 

أثناء سريك يف الشوارع.

هـل جربـت مـن قبـل التسـوق مـع أحد 
األصدقـاء؟ إن لم تكن قمت بهـذه التجربة 
من قبل، عليـك أن تقوم بها اآلن. التسـوق مع 
األصدقـاء سـيكون ممتعا بل وسيسـاعدونك عىل 
اختيار األغراض املناسـبة لك وملنزلك. ال تقلق بشأن 

وضعك املايل املتأزم، فكل يشء سيكون عىل ما يرام.

حبك لكل األشخاص املحيطني بك سيجعلك 
أهـم شـخص يف حياتهم. تتميـز بإخالصك 
ألصدقائـك ودعمـك لهم يف وقت الشـدائد حتى 
األصدقـاء غـري املخلصني لك. كل فـرد يقرتب منك 
اليوم مسـتعد أن ينفق كل أموالـه من أجل أن يكون 

صديقا مقربا لك.

لديـك نية اليـوم لتطوير مهاراتـك يف العمل 
والسعي للوصول إىل أعىل منصب يف الرشكة 
التي تعمـل بها. خالل األيام املقبلة، سـتالحظ 
تطورا غريبا يف شخصيتك، ولكن ال داع للقلق فهذا 
التغيري سيكون لألفضل. اهتم بالنصائح التي يخربك 

بها زمالؤك حتى األصغر سنا منك.

والقضايـا  األمـور  ببعـض  اليـوم  تهتـم 
الغامضة بطريقـة غريبة. تبحث عن مهنة 
جديـدة يف مكان بعيد عـن أرستك. ابتعادك عن 
األرسة لفرتات طويلة ليس سهال. ستصلك رسالة 

غامضة من شخص ما غري معروف.

هل فكرت من قبل يف تغيري وظيفتك أم هل 
كنت تتمنـى يوما ما العمل يف مكان معني؟ 
ربمـا تتـاح الفرص أمامـك وتتحقـق أحالمك 
بالكامل اليوم. اليوم مـيلء باملفاجآت التي تتعلق 
بعملك. ال تقلق من التغيريات التي حدثت هذه الفرتة 

فمعظمها لصالحك.

شخص ما قريب منك سيشجعك عىل تنمية 
مواهبك وتطوير مهاراتك. ربما يقرتح عليك 
أيضـا ممارسـة بعـض التماريـن الرياضية أو 
سـيقرتح عليك املشاركة يف عمل تطوعي. قد تكتب 
قصيدة اليـوم أو أغنية لصديق ما أو ربما ترسـم له 

صورة أو تعد له طعامه املفضل.

اهتـم بصحتـك اليـوم وال تجهد نفسـك يف 
العمل. فعلت الكثري من أجل اآلخرين الفرتة 
املاضية واآلن تستحق أيضا رعايتهم ال تستطيع 
أن ترفض أي طلب ألي شخص فأنت طيب القلب. 

اهتم بنفسك كما كنت تهتم باآلخرين.

حظك سـعيد هـذا اليـوم، فمن املتوقع سـماع 
أخبار سـارة جـدا. قد يتصـل بك أحـد معارفك 
ليخـربك بأنه سـيزورك قريبا جدا. ربمـا تجد أيضا 
أن عائلتك مستعدة للقيام برحلة قريبا بعدما كان هذا 
األمر شـبه مسـتحيل. هذه األخبار واألحداث سرتفع من 

معنوياتك وستجعلك متفائال وإيجابيا.

يبـدو اليوم أن أمامك أكثر من طريق ولكنك 
لسوء الحظ ال تعلم أيهما األفضل! يف العمل، 
أنت األفضل بني زمالئك عىل اإلطالق، فال ترتكب 
أي خطـأ يجعلك ترجع خطـوات عديدة للخلف. ما 
رأيـك يف قضاء إجازتـك اليوم يف املنزل بـني عائلتك؟ 

عائلتك ستكون سعيدة جدا بهذا القرار.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تشـعر بالتوتر أحيانـا اليوم بسـبب كثرة 
الضغوط واملسـؤوليات. لسـت وحدك الذي 
تشـعر بهذا القلق فمعظم األشـخاص يعانون 
مـن ذلك. مزاجـك متقلب بعض الـيشء. حاول أن 
تكون هادئا وتحكم يف أعصابك. غدا سيكون أفضل. 

ال تقلق.

أفقي
 o 1كلمـا كثـر غـال وكلما نقـص رخص
شخص يرى عدوه وصديقه بعني واحدة.

2لوصف اللون بأنه شديد السواد o أخرض 
يف  وأحمـر  السـوق  يف  وأسـود  األرض  يف 

البيت
3نصف مغري o مجموعة الحيوانات التي 

نمتطيها
4نفري o من املعجنات التي نأكلها

فمهـا  رغـوة  بانـت  حتـى  5تكلمـت 
(معكوسة) o نصف وخيم

6حرف يقرتن باللغة العربية ويوصف بها 
o ال يغرق

7نصـف دواء o اختـالف لـون الجلـد بعد 
تعـرض للشـمس oليـس اختـي وال أخي 

ولكن ابن أمي وأبي
8يخـيش اللـه o اسـم الجزء العلـوي من 

الكرس يف الرياضيات.
9يقع يف املنتصف بني األرض و القمر

10خارج عن املألوف وفيه حداثة وتجديد 
o له اربعة ارجل وال يستطيع امليش
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أعلنت خبـرية التجميل، أسـما رشيف منري، 
انفصالها رسميا عن الفنان محمود حجازي، 
ووجهت رسـالة مؤثرة لكل من حاول التأكد 
من صحة الخرب ومعرفة التفاصيل، طالبتهم 
فيهـا باحـرتام العـرشة و“العيـش وامللح“، 

وعدم الخوض يف تفاصيل حياتها الخاصة.
أسـما نرشت رسـالة عامـة عـرب منصاتها 
بمواقـع التواصل االجتماعي قالـت فيها: يا 
ريت بعد إذنكـم تحرتموا خصوصية املوقف، 
مـن غري شـائعات وال اجتهادات وال أسـئلة، 

محصلش نصيب، بكل احرتام، ونقطة.
وأضافت: ربنـا يكرمنا إحنا االتنني، بس كده 
مفيـش أي تفاصيـل تانيـة للصحفيني بعد 
إذنكم، إحنـا كان يف بينا عرشة وعيش وملح 

فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا.
أسماء ألغت متابعة حساب محمود حجازي 
عىل موقع إنستقرام وقام هو األخر بالخطوة 
نفسـها، كمـا قامـت بحـذف كل صورهما 
املشـرتكة، ووضعـت صـورة لهـا وعلقـت 

عليهـا برسـالة قالت فيها: كل سـنة بتكون 
صعبة عشـان سـنوية امي قبل عيد ميالدي 
بيوم فدايماً النـاس بتكلمني تقويل تعييش و 

تفتكري و كل سنة و انتي طيبة.
وتابعـت قائلة: بعد السـاعة ١٢ اول سـاعة 
يف يـوم ميـالدي واتمنى ان السـنة دي تكون 
افضـل مـن كل السـنوات الـيل فاتـت وتغري 
حياتـي لالفضل يا رب ... اللهـم لك الحمد و 
الشكر عىل مرور سنة من السرت وداعا لسنة 
عدت و اهالً بسـنة جديدة مليانة سـعادة و 

راحة و أمان و حب.
وأول إشارة لالنفصال جاءت يف الجزء األخري 
من تعليق أسـماء، وقالت فيه: عايزه أشـكر 
أهـيل عىل اوقفتهم جنبـي ويف ضهري مهمه 
كانـت الظـروف بحبكـم، وقامت باإلشـارة 
لعدد كبري من أفراد عائلتها من بينهم والدها 
رشيـف منري وشـقيقها فـؤاد، ما اسـتدعى 
سـؤال متابعيهـا عن سـبب تجاهـل زوجها 
محمود حجازي وجاء الرد رسيعا من مقربني 

ألسما أكدوا خرب االنفصال.
يذكـر أن العام املايض شـهد األزمة نفسـها، 
وقامت أسـما بحذف كل صورها مع محمود 
حجـازي، وأكد مقربـون منهـا انفصالهما، 
ولكنـه عـاد للظهور معهـا يف مقطع فيديو، 
لنفي القصة برمتها، وسبق للثنائي االنفصال 
أثناء فرتة الخطوبة، ثم تمت املصالحة بينهما 

وأجريت مراسم الزواج بعيدا عن العيون.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
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ال أعرف عىل وجه التحديد ملاذا إقرتن الليل بالعتابة.. أفضل من يمكنه 
اإلجابة عن هذا السـؤال هو الراحل جبار عكار.. وعكار مولود ربابي 
ال نظـري لـه إال يف عود نصري شـمة وكمان فالح حسـن وبحة صوت 
زهـور حسـني حني تتسـلطن صادحة (لـوال الغرام حاكـم).. هؤالء 
عالمـات فارقة وماركات مسـجلة وال تحـذروا التقليـد.. بالعودة اىل 
الليـل والعتابة فإن أقرب مقاربة لهذا اإلقرتان الذي يعرب عنه باملقولة 
املشـهورة ”جيـب ليل وخـذ عتابة“ هو عـدم البدائل التـي يمكن أن 
ينشـغل بها الناس، ويف املقدمة منها وسـائل التواصل اإلجتماعي إذا 

جاز التعبري آنذاك.
فمـا عـدا الصحف التي لم يكن جبـار عكار من قرائهـا، فإن الراديو 
والتلفزيـون لم يكونا قد وصال، وحتى لو كانـا دخال العراق (اإلذاعة 
1936) و(التلفزيـون 1956) فإنهمـا لم  ينتـرشا إال يف املدن الكربى 
أول األمـر، فالريـف لـم تصله الكهرباء (بالنسـبة للتلفزيـون) إال يف 
ستينيات وسبعينيات القرن  املايض.. كان الليل هو (الونيس) الوحيد 
ألهايل األرياف حيث ”التعاليل“ التي كانت تقوم  بكل ما تقوم به اآلن 
”السوشـيال ميديا“.. الفـارق الرئيس بني ”تعلولـة“ أيام زمان التي 
كان بطلهـا يف الغالب مطرب وربابة وبـني ”تعاليل“ اليوم إنها كانت 
وجهـا لوجه وعن قرب مع القهوة التي تبدأ من املرور بحمد عىل متن 
قطار الليل وتنتهي يف الشـاي عىل وقع ”خدري الجاي خدريه عيوني 

املن أخدره“.
عقـب إنتشـار امليديـا والسوشـيال ميديـا، وآخرها تطبيـق ”كلوب 
هـاوس“، إختلفت صيـغ العالقات اإلنسـانية واإلجتماعيـة، فالليل 
كان الحاضنـة األهم لكل عالقـات التواصل بني النـاس.. والليل يبدأ، 
خصوصـا  يف األرياف، عند مغيب الشـمس حيـث ال مطاعم ديلفري 
وال همربكـر وال كنتاكي تصلك عرب املاطور، بعـد أن تحجز باملوبايل 
نوع الوجبة التـي تفضل.. الوجبات املتوفرة يف كل بيت هي ”املثرودة 
والخميعـة والدبس والدهن وإسـتكانات الشـاي ودالل القهوة التي 
ليسـت من نوع بن العميد أو الفرنسـية أو رضا علوان، باإلضافة اىل 

التمر واللبن وأحيانا الرائب“.
أمام تلـك املغريات آنذاك يصـدح صوت عكار ومـن يماثله من عازيف 
الرباب ”هلك شـالوا عىل مكحول ياشـري“.. ومـع تفاعل الحارضين 
الذيـن تـدور عليهم إسـتكانات الشـاي وفناجـني القهـوة ينتقل اىل 
”التجليبة“ شـاكيا حاله مع الليل الطويـل ”أجلبنك يلييل 12 تجليبة 
.. تنـام املسـعدة وتكول مدري به“.. املسـعدة وحدها هي التي كانت 
تنام بينما عازف الربابة بقي عاشقا نائحا صادحا حتى لم يعد الليل 
طويـال، ولـم تعد هنـاك حاجـة اىل العتابة والسـويحيل، خصوصا يف 
الهزيـع األخري من الليل قبيـل طلوع الفجر.. وحيث كان املرء بحاجة 
اىل أصدقـاء كثر يتسـامر معهم وجها لوجه صار لـه آالف األصدقاء 
اإلفرتاضيـني الذي يتسـامر معهـم يف كل األوقات، حيـث لكل صديق 
توقيتـه الخـاص ألنهم باتوا مـلء الكرة األرضيـة.. وألنهم ال عد لهم 
والحـرص فـإن عالقته معهم تبدأ مـع معرفة ”الباسـوورد“ وتنتهي 
بوقف النت، األمر يحتاج اىل ”ترسيت“ الراوتر واإل فقدت كل أصدقائك 

الذين ”تزامط بيهم“ عـ ”الخايل بالش“. 
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كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد
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أحـد  أن  تقاريـر  عـدة  أكـدت 
املهاجمـني بأزمة ترسيـب بيانات 
فيسـبوك، نرش تفاصيـل كم هائل 
من البيانـات التى تم ترسيبها عن 
فيسـبوك،  بشـبكة  مسـتخدمني 
بمـا يف ذلـك األسـماء ومعرفـات 
الهواتـف  وأرقـام  املسـتخدمني 
ورسـائل الربيد اإللكرتوني - ألكثر 
-F 533 مليون مستخدم عىل   من

cebook يف منتدى. 
وقام Alon Gal ، الرئيس التنفيذي 
 ،  Hudson Rock األمـن  لرشكـة 
ينايـر  يف  الحـادث  عـن  بالتغريـد 
املـايض، قائـًال إن قاعـدة البيانات 
مسـتخدم  قـام  عندمـا  ظهـرت 
Telegram بعمـل روبـوت يسـمح 
عـن  باالسـتعالم  للمسـتخدمني 

قاعدة البيانات مقابل رسوم. 
 The كما أفاد كاتالني سيمبانو من
Record بشكل مسـتقل أن قاعدة 
البيانات كانت متاحة يف 106 حزم 
مختلفـة، لكنـه أوضـح أن إتاحة 
هذه امللفات للجمهور، ستحتاج إىل 

رشاء أرصدة املنتدى لتنزيلها.
ويف حني أن معظم السجالت تحتوي 
عـىل أرقام هواتف مرفقـة بها، تم 
الكشـف أيًضا عـن معرّفـات بريد 
إلكرتوني متعددة، يمكنك استخدام 
وهـو   ،hasibeenpwned موقـع 
موقع ويب يقوم بتحميل معرفات 
الربيد اإللكرتوني التي تم كشـفها 
يف خروقـات مختلفة، للتحقق مما 

إذا كان هويتك قد تأثر أم ال.
إليك كيف يمكنك القيام بذلك:

  haveibeenpwned إىل رابط  توجه 
عىل هاتفك أو سطح املكتب.

أدخـل معـرف الربيـد اإللكرتونـي 
الخاص بك.

إذا تم اخـرتاق بريـدك اإللكرتوني، 
فسـتتلقى تحذيـرًا لتغيـري كلمـة 

املرور وتمكني املصادقة. 
يمكنـك أيًضا التمرير ألسـفل عىل 
الصفحـة لرؤية جميـع الخروقات 
التي ربما تضمنت بيانات اعتمادك 
املرتبطة بعنـوان الربيد اإللكرتوني 

الذى أدخلته.

أعلنت يوتيوب التابعة لرشكة غوغل إطالق تطبيق يوتيوب كيدز 
باللغة العربية يف 15 دولة ضمن منطقة الرشق األوسط وشمال 

أفريقيا.
يشـار إىل أن يوتيوب كيدز هو تطبيق مسـتقل ملشاهدة التسجيالت 
املصورة يقدم محتوى متنوعا لألطفال دون سن الثالثة عرشة ويوفر 
مجموعة من أدوات اإلدارة والرقابة األبوية سهلة االستخدام لتمكني 

كل عائلة من اختيار اإلعدادات التي تناسب أبناءها.
كما يعد ”وقت الشاشة“ أبرز أدوات هذا التطبيق والذي يتيح للوالدين 

إمكانية تحديد املدة املسموح بها ألطفالهم بمشاهدة الفيديوهات.
مـن جهته، قال طـارق عبدالله، املدير اإلقليمي للتسـويق يف منطقة 
الـرشق األوسـط وشـمال أفريقيا برشكـة غوغل يف بيان: ”يسـاعد 
تطبيق يوتيـوب كيدز كل أرسة عىل االسـتجابة الهتمامات وفضول 
أطفالهـا مع توفري مجموعة من أدوات الرقابة األبوية للحصول عىل 

تجربة خاصة تلبي احتياجات العائلة“.
ولفت عبدالله إىل أن التطبيق يشـمل محتوى مـن الربامج والقنوات 
التعليمية واألغاني األكثر شعبية لدى األطفال يف املنطقة مثل النسخة 
العربية من الربنامج األمريكي ”أهال سمسـم“ ومسلسـل الكارتون 

اإلماراتي ”منصور“ وقناة ”االسكوله“ التعليمية املرصية.
إىل ذلـك يتوفـر تطبيـق يوتيوب حـول العالـم بلغـات مختلفة منها 
اإلنجليزيـة والفرنسـية ويمكن تحميلـه لألجهـزة العاملة بنظامي 

أندرويد وآي.أو.إس.

”الكمامات ال تزال مهمة.. ارتِد كمامة لحماية اآلخرين“ بهذه الكلمات 
التوعويـة، غري موقـع البحث األشـهر عامليا ”جوجل“ شـكل واجهته 
الرئيسـية، حيث قام بوضع الكمامـة عىل كل حرف من حروفه، تأكيدا 
عـىل رضورة ارتـداء الكمامة وعـدم التخىل عنهـا، يف ظل تزايـد أعداد 

املصابني خالل املوجة الثالثة من فريوس كورونا املستجد.
وظهـرت حـروف كلمـة Googl عرب الواجهة الرئيسـية ملوقـع البحث، 
مزينة بأقنعة الوجـه، متبوعة بتعليق توعوي، وهو ”الكمامات ال تزال 

مهمة.. ارتِد كمامة لحماية اآلخرين“.
يذكر أنه يف وقت سـابق من األسـبوع املايض، أعلنت رشكة جوجل عن 
ارتفاع وترية البحث عن القضايا املتعلقة بالصحة النفسية بنسبة تزيد 

عن الـ%1000 خالل السنوات الـ5 املاضية.
ولفتت الرشكة إىل ارتفاع طلبات البحث باللغة العربية عن ”كيف أعزز 
صحتى النفسـية“، بنسبة %1.100 يف السـنوات الخمس األخرية من 
2016 إىل 2021، ووصلـت إىل أعىل مسـتوى لها يف أغسـطس 2020، 
ووصلت عمليـات البحث التي تضّمنت كلمة ”اختصايص معالج“ إىل 

أعىل مستوى لها منذ 10 سنوات يف أغسطس 2020.
وقال نجيب جرار، رئيس تسـويق املنتجات االسـتهالكية يف منطقة 
الرشق األوسـط وشمال أفريقيا يف رشكة ”جوجل“: ”املساعدة عىل 
إيصال املعلومات إىل األشـخاص األشـد حاجة إليهـا تأتي يف صلب 
أهدافنا يف جوجل، ومن شـأن التعاون مع مؤسسة Safe Space أن 
يـزود ماليني األفراد الذين ارتفعت طلبات البحث باللغة العربية عن 
”كيف أعزز صحتي النفسية“ بنسبة %1.100، وجميعنا يف جوجل 

ارتفعـت طلبـات البحـث باللغة العربيـة عن ”كيفيـة أعزز صحتي 
النفسـية“ بنسـبة %1.100، ونأمل أن يسـهم ”مسـاعد جوجل“ يف 

إفادتهم“.

تواصـل الفنانـة، ريهام عبـد الغفور، 
تصوير أحداث دورها يف مسلسل «قرص 
النيـل»، الذي من املفرتض أن تشـارك به يف 
سـباق رمضان املقبل، وأكدت عبد الغفور، 
يف ترصيحـات خاصة لـ«الخليج»، أن هناك 
ضغـط تصويـر لالنتهـاء من جـزء كبري من 
أحداث املسلسل قبل رمضان، موضحة 
أنهـا صـورت ما يقـارب نصف 
أحـداث دورهـا يف املسلسـل 
ان  معتـربة  اآلن،  حتـى 
الرمضانـي  املوسـم 
أقوى  مـن  املقبل 
نتيجة  املواسم 

التنوع يف األعمال التي ستعرض.
وأعلنت قناة «mbc مرص» عن عرض املسلسـل 
حرصياً يف رمضـان، والذي يدور حول رصاعات 
خفّية يقدم أحداثها املال والسـلطة والسياسـة 
والحب خالل خمسينات وستينات القرن املايض 
يف أعقاب ثورة يوليـو يف مرص، فيما تعرض كل 
حلقة عىل منصة «شـاهد VIP» قبل 24 سـاعة 

من عرضها عىل الشاشة.
ُمسلسل «قرص النيل» من بطولة: دينا الرشبيني، 
ريهـام عبد الغفور، صربي فـواز، أحمد مجدي، 
صالح عبد اللـه، محمود البـزاوي، نبيل عيىس، 
وآخريـن، إخـراج خالـد مرعي، وتأليـف محمد 

سليمان عبد املالك.

ريهام عبد الغفور تصور مشاهدها في «قصر النيل»

طرح الفنان رامز جالل البوسرت الرسمي 

األول لربنامجه الجديـد للمقالب الذي تم 

تصويره بالكامل يف السعودية، ومن املقرر 

عرضه بموسم رمضان عرب شبكة قنوات 

MBC، عىل أن يعقد مؤتمر صحفي خالل 

أيام قليلة للكشف عن تفاصيله الكاملة.

ونرش رامز البوسرت عرب صفحاته الرسمية 

بمواقع التواصـل االجتماعي، وعلق عليه 

قائال: بسـم اللـه توكلنا عىل اللـه واللهم 

صيل وسلم وبارك عىل سيدنا محمد وعىل 

اله وصاحبه وسـلم والله املستعان وربنا 

يتمها عىل خري ويكملها بالسرت، قريبا ان 

شاء الله رمضان ٢٠٢١.

وأكدت مصـادر أن رامز جالل اسـتجاب 

للدعـوات املطالبة بتغيري اسـم برنامجه 

للمقالب ”رامز مريض نفيس“، وسيطرح 

قريبـا البوسـرت األول للربنامـج باالسـم 

الجديـد ”رامـز عقلـه طـار“، مؤكـدا أن 

تصويـره تم تحت رعايـة هيئة الرتفيه يف 

السعودية.

وسـبق أن تقدم الدكتور أحمد عكاشـة، 

أسـتاذ الطـب النفيس ومستشـار رئيس 

الجمهوريـة املرصيـة للصحة النفسـية، 

باعـرتاض مبارش عـىل العنـوان املقرتح 

”رامز مريض نفيس“، مؤكدا أن األمراض 

النفسية ال يمكن أن تكون مربرا ملا يفعله 

رامز.

أعلن الفنان، أحمد السقا، االتفاق 
مع املطرب تامر حسـني رسـميا 
لتقديـم شـارة البدايـة ملسلسـل 
”نسـل األغـراب“ املقـرر عرضـه 
بموسم دراما رمضان 2021، علما 
أن االختيار األسايس كان للمطربة 
أنغام التي وضعت صوتها بالفعل 
عـىل ترت العمـل وبعـض األغنيات 
الداخليـة، ولكـن تم اسـتبعادها 
بقـرار من املخرج محمد سـامي.

أحمد السـقا نرش صـورة تجمعه 
بتامـر حسـني ومحمـد سـامي 
من كواليس االتفاق عرب حسـابه 
بموقـع إنسـتقرام، وعلـق عليها 
قائـال: أخـي العزيـز النجـم تامر 
حسني يغني ترت نسـل األغراب“.
وبالتوقيـت نفسـه، نـرش املخرج 
محمـد سـامي الصورة نفسـها، 
وعلق عليها بقولـه: تكتمل كتيبة 
نسل األغراب بنجم الوطن العربي 

األول، النجـم الكبري تامر حسـني 
يف  إكتشـفني  الـيل  السـعد  وش 
مسلسـيل األول آدم والـيل قدمني 
واحـد  وأول  العظيـم  للجمهـور 
دعمنـي، تامـر يغنـي تـرت نسـل 
األغـراب والرباعيـات، ربنا يخليك 
ليـا يـا تيمـو ودايما يف ظهـري يا 
صاحبـي يـا جـدع يـا كبري.يذكر 
أن أنغـام أعلنت، مطلع األسـبوع 
املـايض، تعاقدها عـىل تقديم ترت 

مسلسـل ”نسـل األغـراب“ ولكن 
حدثـت أزمـة بينها وبـني املخرج 
محمـد سـامي بعد ترسيـب بيان 
صحفـي منسـوب إىل األخري أعلن 
فيه اسـتبعاده أنغام من غناء ترت 
واألغاني الداخلية ملسلسله الجديد 
”نسل األغراب“ ألنها ”لم تعجبه“، 
بينما أكـدت إدارة أعمـال املطربة 
املرصية أنها مـن تقدمت باعتذار 

ألسباب ”لن تفصح عنها اآلن“.

 تواصـل اإلعالميـة والفنانـة، دينا أبو السـعود، 
تصويـر حلقات مـن برامجها عىل قنـاة «صدى 
خاصـة  ترصيحـات  يف  أكـدت  حيـث  البلـد»، 
لـ«الخليج» أن ظروفاً خاصة مرت بها اضطرتها 
لالبتعاد عن التمثيل لعدة سنوات، وفضلت العودة 
من خـالل تقديم الربامج، وهو ما أحبته بشـكل 
أكرب، الفتة إىل أنها يف بداية حياتها كانت تحلم بأن 

تكون مذيعة، واصفة إياه بالحلم الذي تحقق.
وعن إمكانية عودتها للتمثيل مرة أخرى، تستبعد 
أبو السـعود عودتها مرة أخرى للتمثيل، مشددة 

عـىل أنها تركز يف الفرتة الحالية عىل مجال تقديم 
الربامج، وأنها بنسـبة كبرية للغاية لن تعود مرة 
أخرى إىل مجال التمثيل. وتكشف أبو السعود عن 
أنها تحرض لربنامج جديد لن تتمكن من الحديث 
عـن تفاصيله حتـى يتـم االنتهاء بشـكل كامل 
مـن التحضري له. الفتـة إىل أن الربنامج قد يكون 
عىل قناة «صدى البلد» بعد انتهاء شـهر رمضان 
الكريم، موضحة أن مثلها األعىل يف مجال اإلعالم 
كل من شـقيقتها املذيعـة عواطف أبو السـعود 

ومفيدة شيحة.

أعلنت، شريين عبد 
عن  رسميا  الوهاب، 
غنائهـا ترت مسلسـل ”لحم 
غـزال“ للنجمـة غـادة عبد 
الـرازق، وتمنـت أن يتكـرر 
السـابق  التعـاون  نجـاح 
بينهن يف مسلسـل ”حكاية 
حياة“ منذ 8 سـنوات، وهو ما 
اعتـربه البعـض مصالة من شـريين 
لغـادة التـي أعلنت الخرب منذ شـهر 
تقريبا، ولكن شـريين تدخلت لتكذيبه 

ووضعت صديقتها يف موقف حرج.
شـريين عبد الوهـاب قالـت أن االتفاق 
حـدث بالفعـل، وأضافت عرب حسـابها 
بموقـع تويـرت: الحمدللـه تـم االتفـاق 
وغناء ترت مسلسل لحم غزال لصديقتي 
وحبيبتـي النجمـة غـادة عبد الـرازق.. 
ويا رب يكون وشـنا حلـو عىل بعض يف 
الشـهر الكريم زي مشاعر باذنك يا رب، 

و كل سنة وانتوا طيبني.
وتدخـل امللحـن محمد رحيـم ليؤكد أن 
األغنية من تلحينه وتحمل عنوان ”ويش 

الحقيقـي“، وهـي معـرب عن 
أحداث العمل، حيث تظهر 

غادة عبـد الرازق بثالث 
مختلفـة  شـخصيات 
كلها تدور حول بطلة 
العمل ”غـزال“ ولكن 

يف أزمنة مختلفة.
 يذكـر أن شـريين عبد 

تمامـا  نفـت  الوهـاب 
تعاقدهـا عـىل غناء شـارة 

مسلسـل ”لحـم غـزال“، ولكن 

امللحـن واملـوزع محمـد 
أعلن تسـجيل  رحيم 
األغنية رسميا يوم 
السـبت املـايض، 
متمنيا أن تحقق 
نجاحا يماثل ما 
حققـه الثالثـي 
وغـادة  شـريين 
ورحيم سـابقا مع 
أغنية ”مشاعر“ شارة 

مسلسل ”حكاية حياة“.

لم تكتمل فرحة الفنانة روبي بمشاركتها يف موسم رمضان 
2021، ببطولة مسلسل ”شقة 6 العني الثالثة“، بعدما تقرر 
خـروج العمل من املنافسـة بسـبب صعوبـة تصوير بقية 
املشـاهد يف األيام القليلـة املتبقية عىل بدء الشـهر الكريم، 
وتقـرر اسـتكمال التصوير بعـد انتهاء عطلـة عيد الفطر 

عـىل أن يعرض العمـل أوال عرب إحـدى املنصـات الرقمية.خرب 
تأجيل عرض املسلسـل أعلنه الفنان صـالح عبدالله، عرب بيان 
صحفي، أكد فيه أن ”ضيق الوقت“ هو السبب الوحيد للخروج 
من منافسـات موسـم درامـا رمضان، علمـا أن صالح متفرغ 
حاليا الستكمال تصوير مشاهده يف مسلسل ”قرص النيل“ مع 

النجمة دينـا الرشبيني والفنان صربي فواز.يذكر أن مسلسـل 
”شـقة 6“ ينتمي لنوعيـة دراما اإلثارة والغموض والتشـويق 
والرعـب، وكان من املقرر أن يعرض يف 15 حلقة وتدور أحداثه 
يف قالب درامي تشـويقي حول قصة جريمة قتل غامضة داخل 

برج سكني ويحاول أبطال العمل اكتشاف املجرم الحقيقي.

رامز جالل يطرح البوستر الرسمي لبرنامجه الجديد

تامر حسني بدال من أنغام في تتر ”نسل األغراب“

دينا أبو السعود: لن أعود للتمثيل

خبيرة التجميل أسما شريف تعلن طالقها رسميا 
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