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بغداد/ الزوراء:
اكـد رئيس مجلـس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، امـس االربعـاء، ان الحـوار 
والواليـات  العـراق  بـني  السـرتاتيجي 
املتحـدة االمريكية سـيتطرق اىل ملفات 
متعددة بني البلديـن، فيما بني ان تطور 
قـدرات القـوات االمنيـة مّهـد ملغـادرة 
مـا يقرب مـن ٦٠٪ من قـوات التحالف 
الـدويل خالل االشـهر املايض، اشـار اىل 
ان عالقـات العـراق االقليميـة والدولية 

املتميـزة تدعـم توجـه حمايـة الدولة.
وذكـر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: ان رئيس مجلس 
الـوزراء،  القائد العام للقوات املسـلحة، 
الكاظمـي، تـرأس اجتماعا  مصطفـى 
للمجلـس الوزاري لالمـن الوطني، تمت 
خاللـه مناقشـة مسـتجدات االوضـاع 
االمنية يف البالد، فضـال عن املوضوعات 

املدرجة عىل جدول أعماله.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن مدير مكتب رئيس مجلـس الوزراء، 
رائد جوحي، تكليـف أحمد غني الخفاجي 
محافظاً لذي قار.وبحسـب وثيقة، صادرة 
من مكتب رئيس الـوزراء: قال جوحي انه 
”بنـاءاً عـىل مقتضيـات املصلحـة العامة 
ولغرض النهـوض بواقع محافظة ذي قار 
واسـتمرار تقديـم الخدمات لهـا، وتنفيذا 
لتوجيـه رئيس مجلس الوزراء اسـتناداً اىل 
الصالحيـات املخوله له بموجـب املادة ٧٨ 

من الدستور تقرر ماييل:
اوالً: إلغـاء االمـر الديوانـي املرقـم ٨١ ذي 

العدد ٣٤٨٤ يف تاريخ ٢٧/٢/٢٠٢١
ثانيـاً: تكليـف د ..أحمـد غنـي الخفاجي 

بمهام محافظة ل ذي قار.
ثالثاً: تنفيذ هذا االمر من تاريخ صدوره.

كمـا أصـدر مديـر مكتـب رئيس الـوزراء 
يف وثيقـة أخرى قـراراً يتضمـن ”بناًء عىل 
ولغـرض  العمـل،  مصلحـة  مقتضيـات 
النهوض بواقـع محافظة ذي قار، وتنفيذاً 
لتوجيـه رئيس مجلـس الـوزراء، تقرر ما 

يأتي:
أوالً: إلغـاء األمر الديوانـي املرقم (٨٢) ذي 

العدد (٣٤٨٥) يف ٢٧ شباط ٢٠٢١،
ثانيـا: تشـكيل مجلـس استشـاري لدعم 
محافظـة ذي قـار مـن السـادة املدرجـة 
أسـماؤهم ادناه، ويرتبط املجلس برئيس 

مجلس الوزراء .
١- د. عبد الرضا حسن سعود.

٢- د. محمد هادي حسني.
٣- الشيخ صربي الرميض.

٤- الشيخ هدام موحان سفاح.
مطـرش  جبـار  حسـني  الشـيخ   -٥

االبراهيمي.
ثالثـا: يتـوىل املجلـس تقديم الدعـم الالزم 
للمحافـظ والدوائـر املعنيـة يف املحافظـة 
بمـا يمكنها مـن إدارة شـؤون املحافظة، 
ويمنح املجلس الصالحيات الالزمة النجاز 

مهماته.
رابعا: ُيفـرَّغ أعضاء املجلس االستشـاري 
من أي أعمال أخرى مكلفني بها، ليتسـنى 

لهم إنجاز مهامهم ضمن املجلس.
خامسـا: للسـيد محافظ ذي قار صالحية 
إضافة من يراه مناسباً لعضوية املجلس .

تاريـخ  مـن  األمـر  هـذا  ينفـذ  سادسـا: 
صدوره.

بغداد/ متابعة الزوراء:
ذكرت وكالة االنباء الكاثوليكية املستقلة ان 
زيارة البابا فرنسيس اىل العراق أعطت زخما 
جديـدا لحركة عـودة العراقيني املسـيحيني 
اىل اراضيهـم بعدمـا نزحـوا بسـبب جرائم 
االبادة التـي ارتكبها تنظيم داعش قبل عدة 
سـنوات. واوضح موقع الوكالة الربيطانية 
انه بعد مرور شـهر بالتمام عىل زيارة البابا 
فرنسـيس اىل بغداد واملوصـل وأور واربيل، 
فـان املسـيحيني وخاصة من ابنـاء طائفة 

الرسيان من بلـدة قرقوش، يبحثون سـبل 
العودة اىل قراهم. وبحسـب االب عمار ياكو 
الذي يديـر مركزا العالة العائـالت النازحة، 
فان 23 الف مسـيحي عـادوا اىل مناطقهم. 
ونقلت الوكالة عن ريفان بوسا (30 سنة)، 
مـن مجلس اعـادة اعمـار قرقـوش، قوله 
”سـمعنا عن أفـراد عائـالت مـن قرقوش 
بكوا عندمـا رأوا صور من الزيـارة (البابا) 

ويفكرون بشأن العودة اىل بيوتهم.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
مع فشل الجولة األخرية من محادثات 
الكونغـو حول سـد النهضـة، جددت 
القاهـرة تحذيرها بـأن كل الخيارات 
امليـاه. يف  حقهـا  لحمايـة  مفتوحـة 
وقـال الرئيس املـرصي، عبـد الفتاح 
السييس، خالل افتتاح إحدى محطات 
معالجة املياه يف البالد، إن مرص تسعى 
السـتغالل كل الفرص لالسـتفادة من 

املياه مهمـا كانت التكلفة. وأضاف أن 
قلـق املرصيـني مسـتحق فيما يخص 
املياه، وأن كل الخيارات مفتوحة، عىل 
الرغم مـن تأكيده أن خيـار التفاوض 
مـع إثيوبيا هو األفضل، حول مسـألة 
سـد النهضة. وتابع: لـم أغري حديثي 
من حق إثيوبيا التنمية، لكن بشـكل ال 
يؤثـر يف حقوق مرص، مضيفا: ”بقول 
ألثيوبيا بـالش التعـرض لنقطة مياه 

مـن مـرص كل الخيـارات مفتوحة“.
أكـدت  املرصيـة  الخارجيـة  وكانـت 
بدورها التنسـيق مع الخرطوم يف هذا 
امللف. كما أوضح وزير الري السوداني 
املـرصي  الوفـد  أن  األربعـاء  اليـوم 
دعـم املقرتح السـوداني حـول تعيني 
مراقبني دوليني لهـذا امللف العالق منذ 
سـنوات بني األطراف الثالثة.يذكر أنه 
بعد اجتماع كينشاسـا أمـس الثالثاء 

أعلنـت وزارة الخارجيـة اإلثيوبيـة يف 
بيـان رفضهـا الدخـول يف ”اتفاق من 
شـأنه أن يصـادر حقوقهـا املرشوعة 
حاليا ويف املسـتقبل بشـأن اسـتغالل 
النيل“، بحسب تعبريها.يف حني اتهمت 
الخارجيـة املرصية إثيوبيـا بالتعنت، 
ومخالفـة القوانـني الدوليـة. وأعلنت 
يف بيـان رفض الوفـد اإلثيوبي القرتاح 
والواليـات  األوروبـي  االتحـاد  إرشاك 

املتحدة واألمم املتحـدة يف املفاوضات، 
باإلضافة ملسـاعي االتحـاد اإلفريقي 

الحالية، فضال عن مقرتحات أخرى.
بدورهـا، اعتـربت وزيـرة الخارجيـة 
السـودانية مريـم الصـادق املهدي أن 
إرصار إثيوبيا عىل مثل هذه التحركات 
األحادية، وإرصارها عىل امليض يف امللء 
الثانـي للسـد، يمثل انتهـاكا للقانون 

الدويل.

بغداد/ الزوراء:
انطلق الحوار االسـرتاتيجي بني العراق والواليات 
املتحـدة، امـس االربعـاء، عـرب الدائـرة املغلقة، 
وفيما أكد وزير الخارجية فؤاد حسني، أن العراق 
والواليـات املتحدة اتفقا عـىل تطوير العالقات يف 
جميع املجاالت، كشـف مستشـار االمن القومي 

قاسـم االعرجي عن مضمـون الحوار، فضال عن 
تجديـد الواليـات املتحـدة تأكيدهـا عـىل احرتام 
سـيادة العراق وسـالمة أراضيه وحريـة التعبري 
وزيـر  العراقي.وقـال  الدسـتور  يكفلهـا  التـي 
الخارجيـة فؤاد حسـني خـالل مؤتمـر صحفي 
مشـرتك مـع مستشـار األمـن القومـي قاسـم 

األعرجـي تابعته «الزوراء»: إنـه «تم التأكيد عىل 
تطوير عالقتنا مع واشـنطن يف جميع املجاالت». 
وإضاف، أن «العراق والواليات املتحدة أكدا خالل 
الحـوار االسـرتاتيجي عـىل تطويـر العالقـات»، 
مبينا أنه «تم التأكيد ايضا عىل رضورة اسـتمرار 
التواصـل مع الجانـب األمريكي». وإشـار اىل أن 

«الواليات املتحدة سـاعدت العـراق يف حربه ضد 
داعش اإلرهابّي». من جهته، قال مستشار األمن 
القومي قاسـم األعرجي، االعرجي خالل املؤتمر 
الصحفي املشـرتك: إن «الجانـب األمريكي تعهد 

بسحب عدد مهم من قواته من العراق».

الزوراء / يوسف سلمان:
يعاود مجلس النواب انعقاد جلسـاته 
االعتيادية ابتداًء من يوم السبت املقبل 
، تمهيـدا  للمـيض بإقـرار الترشيعات 
املهمـة خالل الجلسـات املقبلة ، فيما 
كشفت كتلة ائتالف دولة القانون عن 

إعدادها الئحة قانونية للطعن قضائيـا 
يف قانون املوازنة العامة ٢٠٢١ ، وسط 
اسـتمرار الحراك النيابي إلعادة النظر 
بسـعر رصف الـدوالر مقابـل الدينار 
.وتعليقا عىل ذلك، اكدت اللجنة املالية 
النيابيـة ارصار وزارة املالية عىل عدم 

تغيري سـعر رصف الدوالر امام الدينار 
العراقـي، فيما اقرت انه ال يوجد عائق 
فنـي لدى البنـك الدويل يف تغيري سـعر 
الرصف.وقـال عضـو اللجنـة، النائب 
عبد الهادي السـعداوي، لـ» الزوراء»: 
ان « تغيري سعر رصف الدوالر يمكن ان 

يتم عرب التشـاور مع البنك املركزي»، 
مشـريا اىل ان « تحديـد ١٣٠ الف دينار 
لـ ١٠٠ دوالر سيكون مناسبا ومعقوال 
مقبوال «. واضاف ان « املترضر الوحيد 
من ارتفاع الدوالر هو املواطن البسيط 
كـون السـلع ارتفعت بشـكل كبري». 

مبينـا ان « البنك الـدويل غري معرتض 
عىل تغيري سـعر الرصف وال توجد اي 
اشكاليات او عقبات فنية، لكن وزارة 
املاليـة ال تزال مرصة عـىل عدم تغيري 

السعر «.
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باريس/ متابعة الزوراء:
شـن وزير الخارجية الفرنيس، جان إيف لودريان، 
هجوما عىل القوى السياسـية اللبنانية بسبب عدم 
إنهاء األزمة السياسـية واالقتصادية يف لبنان.وقال 
لودريان، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، ”القوى 
السياسـية اللبنانية عمياء وال تتحرك إلنقاذ البالد 
عـىل الرغم مـن التعهدات التـي تـم اتخاذها وهذا 
يعّد جريمة“، مؤكدا أنهـا ”ترفض التوافق“.وتابع 
الوزيـر الفرنـيس: ”األزمـة يف لبنان ليسـت ناتجة 
عـن كارثـة طبيعية بل عن مسـؤولني سياسـيني 
معروفـني، القوى السياسـية تتعّنت عـن عمد وال 
تسـعى للخروج مـن األزمة، هذا التعنـت يأتي من 
قبل أطراف سياسية محددة تضع مطالبا تعجيزية 
خـارج الزمن“.كما أشـار إىل أن بالده سـوف تتخذ 

”تدابـري محـددة بحـق الذيـن فضلـوا مصالحهم 
الشـخصية عـىل مصلحـة البـالد، واأليـام املقبلة 
سـتكون مصرييـة، يف حال لم تتخذ هـذه األطراف 
قرارات مالئمة سوف نقوم من جهتنا بواجبنا“.وما 
يزال املشهد السيايس يف لبنان غامضا، منذ استقالة 
حكومة حسان دياب يف أعقاب انفجار مرفأ بريوت 
الذي أسـفر عن مقتل 200 وألحـق أرضارا بأجزاء 
كبرية من املدينة، وجرى ترشيح سعد الحريري، يف 
أكتوبـر/ ترشين األول املايض، لتشـكيل الحكومة، 
لكـن دون نتيجة حتى اآلن.ويدور خالف بني رئيس 
الحكومة املؤقت سـعد الحريري، والرئيس اللبناني 
ميشـال عون، منذ عدة أشـهر حول تشـكيل هذه 
الحكومـة، األمـر الذي بـدد اآلمال يف تغيري مسـار 

االنهيار املايل املتفاقم يف لبنان.

عمان/ متابعة الزوراء:
أكـد العاهل األردنـي امللك عبد الله الثاني يف رسـالة 
وجههـا امس الخميس،إىل األردنيني، أن تحدي األيام 
املاضية لم يكن األصعب عىل الوطن لكنه كان األكثر 
إيالما.وقال ”إن األمري حمـزة يف قرصه ومع عائلته 
وتحـت رعايتي، وهو التزم السـري عـىل نهج اآلباء 
واألجداد“، مشريا إىل أنه قررت التعامل مع موضوع 
األمري يف إطار األرسة الهاشـمية وأوكلت هذا املسار 
إىل عمي األمري الحسن بن طالل.كما أضاف ”نواجه 
هذه التحديات كما فعلنا دائما متحدين يدا واحدة يف 
األرسة األردنية الكبرية“.وتابع ”ال يشء يقرتب مما 
شـعرت به من صدمـة وألم كأخ وكـويل أمر العائلة 

الهاشـمية“، مؤكدا أن مسـؤوليته األوىل هي خدمة 
األردن وحماية أهله ودستوره وقوانينه.
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الزوراء/ حسني فالح:
اشـاد مستشـار رئيـس الجمهوريـة، 
حسن جهاد، بسياسة الدولة باالنفتاح 
عىل دول العالم واملنطقة، وفيما اشـار 
اىل ان القمة الثالثية بني العراق ومرص 
واالردن لـم تلغ ويجري التنسـيق عىل 
انعقادها بني الحكومات الثالث، أكد ان 
الزيارات املتبادلة بني مسـؤويل العراق 
ودول املنطقة ستخدم العراق بمختلف 

املجاالت ابرزها االقتصادية.
وقال جهاد يف حديـث لـ“الزوراء“: ان 
العـراق دولـة مهمـة يف املنطقة، ومن 
الطبيعـي ان تكون عالقاتـه مفتوحة 
مع جميع الدول. مبينا: انه يف فرتة من 
الفرتات كان العـراق لديه عالقات غري 
طبيعية مع الكثري مـن الدول وجعلته 
يف عزلة تامة.واضاف: ان االنفتاح عىل 
دول املنطقة والعالم سيخدم العراق من 
ناحية االسـتثمار يف مختلف املجاالت، 
وهذا ما تعمل عليـه الدولة العراقية يف 
الفرتة االخـرية. الفتـا اىل: ان الزيارات 
املتبادلـة بني العـراق والـدول االخرى 
سـتعزز من موقـع العـراق يف املنطقة 
وتخدم البلد بمختلـف املجاالت ابرزها 
االقتصادية.وبشـأن القمـة الثالثيـة، 
اوضـح جهـاد: اننـا لـم نسـمع إلغاء 
القمـة الثالثيـة، وربما هناك تنسـيق 
يجـرى بـني مجلـس الـوزراء العراقي 
وحكومتـي مـرص واالردن مـن اجـل 
تحديد موعد جديد النعقادها يف بغداد.

ويف وقت سابق، شددت لجنة العالقات 
الخارجية النيابية عـىل رضورة اجراء 
دول املنطقـة اسـتثمارات يف العـراق، 
فيما اشارت اىل ان القمة الثالثية املقرر 
عقدها يف بغـداد اجلت ولـم تلَغ.وقال 
عضو اللجنة، ظافر العاني، يف ترصيح 
صحفـي: إن ”القمـة الثالثيـة املقـرر 

عقدها يف بغـداد موجـودة عىل جدول 
االعمـال“، الفتـًا اىل انـه ”تـم تأجيلها 
لظروف آنية ولكنها لـم تلَغ“.واضاف 
ان ”فائدة الحراك الدبلومايس العراقي 
عـىل مختلف الصعـد منهـا أمنية، الن 
االرهاب حتـى إن تلقى رضبة قاصمة 
إال انه اليزال موجوداً سـواء أكان خاليا 

أم فكـرًة أم تمويالً“، مبينـاً أن ”تبادل 
املعلومـات االمنيـة بـني دول املنطقة 
امـر مهم جـداً، خصوصـاً أن االرهاب 
النـوع  العـراق هـو مـن  يف  املوجـود 
العابر للحدود“.واشـار اىل ان ”الحراك 
الدبلومـايس عىل املسـتوى االقتصادي 
هـو أن العراق غني، لكن شـعبه فقري 

ألسباب عديدة ربما يف مقدمتها الفساد 
االداري والروتني واالبتزاز الذي يتعرض 
له رجال االعمال واملستثمرون، فأن لم 
تاِت دول املنطقة باسـتثمارتها للعراق 
لن يغامر االوروبـي واالمريكي بذلك“.

وتابع ان ”العـرب هم الوحيدون الذين 
يسـتطيعون تحمل املخاطر لالستثمار 
يف العراق، بعد تشجيع من دولهم“.واكد 
العانـي ان ”فائدة الحـراك الدبلومايس 
عىل املستوى االجتماعي هو ان الروابط 
بـني العـراق ودول العربيـة تاريخيـة 
وحضارية وانسـاب وعشائرية، والتي 
تجعل التواصل أمراً مهماً يف اسـتقرار 
املنطقـة،  امـن  واسـتقرار  العـراق 
فضـال عـن ذلـك الن املنطقـة تشـهد 
محـاوالت حثيثـة لنزع فتيـل االزمات 
كالتسـوية التي حدثـت يف ليبيا والتي 
حدثـت يف سـوريا ومحاولـة معالجة 
مشـكلة اليمن اضافـة اىل املفاوضات 
الوشـيكة االمريكيـة - االيرانيـة حول 
امللـف النـووي، والعراق ليـس بمعزل 
عن املنطقة، ومناخ التسـوية والهدوء 
مـن املنتظـر ان يسـود خـالل املرحلة 
املقبلة“.واعـرب العاني عـن ”ترحيبه 
بالزيـارات التي يقوم بها املسـؤولون 
العراقيون“، داعياً الحكومة اىل ”املزيد 
مـن التقـارب مـع دول العربيـة، ألن 
العرب مّدوا يد املسـاعد للعـراق مراراً، 
ونتمنـى مـن الكاظمـي ان يهتم لهذه 

الفرصة برتسيخ مصالح البالد“.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
اطالق  االربعاء،  امس  الرشيد،  مرصف  اعلن 
الوجبة الرابعة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع 
والداخلية.وذكر املكتب االعالمي للمرصف يف بيان 
تلقته «الزوراء»: ان مرصف الرشيد اطلق الوجبة 
الرابعة لسلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، 
رسائل  لهم  ترسل  ممن  كافة  املستفيدين  داعيا 
الدفع  مكاتب  او  املرصف  فروع  مراجعة  نصية 
العمل  ان  واضاف:  املبلغ.  لتسلم  االلكرتوني 
مستمر عىل رفع املبالغ يف ارصدة املسجلني عىل 

السلف من خالل التطبيق الخاص باملرصف.

@Âfl@Ú»iaã€a@ÚjuÏ€a@’‹�Ì@áÓíã€a
ÚÓ‹Çaá€aÎ@ bœá€a@=èn‰fl@—‹é

@ÒäÜbÃæ@á�Ëfl@ÚÓ‰fl˛a@paÏ‘€a@äÏ�m@ZÔ‡√bÿ€a
@—€bzn€a@paÏ”@Âfl@E@60@@Âfl@lã‘Ì@bfl

äb”@â€@�bƒœb´@Ôub–©a@áºc@—Ó‹ÿm

@µÓzÓèæa@“¸e@NNbibj€a@ÒäbÌå@á»i
÷aã»€a@¿@·Ë‘†b‰fl@∂g@ÊÎÜÏ»Ì

@ÚÓébÓè€a@ÙÏ‘€a@Û‹«@bflÏvÁ@Âìm@bè„ãœ
^ıbÓ‡»€a\Äi@bË–ómÎ@ÚÓ„b‰j‹€a

È€@bfl˝Ìg@ãr◊˛a@Êb◊@ÚÓöbæa@‚bÌ˛a@á•@Êc@á◊c

@¿@Èn‹ˆb«@…fl@‚ÏÓ€a@Òçº@7fl˛a@ZÊÜä˛a@Ÿ‹fl
>Ìb«ãiÎ@Íãó”

ÂÌãº@fi˝m@Ú‹è‹é@¿@Ïu@—ó‘i@î«aÜ@Âfl@�bÓibÁäg@60@›n‘fl@NN@\áÌáu@ŸÓnÿm^@Äi
fib�i¸a@äÎÜ@’z‹∑@Ômaäbfl¸a@ÒáyÏ€a@È–Óõfl@‚bfla@ãè≤@ıaäÎç€a6@ô
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 ÒbœÎ@Ú€by@37Î@ÒáÌáu@Úibñg@8331@›Óvèm@á»i
@pbibñhi@÷Ïjèfl@7À@b«b–mäa@›vèÌ@÷aã»€a
%@88@∂g@ıb–ì€a@Újè„@…uaãmÎ@b„ÎäÏ◊

بغداد/ مصطفى العتابي:
امـس  والبيئـة،  الصحـة  وزارة  اعلنـت 
االربعاء، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 
كورونـا املسـتجد يف العـراق، وفيمـا اكد 
و٣٧  جديـدة  اصابـة   ٨٣٣١ تسـجيل 
حالة وفـاة وشـفاء ٥٠٢٠ حالة، حددت 
دائرة صحـة الرصافة التوزيـع الجغرايف 
املناطق.وذكـرت  حسـب  لالصابـات 
ان  «الـزوراء»:  تلقتـه  بيـان  يف  الـوزارة 
عـدد الفحوصـات املختربية ليـوم امس: 
٤٩٥٨٨ ، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 
٨٣٣١٠١٣ ، مبينة انه تم تسـجيل ٨٣٣١ 
اصابـة جديـدة و٣٧ حالة وفاة وشـفاء 
٥٠٢٠ حالة.واضافـت: ان عـدد حـاالت 
الشفاء الكيل: ٧٩٤٤٤٤ (٨٨٫٧٪) ، بينما 
عدد حـاالت االصابـات الـكيل: ٨٩٥٦٢٢ 
، امـا عـدد الحـاالت التـي تحـت العالج: 
٨٦٦٠٦ ، يف حـني ان عدد الحاالت الراقدة 
يف العنايـة املركـزة: ٤٩١ ، وعـدد حاالت 
الوفيات الـكيل: ١٤٥٧٢، الفتة اىل ان عدد 
امللقحني ليوم امس: ٨٥٢٥ ، ليصبح عدد 
امللقحـني الـكيل: ١١٨٦٧٠.مـن جهتـه، 
اعلـن مدير عـام صحة بغـداد الرصافة، 
عبد الغني السـاعدي، عن تسجيل ١٩٠٧ 
اصابـة جديـدة بفـريوس كورونـا بينها 
١٤٤٥ حالـة رصـد الوبائـي للقطاعـات 
الصحية.وقـال السـاعدي يف بيـان تلقته 

الصحيـة  «املؤسسـات  ان  «الـزوراء»: 
سـجلت امـس يف جانب الرصافـة ١٩٠٧ 
اصابة جديـدة بفـريوس كورونا موزعة 
كالتايل: ١٤٤٥ حالة خالل الرصد الوبائي  
للقطاعـات الصحيـة : قطـاع البلديـات 
الرصـد  الثانـي ١١١ حالـة مـن خـالل 
الوبائـي/ قطـاع املدائـن ١٨٩ حالة من 
خـالل الرصد الوبائـي / قطاع االعظمية 
٣٩ حالة من خالل الرصد الوبائي/ قطاع 
البلديات األول ٤٧حالـة من خالل الرصد 
الوبائي/ قطاع الرصافـة ٢١٩ حالة من 
خـالل الرصد الوبائي/ قطاع االسـتقالل 
١٠٩ حالـة مـن خـالل الرصـد الوبائي/ 
قطـاع بغـداد جديدة ٦٧ حالـة من خالل 
الرصد الوبائي / قطاع الصدر ٤٩٧ حالة 
من خالل الرصد الوبائي/ قطاع الشـعب 
٩٨ حالة من خالل الرصد الوبائي/ قطاع  
النهـروان ٦٩ حالـة مـن خـالل الرصـد 
الوبائـي/ ٤٦٢ حالـة خـالل مراجعتهم 
للمؤسسات الصحية / ٦٩ حالة  يف مدينة 
الصدرموزعـة عىل املحالت /  الحميدية/ 
١٤ / معمل الغاز   /  االورفيل  / الحبيبية 
/حي طـارق / جميلة  /  ق٥١ / ٥١٩ / 
٥٢٠ / ٥٢١ / ٥٤٦ / ٥٥٠ / ٥٤٤ /  و ٥٤ 
/ ٥٥  ، ١٧حالة  يف شارع فلسطني محلة 

/ ٥٠٥/ ٥٠٨/ املستنرصية / ٥٠٢ /.

bËÓœ@b‰‘y@ÚÌb‡®@ÚyÏn–fl@paäbÓ©a@›ÿœ@b‰ÁbÓæ@aÏöã»nm@¸@ZbÓiÏÓq�@ÔèÓè€a
ÚõË‰€a@áé@fiÏy@ÏÃ„Ïÿ€a@pbqÜb´@Âfl@Ò7Ç˛a@Ú€Ïßa@›ìœ@á»i

بغداد/ الزوراء:

ارتفعت أسعار الذهب األجنبي والعراقي، يف االٔسواق املحلية، أمس األربعاء.. ففي 

أسواق الجملة ل   شارع النهر يف   بغداد، ارتفعت أسعار الذهب ليسجل سعر املثقال 

الواحد عيار ٢١ من الذهب الخليجي والرتكي واالٔوربي البيع ٣٥٩ ألف دينار، يف حني 

الذهب  الواحد عيار ٢١ من  املثقال  بيع  دينار.أما سعر  الرشاء ٣٥٤الف  بلغ سعر 

العراقي فقد سجل ٣٣٢٫٥ الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء ٣٢٧٫٥ ألف دينار.

الذهب  مثقال  بيع  سعر  يرتاوح  الصياغة،  محال  يف  الذهب  أسعار  يخص  وفيما 

مثقال  بيع  سعر  يرتاوح  فيما  دينار،  ألف   ٣٧٠ ألفا   ٣٦٠ بني   ٢١ عيار  الخليجي 

الواحد (خمسة  املثقال  ألفا و٣٤٥ ألف دينار.. ويساوي  العراقي بني ٣٣٥  الذهب 

غرامات).

@ÚÓ”aã»€a@fib0a@¿@aÜÏ»ñ@›vèÌ@kÁâ€a

@@@2ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m
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Ú€Îá€a@ÚÌbº@ÈuÏm@·«ám@ÒçÓ‡næa@÷aã»€a@pb”˝«@Êc@á◊c

@Âfl@EVP@Âfl@lã‘Ì@bfl@ÒäÜbÃæ@á�Ëfl@ÚÓ‰fl˛a@paÏ‘€a@äÏ�m@ZÔ‡√bÿ€a
@—€bzn€a@paÏ”

@ÚÓ‡Ác@ãflb»‹€@á◊˚Ì@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä
Übè–€a@ÚzœbÿflÎ@Å˝ñ�a@Ú‹ñaÏfl

@Újè„@…uaãmÎ@b„ÎäÏ◊@pbibñhi@÷Ïjèfl@7À@b«b–mäa@›vèÌ@÷aã»€a
EXX@∂g@ıb–ì€a

ÒbœÎ@Ú€by@SWÎ@ÒáÌáu@Úibñg@XSSQ@›Óvèm@á»i
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H@RPRQOSP@I@·”ä@Ê˝«a
H@ÚÓ„br€a@Òã‡‹€@I

بغداد/ الزوراء:
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  اكد 
امس االربعاء، ان الحوار السرتاتيجي بني العراق 
اىل ملفات  املتحدة االمريكية سيتطرق  والواليات 
قدرات  تطور  ان  بني  فيما  البلدين،  بني  متعددة 
القوات االمنية مّهد ملغادرة ما يقرب من ٦٠٪ من 
قوات التحالف الدويل خالل االشهر املايض، اشار 
اىل ان عالقات العراق االقليمية والدولية املتميزة 

تدعم توجه حماية الدولة.
بيان  يف  الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
تلقته ”الزوراء“: ان رئيس مجلس الوزراء،  القائد 
العام للقوات املسلحة، مصطفى الكاظمي، ترأس 
تمت  الوطني،  لالمن  الوزاري  للمجلس  اجتماعا 
يف  االمنية  االوضاع  مستجدات  مناقشة  خالله 
البالد، فضال عن املوضوعات املدرجة عىل جدول 

أعماله.
لدينا  ان  االجتماع  مستهل  يف  الكاظمي  واكد 
مهاما اساسية تتمثل بحماية الدولة وتحصينها، 
الدستورية،  املؤسسات  بناء  اعادة  و  تقوية  عرب 
اجهزتنا  وباقي  العراقي  الجيش  مقدمتها  ويف 

االقليمية  العراق  عالقات  ان  مبينا  االمنية، 
الدولة،  حماية  توجه  تدعم  املتميزة  والدولية 
عراقيا  تواصال  شهد  املايض  االسبوع  ان  مؤكدا 

الزيارتني  عرب  سواء  والعالم،  محيطه  مع  نوعيا 
ودولة  السعودية  العربية  اململكة  اىل  الرسميتني 
اىل  املستمرة  الدولية  الوفود  او  العربية،  االمارات 

العراق لتعزيز التعاون والدعم.
واشار الكاظمي اىل الحوار السرتاتيجي بني العراق 
عليه  تعمل  الذي  االمريكية،  املتحدة  والواليات 
ملفات  اىل  سيتطرق  حيث  فرتة،  منذ  فنية  فرق 
متعددة بني البلدين، منها السياسية واالقتصادية 
االمني،  التعاون  عن  فضال  والثقاقية،  والصحية 
الدويل  التحالف  قوات  وجود  بحث  سيتم  كذلك 
داعش، وكان  العراق ملحاربة  اىل  استقدمت  التي 

لها دور مؤثر يف هذا املجال.
التطور  ان  املسلحة،  للقوات  العام  القائد  واكد 
شكل  وتغري  االمنية،  قواتنا  قدرات  يف  الكبري 
ما  ملغادرة  مّهد  االرض،  عىل  االرهابي  التهديد 
يقرب من ٦٠٪ من قوات التحالف خالل االشهر 

املاضية من عمر هذه الحكومة .
وبني ان هذا االمر مّكن العراق لالنتقال قريبا اىل 
مرحلة انتفاء الحاجة للوحدات املقاتلة االجنبية، 
واالستشارية  التدريبية  االدوار  عىل  واالقتصار 
وذلك  االستخباري،  والتعاون  اللوجستي  والدعم 
الذاتي  االكتفاء  مرحلة  اىل  العراق  وصول  لحني 

بجهود ابنائه وتعاونهم وتكاتفهم.

بغداد/ الزوراء:

صالح،  برهم  الجمهورية،  رئيس  أكد 

خالل لقائه رئيس تحالف الفتح، هادي 

العامري، امس األربعاء، أهمية مواصلة 

اإلصالح ومكافحة الفساد. 

وقال املكتب اإلعالمي لرئاسة الجمهورية 

”رئيس  إن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 

يف  استقبل  صالح،  برهم  الجمهورية 

تحالف  رئيس  ببغداد،  السالم  قرص 

خالل  وجرى  العامري،  هادي  الفتح 

اللقاء بحث تطورات األوضاع السياسية 

والتأكيد  البلد،  يف  واالقتصادية  واألمنية 

واالستقرار،  األمن  تعزيز  رضورة  عىل 

األساسية  القضايا  يف  الحوار  ودعم 

باالستناد عىل تحقيق مصالح املواطنني 

وتعزيز  وسالمتهم،  أمنهم  وحماية 

سلطة  وتعزيز  االجتماعي  التماسك 

الدولة وسيادتها“.

االنتخابات  بحث  ”جرى  أنه  وأضاف، 

إجرائها  ظروف  تهيئة  واهمية  املقبلة، 

والشفافية  والعدالة  النزاهة  يضمن  بما 

اإلصالح  ومواصلة  مراحلها،  مختلف  يف 

ومكافحة الفساد وصوالً إىل حكم رشيد 

خادم لجميع املواطنني“.

بغداد/ مصطفى العتابي:
املوقف  االربعاء،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
العراق،  يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي 
حالة  و37  جديدة  اصابة   8331 تسجيل  اكد  وفيما 
وفاة وشفاء 5020 حالة، حددت دائرة صحة الرصافة 

التوزيع الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
عدد  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
ليصبح   ،  49588 امس:  ليوم  املختربية  الفحوصات 
تم  انه  مبينة   ،  8331013 الكلية:  الفحوصات  عدد 
تسجيل 8331 اصابة جديدة و37 حالة وفاة وشفاء 

5020 حالة.
 794444 الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
الكيل:  االصابات  حاالت  عدد  بينما   ،  (88.7%)
895622 ، اما عدد الحاالت التي تحت العالج: 86606 
املركزة:  العناية  يف  الراقدة  الحاالت  عدد  ان  حني  يف   ،
الفتة   ،14572 الكيل:  الوفيات  حاالت  وعدد   ،  491
8525 ، ليصبح عدد  اىل ان عدد امللقحني ليوم امس: 

امللقحني الكيل: 118670.
من جهته، اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد 
جديدة  اصابة   1907 تسجيل  عن  الساعدي،  الغني 
الوبائي  رصد  حالة   1445 بينها  كورونا  بفريوس 

للقطاعات الصحية.
ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الساعدي  وقال 
”املؤسسات الصحية سجلت امس يف جانب الرصافة 
1907 اصابة جديدة بفريوس كورونا موزعة كالتايل: 
1445 حالة خالل الرصد الوبائي  للقطاعات الصحية 
الرصد  خالل  من  حالة   111 الثاني  البلديات  قطاع   :
الرصد  خالل  من  حالة   189 املدائن  قطاع  الوبائي/ 
الوبائي / قطاع االعظمية 39 حالة من خالل الرصد 
خالل  من  47حالة  األول  البلديات  قطاع  الوبائي/ 

من  حالة   219 الرصافة  قطاع  الوبائي/  الرصد 
حالة   109 االستقالل  قطاع  الوبائي/  الرصد  خالل 
 67 جديدة  بغداد  قطاع  الوبائي/  الرصد  خالل  من 
 497 الصدر  قطاع   / الوبائي  الرصد  خالل  من  حالة 
 98 الشعب  قطاع  الوبائي/  الرصد  خالل  من  حالة 
 69 النهروان  الوبائي/ قطاع   حالة من خالل الرصد 
خالل  حالة   462 الوبائي/  الرصد  خالل  من  حالة 
مراجعتهم للمؤسسات الصحية / 69 حالة  يف مدينة 
الصدرموزعة عىل املحالت /  الحميدية/ 14 / معمل 
الغاز   /  االورفيل  / الحبيبية /حي طارق / جميلة  
/  ق51 / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 544 
17حالة  يف شارع فلسطني محلة   ،   55  / 54 /  و 
يف  19حالة    ،/  502  / املستنرصية   /508  /505  /
الشعب  محلة/ سبع قصور /  قرب النادي العربي  /

الجمعيات / 337 /حي اور /  ي البساتني  / 333/ 
. 324 / 321/ 341

الزعفرانية توزعت  29 حالة يف منطقة  ان  اىل  واشار 
 / السكك  حي   /952   /979/  769  / املحالت  عىل 
الزراعي /   / النهروان  27  حاالت يف   ،  954  /  9  62
العريفية   / العروبة  املدائن/  يف  ،حالة  الوحدة  حي 
الجعارة / مرشوع  الكرغولية  /   جرس دياىل  /   /
الوحدة   17 ، 13 حاالت  يف الحسينية محلة  الزهور 
/  222 / الراشدية / االسكالت/ كمرية / االنصار / 
 906  /  910  / محلة  الكرادة  منطقة  يف  حالة   ،225
19، 24حاالت يف منطقة بغداد جديدة محلة /السوق  
يف  حالة    ،  703  /  719  /  725  / املسبح  شارع   /
 / املعلمني   /  731  /  738  /  / محلة  االمني  منطقة 
الثانية / االمني االوىل  / نواب ضباط 15 ، 17حالة يف 
منطقة املشتل محلة 729 / 756 / 730 ، 6 حاالت يف 
منطقةالصليخ ، 11 حالة يف منطقة العبيدي محلة / 

9حاالت يف منطقة زيونة    ، 714/  السوق/ الشهداء 
محلة / 714  / تقاطع ميسلون ، 5 حاالت يف منطقة 
املعامل / 777  / الزراعي ، 8حالت يف منطقة الزوية، 
4  حالة يف منطقة حي الكمالية، 5 حاالت يف منطقة 
حاالت   4  ، الجادرية  منطقة  يف  حاالت   4  ، الكرسة 
يف  حاالت   6 القاهرة،   حي  يف  حاالت   7 املوصل،  يف 
الشماعية، 6 حاالت يف منطقة سبع ابكار ، 4 حاالت يف 
حي االعالم  5 حاالت يف منطقة باب الشيخ، 19 حالة 
شهداء  منطقة  يف  حالة  النرص16،   حي  منطقة   يف 
4 حاالت يف   ، الطالبية  5 حاالت يف منطقة   ، العبيدي 
 5  ، الضباط  منطقة  يف  حاالت   5 الشالجية،  منطقة 
16 حالة  يف االعظمية  حاالت يف منطقة حي تونس، 
محلة / مقابل مستشفى النعمان / مرسة النعمان/  
الكوخ / السفينة / شارع الضباط / 332 / 314 / 
مستشفى النعمان/ 312/ 310 / جامع براثا / 315 

. 314 / 308 / 304 /
اىل  الحاالت  جميع  نقل  ”تم  انه  الساعدي  واضاف 
الربوتوكوالت  وفق  العالج  لتلقي  الصحي  الحجر 
لإلصابات   الرتاكمي  ”العدد  ان  اىل  مشريا  املعتمدة“، 
فيما  لالسف    1566 منهم  تويف   115301 اىل  ارتفع 
قيد  واملتبقي  شفاء  حالة   101941 الشفاء  اكتسب 

العالج 11794 ”.
ودعا الساعدي اىل ”مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت 
االلتزام  خالل  من  الشفاء  اعداد  من  الحجم  هذا  عن 
عىل  والرتكيز  الكمامات   ولبس  الوقائية  بإجراءات 
تلك  وتقدير  التهاون   وعدم  االجتماعي   التباعد 

الجهود“. 
التي تبذل من قبل مالكات  الساعدي ”الجهود  وثمن 
كورونا  فريوس  مصابي  ملعالجة  الرصافة  صحة 

مضحني بأرواحهم إلنقاذ املصابني الفريوس“.

ملناقصة تحميل  الخاص  للعمل  لتقديم عطاءاتهم  الخربة  املؤهلني وذوي  العطاءات  االعالن ملقدمي  الغذائية  املواد  لتجارة  العامة  الرشكة  يُرس   -١
وتفريغ املواد الغذائية يف (محافظة صالح الدين).

املواد  وتفريغ  )تحميل  الخدمات  لتنفيذ  منها  جزء  استخدام  وينوي  االتحادية  املوازنة  ضمن  املالية  التخصيصات  اعاله)  (الرشكة  لدى  تتوفر   -٢
الغذائية كما مبني يف الرشوط الخاصة(. 

٣- بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني يف رشاء وثائق العطاء باللغة (العربية) بعد تقديم طلب تحريري إىل مدير القسم القانوني/ الطابق الثاني/ 
البالغة  البيع للوثائق غري املسرتدة  الكهرباء، وبعد دفع قيمة  النقابات - مجاور وزارة  الغذائية / املنصور -  شارع  املواد  العامة لتجارة  الرشكة 

(٦٠٠٫٠٠٠ ) ستمائة الف دينار، بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني أعاله .
٤- تسليم العطاءات إىل العنوان اآلتي (صندوق العطاءات الكائن يف الطابق االريض – االستعالمات) قبل الساعة (۱۲) الثانية عرش ظهرا بتوقيت 
ممثليهم  أو  العطاءات  مقدمي  بحضور  العطاءات  فتح  وسيتم  املتأخرة  العطاءات  ترفض  وسوف   ٢٠٢١/٤/٢٩ املصادف  (الخميس)  ليوم  بغداد 
الراغبني بالحضور اىل مكتب رئيس لجنة الفتح يف يوم ( الخميس) املصادف ٢٠٢١/٤/٢٩ ( بعد الساعة ۱۲ الثانية عرش ظهرا ) يجب أن تتضمن 
العطاءات ضمان العطاء خطاب ضمان أو صك مصدق صادر من مرصف معتمد من البنك املركزي بمبلغ          ( ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ) خمسون مليون 

دينار عراقي كتأمينات أولية نافذ ملدة العطاء البالغة (۹۰) تسعون يوم من تاريخ غلق املناقصة.

                                                                                                               املهندس 
                                                                                                          قاسم حمود منصور 
                                                                                                          املدير العام وكالة

وترفق الوثائق التالية :
١- وثائق العطاء مع رشوط املناقصة ويف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه . 

٢- كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ لعام ٢٠٢١ .
٣- هوية غرفة التجارة ووثائق الرشكة يف حالة تقديم العطاء من قبل رشكة . 

٤- الكفاءة املالية للمناقصني وذلك من خالل تحديد رأس املال والسيولة النقدية املعتمدة لهم مع تأييد الجهة املختصة .
٥- األعمال املماثلة املنجزة خالل السنوات العرشة السابقة مؤيدة من الجهات التعاقدية .
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جمهورية العراق             العدد:٦٠٠٥/ش/٢٠٢٠
مجلس القضاء االعىل        التاريخ:٢٠٢١/٤/٧

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

اىل املدعى عليه (فائز حمد هزاع)
م/ تبليغ بقرار حكم غيابي

بتاريـخ ٢٠٢١/٢/٧ وبعدد اضبارة (٦٠٠٥/
ش/٢٠٢٠) أصـدرت هـذه املحكمـة حكمـاً 
غيابيـاً اقتىض (التفريـق القضائي) وبالنظر 
ملجهوليـة محـل اقامتـك يف الوقـت الحارض 
حسـب رشح املبلـغ القضائي (حيـدر صالح 
حمـدان) عليـه تقـرر تبليغـك يف صحيفتني 
يوميتـني بالحكـم املذكـور أعـاله وبامكانك 
االعـرتاض خـالل عرشة أيـام تبدأ مـن اليوم 

التايل لتاريخ نرش االعالن.
القايض
مرتىض سليم خصاف

فقدان
الوصـل  منـي  فقـد 
يف   (٤٣٣٨٢٩) املرقـم 
٢٠٢٠/١٢/٢ والصادر 
من بلدية النجف باسم/

كامل هادي مايح، فعىل 
من يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار.

فقدان

الوصـل  منـي  فقـد 

يف   (٠٣٧٣٣٣) املرقـم 

والصـادر   ٢٠١٩/٣/٥

من بلدية النجف باسم/

احمد حسن مهدي فعىل 

من يعثر عليه تسـليمه 

اىل جهة االصدار.

اعالن
إىل الرشيـك (عباس فاضل جاسـم) 
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان 
لتثبيـت  وذلـك  النجـف  يف  الكائـن 
اقـرارك باملوافقة عـىل قيام رشيكك 
(عبـاس نعمـه داخـل) بالبناء عىل 
حصتـه املشـاعة يف القطعة املرقمة 
/حـي   ٤) املقاطعـة   (٣/٥٧١٥٠)
النداء) حـدود بلدية النجف ولغرض 
تسـليفه قرض االسكان وخالل مدة 
اقصاهـا خمسـة عرش يومـا داخل 
العراق وشهر واحد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف 
يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

إعالن
اىل الرشيـك (عمـاد كاظم 
حضورك  اقتـىض  عبيـد) 
اىل مديريـة بلديـة النجف 
اصـدار  لغـرض  االرشف 
اجازة البناء للرشيك (احمد 
للقطعـة  كمـر)  طاهـر 
 (٦٦٦٣٢/٣) املرقمـة 
النـداء  حـي  النجـف  يف 

مقاطعة٤.

جمهورية العراق                   العدد: ٦٠٨
مجلس القضاء االعىل            التاريخ : ٢٠٢١/٢/٣

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

اىل / املدعو ضمياء كريم عباس 

قـدَم طالب حجـة الوفـاة  (فـراس كريم 

عبـاس محمـد ) طلبـا اىل هـذه املحكمة  

يـروم فيـه  اسـتصدار حجـة وفـاة بحق 

املدعو (ضمياء كريم عباس محمد) قررت 

املحكمـة  تبليغك يف الصحف املحلية فعليك 

الحضـور امامهـا خـالل عرشة ايـام من 

تاريخ نرش االعالن  وبخالفه سـيتم النظر 

بالطلب وفق القانون . 

القايض 

ظاهر عباس الفتالوي 

إعالن
(قاهـرة  الرشيـك  اىل 
جـالوي نظيـف) اقتـىض 
حضورك اىل مديرية بلدية 
لغـرض  االرشف  النجـف 
البنـاء  اجـازة  اصـدار 
للرشيـك (جعفـر صالـح 
مهـدي) للقطعـة املرقمة 
النجـف  يف   (٨٥١٦٢/٣)

حي الوفاء مقاطعة٤.

إعالن
اىل الرشيـك (مهدي احمد 
اقتـىض  عـيل)  محمـد 
حضورك اىل مديرية بلدية 
لغـرض  االرشف  النجـف 
البنـاء  اجـازة  اصـدار 
عبـاس  (فاتـن  للرشيـك 
املرقمـة  للقطعـة  عـيل) 
النجـف  يف   (٨٦٨٧٣/٣)

حي العروبة مقاطعة٤.

يف  الشـخصية  االحـوال  محكمـة 
النجف

قـدم املدعـي (عـيل جبـار مريدي) 
طلبا يـروم فيه تبديـل (اللقب) من 
(الفرطـويس) اىل (بني طرف) فمن 
لديه اعرتاض عـىل الدعوى مراجعة 
هـذه املديريـة خالل مـده اقصاها 
(خمسة عرش يوم) وبعكسه سوف 
ينظـر بالدعـوى وفق احـكام املادة 
(٢٢) مـن قانون البطاقـة الوطنية 

رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ .
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام/ وكالة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل    العدد / ٧ / مجدد / ٢٠٢١

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية   
التاريخ / ٤ / ٤ / ٢٠٢١  محكمة بداءة غماس           

 لجنة تثبيت امللكية يف غماس
( ( قـرار تثبيـت ملكيـة ) )

 استنادا إىل محرض تثبيت امللكية املؤرخ يف ٢٠٢١/٤/٤ واملنظم بشأن العقار املرقم ( ٦٥٦ / 
الرشق ) ولنتائج التحقيق واملسـتندات املطلع عليها واستنادا للصالحيات املخولة يل بموجب 
املـادة ٤٨ مـن قانون التسـجيل العقاري املرقم ٤٣ لسـنة ١٩٧١ ومن خالل مـا أجرته لجنة 
تثبيـت امللكيـة من تحقيقـات واالطالع عىل املستمسـكات املـربزة والبيانـات املقدمة حيث 
اسـتمعت اللجنة إىل أقوال طالب التسـجيل املجدد (أحمد سمري خريي) حيث أوضح بأنه قام 
برشاء العقار موضوع الكشف من املدعوين كال من ( عزيز وسجاد وفاطمة ورجاء وساهرة 
وزينب وسـمرية ابناء عوده خليل) ببدل قدره خمسـة وثالثون مليـون دینار واصل نقدا يف 
مطلع هذا العام وحسـب مقاولة البيع والرشاء الخارجية املؤرخة يف ٢٠٢١/١/١٧ واملرفقة 
مع اضبارة الكشـف وأن العقار تحت حيازته منذ تاریخ رشائه و بدون منازعة من أي جهة 
كما اسـتمعت اللجنة إىل البيئة الشخصية لطالب التسجيل املجدد وهم كل من ( سالم جميل 
حميد و عيل حسـني عبد ) والذين أبدوا ما جاء بأقواله كما استمعت اللجنة إىل أقوال املالكني 
السـابقني وهم كل من ( عزز وسجاد وفاطمة ورجاء وسـاهرة وزينب وسمرية ابناء عوده 
خليل ) واللذين أوضحوا بأن العقار املرقم ( ٦٥٦ / الرشق ) كان تحت حيازتهم واستغاللهم 
ملدة أكثر من خمسـون عام وبعـد ذلك قاموا ببيعه إىل طالب التسـجيل املجدد املدعو ( أحمد 
سمري خريي ) ببدل قدره ( خمسة وثالثون مليون دينار) وبدون معارضة من أي أحد، وبعد 
أن اختلت اللجنة للمداولة تجد أن طالب التسجيل الجدد يستند يف طلبه اىل عقد البيع والرشاء 
الخارجـي الواقـع عىل العقـار موضوع الكشـف واملـؤرخ يف ٢٠٢١/٤/٤ وحيـث أن قانون 
التسجيل العقاري النافذ اجازة ضم حيازة الخلف يف الحق اىل مدة حيازة من تلقى الحق عنه 
اسـتنادا ألحكام املادة ٥٣ من قانون التسـجيل العقاري املرقم ٤٣ لسـنة ١٩٧١ املعدل عليه 
قـررت لجنة تثبيـت امللكية وباألجماع تثبيـت عائدية العقار املرقم ( ٦٥٦ / الرشق ) باسـم 
طالب التسجيل ( أحمد سمري خريي ) عىل أن ينرش القرار يف صحيفتني محليتني ملدة ثالثون 
يوما اسـتنادا ألحكام املادة ( ٤٥ ) فقرة ٣ من قانون التسـجيل العقاري وتبليغ وزارة املالية 

والوحدة االدارية بنسخة منه قرارا قابال للتمييز وأفهم علنا يف ٢٠٢١/٤/٤ .
 القايض 
ماهر صاحب شاکر
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف غماس

جمهورية العراق
مجلس  القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية     العدد/٨/مجدد/٢٠٢١
محكمة بداءة غماس                                          التاريخ/٢٠٢١/٤/٤

لجنة تثبيت امللكية يف غماس
((قرار تثبيت ملكية))

اسـتنادا ملحرض تثبيـت امللكية املـؤرخ يف٢٠٢١/٤/٤ املنظم بشـأن العقار 
املرقم ( ١٥٨٦ / الغرب ) ولنتائج التحقيق واملستندات املطلع عليها واستنادا 
للصالحيات املخولة يل بموجب املادة ٤٨ من قانون التسجيل العقاري املرقم ٤٣ 
لسنة ۱۹۷۱ ومن خالل ما أجرته لجنة تثبيت امللكية من تحقيقات واالطالع 
عىل املستمسـكات املربزة والبيانات املقدمة واستنادا ملحرض الكشف املؤرخ 
يف ٢٠٢١/٤/٤ استمعت اللجنة إىل أقوال طالب التسجيل املجدد ( عبد الرضا 
صايل جراب ) حيث أوضح بأنه حائزة للعقار موضوع الكشف منذ أكثر من 
خمسـة عرش عاما حيازة هادئة ومسـتقرة ودون معارضة من أي أحد بعد 
تنازل والده عن حيازته له ، كما استمعت اللجنة إىل البيئة الشخصية لطالب 
التسـجيل املجدد وهم كل من ( عبد الزهرة عمـوش جهادي و باقر رسحان 
جراب ) والذين أبدوا ما جاء بأقواله بأن طالب التسـجيل الجدد ( عبد الرضا 
صايل جراب ) حائز للعقار الرقم ( ١٥٨٦ / الغرب ) حيازة هادئة مسـتقرة 
منـذ والدتـه يف عـام ١٩٨٦ ودون معارضـة من أي شـخص ولتوفر رشوط 
الحيـازة القانونية عليه قررت اللجنـة وباالجماع تثبيت ملكية العقار املرقم 
( ١٥٨٦ / الغرب ) باسـم طالب التسـجيل املجدد ( عبد الرضا صايل جراب 
) عـىل أن يتم نرش هذه القرار يف صحيفتني محليني ويكون قابال لالعرتاض 
خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ النرش اسـتنادا ألحكام املادة ( ٤٥ ) فقره 
٣ من قانون التسجيل العقاري وتبليغ وزارة املالية والوحدة االدارية بنسخة 

منه قرارا قابال للتمييز وأفهم علنا يف٢٠٢١/٤/٤.
القايض    
ماهر صاحب شاكر
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف غماس
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بغداد/ متابعة الزوراء:
ذكرت وكالة االنباء الكاثوليكية املسـتقلة ان 
زيارة البابا فرنسيس اىل العراق أعطت زخما 
جديدا لحركة عودة العراقيني املسـيحيني اىل 
اراضيهـم بعدما نزحوا بسـبب جرائم االبادة 
التي ارتكبها تنظيم داعش قبل عدة سنوات. 
واوضـح موقع الوكالـة الربيطانيـة انه بعد 
مرور شهر بالتمام عىل زيارة البابا فرنسيس 
اىل بغداد واملوصل وأور واربيل، فان املسيحيني 
وخاصة مـن ابناء طائفة الرسيـان من بلدة 

قرقوش، يبحثون سبل العودة اىل قراهم. 
وبحسـب االب عمـار ياكو الـذي يدير مركزا 
العالة العائالت النازحة، فان 23 الف مسيحي 

عادوا اىل مناطقهم. 
ونقلت الوكالة عن ريفان بوسـا (30 سنة)، 
مـن مجلـس اعـادة اعمـار قرقـوش، قوله 
”سـمعنا عـن أفـراد عائـالت مـن قرقـوش 
بكوا عندمـا رأوا صـور من الزيـارة (البابا) 
ويفكرون بشـأن العـودة اىل بيوتهم. نحتاج 
اىل االمان والدعم من الغرب للبقاء. أحب هذه 

االرض واريد ان ابقى هنا“. 
البلـدة  وتعتـرب قرقـوش يف سـهل نينـوى، 
الكاثوليكيـة االكرب يف العـراق، وهي تبعد 20 
دقيقـة عـن املوصـل، وكانت تضـم 55 الف 

شخص قبل ان يحتلها داعش ملدة سنتني. 

وقال جوزيف جوليانا (44 سنة) وهو استاذ 
ومؤلـف، عاد اىل قرقـوش بعدما عاش لقرتة 
كالجئ يف فرنسـا، ان زيارة البابا فرنسـيس 
ذكرت املسـيحيني يف العراق بان لهم الحق يف 

العيش هنا. 
وتابـع جيوليانا ”كنـا بحاجة لهـذه الزيارة 
لكي تمألنا باالمل مجددا. االمل بان لنا الحق 

يف البقاء هنا كشعب أصيل بهذه االرض“. 
هنـا،  املسـيحيني  اىل  ”بالنسـبة  واضـاف 
باالضافـة اىل هؤالء الذين يعيشـون كالجئني 
يف اوروبـا وامـريكا، نفكـر جميعا بـان هذه 
الزيـارة تمنـح االمـل بحيـاة املسـيحيني يف 
العـراق. انـا واحد منهـم. ومع زيـارة البابا، 
نشـعر اننا لسنا وحدنا. نشعر اننا بأمان الن 
هنام من يهتم المرنا“.  وحذر االب آرام رومل 
(40 سـنة)، من الكنيسـة الكلدانية من بلدة 
بطنايا بالقرب مـن املوصل، من ان اضطهاد 
املسيحيني يف العراق لن يتوقف من دون دعم 

غربي. 
سـتظل  املسـيحيني  ”معانـاة  ان  واضـاف 
مستمرة طاملا هناك دستور اسالمي ال يحمي 
حقـوق املسـيحيني وغريهـم مـن االقليات. 
اضطهاد املسيحيني واالقليات سيستمر طاملا 
هنـاك ميليشـيات وحكومة ضعيفـة. نأمل 

باستمرار الدعم من املجتمع الدويل“.

الجزائر/متابعة الزوراء:

 وّجـه الرئيـس الجزائري، عبـد املجيد تّبون، 

تحذيـراً شـديد اللهجـة إىل الحراك الشـعبي، 

مؤّكـداً أّن السـلطات لـن تتسـامح مـع ما 

وصفها باستغالل ”حركات غري رشعية ذات 

مرجعية قريبة من اإلرهاب“ ملسريات الحراك 

الشـعبي يف ظـل حالـة من االسـتقطاب بني 

مماطلـة السـلطة يف تنفيذ مطالـب الحراك، 

وإرصار الشـارع عىل تحقيق مطلب الرحيل 

الكيل لرموز السلطة.

وال يتوانى تبون يف كل مناسبة عىل استحضار 

سـيناريو املؤامرة التي تستهدف أمن ووحدة 

بـالده، ووجـود جهـات داخليـة وخارجيـة 

تقـف خلفـه يف مسـعى الحتـواء التحركات 

االحتجاجية التي تشهد زخما يف البالد.

وجاء هـذا التحذير إثر تنظيم الحراك الثالثاء 

تظاهـرة يف العاصمة الجزائرية شـارك فيها 

حشـد مـن الطـالب واألسـاتذة والنشـطاء 

للمطالبـة باإلفـراج عـن أشـخاص تعرضوا 

لالعتقال عىل خلفية مشاركتهم يف التحركات 

االحتجاجية.

وقالـت الرئاسـة الجزائرية يف بيـان إّن تّبون 

تـرأّس اجتماعـاً للمجلـس األعـىل لألمن تم 

خالله درس ”ما ُسـّجل من أعمال تحريضية 

وانحرافات خطرية من قبل أوساط انفصالية، 

وحركات غري رشعية ذات مرجعية قريبة من 

اإلرهاب، تستغّل املسريات األسبوعية“.

وأضاف البيان أّن تّبون ”شـّدد عىل أّن الدولة 

لن تتسامح مع هذه االنحرافات التي ال تمّت 

بصلة للديمقراطية وحقوق اإلنسان“.

وأمـر الرئيـس الجزائـري بحسـب البيـان، 

”بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع 

حّد لهذه النشـاطات غري الربيئة والتجاوزات 

غـري املسـبوقة، ال سـّيما تجـاه مؤّسسـات 

الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة املسـار 

الديمقراطي والتنموي يف الجزائر“.

ويرى مراقبون أن السـلطة الجزائرية فشلت 

يف تسـويق فرضيـة العنف ونظريـة املؤامرة 

التي تلف الحراك الشـعبي إلخماد التحركات 

االحتجاجيـة املناهضـة لهـا خاصـة يف ظل 

التـزام فواعـل الحـراك الشـعبي باالحتجاج 

السـلمي وعدم االنجـرار إىل أي اسـتفزازات 

ممكنة.

ونقـل بيـان الرئاسـة عـن تّبـون إشـادته 

بـ“املجهودات التي تبذلها مؤّسسـات الدولة 

تحضـرياً لالنتخابات الترشيعيـة“ املقّررة يف 

12 يونيو، وتشـديده عىل ”رضورة اّتخاذ كل 

التدابري الالزمة إلنجاح هذا االستحقاق“.

وكان تّبـون دعا إلجراء انتخابـات ترشيعية 

مبكـرة يف محاولـة لحـّل األزمة السياسـية 

واالجتماعية واالقتصادية الخطرية التي تهّز 

أكـرب دولة يف املغـرب العربي مـن حيث عدد 

السكان.

وتراهن السـلطة يف الجزائر عـىل االنتخابات 

املبكرة، من أجل إرسـاء مؤسسـات منتخبة 

جديدة تكرس املسـار السيايس الذي رشعت 

فيـه منذ تنحيـة الرئيس السـابق عبدالعزيز 

بوتفليقـة، تحـت ضغـط الحـراك الشـعبي 

وتجاذبات أركان النظام آنذاك.

ومنـذ اإلعـالن عن هـذه االنتخابـات، يخرج 

متظاهـرو الحـراك كل أسـبوع يف الجزائـر 

العاصمة ويف كثري من املدن الكربى احتجاجا 

عـىل ”خارطـة طريق النظـام“ التـي قّررت 

تنظيم االنتخابـات املبكرة مـن دون مراعاة 

ملطالب الحركة االحتجاجية.

ويحرص متظاهرو الحراك عىل ترديد شـعار 

”املشكل يف الرشعية وحّل الربملان مرسحية“، 

للتعبري عن رفضهم االنتخابات املبكرة.

واألسـاتذة  الطـالب  مـن  حشـد  وتظاهـر   

العاصمـة  شـوارع  يف  الثالثـاء  والنشـطاء 

للمطالبـة باإلفـراج عـن أشـخاص اعتقلوا 

عىل خلفية مشـاركتهم يف الحراك الشـعبي، 

وذلـك غداة إصدار مذكرات توقيف يف حق 24 

متظاهراً اعتقلوا يف مسـرية نهاية األسـبوع 

املايض.

وأمـر القضـاء الجزائـري اإلثنني بإيـداع 24 

متظاهراً الحبس االحتياطي بتهمة ”املساس 

بوحدة الوطن“، بعد أن أوقفوا خالل مسـرية 

للحراك جرت السبت يف العاصمة، وفق اللجنة 

الوطنية لإلفراج عن املعتقلني.

وأعيـد توقيف نشـطاء آخرين مسـاء األحد، 

بـ“شـاعر  امللقـب  بينهـم محمـد تجديـت 

االحتياطـي  حبسـهم  وتواصـل  الحـراك“، 

الثالثـاء وفق اللجنة التي تدعم املعتقلني عىل 

خلفية الحراك االحتجاجي.

وشارك يف تظاهرة الثالثاء حشد أكرب من ذلك 

الذي شـهدتها تظاهرة األسبوع املايض، وقد 

شّدد خاللها الطلبة عىل حرّية التعبري والحق 

يف التظاهـر، وتوّعـدوا بـ“مواصلـة الوقوف 

ضّد الفاسدين“.

والحـراك الجزائري الذي بـدأ يف فرباير 2019 

رفضاً لرتّشـح الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة 

جـذري  بتغيـري  يطالـب  خامسـة،  لواليـة 

لـ“النظـام“ السـيايس القائم منذ اسـتقالل 

البالد عام 1962.

وتّتهـم السـلطات الحـراك بأنـه ُمخرتق من 

نشطاء إسالميني هم ورثة الجبهة اإلسالمية 

لإلنقاذ (ُحلّت عام 1992) يسعون إىل إخراجه 

عن سـلمّيته وجرّه نحـو مواجهة عنيفة مع 

السلطة.

الزوراء / يوسف سلمان:
انعقـاد  النـواب  مجلـس  يعـاود 
جلسـاته االعتيادية ابتداًء من يوم 
السـبت املقبـل ، تمهيـدا  للمـيض 
بإقـرار الترشيعـات املهمـة خالل 
الجلسـات املقبلـة ، فيما كشـفت 
كتلـة ائتـالف دولـة القانـون عن 
إعدادهـا الئحـة قانونيـة للطعـن 
قضائيـا يف قانـون املوازنة العامة 
2021 ، وسـط اسـتمرار الحـراك 
النيابي إلعادة النظر بسـعر رصف 

الدوالر مقابل الدينار .
وتعليقـا عىل ذلـك، اكـدت اللجنة 
املالية النيابيـة ارصار وزارة املالية 
عىل عدم تغيري سعر رصف الدوالر 
امـام الدينار العراقـي، فيما اقرت 
انـه ال يوجد عائق فنـي لدى البنك 

الدويل يف تغيري سعر الرصف.
وقـال عضو اللجنـة، النائـب عبد 
الهادي السـعداوي، لــ“ الزوراء“: 
ان ” تغيـري سـعر رصف الـدوالر 
يمكـن ان يتـم عـرب التشـاور مع 
البنـك املركـزي“، مشـريا اىل ان ” 
تحديد 130 الف دينار لـ 100 دوالر 
سيكون مناسبا ومعقوال مقبوال ”

واضـاف ان ” املتـرضر الوحيد من 
ارتفاع الدوالر هو املواطن البسيط 
كون السلع ارتفعت بشكل كبري“. 
مبينا ان ” البنك الدويل غري معرتض 
عىل تغيري سـعر الرصف وال توجد 
اي اشكاليات او عقبات فنية، لكن 
وزارة املاليـة ال تـزال مـرصة عىل 

عدم تغيري السعر ”.
لكن العضو االخـر يف اللجنة املالية 
النيابيـة، محمـد الشـبكي، اعـاد 
التأكيد مجددا بـأن مجلس النواب 
ال يملـك الصالحيـة للتعامـل مـع 
الراميـة إلعادة  النيابيـة  املطالـب 
رفع سـعر الدينـار العراقـي أمام 
الـدوالر، وتضمينه بنـداً يف املوازنة 

الحالية التي اقرت مؤخرا.
 ،” الـزوراء  لــ“  الشـبكي  وقـال 
مؤخرا: ان ”اللجنة املالية تسـلمت 
طلبا رسـميـا مرفقا بتواقيع نواب 
كتـل مختلفـة، لكنهـا بقيـت كما 
هـي، ألن اللجنة املاليـة والربملان ال 
يملـكان أي صالحيـة يف تعديـل او 

اعادة سعر رصف الدوالر ”.
واضـاف ان ” اعـادة سـعر رصف 
الدينار العراقـي امام الدوالر إىل ما 

كان عليـه قبل كانون األول املايض 
يصعب تطبيقـه حاليا ألن املوازنة 
العامـة 2021  بنيـت عىل أسـاس 
هـذا السـعر 1450 ، وبخالف ذلك 
سـيرتتب اعـادة كتابـة اإليـرادات 
العامة بأسـعار رصف اليوم الحايل 

.”
ائتـالف  كتلـة  جـددت  باملقابـل، 
دولـة القانون تأكيدهـا اسـتمرار 
جهودهـا إلرجاع سـعر الرصف اىل 
ما كان عليه والدفاع عن الطبقات 
الفقـرية واملتوسـطة وذوي الدخل 

املحدود .
وعد النائب عن كتلة االئتالف، خلف 
عبد الصمد ان ” ما رصح به رئيس 
اللجنة املالية هـو عار عن الصحة 
ومجاف للحقيقة ويهدف اىل خلط 

االوراق ”.
واعلنـت رئاسـة مجلـس النـواب 
العامـة  املوازنـة  قانـون  إحالـة 
اإلتحادية لسـنة 2021 اىل رئاسـة 
الجمهورية للمصادقة عليه، وذلك 
بعـد ان صـوت مجلس النـواب، يف 
جلسـته املنعقدة االسبوع املايض، 
عىل مرشوع قانون املوازنة العامة 

االتحادية 2021 .
يأتي ذلك بعد ان افصحت االوساط 
النيابية عـن تفعيل طلب رسـمي 
إلضافـة  نائبـا   113 مـن  موقـع 
فقرات عىل مسودة قانون املوازنة، 
منها إلزام الحكومة والبنك املركزي 
بخفـض سـعر رصف الـدوالر إىل 

1300 دينار لكل دوالر.
وكان ائتـالف دولة القانـون اعلن 

انـه سـيقدم طعنـاً لـدى املحكمة 
االتحاديـة يف بعـض مـواد املوازنة 
التي اقرهـا الربملان مؤخـرا، منها 
سـعر رصف الـدوالر وشـمول من 
وصفـوا باملغيبـني واملفقوديـن يف 
قانـون مؤسسـة الشـهداء، وعدم 
املحارضيـن  تعيينـات  تضمـني 
املجانيني واملهندسـني والـ 30 ألف 

فرصة عمل ألبناء البرصة.
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عمان/ متابعة الزوراء:
أكـد العاهـل األردني امللك عبد اللـه الثاني يف 
رسـالة وجهها امس الخميس،إىل األردنيني، 
أن تحدي األيام املاضية لم يكن األصعب عىل 

الوطن لكنه كان األكثر إيالما.
وقـال ”إن األمري حمزة يف قرصه ومع عائلته 
وتحـت رعايتـي، وهـو التـزم السـري عـىل 
نهـج اآلباء واألجـداد“، مشـريا إىل أنه قررت 
التعامـل مع موضوع األمـري يف إطار األرسة 
الهاشـمية وأوكلـت هـذا املسـار إىل عمـي 
األمري الحسـن بن طالل.كما أضاف ”نواجه 
هذه التحديات كما فعلنـا دائما متحدين يدا 

واحـدة يف األرسة األردنية الكبرية“.وتابع ”ال 
يشء يقرتب مما شـعرت به من صدمة وألم 
كأخ وكويل أمر العائلة الهاشمية“، مؤكدا أن 
مسـؤوليته األوىل هي خدمة األردن وحماية 
أهله ودسـتوره وقوانينه. ويف سـياق متصل 
قرر نائب عام عمان السـماح باسـتثناءين 
اثنـني يف حظر النرش باملوضـوع املتعلق بويل 
العهـد األردني السـابق األمـري حمزة.وقرر 
النائـب السـماح بنـرش مـا يعرب عـن اآلراء 
وحرية الرأي والتعبـري، ضمن إطار القانون 
وأحكام املسـؤولية وخاصة املادتني 38 و39 
من قانـون املطبوعات والنـرش، يف املوضوع 

املتعلـق باألمري.وأضـاف أن ”حظر النرش يف 
املوضـوع املرتبط باألمري حمزة والذي صدر، 
يشـمل كل مـا يتعلـق بمجريـات التحقيق 
ورسيته وسالمته واألدلة املتعلقة به وأطرافه 
وكل مـا يتصـل بذلك“.وأشـار إىل أَن الحظر 
يسـتثني أيضـا الَترصيحـات الصـادرة عن 
الجهات الرسـمية بهذا الخصـوص، ويبقى 
القرار نافذا وسـاري املفعول حتى يصدر ما 
يقـرر خالفـا لذلك.وتنص املـادة 38 /ج من 
قانـون املطبوعات والنرش أنـه ”يحظر نرش 
ما يشكل إهانة الشـعور أو املعتقـد الديني، 

أو إثارة النعرات املذهبية أو العنرصية“.

وتنص املادة 39 من قانون املطبوعات والنرش 
عىل أنه ”يحظر عىل املطبوعة الصحفية نرش 
محارض التحقيـق املتعلقة بأي قـضية قبل 
إحالتها إىل املحكمـة املختصة، إال إذا أجازت 
النيابـة العامة ذلك، وللمطبوعـة الصحفية 
حق نرش محارض جلسات املحاكم وتغطيتها 
مـا لم تقـرر املحكمة غـري ذلك، حفاظا عىل 
حقوق الفرد أو األســرة أو النظـام العام أو 
اآلداب العامـة، ونطبق أحـكام الفقرة األوىل 
من هذه املادة عىل مراسـيل وسـائل اإلعـالم 
الخارجية وتطبق عليهم العقوبات املنصوص 

عليها من املادة (46) من هذا القانون“.

بغداد/ الزوراء:
العـراق  بـني  االسـرتاتيجي  الحـوار  انطلـق 
والواليـات املتحدة، امس االربعاء، عرب الدائرة 
املغلقـة، وفيمـا أكـد وزيـر الخارجيـة فؤاد 
حسني، أن العراق والواليات املتحدة اتفقا عىل 
تطويـر العالقـات يف جميع املجاالت، كشـف 
مستشـار االمن القومي قاسـم االعرجي عن 
مضمـون الحوار، فضال عـن تجديد الواليات 
املتحـدة تأكيدهـا عىل احرتام سـيادة العراق 
وسـالمة أراضيه وحرية التعبري التي يكفلها 

الدستور العراقي.
وقـال وزيـر الخارجيـة فـؤاد حسـني خالل 
مؤتمر صحفي مشـرتك مع مستشـار األمن 
القومي قاسم األعرجي تابعته ”الزوراء“: إنه 
”تم التأكيد عىل تطوير عالقتنا مع واشـنطن 

يف جميع املجاالت“. 
املتحـدة  والواليـات  ”العـراق  أن  وإضـاف، 
أكدا خالل الحـوار االسـرتاتيجي عىل تطوير 
العالقـات“، مبينـا أنـه ”تـم التأكيـد ايضـا 
عـىل رضورة اسـتمرار التواصل مـع الجانب 

األمريكي“. 
وإشار اىل أن ”الواليات املتحدة ساعدت العراق 

يف حربه ضد داعش اإلرهابّي“.
من جهته، قال مستشار األمن القومي قاسم 
األعرجـي، االعرجي خالل املؤتمـر الصحفي 
املشـرتك: إن ”الجانب األمريكي تعهد بسحب 

عدد مهم من قواته من العراق“. 
وأضـاف: ”تحدثنـا خالل الحوار عـن التقدم 
الـذي أحرزته قواتنـا يف مكافحـة اإلرهاب“. 
الفتـا اىل أنـه ”تـم االتفاق عـىل تـويل قواتنا 

األمنية مهمة محاربة داعش االرهابي“.
وتابـع أن ”العـراق أكـد عىل حمايـة الكوادر 
األجنبية“، مشـريا اىل أن ”الطرفني اتفقا عىل 

عدم وجود قواعد أجنبية يف العراق“. 
ولفـت اىل أن ”الجولـة الثالثـة مـن الحـوار 
كانـت ناجحة“، مبينا أن ”العراق أكد التزامه 
بحماية أفراد وكوادر البعثات الدبلوماسية“. 
ونوه األعرجي بأن ”الجولة الثالثة من الحوار 
االسـرتاتيجي كانـت بارشاف رئيـس الوزراء 
مصطفى الكاظمـي“، مؤكدا أنـه ”ال قواعد 

عسكرية أمريكية يف العراق“.
ويف السـياق ذاته، أصـدر الجانبـان العراقي 
واالمريكـي، البيـان املشـرتك حـول الحـوار 

االسرتاتيجي بني البلدين.
وفيما ييل نص البيان املشرتك: وفقاً التفاقية 
اإلطـار االسـرتاتيجي لعـام 2008 الخاصـة 
بعالقـة الصداقـة والتعـاون بـني جمهورية 
العـراق والواليـات املتحـدة االمريكية، ترأس 
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسني، ووزير 
الخارجية االمريكـي، أنطوني بلينكن، وفدي 
جمهورية العراق والواليات املتحدة االمريكية 
يف اجتماع لجنة التنسـيق العليا عرب املهاتفة 

املرئية االربعاء املوافق 7/4/2021. 
جدد الجانبان تأكيدهما عىل أهمية العالقات 
الثنائية القوية التي تعود بالنفع عىل الشعبني 
النقاشـات  وتناولـت  واألمريكـي.  العراقـي 
قضايا األمن ومكافحـة اإلرهاب، واالقتصاد 

السياسـية،  والقضايـا  والبيئـة،  والطاقـة 
والعالقـات الثقافيـة. كمـا شـارك يف الحوار 

ممثلون عن حكومة إقليم كردستان.
وجـدد البلـدان تأكيدهما عـىل اهمية مبادئ 
اتفاقية اإلطار االسرتاتيجي، وجددت الواليات 
العـراق  تأكيـد احرتامهـا لسـيادة  املتحـدة 
وسـالمة أراضيه وللقرارات ذات الصلة والتي 
صدرت عن السـلطتني الترشيعية والتنفيذية 

العراقية.
يـدركان  املتحـدة  والواليـات  العـراق  ان 
الصعوبات التي تسـبب بها فـريوس كورونا 
وتباطـؤ االقتصـاد العاملـي، وأعـادا التأكيد 
عـىل رشاكتهمـا االقتصاديـة القويـة. كمـا 
أثنت الواليات املتحدة عـىل الخطوات األخرية 
التـي اتخذتهـا الحكومـة العراقيـة الخاصة 
باالنضمـام إىل اتفاقيـة نيويـورك للتحكيـم 
وإدخال نظام ”منح التأشريات عند الوصول“ 
من اجل تعزيـز التجارة الدولية واالسـتثمار 
األجنبـي. ويعتـزم كال البلدين العمل بشـكل 
وثيق مع بعضهما فيمـا يلتزم العراق بتنفيذ 
اإلصالحات من اجل تنويع اقتصاده، وتحسني 
مناخ العمل، وتقديم املسـاعدة إلنشاء قطاع 

خاص أكثر حيوية. 
وجـدد الوفـد األمريكـي تأكيده أنـه بإمكان 
الرشكات األمريكية تقديم املساعدة يف تنويع 
االقتصـاد العراقـي مـن خالل االسـتثمار يف 
املشـاريع التي من شـأنها خلق فرص العمل 
يف  واملسـاعدة  العامـة  الخدمـات  وتحسـني 

تطوير موارد الطاقة يف البالد.
كمـا ناقـش البلـدان أهميـة زيـادة التعاون 
حيـث  كورونـا.  جائحـة  ملكافحـة  بينهمـا 
بتقديمهـا  األمريكيـة  الحكومـة  سـاهمت 
األمـوال لتجديـد وتجهيز مختـربات الصحة 
العامـة العراقيـة، وتربعها بأجهـزة فحص 
فريوس كورونا ومعدات الحماية الشـخصية 
باإلضافـة اىل تدريبها علماء األوبئة العراقيني 
عىل سـبل تحديد واالسـتجابة لحاالت تفيش 

املرض الحالية واملستقبلية.
كمـا أعربـت الواليـات املتحـدة عـن دعمها 
للجهـود التـي بذلها العـراق إلصـالح قطاع 
الطاقـة مـن اجـل توفـري طاقـة كهربائيـة 
رخيصـة بانقطاعـات اقل للمواطنـني. وأكد 
البلدان دعمهما لقرار العراق الخاص بتنويع 
مصـادر طاقته من خالل بناء وتقوية أوارص 
ودول  كاألردن  الجـوار  دول  مـع  العالقـات 
مجلـس التعـاون الخليجي، واملـيض قدماً يف 

مشاريع ربط الشبكة الكهربائية. 
وأشـار كل من العـراق والواليـات املتحدة إىل 
نيتهمـا املشـرتكة ملعالجـة حالـة الطـوارئ 
املناخية والعمـل معاً لتعزيز الطاقة النظيفة 
ومكافحـة تغري املناخ، بمـا يف ذلك العمل مع 
القطاع الخاص يف الواليات املتحدة، من خالل 
تنفيـذ املشـاريع التـي تعـزز تنميـة الطاقة 
النظيفـة، وتحسـني سـبل توليـد الكهربـاء 
باسـتخدام الطاقة الشمسية وتطوير كفاءة 
انتـاج الطاقـة، ومعالجـة الغـاز املصاحـب 
الستخراج النفط. ان مثل هذه املشاريع تزيد 

من املسـاهمة يف تنفيذ التزامات العراق تجاه 
اتفاقيـة باريـس للتغري املناخـي وهذا تطور 

ايجابي ترحب به الواليات املتحدة.
 وناقـش البلدان التعاون مع الهيئات العلمية 
االمريكيـة ملسـاعدة العراق يف تحسـني ادارة 
وحمايـة موارده البيئيـة والطبيعية بما فيها 
املـوارد املائية. كمـا رحبت الواليـات املتحدة 
بالتقـدم املحرز يف العالقـات ما بني الحكومة 
االتحادية يف العراق وحكومة إقليم كردستان 
بتوصلهمـا اىل اتفاق بشـأن املوازنة والطاقة 

والقضايا االسرتاتيجية األخرى.
وجددت الواليات املتحدة تأكيدها عىل احرتام 
سيادة العراق وسالمة أراضيه وحرية التعبري 
التـي يكفلهـا الدسـتور العراقـي. وناقـش 
الوفدان السـبل التي يمكـن للواليات املتحدة 
ان تدعم من خاللهـا الحكومة العراقية فيما 
يخص توفري الحماية للمتظاهرين السلميني 
ونشـطاء املجتمـع املدني وتحقيق املسـاءلة 
القانونيـة. ورحـب العـراق بدعـم الواليـات 
املتحـدة لالنتخابـات الربملانيـة مـن خـالل 

تمويلها بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق. 
واتجه البلدان بشـكل مشـرتك اىل تمديد الحد 
االقـىص ملـدة صالحيـة تأشـريات الدخـول 
للدبلوماسـيني والوفود الحكوميـة لتصل اىل 
عامني، وبالتـايل تقليص التأجيـالت االدارية 
يف كال البلدين، وسـيضمن ذلك سـهولة أكرب 
يف السـفر والتواصل املبارش بني الحكومتني. 
كمـا جددت الواليات املتحدة عزمها املسـتمر 
عىل دعم العراق يف التوصل لحلول دائمة فيما 
يخـص النازحـني داخليـاً بحيث تكـون هذه 
الحلول طوعية وآمنـة وكريمة، باإلضافة اىل 
تقديم املسـاعدة للفئات التي تعرضت لإلبادة 

الجماعية من قبل داعش. 
كما ناقـش البلدان العمل عـىل تحقيق املزيد 
مـن التقـدم يف مجـاالت التعـاون القضائي 

واستعادة املمتلكات ويف مكافحة الفساد. 
ومكافحـة  باألمـن  املتعلقـة  النقاشـات  يف 
اإلرهـاب أعاد الطرفـان التأكيد عىل رغبتهما 
املشرتكة بمواصلة التنسيق والتعاون الثنائي 
، كما اكد البلدان ان وجود القوات االمريكية يف 
العراق جاء بناءاً عىل دعوة الحكومة العراقية 
لغرض دعم القوات األمنية العراقية يف حربها 

ضد داعش. 
ويف ضوء تطور قدرات القوات األمنية العراقية 
توصل الطرفـان اىل ان دور القوات االمريكية 
وقـوات التحالف قـد تحـول االن اىل املهمات 
التدريبيـة واالستشـارية عـىل نحو يسـمح 
بإعادة نرش املتبقي من القوات القتالية خارج 
العراق، عىل ان يتفق الطرفان عىل التوقيتات 
الزمنية يف محادثات فنية مقبلة. يعكس هذا 
التحـول يف طبيعة مهمـات القوات االمريكية 
والقوات الدولية األخرى من العمليات القتالية 
اىل التدريب والتجهيز واملساندة نجاح رشاكتنا 
االسرتاتيجية ويضمن دعم الجهود املتواصلة 
للقـوات العراقية لضمـان ان داعش لن تهدد 

استقرار العراق مجددا.
 وجددت الحكومـة العراقية التزامها بحماية 

والبعثـات  الـدويل  التحالـف  وقوافـل  أفـراد 
الدبلوماسـية التابعة لدوله. وقد شدد البلدان 
عىل ان القواعد التي يتواجد بها افراد التحالف 
هي قواعد عراقية وهم موجودون فيها حرصا 
لدعـم جهـود العـراق يف الحرب ضـد داعش. 
وينوي البلدان مواصلـة املحادثات عرب لجنة 
عسكرية مشـرتكة لضمان انسجام عمليات 
التحالف الدويل مع احتياجات القوات االمنية 

العراقية، وبضمنها قوات البيشمركة.
امـا يف مجال التعليم العـايل والتعاون العلمي 
والثقايف، ناقشـت الحكومتان دعـم الواليات 
املتحـدة للجهود التـي يبذلها العـراق لتعزيز 
الجامعـات  مـع  بالتعـاون  العـايل  التعليـم 
-Fu (األمريكيـة من خالل برنامج فولربايت 

العـايل  التعليـم  رشاكـة  ومبـادرة   ،(bright
 Higher Education) األمريكيـة  للسـفارة 
Partnership Initiative)، والدعم األمريكي 
املوسـع ملبادرة الجامعات يف املناطق املحررة 

 .(Liberated Universities Initiative)
كما يعتزم البلدان تحديد سـبل إضافية لدعم 
خطـط العراق الرامية إلصـالح التعليم العايل 
وتعزيـز الـرشاكات الجامعيـة بـني العـراق 
والواليات املتحدة.  واستعرض الوفدان التقدم 
املحـرز يف جهودهمـا املشـرتكة للحفاظ عىل 
الرتاث الثقـايف الغني للعـراق والتنوع الديني 
وأكدا عزمهما عـىل التعاون إلعادة املمتلكات 
الثقافيـة العراقيـة التي أدخلـت اىل الواليات 
املتحـدة بشـكل غـري قانونـي، إىل مكانهـا 

الصحيح يف العراق. 
ومن امثلة ذلك اسـتعادة الحكومة العراقية، 
يف شهر آب املايض، أرشيف يعود لحزب البعث 
املحظور الذي كان محفوظاً بشـكل مؤقت يف 
مؤسسة هوفر (Hoover Institute). وقدمت 
وزارة الخارجية االمريكية املساعدة بتسهيل 
إجراءات نقل هذا األرشيف، حيث نقلت وزارة 
الدفاع االمريكية 6.5 مليون وثيقة إىل بغداد. 
وقـد ادان البلـدان االعمـال االجرامية لحزب 
البعث املحظور ضد الشعب العراقي. وناقش 
البلدان التقـدم الذي أحرز فيما يتعلق بمنحة 
-Smiths (أمريكية ملؤسسـة سميثسونيان 
nian Institute) خاصـة بمواصلة وتوسـيع 
 Nimrud Rescue) نمـرود  إنقـاذ  مـرشوع 
project)، دعماً ألهداف العراق بالحفاظ عىل 
الرتاث الثقايف. وناقش الوفدان االستفادة من 
املعارض االفرتاضية يف نرش املنجزات الثقافية 

والتاريخية للشعب العراقي حول العالم. 
يف الختام، جدد البلدان تأكيدهما عىل أهمية 
العالقة االسرتاتيجية بينهما وعزمهما عىل 
مواصلة اتخاذ الخطوات املناسبة لتعزيزها 
بما يخـدم مصلحة البلديـن ويحقق األمن 
واالسـتقرار واالزدهـار يف املنطقـة. كمـا 
رحبـت الواليـات املتحـدة بفرصـة اعـادة 
تأكيد وتعزيز رشاكتها مع العراق. وتتطلع 
الحكومتـان إىل مزيد من املناقشـات حول 
القضايـا املذكورة أعـاله يف اجتمـاع لجنة 
التنسـيق العليا للحوار االسرتاتيجي والذي 

سيعقد يف وقت الحق.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة والبيئة ان الوضع الصحي 
يف العـراق يف مواجهـة فريوس كورونـا «ما زال 

تحت السيطرة».
وقـال املحدث باسـم الـوزارة، سـيف البدر، يف 
ترصيح صحفـي: «اىل هذه اللحظـة الوضع ال 
يـزال تحت السـيطرة يف العراق وال تـزال وزارة 
الصحة قادرة عىل التعامل مع االصابات املتزايدة 

وال تزال لدينا آالف االرسة غري املشغولة».
وشـدد عـىل «مبـدأ الوقايـة»، داعيـاً اىل «أخـذ 
اللقـاح»، مؤكـداً ان «جميـع اللقاحـات آمنـة 

وفعالة ومن مناشئ رصينة».
ولفـت البدر اىل ان «قرار عـودة املدارس مرتبط 
بقـرارات اللجنة العليا للصحة والسـالمة، دون 
ان يكشـف تفاصيـل أكثـر»، عازيا ذلـك اىل انه 
«غري مخول بالتنويه حتى عن قرارات وزراته»، 
قائـًال إن :»القرار مرتبط بلجنـة عليا فيدرالية 

اتحادية يف رئاسة مجلس الوزراء».
وأضـاف «إصابـات األمس لم نكن مسـتغربني 
منها وكنا متوقعني حدوث هذا الرقم»، مشـريا 
اىل أن «وزيـر الصحة حذر مـن زيادة منذ العام 

املايض يف حال عدم االلتزام باالجراءات».
وشـدد البـدر عـىل ان «االجراءات التـي اتخذت 
والتـي انتقدهـا الكثـري من الشـارع ووسـائل 

االعالم إال انها منعت اآلالف من االصابات».
من جانب اخر، اصـدرت وزارة الصحة والبيئة، 

امـس االربعـاء، بيانـا بمناسـبة يـوم الصحة 
العاملي، مشـرية اىل أن جائحة كورونا أوضحت 
الفجـوة الكبـرية يف عدالـة توزيـع الخدمـات 

الصحية.
وجـاء يف بيان صـادر عـن وزارة الصحة تلقت 
«الـزوراء» نسـخة منـه: انـه «يف الوقـت الذي 
يحتفـل فيه العالـم بيوم الصحـة العاملي تحت 
شـعار {لقد حـان الوقت لبناء عالـم أكثر عدال 
وأوفر صحـة للجميع يف كل مكان} والذي يؤكد 
عىل أهميـة توفـري العدالة يف توزيـع الخدمات 
الصحيـة للجميـع بغـض النظـر عـن العـرق 

والجنس والديانة مع الرتكيز عىل الفئات األكثر 
حرمانا، نجـد إن جائحة كوفيـد -۱۹ أوضحت 
الفجـوة الكبـرية يف العدالة يف توزيـع الخدمات 
الصحيـة بما يضمن تحقيـق التغطية الصحية 

الشاملة». 
وتابـع البيان: «كذلـك أعطت رسـالة لكل دول 
العالم أنه البد من اإلسـتثمار يف تطوير األنظمة 
الصحيـة لتكـون أكثـر مرونـة وذات قابليـة 

لإلستجابة للطوارئ الصحية».
وأوضحـت الـوزارة «الـدروس املسـتنبطة من 
الجائحة وأهمية التعـاون بني الجميع وتوحيد 

الجهـود لتحييـد وتقليل اآلثار الجسـيمة لهذه 
الجائحة من خالل اإلهتمام واإلسـتثمار بالعلم 
والبحـث العلمـي للوصـول للطـرق الناجعـة 

للتصدي والخالص من األوبئة والتفشيات».
 وأكـدت عىل «أهميـة توخي العدالـة يف توزيع 
اللقاحات عىل الدول، وأن تكون متاحة للجميع 

للمساهمة يف تعزيز املناعة املجتمعية».
 وشـددت الوزارة عىل «رضورة إعتماد املصادر 
باسـتخدام  املتعلقـة  للمعلومـات  املوثوقـة 
اللقاحـات وآليـة الحصـول عليهـا وإسـتنادا 
الفئـات ذات االختطـار  لألوليـات وخصوصـا 

العايل».
وبحسـب البيان «يف النهاية البد لنا أن نثني عىل 
املالكات الطبية والصحية يف كل دول العالم التي 
بذلت جهودا إستثنائية خالل التصدي للجائحة 
والذيـن تعرضوا آلثـار الجائحة بسـبب ضغط 
العمـل وما نتج عنه من إجهـاد بدني أو إجهاد 
نفيس وخطـورة تعرضهـم وعوائلهم لإلصابة، 
باالضافـة اىل أن أغلبهـم قد تعرضـوا لالصابة 
وبعضهـم مـن فقـد حياتـه بسـبب اإلصابـة 
باملرض، وعلينا أيضا أن نسـتذكرهم يف كل عام 
كونهم أعطوا رسـالة بأن صحة اإلنسـان فوق 
كل اإلعتبارات األخـرى كونهم يواصلون العمل 
الـدؤوب يف مختلـف مفاصـل النظـام الصحي 
لتخفيف املعانـاة وزيادة فـرص حفظ األرواح 

واملكتسبات».

بغداد/ الزوراء:

أعلنت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة، امس 

األربعاء، إحباط محاولـة لتهريب مواّد 

كيمياويٍَّة منتهية الصالحية يف محافظة 

ميسـان، ُمبّينًة أنَّ تلك املوادَّ تمَّ إدخالها 

للبلد بطريقٍة ُمخالفٍة للقانون.

دائرة التحقيقات يف الهيئة، ويف معرض 

حديثهـا عـن تفاصيل العمليَّـة، أفادت 

بأنَّ «فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، 

الـذي انتقل إىل منفذ الشـيب الحدودّي، 

ن من إحباط ُمحاولة لتهريب مواّد  تمكَّ

كيمياويٍَّة (منتهية الصالحية)»، ُمشريًة 

إىل «ضبط املواّد يف موقع الطمر الخاصِّ 

بإتالفها إثر صدور قراٍر بذلك، بعد أن تمَّ 

إدخالها للعراق بصورٍة غري قانونيَّـٍة».

واضافـت الدائـرة إنَّ «العمليَّـة، التـي 

رة ضبٍط قضائيٍَّة،  َذت بناًء عـىل ُمذكَّ ُنفِّ

أسـفرت عـن تمكـن مـالكات املكتـب 

من إحبـاط محاولة إلعـادة إخراج تلك 

املـواد من موقع الطمـر بقصد إدخالها 

إىل األسـواق املحليَّـة»، مؤكـدًة «ضبط 

أوليَّات وُمعاملة االسترياد و(املنيفيس) 

وتفاصيـل معامالت اإلدخـال واإلخراج 

الگمرگي كافة».

وبيَّـنـت ت»نظيم محرض ضبٍط أصويلٍّ 

باملُـربزات الجرميَّة، وعرضه عىل قايض 

ـة بالنظر يف  محكمـة التحقيق املُختصَّ

قضايـا النزاهة يف ميسـان، الـذي قرَّر 

حراسـة املكان، لحني اتخـاذ اإلجراءات 

القانونيَّـة املناسبة».

وسـبق للهيئـة أن أعلنت عـن تنفيذها 

سـبع عمليَّات ضبـٍط يف منفذ الشـيب 

الحـدودّي، ُمبيِّنـًة ضبطهـا معامـالٍت 

گمرگـيَّـة وحمـوالٍت ُمخالفـة، وموادَّ 

ممنوعة من االسترياد.

بغداد/ الزوراء:

أرشف وزيـر الثقافـة والسـياحة واآلثار، 

حسـن ناظم، امـس االربعاء، عىل تسـليم 

نحـو ألـٍف مـن اللقـى اآلثاريـة مـن أحد 

مواطني محافظة كربالء املقدسة يف قسم 

االسـتالم باملتحـف العراقـي.. ويبلغ عدد 

القطـع ٩٣١ قطعـة آثارية تعـود لعصور 

تاريخية مختلفة ومهمة.  

تلقـت  بيـان  يف  الثقافـة  وزارة  وذكـرت 

«الزوراء» نسـخة منـه: أن «الوزير اشـاد 

باملواطـن الكربالئي عىل أمانتـه وعمله يف 

إعادة اللقى اآلثارية، وتسليمها إىل املتحف 

العراقي الذي سـيقوم بعرضها عىل اللجنة 

الفنيـة يف دائرة املتاحف العامة، التي تضم 

رقماً طينية، وأختاماً وألواحاً ولوحاً نذرياً 

مهماً، وقناني فخارية وأخرى مزججة».

ودعـا الوزيـر املواطنـني إىل «التعـاون مع 

الهيأة العامة لآلثـار والرتاث يف العمل عىل 

إعادة القطـع اآلثارية التي يتـم الحصول 

عليها إىل دائرة اآلثار والرتاث ومفتشـياتها 

يف املحافظـات ومعاونة قسـم االسـرتداد 

الـذي يبـذل جهوداً كبـرية يف اعـادة اآلثار 

العراقيـة املرسوقـة يف الداخـل والخـارج 

وفق االجراءات األصولية، وهذه ليس املرة 

األوىل، بـل العمـل مسـتمر إلعـادة الكنوز 

اآلثارية العراقية».

وبحسـب البيـان «حرض عملية التسـليم، 

كل من املدير العام محسن سدخان واملدير 

العام  للدراسات والبحوث قاسم السوداني 

واملدير العام لدائـرة التحريات والتنقيبات 

عيل عبيد شلغم، واملدير العام لدائرة الرتاث 

الدكتور أياد كاظم».

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس االربعاء، 
ُمصادقـة محكمـة التمييـز االتحاديَّــة عىل 
قـرار الحكـم الصـادر بالسـجن بحـق مدير 
مركـز گمــرك مطـار النجـف األرشف الدويلِّ 
األسبق؛ بعد قيامه بستلُّم رشوة مقابل تجاوز 

صالحياته الوظيفية.
دائرة التحقيقات يف الهيئة، ويف معرض حديثها 
عن القضيَّــة اليت حققت فيهـا وأحالتها إىل 
القضاء، أشـارت إىل أنَّ املُدان الذي كان يشغل 
منصـب مديـر مركـز گمــرك مطـار النجف 
األرشف الدويلّ سابقاً، قام بتسلُّم مبالغ ماليَّة؛ 
لقاء السماح بمرور أدويٍة ُمهرَّبٍة عرب املطار»، 
ُمبيِّنـًة أنـه ق»ام بإجراء الكشـف عىل (٤٠٠) 
لة باألدوية والسـماح بدخولها،  كارتونة ُمحمَّ
بالرغـم من أن املطار ال ُيَعـدُّ من ضمن املنافذ 
الحدوديَّة املُقرَّرة لدخول األدوية بحسب األمر 
الديوانـيِّ الصادر عن مكتـب رئيس الوزراء يف 

عام ٢٠١٩».
التمييـز  «محكمـة  أن  الدائـرة  وأضافـت 
االتحاديــة، التـي نظـرت القضيَّـة بعد عدم 
قناعـة وكيـيل املُـدان وطعنهما بالقـرار الذي 
ة  أصدرتـه محكمـة جنايـات النجـف املُختصَّ

بقضايا النزاهة، وجدت بعد التدقيق واملداولة، 
أنَّ قـرار الحكم  كان صحيحاً وموافقاً ألحكام 
القانـون، وقـرَّرت تصديـق القـرارات كافـة 

الصادرة بالدعوى». 
ة  وبيَّنـت أنَّ «محكمة جنايـات النجف املُختصَّ
بقضايا النزاهة أصـدرت يف (٢٠٢٠/١١/٣٠) 
حكمـاً حضورياً بالسـجن ملُدة عرش سـنوات 

عىل املدان؛ اسـتناداً ألحكام  البند ثانياً /١ من 
القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) وبداللة املواد (٤٧ و 

٤٨ و ٤٩) من قانون العقوبات». 
وكانـت هيأة النزاهة قد أعلنت يف ترشين األول 
عـام ٢٠١٩ عن تمكنهـا من إحبـاط محاولة 
تهريـب كميـات كبرية مـن األدويـة يف مطار 

النجف األرشف الدويل بصورة غري قانونية.

بغداد/ الزوراء:
اعلن الناطق باسـم القائد العام 
للقوات املسـلحة، اللـواء يحيى 
رسول، امس االربعاء، مقتل ٦٠ 
اهابيا من بقايا عصابات داعش 
بعملية تكتيك نوعي يف سلسـلة 

تالل حمرين.
تلقـت  بيـان  يف  رسـول  وقـال 
انـه  منـه:  نسـخة  «الـزوراء» 
«حسـب توجيهات القائد العام 
للقوات املسلحة، يواصل األبطال 
اإلرهـاب  ُمكافحـة  جهـاز  يف 
عملياتهـم النوعيـة واملتميـزة، 
وبعد إن انطلقت عملية {األسـد 

السـابق  الشـهر  يف  املُتاهـب} 
والتي أسفرت عن تدمري (١٢٠) 
كهفا ووكرا وقتل (٢٧) ُعنرصا 
مـن داعــش، والتـي هرب عىل 
أثرها بعـض العنارص اإلرهابية  
نحو سلسـلة تـالل حمرين بعد 
أن ضـاق بهم الحال يف سلسـلة 
جبـال قـرة جـوغ، فقـد تمكن 
رجـال جهاز ُمكافحـة اإلرهاب 
مـن رصـد تحـركات هروبهـم 
ولـم ُيطلـق النـريان عليهم من 
أجل كشـف املقرات البديلة التي 

سيلجأون لها».
وتابع: «فور إسـتقرارهم داخل 

أرسـل  البديلـة،  األوكار  هـذه 
ُمكافحـة  جهـاز  يف  أبطالنـا 
هـذه  أحداثيـات  اإلرهـاب 
الجويـة  القـوة  إىل  املضافـات 
العراقية البطلـة، والتي بدورها 
قامت بشـن قصـف مكثف عىل 
أوكار بقايـا داعـش بتاريخ ٢٥ 
آذار للعام ٢٠٢١ ليشـهد تدمري 
املقـرات البديلة التي لجئوا إليها 

بشكٍل كامل».
وأضاف رسـول «اليـوم بتاريخ 
هـذا  أن  نؤكـد   ٧/٤/٢٠٢١
القصف أسـفر عن مقتل ( ٦٠) 
إرهابيـاً مـن بقايـا عصابـات 

داعـش بعملية شـهدت تكتيكا 
نوعيا جديدا وُمحرتفا، باإلضافة 
بـني  املسـتوى  عـايل  لتنسـيق 
أبطال جهـاز ُمكافحة اإلرهاب 
ورجـال القوة الجويـة العراقية 

الشجعان».
وبـني أن «إن جهـاز ُمكافحـة 
اإلرهاب ُمسـتمر بوعـده ألبناء 
الشـعب العراقـي وللقائد العام 
للقوات املُسلحة بأن يقيض ُكلًيا 
عـىل بقايـا عصابـات داعــش 
اإلرهابيـة، وإن تطهـري أرضنـا 
املُقدسـة من هذه الرباثن قادٌم 

ال محالة».

ÚÓzó€a@pbflá©a@…ÌåÏm@¿@Ò7jÿ€a@ÒÏv–€a@ozöÎc@Úzˆbßa@Êc@pá◊c
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�bÓì«aÜ@60@›n”@Â‹»Ì@lbÁä�a@Úzœbÿfl@NNCáÌáu@ŸÓnÿmDÄi بغداد/ الزوراء:

أكد عضو لجنة التعليم النيابية، حسن 

املسـعودي، امس األربعاء، ان رصانة 

التعليم يف الجامعات والكليات يستلزم 

تأدية االمتحانـات الحضورية للطلبة 

يف املواد األساسية.

وقـال املسـعودي يف ترصيح صحفي: 

أن ”وزارة التعليـم، وبالتنسـيق مـع 

وزارة الصحة واللجنـة العليا للصحة 

والسـالمة، ارتـأت أن يكـون توفـري 

التباعـد االجتماعي يف توزيـع الطلبة 

وتوفري كل املستلزمات لحضور الطلبة 

ألداء املواد األساسية حضوريا ”.

اإللكرتونـي  “االمتحـان  أن  وأضـاف 

ال يـؤدي بالغـرض من حيـث رصانة 

التعليم يف الجامعات والكليات»، واشار 

اىل «ان قـرار االمتحانـات الحضورية 

يف املـواد الدراسـية األساسـية قـرار 

الجهات التنفيذية وليس قرارا صادرا 

عن مجلس النواب ”.

ونظـم املئات مـن طلبـة الجامعات، 

األسـبوع املايض، تظاهـرة أمام مقر 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف 

منطقة شارع النضال وسط العاصمة 

بغـداد مطالبـني بجعـل االمتحانـات 

إىل  الحضـور  مـن  بـدال  الكرتونيـة 

الجامعة تحسـبا من تفـيش فريوس 

كورونا.

بغداد/ الزوراء:

كشـفت خليـة األزمة النيابيـة عن اإلجـراءات الوقائية الخاصة بشـهر رمضان 

املبارك.

وقالـت الخليـة يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منه: ان «حظـر التجوال الجزئي 

سيبدأ بعد االفطار مبارشة». 

وبينت ان «يومي الجمعة والسبت يفرض فيهما الحظر الشامل».

بغداد/ الزوراء:

أعلنت دائرة اإلصالح العراقية التابعة 

لوزارة العدل عن إطالق رساح (٤٠٥) 

نـزالء خالل شـهر اذار املـايض لعام 

.٢٠٢١

وذكـرت وزارة العـدل يف بيـان تلقت 

«الـزوراء» نسـخة منـه: أن «دائـرة 

كافـة  اتخـذت  العراقيـة  اإلصـالح 

التدابـري واإلجراءات التي من شـأنها 

ترسيع وترية حركة التسـفري وتأمني 

النزالء إمام املحاكم».

وأضاف البيـان إن «مـالكات الدائرة 

كال من التسفري ونقل النزالء واللجان 

والحراسـات  واآلليـات  القانونيـة 

يومـي  بشـكل  تعمـل  والطـوارئ 

الـدوام  سـاعات  تعـدت  ولسـاعات 

القضايـا  متابعـة  بغيـة  الرسـمي 

والدعـاوى مـع الجهـات القضائيـة 

للترسيـع  العالقـة  ذات  والجهـات 

النـزالء،  رساح  إطـالق  بإجـراءات 

وحرصـا منهـا عـىل إتمـام العمـل 

بالشكل األمثل».

بغداد/ الزوراء:

أكدت وزارة النقل، امس األربعاء، بدَء العمل يف مرشوع القطار املعلَّق يف العاصمة بغداد 

قريباً.

وقال مدير إعالم الوزارة، حسـني الخفاجي، يف بيان اطلعت عليه «الزوراء»: إن ”خطط 

مـرشوع القطار املعلـق يف بغداد جاهزة، وهناك تنسـيق ومفاوضات مـع أمانة بغداد 

ذة، وجميع اإلجراءات بأتمَّ االستعداد وبانتظار بدِء العمل يف املرشوع لريى  والرشكة املنفِّ

النوَر قريباً“.

من جهة أخرى، أشار إىل ”تجهيز حافالت ذات الطابقني مكيفة وحديثة املنشأ يف شوارع 

بغداد، ما يسهم يف انفتاح خطوط جديدة لها داخل بغداد“.

وعـن اجراءات السـفر، بني الخفاجي أن ”االجراءات املتبعة معمـول بها يف دول العالم، 

واليسـمح بالسـفر إال بعد التأكد من إجراءات الفحص، والبدَّ من التشـديد حفاظاً عىل 

أرواح املواطنني من جهة وسمعة البلد من جهة أخرى“.
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بغداد/ الزوراء:

امـس  النيابيـة،  الخدمـات  لجنـة  نفـت 

االربعاء، وجود أي زيادة يف أسـعار بطاقات 

تعبئة الرصيـد يف الهواتف النقالة بعد اقرار 

املوازنة، محذرا من استخدام املوازنة ذريعة 

لرفع االسعار.

وقال عضـو اللجنـة، ازاد حميد شـفي، يف 

أن ”أسـعار بطاقـات  ترصيـح صحفـي: 

الشـحن كما هـي دون أي تغيري أو خفض 

للقيمة الفعلية الرصيد“.

وأضـاف أن ”هناك بعض ضعـاف النفوس 

وراء ارتفاع أسـعار بطاقات تعبئة الرصيد 

يف الهواتـف النقالـة ”، وأوضح «أن مجلس 

النـواب يخيل مسـؤوليته عـن أي ارتفاع يف 

أسعار تعبئة الرصيد ”.

مؤكدا أن ”اللجان النيابية املعنية ستناقش 

ملـف االتصـاالت وكذلك االرتفـاع الطفيف  

باسعار تعبئة الشـحن  الذي تناقلته بعض 

وسائل اإلعالم ”.

@Ô„aá‡®a@ÊbjõÃ€a@ëaãœ
بوقـت قيايس أنجـزت هيـأة التقاعـد الوطنية 
معامـالت املواطنـني الذيـن يراجعـون من أجل 
إنجـاز معامالتهم دون تأخري وتجـاوز الروتني 
القاتـل الذي يكبـل املواطن ويعقـد األمور عليه 
ويضطـره إىل مراجعـة العديـد من األقسـام.. 
ويسـعى رئيس الهيئـة من أجـل تحقيق منجز 
يف تجـاوز الروتـني وضمـان عيـش كريم ألرس 
املتقاعديـن، وبينمـا كان رئيس هيئـة التقاعد 
الوطنية، األسـتاذ إياد محمود، يمر عىل أقسـام 
الهيئة مستطلعا عمل املوظفني ورسعة اإلنجاز، 
كنت أتطلع اىل تلك الجهود التي أبهرتني وحفزت 
لدّي رغبـة معرفة التطـورات تلك واإلنسـيابية 
العاليـة التـي لو توافـرت يف بقية دوائـر الدولة 
لكان هناك تغيـري جوهري وفعال يف األداء يعزز 
الثقة لدى املواطن باملؤسسـة الرسـمية ويدفع 
إىل املزيد من العمل والجهد ليكون هناك شـعور 
متعاظـم بإمكانيـة تحقيق منجـز كامل يجعل 
املؤسسـة الرسـمية قريبة من املواطـن وفاعلة 
يف تلبيـة رشوط العالقـة بـني املواطـن والدولة 

ومؤسساتها. 
هيئة التقاعد الوطنية مؤسسـة إستثنائية ألنها 
تأخذ عىل عاتقها تقديم خدمات ملاليني املواطنني 
العراقيني، وعىل مستويات مختلفة، وهي تسعى 
إىل تطويـر أدائها وطبيعة الـدور الذي تلعبه من 
خـالل اإلرساع يف إنجـاز معامـالت املتقاعديـن 
الذيـن يمثلـون رشيحـة مهمة ال يمكـن الرتدد 
يف العمـل إلنجاز معامالتها ألنهـا قدمت للوطن 
خدمـات جليلة ولعقـود عدة، وأنهكـت حياتها 
وقدمت أجمـل أيام الحياة يف مؤسسـات الدولة 
ووصلـت إىل مرحلـة الراحة والرعايـة التي تقع 
عىل عاتق مؤسسـات الدولة املعنية، ويف املقدمة 
منها هيئة التقاعد الوطنية التي نشـهد التطور 
الكبري يف عملها وتسـهيل إنجاز املعامالت، والبد 
مـن التأكيـد عـىل دور رئيس الهيئـة يف كل ذلك 
والـذي يتابـع كل صغـرية وكبرية بنفسـه، وال 
يتجـاوز أي موضوع إال وتفحصـه وبحث فيه، 
وال يتهاون إطالقا ألنه يرى أن التهاون من شأنه 
إضعاف األداء، وبالتايل ال يتحقق الهدف املنشود 
والسـعي إىل التغيري والجديـة يف خدمة حاجات 
 املواطنني دون إستثناء أو تأخري أو تردد، خاصة 

أن الجميـع ينظـر إىل هيئـة التقاعـد بوصفها 
املؤسسة األقرب إىل رشيحة إجتماعية قدمت كل 
ما تستطيع لخدمة الوطن، ويف مختلف الظروف 

الصعبة التي مرت بها البالد. 
تحيـة تقدير وإعتـزاز لرئيـس هيئـة التقاعد، 
األسـتاذ إياد محمود، وللعاملني فيها، والتوفيق 

حليفهم ما داموا يف خدمة العراقيني.
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بغداد/ الزوراء:
توقع املستشـار املايل لرئيس الوزراء، مظهر 
محمـد صالـح، موازنـة تكميليـة يف عـام 

.2021
ان  صحفـي:  ترصيـح  يف  صالـح  وذكـر 
الجديـدة  االسـتـثـماريـة  ”املـشـاريــع 
الـتي وضعـت تـخـصـيـصاتها السـنوية 
رغـم  الحالــي  العـام  مــوازنـــة  فــي 
محـدوديـتـهـا تشكل واحدة من أساسيات 
تحريك النمو االقتصادي يف البالد، وستنطوي 
النفقات االسـتثمارية عىل توفري اآلالف من 
فرص العمل وتعظيم دورة األعمال واألصول 

يف نشاط السوق الوطني“.
وأضـاف ”يف حـال اسـتمرت أسـعار النفط 
بالتعايف ملـدة زمنية مطمئنة فإن مشـاريع 
اسـتثمارية جديدة إضافية سيتم اعتمادها 
وربما يتم اعتماد موازنة تكميلية إذا سـمح 
الـوقـت بـذلـك لتمتد ملـشاريـع استثمارية 
إضافية، واألمر مرتوك إلسرتاتيجية املوازنة 

وتقديراتها وبدائل التمويل“.
”فـــي  انـــه  الــى  صـالــح  ولـفــت 
الــوقـــت نفسـه تنطوي مخاطـر إقرار 
املوازنة عىل نقطتني األوىل انها سـنة تقرتب 
الـتـشــريـعية ومــع  االنتخابـات  مــن 
غـياب موازنــة عامة تشكل نفقاتها قرابة 

50 باملئة من الناتج املحيل اإلجمايل، يعني ان 
هنـاك ضبابية يف التخطيط املـالـي لـلبـالد 
ونـتـائـج منافسـة ترشيعية غري معروفة 
سـتطلق إشـارات قوية من حالـة الاليقني 

ملتخذي القرار يف القطاع الخاص“.
وأضـاف أن ”التأخـر يف إقـرار املوازنة يولد 

أجـواء من التحفظ يف نشـاط القطاع األهيل 
مـا يضيف آثارا شـديدة الخمـول عىل النمو 
حـرمـان  الثانيـة  والنقطـة  االقتصـادي، 
البـالد مـن النشـاط االسـتثماري والربامج 
الـتشـغيلـية املهمة وآثارها فــي حـركـة 
االقـتـصــاد  إدارة  االقـتصـاد وتوجهـات 

الــوطني، والـبلد هـو بـأمـس الـحاجـة 
لها المـتـصاص فــرص العمل الـفائـضـة 
يف سـوق العمـل، ذلـك يف ضـوء تـنـامـي 
معـدالت البطالـة بأكثر مـن مرتبة عرشية 
ومـســتويات الـفـقــر، كـذلــك تتطلب 
النشـاط  وتحريـك  اإلنفـاق  دورة  تعظيـم 
االقتصـادي املفـيض اىل مزيـد مـن فـرص 

العمل“.
وكان مجلس النـواب، أقر يف 31 آذار املايض 
املوازنة املالية االتحادية لعام 2021، بإجمايل 
نفقـات بلـغ 129 تريليون دينـار {نحو 88 
مليار دوالر}، فيما سـجلت عجـزا قدره 28 

تريليونا {نحو 19 مليار دوالر}.
كمـا تـم احتسـاب اإليـرادات املخمنـة من 
تصدير النفط الخام عىل أساس معدل سعر 
للربميـل 45 دوالرا، ومعـدل تصديـر قـدره 
3.250 ماليني برميـل يوميا.ويعتمد العراق 
عىل إيرادات بيع الخام لتغطية أكثر من 90 يف 
املئـة من نفقات الدولة، وهو ما وضع البالد 
يف أزمة ماليـة خانقة العام املـايض، نتيجة 
تراجع أسعار النفط باألسواق العاملية بفعل 

جائحة كورونا.
ويأتي إقرار املوازنة بعد انقضاء 3 أشهر من 
السـنة املالية الجارية، وسـيجري تطبيقها 

بأثر رجعي عىل األشهر الفائتة.

بغداد/ الزوراء:
أطلقـت منظمة العمـل الدوليـة والبنك 
املركـزي العراقـي، بدعـم مـن حكومة 
هولنـدا، مبـادرة جديـدة لإلدمـاج املايل 
املضيفـة  املجتمعـات  أجـل دعـم  مـن 
والنازحـني يف العراق. تسـتهدف املبادرة 
الشـباب العراقـي ورواد األعمال وكذلك 
الخدمـات  لتوفـري  القائمـة  الـرشكات 
املاليـة الرضورية جداً والتي تسـاعدهم 
يف تأسيس أعمالهم الخاصة وتطويرها، 
بيئـة  يف  األخـرى  الحواجـز  ومواجهـة 
األعمـال التي تعيـق الوصـول إىل العمل 

الحر الالئق.
تأتي هذه املبادرة ضمن الجهود املبذولة 
يف إطـار الرشاكـة مـن أجـل تحسـني 
إمكانيات النازحني واملجتمعات املضيفة 
(آفـاق) التي تسـعى لتحسـني الوصول 
اىل خدمـات التعليم والتوظيف والحماية 

االجتماعية لهذه الفئات.
الرسـمي  االفتتـاح  فعاليـات  انعقـدت 
لتعريـف الـرشكاء باملبـادرة الجديدة يف 
أربيـل وعـرب االنرتنت عن بعـد ، برعاية 
محافظ البنك املركزي العراقي مصطفى 
غالب مخيف وبحضور النائب للمحافظ 
عمار حمد خلـف. حرض االفتتاح وزيرة 
العمل والشـؤون االجتماعية يف حكومة 
اإلقليـم كويسـتان محمـد وممثلني عن 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية، وزارة 
الشـباب والرياضـة، ووزارة التخطيط. 
رشكاء  عـن  ممثلـون  حـرض  كذلـك 
منظمـة العمـل الدوليـة االجتماعيـني، 
وهانز أكربـوم القنصل العام للسـفارة 
الهولندية يف أربيـل، باإلضافة إىل رشكاء 

التنمويني وأصحـاب املصلحة  املنظمـة 
من القطاعني املرصيف واملايل.

ان هـذه املبـادرة األوىل يف العـراق التـي 
التدريـب والتمويل  سـتوفر للمسـتفيد 
والضمان معاً والتي تعد من مستلزمات 
نجاح املشاريع. إذ سيقوم البنك املركزي 
يتوفـري التمويـل مـن مبـادرة الــ(1) 
تريليون دينـار املتاحة لجميع العراقيني 
الراغبني بتمويل مشاريعهم وعن طريق 
املصارف املشـاركة، والضمـان من قبل 
منظمة العمل الدولية والرشكة العراقية 
للكفـاالت املرصفيـة، والتدريب من قبل 
منظمة العمل الدولية التي قامت بإعداد 

املدربـني والذيـن سـيقومون بدورهـم 
بتدريب املستفيدين من هذه املبادرة. 

وأثناء االفتتاح، تم تقديم اإلسـرتاتيجية 
الجديـدة لإلدمـاج املـايل يف العـراق التي 
أعدتها منظمة العمل الدولية والتي تقوم 
عىل ثالثة مسـتويات من التدخل وتدعم 

توسيع نطاق الوصول إىل التمويل.
أوالً: تدريب الشـباب والرشكات القائمة 
املاليـة  والثقافـة  األعمـال  إدارة  عـىل 
لتمكينهـم مـن إدارة شـؤونهم املاليـة 
وعالقاتهم مع البنوك واملؤسسات املالية 
بشكل أفضل؛ وإحالتهم إىل بنوك رشيكة 

للحصول عىل الخدمات املالية الالزمة.

ثانياً: بناء قدرات املؤسسـات املالية عن 
طريـق تدريـب موظفيهـم عـىل تقييم 
عـىل  والتعـرف  وتحليلهـا،  القـروض 
الخـربات الدوليـة يف تعميـم الخدمـات 
املالية، ومقدمي خدمات تطوير األعمال 
عرب تدريبهم عىل برامج تدريبية مختلفة 
املاليـة  والثقافـة  األعمـال  تطويـر  يف 
باسـتخدام منهجيـة التدريب يف منظمة 

العمل الدولية.
تمويـل  مـن  املبـادرة  تسـتفيد  ثالثـاً: 
”مبـادرة الــ 1 تريليون“ التـي أطلقها 
البنك املركـزي العراقـي لتقديم قروض 
لـرواد األعمـال املقرتحني مـن النازحني 

العراقيـني واملجتمعات املضيفة، والعمل 
عىل دعم البنك املركزي لتعزيز الشـمول 

املايل يف العراق.
وقـال هانـس اكربـوم، القنصـل العام 
”هـذه  أربيـل:  يف  الهولنديـة  للسـفارة 
املبادرة تمكن الشـباب مـن املجتمعات 
املهمشـة من إطالق طاقاتهم وتدعمهم 
يف تحقيـق طموحاتهـم.. بالتـوازي مع 
التدخالت األخرى من الرشكاء يف برنامج 
آفـاق، تسـاهم هذه املبـادرة ليس فقط 
يف دعـم التوظيف بـل أيضـا يف الوصول 
الحقيقـي اىل العمـل الالئـق مـن خالل 

تطوير القطاع الخاص“.
وقالـت د. مها قطاع، املنسـقة القطرية 
العـراق:  يف  الدوليـة  العمـل  ملنظمـة 
”وضعنا هـذه املبادرة ملعالجة مشـكلة 
بطالة الشباب من خالل تزويد الشابات 
والشـبان بأدوات ووسـائل إيجاد فرص 
عمل ألنفسهم ولغريهم من الشباب، بما 
يتوافق مـع أولويات الربنامـج الوطني 
للعمل الالئق.. وإىل جانب توفري وسـائل 
الوصـول إىل الخدمـات املالية الرضورية 
جـداً، مـن املهـم تزويدهـم بالتدريـب 
الالزم، ليصبحوا أفضل اسـتعداداً إلدارة 

منشآتهم وتطويرها“.
آفاق رشاكة عامليـة تضم منظمة العمل 
الدولية، واليونيسـيف، ومفوضية األمم 
املتحـدة لشـؤون الالجئـني، ومؤسسـة 
التمويـل الدولية، والبنـك الدويل وهدفها 
والتعلـم  واملشـاركة؛  الحمايـة  تعزيـز 
تأمـني  إىل  إضافـة  املهـارات؛  وتطويـر 
وصول النازحني وأفراد املجتمع املضيف 

إىل فرص مالية واقتصادية.

بغداد/ الزوراء:
رشعت وزارة الداخلية بنصب بوابات 
وصـاالت  املطـارات  يف  الكرتونيـة 
السـفر الربية والجويـة بالتزامن مع 
إكمـال مـرشوع الجـواز االلكرتوني 
املؤمـل العمـل بـه قريبـا بعـد توفر 

تخصيصاته.
وقال مدير مرشوع الجوازات باملديرية 
والسـفر  املدنيـة  لألحـوال  العامـة 
احمـد  اللـواء  الـوزارة،  يف  واإلقامـة 
عبـد السـتار، يف حديـث صحفي: ان 
”املديرية سـتبارش استخدام البوابات 
االلكرتونية التـي تحوي ميزات أمنية 
كثرية، أهمها اعتمادها عىل املعلومات 
 smart) التي تحويها الرشيحة الذكية

chip)  لكل مسافر“.
وأضـاف ان ”البوابة سـتفتح يف حال 
صحـة جميـع املعلومـات املوجـودة 
عـىل الرشيحـة ومطابقتها مـع تلك 
املوجـودة يف الحاسـبة املركزية، التي 
من الصعب التالعب بها أو تغيريها أو 
تزويرها“. مؤكدا ان ”البوابة لن تفتح 
يف حال وجود إشـارة منع من السفر، 
وجـود  أو  املعلومـات،  اختـالف  أو 

أي مـؤرشات أمنيـة أخـرى، وبالتايل 
فـإن البوابة سـتعمل كحـارس امني 

الكرتوني“.
وكانـت الـوزارة قد أعلنـت، منتصف 
العـام املـايض، أن العمل جـار بوتائر 
متصاعدة إلكمال آليات إطالق مرشوع 
الجواز اإللكرتوني خالل العام الحايل، 
إذ وفرت جميع مسـتلزمات ومعدات 
إنجاحه، وأهمها تخصيص 14 مليون 
إلكرتونيـة  بوابـة   40 إلنشـاء  دوالر 
حديثـة بجميع املطارات، التي يتطلب 

استخدامها العمل بالجواز اإللكرتوني 
الجديد. 

”املـرشوع  ان  السـتار  عبـد  وبـني 
سـيتضمن العمل بمرشوع التأشـرية 
(الفيزا) االلكرتونية التي سيعمل بها 
يف حال تطبيق العمل بمرشوع الجواز 
االلكرتوني“، الفتا إىل ان ”تطبيق هذا 
املرشوع املتطور والحديث، سيسـهم 
تتبعهـا  التـي  اإلجـراءات  بتسـهيل 
املديرية للسـماح بسـفر األشـخاص 

بكل يرس وآمان وموثوقية عالية. 

بغداد/ الزوراء:
انتقـد النائب عـن تحالف الفتح، فاضل الفتـالوي، القرارات 
التـي ألحقـت رضرا بالشـعب العراقـي، الفتـا اىل ان العائلة 
العراقيـة تعانـي وضعـا صعبا يف ظـل ارتفاع أسـعار املواد 

الغذائية والسلع والبضائع األخرى.
وقـال الفتالوي يف ترصيـح صحفـي: ان ”العائلـة العراقية 
تتحمـل أعبـاء كثـرية وكبـرية بسـبب سياسـات الحكومة 

وقراراتها التي زادت من مستويات الفقر بشكل كبري“.
وأضـاف ان ”بعض الكتل السياسـية لم تراع الوضع املعييش 
للمواطن، ولم تقف مع الرشائح الفقرية وخاصة ما ورد من 
بنود يف املوازنـة حددت سـعر رصف الدوالر“.وبني الفتالوي 
ان ”القـرارات الصادرة مـن الحكومة بشـأن تعديل الوضع 
االقتصـادي، لم تكن بجانب املواطن، بـل أضافت عليه أعباء 

كبرية وخاصة يف مجاالت الكهرباء والصحة والتعليم“. 

Ô€b®a@‚b»€a@¿@ÚÓ‹Ó‡ÿm@Ú„åaÏfl@…”ÏnÌ@ıaäåÏ€a@êÓˆã€@Ô€bæa@äbìnèæa

Ô€bæa@xbflÜ�€@ÒáÌáu@ÒäÜbjfl@Êb‘‹�Ì@ç◊ãæa@Ÿ‰j€aÎ@ÚÓ€Îá€a@›‡»€a@Ú‡ƒ‰fl

Úœb◊@ÚÌ5€aÎ@ÚÌÏßa@âœb‰æa@¿@ÚÓ„Î6ÿ€g@pbiaÏi@kó„

@bj»ñ@bÌÜbón”a@b»öÎ@Ô„b»m@ÚÓ”aã»€a@Ú‹ˆb»€a@Zkˆb„

بغداد/ الزوراء:
 عقـد محافظ البنـك املركزي العراقـي اجتماعاً مع القطـاع املرصيف الخاص 
بحضـور أمني بغداد عـالء معن.وأكد محافظ البنـك املركزي مصطفى غالب، 
خـالل كلمـة له يف االجتمـاع: ان للقطاع املرصيف الخـاص دورا مّرشفا يف دعم 
املبـادرات املجتمعية خاصـة يف الظرف االقتصادي الراهن الذي تعيشـه البالد 
والعالم . وبني املحافظ: ان البنك املركزي أخذ عىل عاتقه يف املبادرات املجتمعية 
األمور التي تهم دعم الثقافة وتمكني املرأة وتوفري فرص عمل للشباب وإعمار 
الـرصوح واملباني واملعالم الرتاثية ذات االهتمام من املجتمع وبما ُيحيي تراث 

بلدنا، وقد استجابت املصارف الخاصة بشكل كبري لهذه التوجهات الرائدة.
وأوضح املحافظ: ان البنك يسـعى يف مبادرته الجديدة إلعمار شـارع املتنبي، 
مركـز الثقافة يف بغداد، ومن املتوقع ان ُتسـهم هذه املشـاركات التي تقدمت 
بها املصارف الخاصة يف تطوير أهم معالم العاصمة بغداد إضافة اىل نشاطات 

مجتمعية أخرى.

بغداد/ الزوراء:
اعتربت عضو لجنة االقتصاد، النائبة ندى شـاكر جـودت، امس االربعاء، بأن 
التجار اسـتغلوا تغيري سـعر الدوالر برفع األسـعار بشـكل كبري يف األسـواق 
املحليـة، مطالبـة الحكومـة بارجـاع االسـواق التعاونيـة. وقالـت جودت يف 
حديث صحفي: ان ”التجار اسـتغلوا ارتفاع اسعار الدوالر لرفع اسعار السلع 
بشـكل كبـري وفاحش“، مبينة ان ”التجـار املوجودين حاليـا هم من طبقات 
وشخصيات متنفذة يف الدولة تسـتورد هذه املواد وتتحكم باألسواق“، مؤكدة 
ان ”ما موجود باألسواق مجرد واجهات خلفهم شخصيات متنفذة“. وتابعت 
ان عىل ”الحكومة ارجاع االسـواق التعاونيـة املدعومة من الدولة والتي كانت 
تسـيطر عليها وتدعـم املوظف واملواطن البسـيط بعيدا عن جشـع التجار“. 
واشـارت جودت اىل ان ”وزارة التجارة فشلت يف تخفيف االثر عن ارتفاع سعر 
الـدوالر بعد ان وقع املواطن فريسـة جشـع التجـار، إذ ان مفـردات البطاقة 
التموينيـة لم تتحسـن ووقعت هي االخرى فريسـىة الفسـاد“. ولفتت اىل ان 
”البطاقـة التموينيـة حالهـا حال ملف املوظفـني فيها ارقام كبـرية ومهولة 
وهنـاك ارس وهمية وفضائيون، وهناك من االرس لديها اكثر من بطاقة وارس 
خـارج العراق“، مشـددة عـىل رضورة ”تنظيم هذه البطاقة مـن خالل عمل 
قاعـدة بيانات صحيحة للعـراق ”. وكان البنك املركـزي العراقي قد قرر رفع 
سـعر بيع الدوالر للبنوك ورشكات الرصافة إىل 1460 دينارا، من 1182 دينارا 
للـدوالر الواحد، بهدف تعويـض تراجع اإليرادات النفطيـة الناجم عن تدهور 

أسعار النفط، مما ادى اىل ارتفاع االسعار يف االسواق املحلية بشكل كبري.

@‚b«@2021@ZÚÓ�–‰€a@pbvn‰æa
@bÓuÏ‹‰ÿn€a@äb‡rnéaÎ@Ún∏˛a

@Ú–‹n¨@�böÎã”@’‹�Ì@ÂÌãË‰€a
paäbÓè€a@ıaãí@bË‰Ói

›Ó‘r€aÎ@—Ó–©a@Òãój€a@ÔflbÇ@üb–Øa

بغداد/ الزوراء:
كشـف رئيـس مجلـس ادارة رشكة 
توزيـع املنتجـات النفطية، حسـني 
طالـب عبـود، امـس االربعـاء، عن 
خطة الرشكة يف استثمار التكنلوجيا 
الحديثة وتطبيق املعلومات يف تقديم 
الخدمـات للمواطنني وادارة العملية 

التوزيعية يف املفاصل كافة.
وقال طالب، خالل ترؤسـه اجتماعا 
ادارة  برنامـج  اسـتعراض  تضمـن 
املسـتودعات يف هيـأة توزيع بغداد: 
ان ”الرشكة ماضية يف اسـتثمار كل 
االمكانات لتحقيق هذه الغاية خالل 
العـام الحايل“، مبينا ان ”الرشكة قد 
قطعت شـوطا كبريا يف هذا املسـار 
وتمكنت من ادارة حركة الصهاريج 
 GPRS الحكومية عن طريـق نظام
الناقـالت  حركـة  بتعقـب  املعنـي 
الحكومية يف عموم البالد، باالضافة 
اىل اعتماد نظام الكرتوني يف احتساب 
الكلف، فضـال عن اعتمـاد البطاقة 
الوقودية املقـروءة الكرتونيا لتزويد 
املواطنني بالنفط االبيض التي حدت 
مـن التالعـب وخفضـت اسـتهالك 

الكميات، فضال عن برنامج الرقابة 
االلكرتونية للسيارات املجهزة بمادة 

زيت الغاز (الكاز)“. 
وبني طالـب ان ”الرشكة تعاني من 
وان  واملسـتندية،  الورقيـة  الـدورة 
والتطبيقـات  املعلوماتيـة  ادخـال 
الحديثة سيقلل الكلف ويحفظ املال 
العام من التالعب ويسـتثمر الوقت 
والجهد ويطور مـن اداء العاملني“، 
الفتا اىل ”تمتع الرشكة بجيل شبابي 
قـادر عـىل التعامل مـع املعلوماتية 
ومحـرتف يف التعامل مع التطبيقات 

االلكرتونية“.
واشـار اىل أن ”رئيـس مجلس ادارة 
الرشكـة كشـف عـن قـرب اطـالق 
تطبيـق (اجـراءات) عـىل الهواتـف 
معامـالت  تسـلم  مهتمـه  الذكيـة 
املواطنـني وارشـفتها وتحويلها اىل 
الجهـات املعنيـة واشـعار صاحـب 
وموعـد  املطلـب  بانتهـاء  الطلـب 
التسـلم“، مشـددا عـىل ”العاملـني 
بـرضورة تطوير املهـارات ومواكبة 
ذلـك معيـارا  التطـور، وان يكـون 

للتفاضل بينهم“.

بغداد/ الزوراء:
أطــلــق مــصــرف الـنـهـريـن اإلسـالمي خــدمــة تـمـويـل املشاريع 
املتوسـطة التـي تصل مبالغهـا اىل مئة مليـون دينار إضافـة اىل مرابحة رشاء 
سـيارات بمبالغ تصل اىل 60 مليون دينار. وكشـف مصدر مسـؤول يف املرصف 
عـن ان ”الحـد األعىل لتمويل املشـاريع املتوسـطة يصل إىل مئة مليـون دينار، 
بينما يكون األدنى عرشة ماليني دينار وذلك لتمويل رشاء البضائع، منوها بـأن 
نسـبة املرابحة عـن هـذه املبالـغ تـصـل إىل 7 بـاملـئـة، وبـفـتـرة ســـداد 
مـن خـمـس إىل ســبـع ســنـوات“. وأضاف املـصـدر ”ان املـصـرف وضع 
سـتة شــروط ضمن ضـوابـطـه؛ األول ان يتم تسـديد القسـط األول بعد 30 
يوما من تسـلم الزبون للبضاعة املطلوبة، والـثـانــي أن ال يقل عمر طـالـب 
التمويـل عـن 18عامـا وال يزيد عىل 55 عامـا. وتابع: أما الـرشط الثالث، فهو 
أن يقـدم طالب التمويل كفيـال أو أكثر من موظفي دوائـر الدولة يغطي صايف 
راتـبـه أو راتـبـيـهـمـا ضـعـف الـقـسـط الـشـهـري. مبينا ان املـصـرف 
اشـتـرط رابـعـا أنـه فـي حالة زيــادة مبلغ التمويل عىل 30 مليون ديـنـار، 
يـقـدم سـند عقار حديثا خاليا من إشـارة الحجز او الرهـن او املصادرة، وان 
تـكــون قيمته الـتـقـديـريــة تـزيـد عـلــى املـبـلـغ املـــراد تمويله بـ 
20 باملئـة ويتـم رهنه لصالـح املرصف قبـل التمويل املطلوب. وأشـار إىل: ”ان 
املـصـرف اشــتـرط خـامـســا ان يقدم دراســـة جــدوى اقـتـصـاديـة 
عـن املـشـروع املـمـول، من مكتب محاسبي (اسـتـشـاري) مختص معتمد 
من قبل نقابة املحاسـبني، ويعفى من ذلك من كان تمويله أقـل من 70 مليون 
دينار، بينما اشرتط سادسا تقديم عـروض للمواد من مجهز مختص وبأسعار 
السـلع املراد رشاؤها“. أمـا بـشـأن مـرابـحـة شــراء الـسـيـارات، فـأكـد 
املـصـدر: ان مـقـدار نسـبة الـربـح يبلغ 5 باملئة وبـمـدة ســداد 6 سنوات، 
مشرتطا ان ال يقل عمر طالب رشاء السيارة عــن 18 عـامـا وال يـزيـد عـلـى 
60 عــامــا، ويـسـتـحـق التسـديد بعد مـرور 30 يوما عىل تسليم السيارة 

للزبون مع إلزام طالب التمويل بتقديم كفيل واحد او أكثر.

بغداد/ الزوراء:
انخفـض سـعر نفط خام البـرصة الخفيـف والثقيل، أمـس األربعاء، بعد 
افتتاحه الثالثاء.. وانخفض نفط البرصة الخفيف املصدر آلسـيا إىل 62.53 
دوالرا للربميـل بمقدار 2.45 دوالر وبنسـبة %3.77 عن يوم الثالثاء، فيما 
سـجلت أسـعار خام البرصة الثقيل 60.39 دوالرا للربميـل بانخفاض بلغ 

نسبته 2.06%.
وسـجل سـعر النفط العربـي الخفيـف السـعودي 62.49 دوالرا للربميل، 
وسجل مزيج مربان اإلماراتي 62.04 دوالرا للربميل، وسجل مزيج سهران 
الجزائـري 61.62 دوالرا للربميـل، ، فيما سـجل بوني الخفيـف النيجريي 

62.24 دوالرا، وجرياسول االنغويل 62.43 دوالرا .
وكانت أسـعار النفط العاملية قد ارتفعت اليوم ليسـجل خام برنت 62.84 

دوالرا، وخام غرب تكساس األمريكي إىل 59.44 دوالرا.

@üÎã”@Òáˆbœ@Újè„@Üá±@ÂÌáœaã€a
@›ÓÁdn€aÎ@·Ófl6€a

@¿@ä¸Îá€a@äb»édi@—Ó–†@ b–mäa
ÜaáÃi@ÚñäÏi

بغداد/ الزوراء:
أعلـن مرصف الرافدين، امس األربعاء، ان نسـبة فائدة قروض ٥٠ مليون 
دينـار لرتميم وتأهيل الدور السـكنية للموظفـني و ٣٠ مليون للمواطنني 

تصل اىل ٥ باملئة.
ودعـا املكتـب اإلعالمي للمـرصف يف بيان تلقـت ”الزوراء“ نسـخة منه، 
املواطنـني واملوظفني اىل ”زيارة فروع املرصف لالطالع عىل التعليمات التي 

تم وضعها بخصوص قروض تأهيل وترميم الدور السكنية“.
كما وجه املرصف فروعه يف بغداد واملحافظات بتسهيل وتبسيط إجراءات 

الحصول عىل تلك القروض، حسب البيان.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار رصف الـدوالر، أمس األربعاء، بشـكل طفيف يف البورصة 
الرئيسـية يف بغداد.. وسـجلت بورصة الكفاح املركزيـة يف بغداد 147100 

دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
وكانت أسـعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باالٔسواق املحلية 
يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 147500 دينار عراقي، بينما بلغت أسـعار 

الرشاء 146500 دينار لكل 100 دوالر أمريكي.
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بغداد/ متابعة الزوراء
«فيفا»،  القدم  بكرة  الدويل  االتحاد  اعلن 
الوطنية  للمنتخبات  الجديد  التصنيف  عن 

لشهر نيسان.
وقفز املنتخب الوطني مركزاً واحداً، ليحتل 

املركز الـ٦٨ برصيد ١٣٥٢٫٨٢ نقطة.
وجاء أسود الرافدين يف املركز السابع عىل 

من:  كل  بعد  العربية  املنتخبات  مستوى 
وقطر  ومرص  واملغرب  والجزائر  تونس 

والسعودية.
جاء  اآلسيوية،  املنتخبات  مستوى  وعىل 
املنتخب الوطني يف املركز السابع أيضاً بعد 
الجنوبية  وكوريا  وإيران  اليابان  من  كل 

واسرتاليا وقطر والسعودية.

بغداد/ الزوراء
النسوية  اللجنة  مع  اجتماعا  بنيان)  (إياد  التطبيعية  الهيأة  رئيس  اليوم،  عقَد، 
أزهار محمد، وبقية   النسوية  اللجنة  العام محمد فرحان ورئيسة  األمني  بحضور 
دوري  نهائي  إلقامة  الالزمة  التحضريات  مناقشة  االجتماع  اللجنة.وتناوَل  أعضاء 
الصاالت والساحات املكشوفة، حيث يلتقي يف مباراة تحديد املركزين الثالث والرابع 
لكرة الصاالت فريقا البلدي وبالدي يف مباراة تقام يوم اإلثنني املوافق ١٢/٤/٢٠٢١ 
اليوم  ويف  والرياضة،  الشباب  وزارة  قاعة  عىل  صباحا  عرشة  الحادية  الساعة  يف 
النهائية بني فريقي القوة الجوية والزوراء عىل  وبالتوقيت نفسهما تجري املباراة 
قاعة األعظمية.وستجمع مباراة تحديد املركزين الثالث والرابع  للساحات املكشوفة 
فريقي شباب املستقبل وبالدي وتقام يوم االثنني املوافق ١٢/٤/٢٠٢١ عىل ملعب 
الشعب الدويل يف الساعة الحادية عرشة صباحا،  تعقبها عىل امللعب نفسه املباراة 
النهائية بني فريقي فتاة نينوى ونفط الشمال يف الساعة الواحدة ظهرا، بعدها يتم 
الشعب  ملعب  يف  واملكشوفة  الصاالت  دوريي  يف  الفائزة  الفرق  بني  الجوائز  توزيع 
واسعا  اهتماماََ  تويل  التطبيعية  إن  بنيان:  إياد  التطبيعية،  رئيس  الدويل.وقاَل 
للمباريات النهائية من أجل إظهارها بشكل مميز ومختلف كحال األلعاب واألنشطة 

األخرى الخاصة بكرة القدم العراقية.

@aç◊ãfl@‚á‘nÌ@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl
b–Óœ@—Ó‰óni@aáyaÎ
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البرصة/ اللجنة االعالمية 

امس  البرصة  محافظة  قاعة  عىل  ُعقَد 

الخاص  الصحفي  املؤتمر  األربعاء 

ملالعب  الخليجي   التفتيش  وفد  بزيارة 

العراق  َضمَن سعي   ، البرصة  ومنشآت 

الخامسة   بنسختها  البطولة  لتنظيم 

والعرشين. 

الوفد  عضو  وأداره   للمؤتمر  َقدَم 

العبودي  جليل  االعالمي  الخليجي  

بتعريف املتحدثني وهم محافظ البرصة 

الشباب  وزارة  وممثل  العيداني  أسعد 

الشيباني  حميد  والدكتور  عودة  أحمد 

رئيس وفد التفتيش الخليجي الذي عَرب 

لحفاوة  امتنانِه  عن  مقتضبة  بكلمٍة 

االستقبال وكرم الضيافة، مشريًا إىل أن 

محافظة البرصة ومحافظها  قدموا كل 

يشء  لتسهيل مهمة الوفد، وهي مهمة 

روتينية تشمل جميع الدول التي تتقدم 

بملفات تضييف البطوالت.

ملا  التام  رضاه  عن  الشيباني  وعَرب   

تحضريات   من  املرافق  والوفد  شاهدُه 

االخوة   إىل  اطمئنان  رسائل  ُتمثل   جيًدا 

يف اإلتحادات الخليجية بأن العراق أكمل 

سجلها  التي  املالحظات  وأن  عليه  ما 

الوفد هي مالحظات فنية عامة لنا ثقة 

تامة باتمامها يف الزيارة املقبلة .

العيداني  أسعد  البرصة  محافظ  وَجدَد 

واإلدارية  الفنية  البرصة  بمالكات  ثقتُه 

إنجاح  عىل  وقدرتهم  وجماهريها 

أن  إىل  مشريًا   األمثل،  بالشكِل  البطولة 

وزارة  بني  الواحد  الفريق  بروح  العمل 

والحكومة  التطبيعية  والهيئة  الشباب 

املحلية سهل كثريًا من عملنا عىل تجاوز 

الصعاب.

ملعب   إكمال  بشأن  سؤال  عىل  ورًدا 

َبنَي املحافظ أن الوقت لصالحنا  امليناء  

وامللعب وصل إىل درجه جيدة من اإلنجاز 

أيلول  بحلول  جاهزًا  يكون  أن  تؤهلُه 

املقبل . 

والرياضة  الشباب  وزارة  ممثل  وَعَرب 

الرتبية  دائرة  عام  مدير  عودة  أحمد 

جميع  بأن  ثقتِه  عن  والرياض،  البدنية 

اإلجابات التي وصلت للوفد عن املالعب 

وافية  طبيعية  كانت  وغريها  والفنادق 

بإقامة  تتعلق  مشكلة  آية  توجد  وال 

البطولة،  مشدًدا عىل أن الدعم من أعىل 

الوزير  وحضور  الدولة  يف  املستويات 

كلها  الوفد  ولقاء  البرصة  إىل  درجال 

وقوة  دافًعا  أعطت  مطمئنة،  رسائل 

لسري األمور يف االتجاه الصحيح.

بغداد/ متابعة الزوراء
تأهل الوحدة االماراتي إىل دور املجموعات 
 ٢-١ فوزه  بعد  آسيا،  أبطال  بدوري 
عىل  األربعاء،  امس  الزوراء  ضيفه  عىل 
بأبو ظبي، ضمن ملحق  آل نهيان  ستاد 

البطولة اآلسيوية.
وصعد الوحدة، للتنافس ضمن املجموعة 
بريسبوليس  تضم  والتي  الخامسة، 
الهندي،  وجوا  القطري  والريان  اإليراني 
من  املجموعة  مباريات  يستضيف  الذي 

١٤ إىل ٣٠ نيسان الجاري.
ولم  الحذر،  إىل  الفريقني  أداء  ومال 
الفرص  من  الكثري  األول،  الشوط  يشهد 
إسماعيل  فرصة  باستثناء  الخطرية، 
مطر قائد الوحدة، والتي أنقذها حارس 

الخصم يف الدقيقة ٢٧.
عالء  وضع  الثاني،  الشوط  انطالق  ومع 
بهدف  املقدمة،  يف  الزوراء  الزهرة،  عبد 

من رأسية جميلة، تعامل فيها بذكاء مع 
عرضية مثالية من حسني عيل يف الدقيقة 

.٤٧
للزوراء،  حرة  ركلة  رضغام،  وسدد 
وغريت  البرشي،  بالحائط  اصطدمت 
اتجاهها، وملسها حارس الوحدة، محمد 
الشاميس، وارتطمت يف العارضة، وأكملت 

مسارها إىل ركلة ركنية يف الدقيقة ٥٣.
ومرر فارس جمعة، مدافع الوحدة، كرة 
سحرية خلف املدافعني، إىل عمر خريبني، 
لينفرد بالحارس ويراوغه، ويضع الكرة 
هدف  مسجًال   ،٦٢ بالدقيقة  الشباك  يف 

التعادل ألصحاب األرض.
وتبادل العبو الوحدة، الكرة وسط دربكة 
لخليل  الكرة  لتذهب  الزوراء،  ملدافعي 
إبراهيم، الذي سدد بقوة يف شباك الفريق 
املباراة  لتنتهي   ،٧٧ الدقيقة  يف  العراقي 

بفوز أصحاب األرض ٢-١.

بغداد/ عيل عنب
يف  التنافس  هذا  نرى  لم  طويلة  مواسم  منذ 
اشتد  حيث  الطائرة  بالكرة  املمتاز  الدوري 
التنافس فيه وبات كل فريق يسعى لتحقيق 
فمن  جماهريه  وارضاء  وتطلعاته  اهدافه 
والثانية  االوىل  املرحلتني  منافسات  خالل 
وبلوغ  واملطلوبة  املتميزة  النتائج  وتحقيق 

املرحلة النهائية من البطولة.

(الزوراء) تواصلت مع مدربي الفرق الخمسة 
عربها  ليطلوا  الدوري  لقب  عىل  املتنافسة 
ملحبي فرقهم ويتحدثون عن وصولهم لهذه 
املرحلة وماذا اعدوا لها من خالل هذا التقرير 
واليوم  النرش  طريق  االول  جزءه  رأئ  الذي 
مخصص  واالخري  الثاني  الجزء  سيكون 
والرشطة  الجنوب  غاز  اندية  مدربي  لحديث 

والجيش.

عالء  الجنوب  غاز  فريق  مدرب  اكد  حيث 
املفقود   اللقب  عن  يبحث  فريقه  ان  خلف 
دور  يف  الكاملة  بالعالمة  فريقنا  تأهل  بعد 
املجموعات من خالل الفوز بجميع املباريات 
عرش  احدى  يف  فقط  اشواط  ثالثة  وخسارة 
مميز  مستوى  العبونا  قدم  حيث  مباراة 
وثبات باالداء ولكن هذا الفوز بهذا العدد من 
الالعبني  اغلب  لدى  االطمئنان  ولد  املباريات 
ماحصل  وهذا  الدوري  من  الثانية  املرحلة  يف 
االول يف محافظة  التجمع  مباريات  يف  دخلنا 
لثالث خسارات قاسية  السليمانية وتعرضنا 
تدريبي  ككادر  لنا  بالنسبة  صدمة  وكانت 
غاز  بحجم  فريق  كون  الالعبني  وكذلك 
من  متجانس  خليط  من  يضمه  وملا  الجنوب 
وبعد  متكاملة  بدالء  ودكة  والخربة  الشباب 
الثانية   للمرحلة  االول  التجمع  من  عودتنا 
ملعالجة  البرصة  يف  مكثف  معسكر  يف  دخلنا 
االخطاء التي وقعنا بها وبعدها قمنا بأجراء 
معسكر تدريبي يف مدينة اربيل ودخلنا بقوة 
اعاله  للمرحلة  الثاني  التجمع  مباريات  يف 
مباريات  بسبعة  الفوز   حققنا  لله  والحمد 
يف  نقف  ماجعلنا  وهذا  ثمانية  اصل  من 
مركز الوصافة بفارق مباراة واحد فقط عن 

يف  الخامس  املركز  يف  كنا  ان  بعد  البيشمركة 
من  اكثر  نقاط  نمتلك  ولكننا  االول  التجمع 

جميع االندية.
الرشطة  نادي  مدرب  اوضح  جانبه  ومن 
سلمان رزوقي ان فريقي قدم مباريات كبرية 
املوعد  يف  كانوا  والالعبني  متميزة  ومستويات 
املرحلة  يف  التجمعات سواء  مباريات  أغلب  يف 
هاومند  العبنا  تعرض  رغم  الثانية   او  االوىل 
املرحلة  من  االول  التجمع  يف  قوية  اصابة  اىل 
كثريا  خياراتنا  تقليص  اىل  ادى  الذي  الثانية 
يتعامل مع  ان  التدريبي  الكادر  استطاع  لكن 
الالعبني  تطبيق  وايضا  جيدة  بصورة  االمور 
ما مطلوب منهم يف املباريات نجحنا بتحقيق 
الرابع  املركز  يف  وضعتنا  انتصارات  تسعة 
نادي غاز جنوب  االنتصارات مع  بنفس عدد 
النهائية  املرحلة  مباريات  البحري   ونادي 
سندخلها بقوة ونعترب كل مباراة بمثابة نهائي 
الن نعرف جيدا خسارة اي مباراة من املحتمل 
بالدوري  الفوز  نحو  املنافسة  عن  تبعدنا  ان 
وسنكون ند قوي للجميع وطموحنا املنافسة 
املباريات  بتقديم  واالستمرارية  اللقب  عىل 

الكبرية وان شاء الله التوفيق حليفنا.
محمد  الجيش  نادي  مدرب  قال  جهته  ومن 

اىل  العريق  نادينا  عودة  االهم  ان  العيداني 
بأعداد  قمنا   ، املوسم  نبدأ  أن  وقبل  منصات 
البدنية  الناحية  من  متكامالً  اعداداً  الفريق 
منافسات  االخرى  خضنا  والنواحي  والفنية 
الدوري يف املرحلة االوىل وبعد انتهاء التجمعني 
املتكونة   الثانية  املرحلة  اىل  التاهل  استطعنا 
بعد   املرحلة  هذه  وخضنا  فرق  ثمانية  من 
من  بقوة  انفسنا  وقدمنا  ناريني  تجمعني 
بعد  وخاصة  الكبار  االندية  منافسة  خالل 
الذي  املمتاز  الدوري  اىل  الجيش  نادي  عودة 
واستطعنا  عديده  مواسم  منذ  غائبا  كان 
التي  الدوري  من  النهائية  املرحلة  اىل  التاهل 
الجميع  عىل  يخفى  ال  اندية  خمسة  تضم 
االخرى  املواسم  عن  يختلف  املوسم  هذه  ان 
لوجود خمسة فرق تنافس عىل اللقب بقوه 
سنلعب  العراقي  الجيش  يمثل  كفريق  نحن 
النهائيات كفريق مقاتل وشجاع للوصول  يف 
املستوى  عىل  والحفاظ  االوىل  املراكز  اىل 
اىل  تجمع  من  كان  الذي  لفريقي  التصاعدي 
نتعامل  وسوف  افضل   بمستوى  يظهر  اخر 
بكل جديه وواقعيه مع االندية املنافسة و نعد 
املنافسة  يف  للدخول  والالزمة  الكافية  العدة 

عىل اللقب املحيل.

بغداد/ متابعة الزوراء
توج فريق نادي الجيش بطال الٔندية العراق بألعاب القوى لفئة الرجال، 
والتي أقيمت عىل مدى ٣ أيام متواصلة عىل مضمار كلية الرتبية البدنية 

وعلوم الرياضة يف الجادرية، بمشاركة ١٦٣ ناديا لجميع الفٔئات.
وأسفرت النتائج لفئة الرجال عن فوز الجيش باملركز االٔول برصيد ٣٠٦ 
نقاط، وحل الرشطة وصيفا بعد أن جمع ٢٥٦ نقطة، فيما جاء امليناء 
 ١٥٧ برصيد  أوال  الجنسية  نادي  جاء  النساء  نقطة.وبفئة  بـ٨٢  ثالثا 
نقطة، والبيشمركة ثانيا بـ١٠٦ نقاط، ونينوى ثالثا برصيد ٩٥ نقطة.
أما لفئة الشباب فتوج الحلة أوال برصيد ٢١٥ نقطة، فيما جاء البرصة 

ثانيا برصيد ١٥٤ نقطة، والجيش ثالثا بـ١٢٤ نقطة.
نقطة،   ١٤٣ برصيد  أوال  االتصاالت  نادي  جاء  الشابات،  فئة  ويف 

والزعفرانية ثانيا بـ١١٢ نقطة، وبيشمركة ثالثا بـ٤٨ نقطة.
وتوج نادي الحلة بطال لفئة الناشئني برصيد ١٦٥ نقطة، ونادي عفك 

ثانيا بـ١٢٤ نقطة، والقوش ثالثا بـ٥٨ نقطة.
وفاز غاز الشمال بلقب فئة الناشئات برصيد ١٤٣ نقطة، وفتاة نينوى 

ثانيا بـ١٢٦ نقطة، والسالم ثالثا برصيد ١٠٣ نقاط.
يشار إىل أن البطولة شهدت تحطيم رقمني عراقيني االٔول بسباق ١٠٠م 
العداء حسني عيل ناهي من امليناء وبمسافة بلغت ١٠:٣٢ ثانية، والرقم 
بيشمركه  نادي  من  الدين  بهاء  جاوان  الالعب  الثالثي  بالوثب  االٓخر 

ملسافة بلغت ١١:٧٣مرت.
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بغداد / متابعة الزوراء/ استغنى نادي السويق العماني عن املدرب  حكيم شاكر.
ورحل املدرب حكيم شـاكر  عن فريق السويق العماني، بعد إلغاء املوسم الكروي يف عمان، قبل 

أيام.
وكتب السويق عرب حسابه الرسمي عىل تويرت امس األربعاء: شكرا حكيم شاكر، كفيت ووفيت 

يا حكيم.
وقاد املدرب حكيم شاكر فريق السويق لنهائي كأس السلطان، الذي خرسه أمام ظفار (١-٥)، 

وهي املباراة التي تسببت يف توجيه انتقادات للمدرب والالعبني.
وكان شاكر قد توىل تدريب الفريق بعد إقالة املدرب العماني سالم سلطان، يف شباط املايض.
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ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
االسـتاذ الكبري عيل رياح حل ضيفـا اىل جانب نجم 
الكرة العراقية السـابق حسـني سعيد  يف الربنامج 
الحـواري (الشـوط الثالـث) الـذي يبـث من عىل 
شاشـة قنـوات بـي إن سـبورتس، حيـث ناقش 
الربنامـج النتائـج التـي تمخـض عنهـا اجتمـاع 
الجمعيـة العموميـة لالتحاد العراقي لكـرة القدم الذي 

عقد يف العاصمة بغداد قبل ايام قليلة.
  ******************

االسـتاذ القدير ايـاد الصالحي تعـرض اىل ازمة 
صحية جعلته طريح الفراش لعدة ايام ، نسـأل 
الله العيل القدير ان يمن عىل اسـتاذنا الصالحي 

بالشـفاء العاجـل وان يعـود سـاملا معافـا اىل 
معشـوقته صاحبة الجاللة ملمارسـة عمله املهني 

من جديد.
  **********************

مذيـع النرشة الرياضية يف القناة العراقية االخبارية 
زياد الخفاجي اعلن عن اصابته بفايروس كورونا 
املسـتجد، امنياتنـا الصادقـة بالشـفاء العاجـل 
للعزيز الخفاجي وان يلبسـه الرحمن ثوب الصحة 
والعافية التامتني وان يعود لعائلته وملمارسة عمله 

املهني من جديد خالل االيام القليلة املقبلة.



قاد الكامريوني جويل إمبيد فيالدلفيا سفنتي سيكرسز للفوز عىل بوسطن 
سلتيكس للمرة الثالثة منذ بداية املوسم وهذه املرة ١٠٦-٩٦، فيما رد لوس 
بالفوز عىل  كليربز  أمام جاره  املوجعة  بـ»غضب» عىل خسارته  أنجليس 

تورونتو رابتورز ١١٠-١٠١ يف دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني.
وسجل إمبيد ٣٥ نقطة ليخرج سيكرسز منترصاً للمباراة الثانية منذ عودة 
مباريات   ١٠ عن  أبعدته  اليرسى  ركبته  يف  إصابة  من  الكامريوني  نجمه 

متتالية.
وهو الفوز الثالث يف آخر أربع مباريات لسيكرسز والخامس والثالثني من 

أصل ٥١ مباراة يف صدارة املنطقة الرشقية مشاركة مع بروكلني نتس.
وبمساهمة من داني غرين الذي أنهى اللقاء بـ١٧ نقطة، وصل الفارق بني 
الثاني يف مستهل سلسلة من  الشوط  اىل ٢١ نقطة يف  سيكرسز ومضيفه 

أربع مباريات متتالية خارج ملعبه.
وكان سلتيكس يمني النفس بتحقيق فوز ثالث توالياً للمرة األوىل منذ أوائل 
والعرشين رغم  السادسة  بتلقي هزيمته  األمر  به  انتهى  لكن  آذار/مارس 
بغياب  متأثراً   ،(١٧) براون  وجايلن  نقطة)   ٢٠) تايتوم  جايسون  جهود 

الوافد الجديد الفرنيس إيفان فورنييه بسبب بروتوكوالت فريوس كورونا.
بروتوكوالت  بسبب  سلتيكس  عن  فورنييه  يغيب  التي  الثانية  املرة  وهذه 

«كوفيد-١٩» منذ قدومه من أورالندو ماجيك يف ٢٥ آذار/مارس.
ولم يكشف املدرب براد ستيفنز إذا كان العبه الفرنيس مصاباً بالفريوس، 

لكنه توقع غيابه عن الفريق ملدة أسبوع عىل أقل تقدير.
الثالث حني تقدم ٥٢- الربع  بداية  اللقاء بشكل كبري يف  وحسم سيسكرز 
٣٧ إثر ١٥ نقطة متتالية دون رد من املضيف، وذلك بفضل ١١ نقطة من 
غرين، بينها ثالث ثالثيات، يف أمسية نجح خاللها يف ٥ من محاوالته الست 

من خارج القوس.
وبعد يومني عىل هزيمته املوجعة أمام جاره لوس أنجليس كليربز بفارق 
مباريات  تسع  أصل  من  الرابع  فوزه  ليكرز  حقق   ،(٨٦-١٠٤) نقطة   ١٨
خاضها حتى اآلن بغياب نجمه املطلق ليربون جيمس نتيجة إصابته بالتواء 
يف الكاحل، و١١ من أصل ٢٣ بغياب نجمه اآلخر أنتوني ديفيس املصاب يف 
املايض  قبل  املوسم  بطل  تورونتو  مضيفه  حساب  عىل  وذلك  الساق،  ربلة 

.١١٠-١٠١
وخاض ليكرز اللقاء بـ»غضب وأداء دفاعي عدائي» بحسب ما أفاد مدربه 

فرانك فوغل بعد مباراة حسمها فريقه فعلياً يف شوطها األول بتقدمه عىل 
رابتورز بفارق ٣٤ نقطة بفضل األداء الجماعي، إذ وصل سبعة من العبيه 
وماركيف   (١٧) تاكر   - هورتون  تالن  أبرزهم  أكثر،  أو  نقاط  العرش  اىل 
موريس (١٥) الذي غادر املباراة يف الربع الثالث نتيجة أخطائه الشخصية 

الخمسة.
ورغم جهود الكامريوني باسكال سياكام الذي سجل ١٧ من نقاطه الـ٢٧ 
األول حيث نجح يف محاولتني  الشوط  معاناته يف  األخري، معوضاً  الربع  يف 

فقط من أصل ١١، مني رابتورز بهزيمته الحادية والثالثني يف ٥١ مباراة.
وكان التسديد من خارج القوس مفتاح الفوز الثاني والثالثني لحامل اللقب، 
الربع  أواخر  يف   ٦٦-٣٢ ليتقدم  األوىل،  الـ١٨  محاوالته  من   ١٣ يف  نجح  إذ 
الثاني إثر ٧ نقاط متتالية من موريس، ثم ٦٨-٤٢ مع نهاية الشوط األول.

يكتف  ولم  رفيع  مستوى  من  «بتسديدات  تميز  فريقه  أن  فوغل  واعترب 
بلغ  مرتفعاً  لذلك حقق معدالً  املتوسطة، ونتيجة  املسافات  بمحاوالت من 

٤٥٪ (نسبة نجاح)».
وخالفاً لليكرز، عانى رابتورز الذي يفتقد جهود كايل الوري وفريد فانفليت 
خارج  من  كورونا،  فريوس  بروتوكوالت  بسبب  واتسون  وبول  لإلصابة 

أيام فقط  أربعة  بعد  الـ٣٣، وذلك  ٥ فقط من محاوالته  القوس ونجح يف 
من تحقيقه أكرب انتصار ألي فريق يف الدوري هذا املوسم بتغلبه عىل غولدن 

ستايت ووريرز ١٣٠-٧٧.
وقاد الرصبي نيكوال يوكيتش دنفر ناغتس لفوزه السابع توالياً والخامس 
يف  خاضها  دقيقة   ٢٧ خالل  نقطة   ٢٧ بتسجيله  مباراة   ١٨ آخر  يف  عرش 

املباراة التي حسمها فريقه أمام ديرتويت بيستونز ١٣٤-١١٩.
١١ تمريرة حاسمة، بمساندة فعالة  كما حظي يوكيتش الذي حقق أيضاً 
من مايكل بورتر جونيور (٢٥ نقطة) وويل بارتون (٢٤) يف مباراة وصل 
خاللها الفارق بني دنفر وضيفه حتى ٢٨ نقطة أمام ٤ آالف من مشجعيه.
تألق يف صفوف يساونز النجم العائد جرييمي غرانت الذي سجل ٢٩ نقطة 

خالل ٣٠ دقيقة، وصديق باي الذي ساهم بـ٢٥ نقطة.
الثامن يف آخر ١٠ مباريات، وجاء بنتيجة كبرية جداً  وحقق كليربز فوزه 
جورج  بول  الثالثي  بفضل   ١٣٣-١١٦ باليزرز  ترايل  بورتالند  ضيفه  عىل 
(٣٦ نقطة مع ٥ تمريرات حاسمة) وكاهي لينارد (٢٩ مع ١٢ متابعة و٧ 

تمريرات حاسمة) وريدجي جاكسون (٢٣ نقطة).
ويف ظل املردود املتواضع لنجم الفريق داميان ليالرد (١١ نقطة فقط)، برز 
 (٢٤) ماكولوم  دجاي  ويس  نقطة)   ٣٢) باول  نورمن  بورتالند  صفوف  يف 

لكن ذلك لم يكف كافياً لتجنيب فريقهما هزيمته العرشين يف ٥٠ مباراة.
وحقق غولدن ستايت ووريزر فوزاً مثرياً عىل ضيفه ميلووكي باكس ١٢٢-

١٢١ بفضل كييل أوبر جونيور الذي سجل رميتني حرتني يف آخر ٧,٧ ثانية 
من اللقاء، لريد عىل جرو هوليداي الذي وضع الضيوف يف املقدمة ١٢١-١٢٠ 

قبل أقل من ثالثني ثانية عىل النهاية.
األفضل  فيما كان ستيفن كوري  بـ١٩ نقطة،  اللقاء  أوبر جونيور  وأنهى 
و٤  متابعات   ٦ مع  نقطة  بـ٤١  التسجيل  حيث  من  ووريرز  صفوف  يف 
تمريرات حاسمة.ومن جهة ميلووكي ويف ظل غياب النجم اليوناني يانيس 
أنتيتوكونمبو إلصابة يف ركبته، كان هوليداي (٢٩ نقطة) وكريس ميدليتون 
(٢٨ مع ٧ تمريرات حاسمة) األفضل إال أن جهودهما لم تكن كافية ملنح 

فريقهما فوزه الثامن يف آخر ١١ مباراة والثالث والثالثني هذا املوسم.
ويف املباريات األخرى، فاز ممفيس غريزليز عىل ميامي هيت وصيف البطل 
١٢٤-١١٢، أتالنتا هوكس عىل نيو أورليانز بيليكانز ١٢٣-١٠٧، وشيكاغو 

بولز عىل إنديانا بايرسز ١١٣-٩٧.
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عاقـب االتحـاد األوروبـي لكرة القـدم، أوندري كوديـال مدافع 
سـالفيا براج التشـيكي، باإليقـاف مباراة واحـدة، بعد أن فتح 
يويفا تحقيقا ضد الالعب عقب إدعاءآت تتعلق بتوجيه إهانات 
عنرصية ضد جلني كامارا العب جالسجو رينجرز اإلسكتلندي.
وبعـد التحقيق، قـررت لجنة االنضباط بيويفـا، إيقاف كوديال 
بموجـب لوائح االنضباط، فيما يتعلق بإهانة العب أو شـخص 
آخـر خالل مباراة. وكانت الواقعة حدثت خالل مباراة الفريقني 
عىل ملعب رينجرز يف جالسـجو، والتي خرسها رينجرز يف إياب 
دور السـتة عرش ملسـابقة الدوري األوروبي. وأشـارت تقارير 
صحفية يف وقت سـابق إىل أن كامارا وزمـالءه يف فريق رينجرز 
ترصفـوا بشـكل غاضـب، وزعمـوا أن كوديال همـس بإيماءة 
عنرصيـة يف آذن كامـارا، وهو يدفع يده. ورفض سـالفيا براج 
التشـيكي مزاعم العنرصية واتهم جلـني كامارا بإهانة أوندري 

كوديال يف ممر خروج الالعبني عقب نهاية املباراة.

الرياضـة  وزارة  كشـفت 
تجـري  أنهـا  الفرنسـية 
منظمـي  مـع  محادثـات 
بطولـة فرنسـا املفتوحـة، 
األربـع  البطـوالت  ثانيـة 
الكـربى يف كـرة املـرضب، 
املقرر إقامتهـا عىل مالعب 
 23 بـني  غـاروس  روالن 

أيار/مايو والسـادس من حزيران/يونيو املقبلني، بشأن احتمال 
”تأخريها بضعة أيام“ ووضع ”رشوط استقبال الجماهري“.

وقالـت الـوزارة لوكالـة فرانـس بـرس إن ”محادثـات جاريـة 
مـع املنظمني بشـأن رشوط اسـتقبال الجماهـري“، مضيفة أن 
”مناقشـات قائمـة بشـأن تأخري لبضعـة أيام“. وذكـر الرئيس 
الجديـد لالتحاد الفرنيس لكرة املـرضب جيل موريتون يف أواخر/

آذار مـارس الفائت أنه يعمل عىل جميع السـيناريوهات تقريًبا، 
مشـرًيا إىل أن الوحيـدة التي ”لم يجرؤ“ عـىل التفكري بها هي تلك 
الصارمة: سـعة استيعابية بنسبة 100 يف املئة أو اإللغاء الكامل.

وقـال الرجل الذي وصل إىل رئاسـة االتحاد يف 13 شـباط/فرباير 
”حتى الوقت الراهن، نحن يف سـباق، البطولة ال زالت يف موعدها 
املحدد. ولكن إذا أعلنوا اإلغالق الشـامل خالل شـهرين، سنضطر 
التخاذ تدابـري“، حيث قد يكون اإللغاء السـيناريو األسـوأ ولكن 
”ال أجرؤ عىل تخيل ذلك“. يف العام 2020، تأجلت البطولة أشـهراً 
عدة بسـبب جائحة فريوس كورونا قبـل أن تقام أخريًا يف أيلول/
سـبتمرب بحضور ألف شـخص يومًيا، فيما تقام كل املنافسـات 

الرياضية حالًيا يف فرنسا ولكن خلف أبواب موصدة.

تمتاز نسـخة املوسـم الجاري من الـدوري األوروبي 
السـاحات  بـاع طويـل عـىل  ذات  4 فـرق  بوجـود 
األوروبية، وفرق أخرى صاعـدة، تتنافس فيما بينها 
مـن أجل بطاقة التأهل إىل املربع الذهبي وتجاوز دور 

ربع النهائي اليوم الخميس.
ويصطـدم أياكـس وآرسـنال ومانشسـرت يونايتـد 
وروما، بكل من فياريال ودينامو زغرب وسالفيا براج 
وغرناطـة، واألخري يظهـر للمرة األوىل يف املنافسـات 
األوروبيـة ويعـد الحصـان األسـود يف نسـخة العام 

الجاري من يوروبا ليج.
وتمثل كرة القدم اإلنجليزية واإلسبانية نصف الفرق 
الثمانيـة، بواقـع ممثلـني لـكل دوري، وإضافـة إىل 
اليونايتد وآرسنال من إنجلرتا، وغرناطة وفياريال من 
إسبانيا، تظهر كرة القدم الهولندية بأياكس، ويدافع 
رومـا عن الكرة اإليطالية، بينمـا يمثل دينامو زغرب 

الكرة الكرواتية، وسبارتا براج الكرة التشيكية.
ومـن بني هـؤالء جميعا، سـبق لفريقـني فقط رفع 
الـكأس؛ أياكـس يف 1992، ومانشسـرت يونايتـد يف 
2017، كما وصل آرسـنال إىل النهائي يف مناسـبتني، 
وكذلـك رومـا مرة وحيـدة، لكنهمـا فشـال يف انتزاع 

اللقب.
ويخـوض الفريـق األندليس تحديا قويـا خاصة وأنه 

يصطدم باملانيو املدجج باألسـماء الالمعة تحت إمرة 
أويل جونـار سولسـكاير والذي بلغ هـذه املرحلة عىل 

حساب ريال سوسييداد وميالن. 
ورغم أن هذه هي أول مشاركة للفريق األندليس، لكن 

غرناطـة نجح يف بلوغ ربـع النهائي مقصيا نابويل يف 
طريقه، يف املقابل يتسلح الفريق اإلنجليزي بالتاريخ 
واأللقاب التي تضـم دوري األبطال 3 مرات والدوري 

األوروبي يف 2017.
ويمني فياريال نفسـه بحجز بطاقة التأهل إىل نصف 
النهائـي رغم أنه سـيخوض مواجهـة غري مضمونة 
مـع دينامو زغـرب الذي فاجأ توتنهـام وأخرجه من 
البطولـة، إال أن أبناء املدرب أونـاي إيمري يبدو أنهم 
عازمني عىل مواصلة السـعي نحـو اللقب، خاصة أن 

منافسه الكرواتي لم يسبق أن تخطى ثمن النهائي.
بينمـا تنطـوي مواجهـة أياكـس ورومـا عـىل لقاء 
بـني فريقـني عريقني كانـت لهما صـوالت وجوالت، 
ويحـاوالن اآلن إحياء أسـطورتيهما مـن جديد حيث 
سـبق للفريـق الهولنـدي التتويج بـدوري األبطال 4 
مـرات، وتعد هـذه املواجهة هي األكثـر توازنا يف ربه 
النهائي. من ناحيته يعمل آسنال عىل تأكيد وضعيته 
كمرشـح للفوز والتأهل عىل حسـاب سـالفيا براج، 
وسـيحاول كـرس عقـدة النهائـي الذي وصلـه له يف 
2000 و2019 قبـل أن يخرس اللقـب، بينما يعد براج 
أحد مفاجآت هذا الدور أيضا بعد أن أخرج ليسـرت يف 
دور الـ16 ثم رينجرز، وسبق أن وصل لنصف النهائي 

مرة واحدة يف 1996.
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أعلن فريق مانشسـرت سـيتي اإلنكليزي عن تمديـد عقد نجمه 
وصانع ألعابـه، البلجيكي الدويل كيفـني دي بروين، وذلك حتى 
عام 2025. ويقدم دي بروين أداًء متميزاً مع الفريق السـماوي 
هذا املوسم إذ شارك يف 33 مباراة يف كل املسابقات سجل فيها 8 

أهداف وأهدى 16 تمريرة حاسمة.
وانضم دي بروين إىل مانشسـرت سـيتي قادماً من فولفسـبورغ األملاني يف 
30 آب/أغسـطس عـام 2015 وذلك بعـد تجربة احرتافيـة أوىل يف الدوري 

اإلنكليزي مع تشيليس.

يقـول العـب الوسـط برونـو فرنانديـز، إن 
مانشسـرت يونايتـد فريـق بطـوالت وحث 
زمـالءه عـىل تجـاوز الـدور قبـل 
النهائي يف الدوري األوروبي.
الربتغايل  الدويل  وأصبح 
مـن أبـرز الالعبـني 
منـذ  يونايتـد،  يف 
مـن  انضمامـه 
تنج  ر سـبو
العام  لشـبونة 
مقابل  املايض، 
مليـون   55
 65) يـورو 
دوالر)،  مليون 
 35 وسـجل 
وصنع  هدفـا 
 68 يف   22
مباراة يف كل 
املسابقات.

لكنـه لم يفز بلقب حتـى اآلن مع بطل الدوري 
اإلنجليـزي 20 مـرة، رغـم بلـوغ الـدور قبـل 
النهائـي يف كأس االتحـاد والـدوري األوروبـي 
املوسم املايض، وأيضا قبل نهائي كأس الرابطة 

هذا املوسم حيث خرس أمام مانشسرت سيتي.
وخـرج يونايتـد، الـذي كان آخـر لقـب أحرزه 
حني فاز بالـدوري األوروبي يف 2017، من دور 
الثمانية لكأس االتحاد اإلنجليزي أمام ليسـرت 
سيتي الشهر املايض، وودع دوري أبطال أوروبا 

من دور املجموعات يف كانون األول/ديسمرب.
لكن أمام الدويل الربتغـايل صاحب الـ26 عاما، 
فرصة للفوز بلقب الدوري األوروبي، وسيواجه 
الثمانيـة،  غرناطـة اإلسـباني يف ذهـاب دور 
اليـوم الخميس.وقال فرنانديز لوسـائل إعالم 
بريطانيـة: ”ال نفكر يف أي أشـياء أخرى يف هذا 
النـادي. يونايتـد فريـق بطـوالت وكل تركيزه 
ينصب عىل هذا األمـر. بلغنا الدور قبل النهائي 
لـكأس الرابطة وخرسنا أمام سـيتي لكن هذا 
األمـر ليـس كافيـا، نرغب يف خـوض مباريات 

نهائية والفوز بألقاب“.وأضاف الدويل الربتغايل: 
”لـن نتحمل خسـارة املزيد من النقـاط مثلما 
حدث يف ملعبنا لكننـا أصبحنا يف املركز الثاني. 
يف بداية املوسم لم يكن يتخيل الكثري من الناس 
أننـا سـنصبح يف املركـز الثاني“.وأتـم: ”بعـد 
مباريـات قليلة وبداية سـيئة لم يتخيل أحد أن 
يصل يونايتد لقمة الرتتيب لكننا تجاهلنا كالم 
الناس، وتحلينا بالثقة يف أن األمور ستتحسـن 
وهو ما حـدث بالفعل. لم نصـل بعد إىل أفضل 

مستوياتنا لكننا نتحسن“.
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قاد الربازييل فينيسـيوس جونيور فريقه ريال مدريد اإلسباني 
للفـوز عىل ضيفه ليفربول اإلنكليزي 3 - 1 يف ذهاب ربع نهائي 
دوري أبطال أوروبا.وملع نجم فينيسـيوس بشـكل الفت عندما 
سـجل ثنائية من أهداف فريقه الثالثـة (27 و65) بينما تكفل 
أسينسـيو بهدف .(36) ورفض املرصي محمد صالح أن يخرج 
دون وضـع بصمته يف املباراة بتسـجيله هدف إبقاء األمل (51) 
عندمـا كان ريال مدريـد متقدماً بهدفني دون رد.ويشـكل هذا 
االنتصـار دفعة كبـرية لكتيبـة الفرنيس زين الديـن زيدان قبل 
مباراتهم املنتظرة أمام برشـلونة السـبت املقبل، كما بات بطل 
إسـبانيا قريباً جداً مـن نصف نهائي أبطال أوروبـا قبل مباراة 
العـودة أمـام الريـدز األربعاء املقبل.ونجح مانشسـرت سـيتي 
اإلنكليزي بتخطي ضيفه بوروسـيا دورتمونـد األملاني بنتيجة 
غري مطمئنة 1-2، يف ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم عىل ملعب االتحاد يف مدينة مانشسرت. وسجل سيتي أوالً 
يف الدقيقة 19 عرب قائده البلجيكي كيفني دي بروين، لكن الزائر 
األملاني عـادل النتيجة عرب القائد أيضاً ماركـو ريوس 84، قبل 
أن يعيد فيل فودين األمور إىل نصابها بالنسـبة لسـيتي ويوقع 

عـىل هـدف الفـوز 90.يذكر أن لقـاء اإلياب يقـام يوم -14
2021-4 يف معقل دورتموند سـيغنال إيدونـا بارك. ويبحث 

سيتي عن فك العقدة التي الحقته منذ وصول املدرب اإلسباني 
بيب غوارديوال يف العام 2017 حيث خرج من الدور ربع النهائي 

يف املواسـم الثالثة األخرية، وال سـيما أنه يقدم مسـتويات 
هائلة هذا املوسـم إذ ينافـس عىل رباعية تاريخية 

كونه يسـري بخطـى ثابتة نحـو لقب ثالث 
يف الـدوري املمتـاز يف أربعة مواسـم 

بابتعـاده 14 نقطـة يف الصدارة، 
الـكأس  نهائـي  نصـف  وبلـغ 

املحلية ونهائي كأس الرابطة 
حيث يلتقي توتنهام يف وقت 

الحق من الشهر الحايل.
وحقق سـيتي فوزه الـ27 

يف مبارياته الـ28 االخرية 
يف مختلف املسابقات.

ظهـور  آخـر  وكان 
املربـع  يف  لسـيتي 

يف  الذهبـي 
2015- موسـم 
بقيـادة   2016
األوروغويانـي 
يـل  نو ما
ينـي  بيليغر

خـرج  عندمـا 
أمام ريـال مدريد 

اإلسباني.

لحق موناكو بباريس سان جريمان إىل الدور ربع النهائي ملسابقة كأس فرنسا يف كرة القدم بفوزه 
الصعب عىل ضيفه متز ٥-٤ بركالت الرتجيح (الوقت األصيل صفر-صفر) يف موناكو.

فمنذ  الكؤوس،  مسابقات  يف  الرائع  سجله  كوفاتش  نيكو  اإلمارة  لنادي  الكرواتي  املدرب  وواصل 
بداياته يف البوندسليغا مع أينرتاخت فرانكفورت وبعد بايرن ميونيخ حقق ٢٢ فوزاً يف ٢٣ مباراة يف 
مسابقات الكؤوس الوطنية: ١٩ من أصل ٢٠ يف أملانيا (خسارة واحدة كانت مع فرانكفورت أمام 
اىل ربع  املتأهلني  أول  بوروسيا دورتموند) و٣ من أصل ٣ يف فرنسا. وكان باريس سان جريمان 
النهائي عندما تغلب عىل ليل ٣-٠ يف ١٧ آذار/مارس املايض يف مباراة مقدمة عن دور الـ١٦ بسبب 
أبطال أوروبا حيث سيحل ضيفاً عىل بايرن ميونيخ األملاني أمس  مشاركته يف مسابقة دوري 
األربعاء يف ذهاب ربع النهائي. وأستكمل الدور ثمن النهائي أمس االربعاء بلقاءات سيدان من 
الدرجة الوطنية الثانية مع أنجيه، ورومييل فاليري من الوطنية الثانية مع لو بوي من الدرجة 
ذاتها، وسومور من الوطنية الثالثة مع تولوز من الدرجة الثانية، وكانيه من الوطنية الثانية مع 
بولوني سور مري من الوطنية األوىل، وفولتيغور شاتوبريان من الوطنية الثانية مع مونبلييه، 

عىل أن يختتم اليوم الخميس بلقاء ريد ستار من الوطنية األوىل وليون.

bè„ãœ@ëd◊@ÔˆbË„@…iä@∂g@Ï◊b„Ïfl
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 فتح قـرار حظر النـرش يف القضية املرتبطة 
بويل العهد األردني السـابق األمـري حمزة بن 
الحسـني باب الجدل حـول أهميـة القرار يف 
عـرص أصبح فيه إخفاء املعلومات أو تجاهل 

األحداث مستحيال.
ووفـق مـا جـاء يف بيـان نـرشه التلفزيون 
الرسـمي، قـرر النائـب العـام يف العاصمـة 
األردنيـة عمـان حسـن العبدالـالت الثالثـاء 
حظـر النـرش يف القضيـة املرتبطـة باألمـري 
حمـزة املتهم بالضلـوع يف مخطط ”لزعزعة 
أمن األردن واسـتقراره“. وأكـد النائب العام 
يف البيان الذي بثته قناة ”اململكة“ الرسـمية 
أنـه قرر ”حفاظا عىل رسية التحقيقات التي 
تجريها األجهزة األمنية حظر النَّرش يف كل ما 

يتعلق بها يف هذه املرحلة من التَّحقيقات“.
ونقلت وكالة األنباء األردنية الرسـمية (برتا) 
عن العبدالالت قوله إنَّ ”حظر النَّرش سيكون 
لحني صدور قرار بخالف ذلك، ويشمل الحظر 
وسـائل اإلعـالم املرئـي واملسـموع ومواقع 
التَّواصـل االجتماعي، ونرش وتداول أي صور 
أو مقاطـع مصـورة تتعلـق بهـذا املوضوع 

وتحت طائلة املسؤولية الجزائية“.
وتسـاءل مراقبون عن قيمة القـرار يف وقت 
غـاب فيه اإلعالم األردني عـن نقل الحدث إال 

من خالل رؤوس أقالم.
ووجه مراقبـون انتقادات للرواية الرسـمية 
التي نقلها اإلعالم األردني التي افتقرت للكثري 
مـن العنـارص وظهرت غري متماسـكة. كما 
وجه اإلعالميون أنفسـهم انتقـادات لإلعالم 
يف بالدهـم متسـائلني ”كيـف نكون سـلطة 
رقابيـة ونحن نتحرك بالريمـوت كنرتول؟“، 
خاصة أن اإلعـالم الخارجي يتلقف القصص 
املهمـة وينرش كل ما يتعلق بها دون ضوابط 

ومحـددات، غـري تلـك التـي يختارهـا هـو 
لنفسه.

 وأكـد صحفيـون أنه عىل األجهزة الرسـمية 
أن تدرك حجم الرضر الذي تتسـبب به إذا ما 

قررت أن تستمر يف تقييد اإلعالم وتدجينه.
وتابـع األردنيـون يف األيـام القليلـة املاضية 
تطـورات األحـداث  يف بالدهـم عـىل القنوات 
الفضائية العربية والعاملية ومواقع التواصل 

االجتماعـي التي فكت أحجية مشـهد مفّكك 
يف مملكـة لطاملـا اعُتربَت ”واحة لالسـتقرار 
النسبي يف املنطقة“، عىل حّد وصف صحيفة 

”نيويورك تايمز“ األمريكية.
التواصـل  مواقـع  عـىل  األردنيـون  وعـرب 
االجتماعـي عـن مواقفهـم وردود أفعالهم، 
حيـث تبادلـوا املعلومات والصـور ومقاطع 
دون  النظـر  ووجهـات  واملواقـف  الفيديـو 

االعرتاف بقيود السلطة وال بروايتها.
ونقلت وسـائل اإلعـالم الغربيـة، واألمريكية 
خصوصـا، الترسيبات األوىل. وبدأ األمر بنرش 
صحيفة ”واشنطن بوست“ األمريكية تقريرا 
ذكرت فيـه أن األمري حمـزة يخضع لإلقامة 
الجربيـة، وسـط تحقيـق قائـم يف مؤامـرة 
لإلطاحة بامللـك عبدالله الثاني، وهو ترسيب 
اسـتدعى رّدا رسـميا نرشتـه وكالـة ”برتا“ 

األردنيـة لألنباء، التي أّكـدت أن األمري حمزة 
”ليـس قيد اإلقامة املنزليـة وليس موقوفا“، 
إىل أن بّثت شـبكة ”بي.بـي.يس“ الربيطانية 
تسـجيال مصـّورا لألمـري حمـزة يعلـن فيه 
أن األجهـزة األمنيـة أبلغتـه أنه قيـد اإلقامة 
الجربية وطلبت منه عـدم التواُصل مع أحد، 
انتهاء بنرش تسجيل مرسب للحوار الذي دار 
بني األمري حمزة وقائد الجيش اللواء يوسـف 
الحنيطي، حيث طلـب األخري من األمري عدم 
الخـروج من بيته وحـرص لقاءاته عىل أفراد 
العائلـة، والتوقـف عـن انتقـاد الحكومـة، 

والتغريد عىل تويرت.
من جانبـه، لم يواكـب األداء اإلعالمي املحيل 
تطـورات األحـداث ولـم يكـن عىل مسـتوى 
توقعـات األردنيني يف تغطية الحدث املهم عىل 

الساحة املحلية واإلقليمية.
ويتسـاءل مراقبـون ”أيـن يعيـش النائـب 
العـام؟“، مؤكدين أن قـرارات حظر النرش ال 
يمكن إنفاذها وتطبيقهـا، واملترضر الوحيد 
منها وسـائل اإلعالم املحلية. وتحرم قرارات 
حظـر النرش وتوسـيع حـدوده اإلعـالم من 
ممارسـة دوره ويفرض عليه رقابة مسبقة 

تمنع وصول املعلومات والحقائق للجمهور.
وعـادة ما تلجـأ الحكومـة األردنية إىل فرض 
قـرار بحظـر النرش حـول القضايـا الكبرية 
التي تثـري اهتمام الرأي العـام يف األردن. ويف 
السـنوات املاضية زادت قـرارات حظر النرش 
بشـكل كبري يف أوقات األزمات، سواء األمنية 
أو السياسـية أو حتـى الكـوارث الطبيعيـة. 
ويؤكـد صحفيـون أن ”القـرارات لم تالحظ 
فيهـا فائدة حقيقية لخدمة العدالة أو خدمة 

الحقيقة للجمهور األردني“.
وتستند قرارات ”حظر النرش“ عىل املادة ٢٢٤ 
مـن قانون العقوبـات األردنـي، والتي تنص 

عـىل أن ”كل من نرش أخبـارا أو معلومات أو 
انتقادات من شأنها أن تؤثر عىل أي قاض أو 
شـاهد، أو تمنع أي شخص من اإلفضاء بما 
لديه من املعلومات ألويل األمر، يعاقب بالحبس 
مـدة ال تزيد عىل سـنة أو بغرامـة ال تتجاوز 
مئتي دينـار أو بكلتا هاتني العقوبتني“. كما 
تنص املادة ٢٢٥ من القانون نفسـه عىل أنه 
”يعاقـب بالغرامة مـن ٥ دنانري إىل ٢٥ دينارا 
من ينرش وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي 
أو الجنحـي قبل تالوتها يف جلسـة علنية، أو 
محاكمات الجلسات الرسية، أو املحاكمات يف 
دعوى السب، أو كل محاكمة منعت املحكمة 

نرشها“.
ويف املقابـل تنـص املـادة ١٥ مـن الدسـتور 
األردنـي عـىل أن ”الدولة تكفـل حرية الرأي، 
ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول 
والكتابـة والتصوير وسـائر وسـائل التعبري 
بـرشط أال يتجاوز حـدود القانون“ و“تكفل 
الدولـة حريـة الصحافـة والطباعـة والنرش 

ووسائل اإلعالم ضمن حدود القانون“.
وأكد إعالميـون وحقوقيون أن قرارات حظر 
النرش يف قضايا تهـم الرأي العام ولها تماس 
مبارش مع الشارع ”تؤدي إىل زيادة الغموض 
يف القضايا املنظورة وخلق مسـاحات واسعة 
ملروجـي اإلشـاعات عـىل مواقـع التواصـل 

االجتماعي“.
الفضائيـة  والقنـوات  اإلنرتنـت  عـرص  ويف 
ووسـائل التواصل االجتماعي لم يعد مقبوال 
اسـتمرار العمـل اإلعالمي بشـكله التقليدي 
دون تطويـر مضمونـه ورسـالته، فالتطور 
يف اإلعـالم مرتبـط بتطور مسـتوى الخطاب 

اإلعالمي املوجه إىل الجمهور املحيل.
واعترب صحفيون أردنيون أن ما يحدث يجدد 

املطالبة برضورة وجود إعالم دولة قوي.
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بريوت/متابعة الزوراء:
 يجـد مسـتخدمو تطبيـق كلـوب 
هاوس يف لبنان مسـاحة لحوارات 
أكثر هـدوءا بعيدا عن اسـتقطاب 
السياسـية  الحيـاة  لطاملـا طبـع 
يف البـالد، بعـد أن اعتـادوا متابعة 
حروب تعليقات رضوسة يخوضها 
منـارصو األحـزاب التقليدية عىل 

وسائل التواصل االجتماعي.
عـرب التطبيـق الصوتـي األمريكي 
يخوض اللبنانيـون، وإن كان عىل 
مسـتوى ما زال محـدودا مقارنة 
برتاشـق االتهامات السياسـية يف 
الربامج التلفزيونية وعىل وسـائل 
األخـرى،  االجتماعـي  التواصـل 
نقاشات مّتزنة. يتدّرج مضمونها 
الـذي  االقتصـادي  االنهيـار  مـن 
يعصف بالبالد مرورا بأداء الطبقة 
بالفسـاد  املتهمـة  السياسـية 
وكيفيـة التخلص منهـا إىل قضايا 

عدة أخرى.
وتقـول الصحفيـة الناشـطة عىل 
كلوب هاوس بوال نوفل (٢٥ عاما) 
إن التطبيق «ساعد األشخاص ذوي 
الخلفيـات السياسـية املتناقضـة 
عـىل فهـم وجهـة نظـر بعضهم 
فرصـة  لهـم  أتـاح  إذ  البعـض»، 
«لإلصغـاء بخـالف تطبيقي تويرت 
التفاعل  وإنسـتغرام» حيث يبقى 

املبارش بني املستخدمني محدودا.
منـذ إطالقه قبـل عـام، ورغم أن 
اسـتخدامه محصور بهواتف «آي 
فون»، راج صيت التطبيق بشـكل 
كبري، وسـاهمت إجراءات اإلغالق 
ملواجهة فايروس كورونا يف رسعة 
انتشـاره بني مسـتخدمي مواقع 

التواصل االجتماعي.
ويعـد التطبيـق يف لبنـان بمثابـة 
إذ  األوىل،  الدرجـة  مـن  خدمـة 
يستطيع مالكو هواتف «آي فون» 
فقـط اسـتخدامه. ويعادل سـعر 
الجهـاز اليوم أكثر من عرش مرات 
قيمـة الحد األدنـى للرواتب البالغ 
٦٧٥ ألـف لـرية (نحـو ٦٠ دوالرا 

بحسب سعر رصف السوق).
تعمـد  أن  كثـريون  ويخـىش 
حكوماتهـم إىل فـرض رقابة عىل 
التطبيق، أو أن تلحق بخطى الصني 

عرب فرض حظر عىل استخدامه.
ويتطـرق املسـتخدمون يف العالـم 
العربي عرب غرف النقاش الرقمية 
التي بإمكانهم إنشاءها، إىل مسائل 
عدة تتنوع من السياسة إىل قضايا 
النسوية والتحول الجنيس والكتب 

واملوسيقى وحتى الطعام.
السـوريون، خصوصـا  ويناقـش 
املهاجريـن خـارج البـالد، قضايا 
إنسانية وسياسية تتعلق بالحرب 

يف بالدهم.
ويجد مسـتخدمو «كلوب هاوس» 
من ناشطني وصحفيني ومغرتبني 

يف غرفـه الرقمية فرصـة للتعرف 
عىل اآلراء املتنوعة.

ويقـول الصحفي اللبنانـي املقيم 
يف واشـنطن جو خويل «بات كلوب 
آمنـة  مسـاحة  بمثابـة  هـاوس 
لالسـتماع، واألهم التعلم والتعرف 
عـىل بعضنـا البعـض»، خصوصا 
حني تجمع الغرف مستخدمني من 

خلفيات سياسية مختلفة.
السيايس  لطاملا شّكل االستقطاب 
ركيـزة للحيـاة السياسـية، تزداد 
حّدتـه أو ترتاجـع مـع كل أزمة يف 
لبنان الذي يشهد اليوم خليطا من 
املـآزق. منـذ خريف العـام ٢٠١٩ 
اندلعت احتجاجات غري مسـبوقة 
ضـد الطبقة السياسـية عىل وقع 
انهيار اقتصادي فاقمته يف مرحلة 
الحقـة إجراءات اإلغـالق للحد من 
فايـروس كورونا، ثم انفجار مرفأ 
بـريوت الـذي أوقع أكثـر من ٢٠٠ 

قتيل ودّمر أحياء من العاصمة.
ووسـط وبـاء حـّل عـىل العالم، 
يف  البقـاء  عـىل  النـاس  وأجـرب 
منازلهـم لفـرتات طويلـة، وجـد 
اللبنانيـون كمـا غريهـم يف دول 
العالم متنفسـا، فيما أسئلة عدة 
تشـغل بالهم: ما هو سعر رصف 
اللرية التي تدهـورت قيمتها أمام 
الدوالر؟ وكم ارتفعت أسعار املواد 
الغذائيـة والبضائع؟ وما هي آخر 
تطورات تشـكيل الحكومة؟ كيف 

بإمكاننا الخروج من املأزق؟
النقـاش  غـرف  إحـدى  تحمـل 
عنوان «ال أحد سـيأتي إلنقاذنا»، 
وثانية «بني عـون والحريري: مع 
الخـالف  إىل  إشـارة  أو ضـد»، يف 
املسـتمر منـذ أشـهر بـني رئيس 
الجمهورية ميشـال عون ورئيس 
الحكومـة املكلف سـعد الحريري 

حول تشكيل الحكومة املقبلة.
ويقـول املنتج التلفزيوني وسـيم 
إن  واشـنطن،  يف  املقيـم  فقيـه، 
تطبيـق «كلـوب هاوس» سـاهم 
الشـباب  إىل  «يف تغيـري نظرتنـا» 
اللبنانيـني الذين مـا زالوا يؤيدون 

األحزاب التقليدية.
ويضيف «يحاول البعض أن يجدوا 
طريقة للخـروج من رسديتهم أو 

حتى إصالحها».
وتطرق إىل حوار حول اإلصالحات 

االنهيـار  لوقـف  الرضوريـة 
االقتصادي الحاصل، ناقش خالله 
تشـكيل  رضورة  الحـارضون 
مـرت  بعدمـا  جديـدة،  حكومـة 
حوايل ثمانية أشـهر عىل استقالة 

حكومة حسان دياب.
ويقـول إنه خـالل الحـوار ابتعد 
منـارصو األحزاب عـن «رسدية» 
زعمائهـم، الذين يتنافسـون عىل 
الحكومـة  يف  الحصـص  تقاسـم 

املقبلة.
التطبيق يف لبنان يعّد بمثابة خدمة 
مـن الدرجـة األوىل، إذ يسـتطيع 
مالكـو هواتـف «آي فـون» فقط 

استخدامه
ويضيف «بدا أن الجميع متفقون 
حكومـة  تشـكيل  رضورة  عـىل 
اختصاصيني، وإال سنقع يف الفخ 

مجددا».
ال تعـّد إدارة غرفـة نقـاش عـىل 
يقـع  إذ  سـهال،  أمـرا  التطبيـق 
عـىل عاتـق مدير الجلسـة تحديد 
مسـار الحوار، ما يمكـن القبول 
بـه أو رفضه وقد يضطـر أحيانا 
إىل إخـراج أي مثري للمشـاكل من 

الجلسة.
لكـن يف لبنـان، ال تشـهد غـرف 
النقاش بشكل عام حوارات حادة، 

وإن اختلفت فيها اآلراء.
ويقول عيل فواز، الذي يدير موقع 
(الكلمـات  ووردز»  رايـت  «ذي 
الصحيحـة)، إن تطبيـق «كلـوب 
هـاوس ظهـر فجـأة ويف الوقـت 
املثايل، حيث كان الجميع يف لبنان 

يتوق للتواصل والحوار».
وأتاح التطبيق لفواز، كما يرشح، 
إمكانيـة قليلة الحـدوث للتواصل 
مع سياسـيني، بينهم وزير سابق 
وشخصيات عامة عادة ما يحلون 
ضيوفـا عـىل برامـج تلفزيونيـة 
أسـئلة  عـىل  خاللهـا  يجيبـون 

محاوريهم التقليدية.
ويضيـف «أصـاب كلـوب هاوس 
الهـدف يف الصميم جـراء النقاش 
الحر واملبارش الذي يمكن خوضه 

مع شخصيات عامة».
ويوضـح أنه أجرى عـرب التطبيق 
مـن  مـع  قـرب  عـن  «لقـاءات 
يتمتعون بماض ذي شـوائب ولم 

تتم مساءلتهم حوله».
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قررت الدائرة الثالثة إرهاب، املنعقدة 
بمعهد أمناء الرشطة بالقاهرة، إخالء 
سـبيل االعالمي املرصي، باسـم عبد 
السالم الشهاوي، باسـتبدال الحبس 

االحتياطي بتدبري احرتازي.
وكان الشـهاوي محبوسـاً احتياطياً 
عـىل ذمـة القضيـة رقم ٥٨٥ لسـنة 
الُعليـا،  الدولـة  أمـن  حـرص   ٢٠٢٠
بُتهـم االنضمام إىل جماعـة إرهابية 

وتمويلها، ونرش أخبار كاذبة.
وكان قـد تم القبض عىل باسـم عبد 
السـالم الشـهاوي يـوم ٣  فربايـر/

شـباط من العام املـايض ٢٠٢٠، من 
منزلـه يف منطقة املقطـم بالقاهرة، 
وتم عرضه عىل النيابة العامة بتاريخ 
١٣ مايو/أيـار يف نفـس العام، وظل 
رهني الحبـس االحتياطي ملـدة تربو 

عىل العام.
ويقبـع حالياً يف السـجون ٧ مبدعني 
عىل األقـل، حسـب توثيق مؤسسـة 
(منظمـة  والتعبـري  الفكـر  حريـة 
بسـبب  مرصيـة)  مدنـي  مجتمـع 
املختلفة، وإن  اإلبداعيـة  إنتاجاتهـم 
اسـتمرار توجيـه اتهامـات جنائيـة 
للمبدعـني بسـبب محتـوى األعمال 

اإلبداعـي اتجاه يهـدف إىل محارصة 
اإلبـداع، وانتهاك متجـدد لنص املادة 
٧٦ من الدسـتور املرصي، التي تنص 
عىل منع حبس املبدعني بسـبب نرش 

أعمالهم.
وآخر االعالميني املرصيني الذين ألقي 
بهم يف السـجون رسـام الكاريكاتري، 
أرشف حمـدي، الـذي ألقـي القبض 
عليـه فجر  اإلثنـني ٢٥ يناير/كانون 
الثانـي ٢٠٢١، يف ذكـرى مـرور ١٠ 

سنوات عىل أحداث الثورة املرصية.
ورأت مؤسسـة حرية الفكر والتعبري 
أنه «بإمعان النظـر يف وقائع القبض 
التـي رافقت القضية محـل التقرير، 
وقصص املتهمـني وأسـباب التنكيل 
بهم من خالل حبسهم، تستطيع تتبع 
السياسـات العامة لألجهـزة األمنية 
والسـلطات القضائيـة، تجـاه الحق 
يف حريـة التعبري، بصـوره املختلفة؛ 
اإلبـداع  حريـة  الصحافـة،  حريـة 

والتعبـري الفني، الحريـة األكاديمية 
وحرية التعبري الرقمي».

ويف تقريرهـا السـنوي عـام ٢٠٢٠، 
الفكـر  حريـة  مؤسسـة  رصـدت 
يف  ملحوظـاً  ارتفاعـاً  والتعبـري، 
انتهـاكات ملـف حرية اإلبـداع خالل 
عـام ٢٠٢٠، وذلك باملقارنة مع العام 
٢٠١٩، حيـث ارتفـع الرصـد من ١١ 
انتهـاكاً إىل ٣٦ عام ٢٠٢٠، مارسـت 
نقابـة املهـن املوسـيقية أغلب هذه 
االنتهاكات بإصدارها قراراً بمنع ٢٣ 
مطربـاً من الغناء، وذلك عىل إثر أزمة 

النقابة مع املهرجانات ومؤديها.
سـلطة  «بـرزت  املؤسسـة:  وقالـت 
النقابـات الفنية خـالل العام ٢٠٢٠، 
ارتفاعـاً  املؤسسـة  رصـدت  حيـث 
ملحوظاً يف انتهاكات النقابات الفنية 
ضـد املبدعـني وتحديداً املوسـيقيني، 
وذلـك بواقـع ٢٤ انتهـاكاً، يف مقابل 
انتهـاك واحد للتمثيليـني، يف ٣ وقائع 
مختلفـة، وذلـك من بـني ٣٦ انتهاكاً 
رصدتها املؤسسـة خالل العام. بينما 
امتنعـت النقابة ذاتها عن اسـتخدام 
جماعـة  حمايـة  يف  تلـك  سـلطتها 
املبدعـني يف ظل أزمة تفـيش جائحة 

كورونا».

الدار البيضاء/أ.ف.ب:
انطلقت محاكمـة الصحفي 
عمـر  الحقوقـي  والناشـط 
الـرايض املعتقل منـذ ثمانية 
أشـهر يف قضيتي «تجسس» 
و»اعتـداء جنيس»، اول أمس 
البيضـاء،  بالـدار  الثالثـاء 
بينما تطالب عـدة منظمات 
عنـه  باإلفـراج  حقوقيـة 
وضمـان «رشوط محاكمـة 

عادلة».
واعتقـل الـرايض (٣٤ عاماً) 
نهاية يوليو/ تموز لالشتباه 
«ارتكابـه جنايتـي هتـك  يف 
واغتصاب»،  بالعنـف  عرض 
بناًء عىل شكوى ضده، زيادة 
عـىل اتهامـه بالتخابـر مـع 
«عمالء دولـة أجنبية» بينما 

ظل ينفي التهمتني.
ويحاكـم إىل جانبـه يف حالة 
عمـاد  الصحفـي  رساح 
وجهـت  الـذي  اسـتيتو، 
يف  «املشـاركة  تهمـة  إليـه 
االغتصـاب» بعدمـا اسـتمع 
شـاهدا  بصفتـه  أوال  أليـه 

لصالح املتهم.
املتهمـني  دفـاع  والتمـس 
الـرايض  «تمتيـع  الثالثـاء 

بالرساح املؤقت وتمكينه من 
االطالع عىل نسـخة من ملف 
القضيـة»، وفـق ما أفـاد به 
محاميه ميلود قنديل لوكالة 
فرانس برس، مضيفا: «نأمل 

أن تكون املحاكمة عادلة».
عـىل  املحكمـة  رد  وينتظـر 
الطلبني اليوم الخميس، علماً 
اإلفـراج  طلبـات  جميـع  أن 
املؤقـت رفضـت حتـى اآلن. 
بينما تتواصل املحاكمة يف ٢٧ 

إبريل/ نيسان.
بدورهـا طالبـت ١٥ منظمة 
حقوقيـة مغربيـة ودولية يف 
بيان االثنني السلطات املغربية 
«بإفراج  الصحفـي  بتمتيـع 
محاكمة  و»ضمـان  مؤقت» 
األطـراف».  لكافـة  عادلـة 
محاكمتـه  أن  إىل  وأشـارت 
تأتي يف سـياق «اعتقال عدة 
صحفيني مستقلني ونشطاء 
وسياسـيني بتهـم اعتداءات 
شـكوك،  تشـوبها  جنسـية 

خالل السنوات األخرية».
كمـا تظاهـر نحـو عرشين 
مـن الناشـطني الحقوقيـني 
الثالثـاء  معـه  املتضامنـني 
للمطالبة باإلفراج عنه. وقال 

والـده إنـه قلق عـىل صحته 
مشـريا إىل أنه يجري تحاليل 

طبية بانتظام.
وسـبق أن أكدت السيدة التي 
تقدمت بشكوى ضد الرايض، 
العمـل  وهـي زميلـة لـه يف 
عـىل حقهـا يف «الدفـاع عن 
«تعرضها  نافيـة  كرامتهـا» 
السـلطات»  ألي ضغوط من 
ملالحقتـه. وقالـت يف تدوينة 
عىل فيسـبوك «أنـا وأخريات 
رفضنا الصمت لكننا صدمنا 
بأن للوحش مدافعني يرتدون 

جبة حقوق اإلنسان».
وكان اتهـام الـرايض يف هذه 
اتهامه  القضيـة تزامن مـع 
دولـة  لصالـح  بالتجسـس 
أجنبيـة، لم تحددهـا النيابة 

العامة.
وفتـح التحقيـق يف القضيـة 
األخرية غـداة صـدور تقرير 
ملنظمـة العفو الدوليـة اّتهم 
السلطات املغربية بالتجّسس 
عىل هاتف الصحفي، وهو ما 
نفته الرباط بشـّدة، مطالبًة 

املنظمة بنرش أدلتها.

اعتـرب  أن  للـرايض  وسـبق 
قضيـة  يف  معـه  التحقيـق 
التخابر «انتقاما منه بسـبب 
العفـو  (منظمـة  تقريـر 
الدولية) حول التجّسس عىل 

هاتفه املحمول».
كما سبق له أن أوقف وحكم 
عليـه يف مـارس/ آذار ٢٠١٩ 
بالسـجن أربعـة أشـهر مع 
وقـف التنفيذ بتهمـة «املّس 
بالقضاء» عىل خلفية تدوينة 
عىل تويرت، يف محاكمة أثارت 

انتقادات واسعة. 
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fiÜb«@·ÓÁaãig
يعد أدب السرية الذاتية أحد الروافد 
الهامـة للكتابـة األدبية، بـدأ منذ 
فرتة مبكرة متزامنـة مع الكتابة 
الروائية يف العـرص الحديث، ولعل 
أشـهر روايات السـري الذاتية هي 
رواية «األيام» لعميد األدب العربي 
«طه حسـني» والتي نرشت أواخر 
١٩٢٩، وسار عىل درب طه حسني 
عـدد من األدبـاء املرصيـني نذكر 
منهـم «أحمد أمـني» حينما كتب 
سـريته الذاتية «حياتـي»، وكذلك 
عباس العقاد يف كتابه الذي يحمل 
بصمته الخاصة «أنـا»، كما كتب 
إبراهيـم املازني سـريته الذاتية يف 
الكاتـب»، وكتب توفيق  «إبراهيم 
مـن  نائـب  «يوميـات  الحكيـم 
األرياف»، و«عصفور من الرشق» 
وفيهمـا جـزء كبـري من سـريته 

الذاتية وحياته، وغريهم الكثري.
ولم يتوقف عطاء الكتاب واألدباء 
مـن الكتابـة يف هذا النوع شـديد 
الخصوصية والذي يكتسب أهمية 
خاصـة لـدى القـرّاء إذ يقرّبهـم 
من كتابهـم وأدبائهـم املفضلني، 
ويعرفهـم عـىل ظـروف حياتهم 
ونشـأتهم وما تأثـروا بـه وأثروا 
فيـه يف حياتهـم حتى وصلـوا إىل 
املرموقـة،  األدبيـة  املكانـة  تلـك 
باإلضافـة إىل ما قـد تحويه هذه 
اليوميات واملذكرات من اعرتافات 
خاصة يحرص الكثـري من القراء 
عـىل معرفتها عـن حيـاة األدباء 
وعالقاتهم، وال شـك أنها تكشـف 
لهـم أيًضا عـن الكثري مـن أرسار 
الكتابة وكواليـس الكتابة األدبية 

وعالقتهم باملجتمع والناس.
الذاتيـة  السـرية  كتـب  تسـري  ال 
األدبيـة عـىل نظـاٍم ثابـت واحد، 
بل يسـعى كل كاتـٍب وأديب إىل أن 
يضع بصمته الخاصـة وطريقته 
فيمـا يكتب، فنجـد بعضهم يلجأ 
إىل كتابة رواية أدبية ِرصفة يمزج 
فيهـا بني واقـع حياتـه والخيال، 
ويمكـن للقـراء والنقـاد بعد ذلك 
استكشـاف كـون هـذه الروايـة 
سرية ذاتية لكاتبها أم ال، كما نجد 
كتاًبا يلجئون إىل كتابة شهاداتهم 
واعرتافاتهـم الخاصة جًدا يف كتٍب 
مسـتقلة وإن بقيت تحمل طابًعا 
أدبًيا مميزًا، وهكذا. نحاول هنا أن 
نلقي نظرة عىل أهم كتب السـرية 
الذاتيـة األدبية التـي صدرت لعدد 

من األدباء والكّتاب املعارصين.
التجليات – جمال الغيطاني

وهي رواية كبرية يف ثالثة أسفار، 

مّثلت عالمة فارقة يف تاريخ الرسد 
العربـي، ليـس فقـط السـتخدام 
«الغيطانـي» أجـزاًء مـن سـريته 
الذاتية يف تفاصيـل الرواية، وإنما 
السـتلهامه الرتاث الصويف بشكٍل 
كبـري بدًءا مـن عنـوان الرواية إىل 
العديد من االسـتخدامات اللغوية 
الخاصة والبنـاء الذي يتناص مع 
الكثري مـن عبارات أئمة املتصوفة 
مثل «ابن عربي»، و«البسطامي»، 
واسـتطاع  وغريهم،  و«النفـري» 
يجمـع  أن  وروايتـه  رسده  يف 
بـني الواقعـي املعـاش يف حياتـه 
لألحـداث  ورسده  الشـخصية، 
التاريخيـة قديمهـا وحديثها من 
«جمال عبد النارص» وعالقة مرص 
الحسـني،  مأسـاة  إىل  بإرسائيـل 

وغريها من أحداث.
الخبز الحايف – محمد شكري

املغربـي  األديـب  أشـهر روايـات 
«محمـد شـكري»، ولعلها حازت 
شـهرتها عندمـا ووجهـت باملنع 
واملصـادرة، ملـا تحتـوي عليه من 
جرأة يف الطرح والتناول، إذ يحكي 
فيها «شـكري» كل مـا واجهه يف 
حياته من صعوبات بسبب فقره، 
حيـث عاش طفولة بائسـة يرتدد 
عـىل املزابل، ويف مراهقته عاش يف 
الحانات وبيـوت الدعارة. يعرض 
«شكري» تفاصيل حياته الدقيقة 
بـكل صـدق وحيادية، ويكشـف 
بسالسـة عـن حياتـه وقسـوتها 
وما كان يختلسـه فيهـا من متع 

ومغامرات عابرة.
وتعـد هذه الرواية بشـكل خاص 
مزًجا بني أدب االعرتافات والسرية 
أكمل  بالكاتـب،  الخاصة  الذاتيـة 
سـريته  مـن  أجـزاًء  «شـكري» 
الذاتية أيًضا يف كتابيه «الشّطار»، 
و«وجـوه» وكان كل ذلـك – كما 
يذكر- بدافع مـن صديقه الكاتب 

األمريكي «بول بولز».
البرئ األوىل – جربا إبراهيم جربا

واملرتجـم  الروائـي  فيهـا  يـرسد 
إبراهيم  الكبري «جربا  الفلسطيني 
حيـث  طفولتـه  سـنوات  جـربا» 
خـاص،  بشـكٍل  األول  تكوينـه 
وأرستـه،  بيتـه  عـن  فتحـدث 
ومدرسته وجريانه، ورهبان الدير 
الذي كان يذهـب إليه، وكيف كان 
لـكٍل من هـؤالء أثـر كبـري وهام 
ر  عـىل تكوينـه األدبي، كمـا يضفِّ
يف سـريته الذاتيـة تلـك لعـدد من 
القصص والحكايات التي سمعها 
يف طفولته وكيف كانت مؤثرة عىل 
وعيه وخياله األدبـي، كما تحدث 
عن حياته وحياة أقرانه وزمالئه، 
وهكذا بقيت هذه السرية كاشفة 
ليسـت فقط عن تكويـن «جربا» 
بل عن حياة الفلسـطينيني يف هذا 
الوقت وعالقتهم بالتعليم والثقافة 
واألدب بشـكٍل عام، وهكذا ينتقل 
القارئ من الخاص إىل العام، وهو 
أحـد الجوانب الهامـة والرباقة يف 

السري الذاتية بشكل عام.
رضـوى   – رضـوى  مـن  أثقـل 

عاشور
رحلـة طويلـة خاضتهـا الروائية 
«رضـوى  الجامعيـة  واألسـتاذة 
عاشـور» منـذ سـنوات شـبابها 
الفكـري  التكويـن  وبدايـة 
والسـيايس، حتى أصبحت واحدة 
من أعالم الحركة األدبية املرصية، 
تحكي «رضـوى» يف هـذا الكتاب 
أجزاًء من سـريتها الذاتيـة بينما 
هي يف رحلة عالجية بأمريكا، كما 
تتعـرض للثـورة املرصيـة ٢٠١١ 
وكيف تأثرت بها وأّثرت فيها، كما 
تتحدث أيًضا عن الكتابة وعالقتها 
بهـا، ذلـك االختيار الشـاق يف هذا 
الزمن، بأسـلوبها الشيق ورسدها 
الجذاب اسـتطاعت أن تعّرب ال عن 

نفسها فقط بل وعن أحالم وآمال 
وآالم الكثـري مـن املرصيني يف تلك 
اللحظـات الحاسـمة مـن تاريخ 

مرص.
رأيت رام الله – مريد الربغوثي

هي الجزء األول من سرية الشاعر 
الفلسـطيني «مريـد الربغوثـي»، 
يحكي فيها تفاصيل رحلته الشاقة 
التي بدأها بخروجه من «رام الله» 
وسفره إىل مرص ملواصلة تعليمه، 
وما حدث أثناء النكسة ١٩٦٧ من 
هزيمة نكراء جعلـت من الصعب 
عودته إىل دياره مـرة أخرى. كما 
يحكي عالقتـه بالروائية «رضوى 
عاشـور» وقصة الحب التي بدأت 
بينهمـا وكللـت بالـزواج، وكيف 
بـدءا مًعـا نضالهما السـيايس يف 
الشـارع، وكيـف أّثـر ذلـك عليـه 
وجعل السـلطات املرصية تطرده 
من مرص، ليعيش منفًيا فرتة من 

الزمان.
السـرية الطائـرة – إبراهيم نرص 

الله
بعد مشاريع روائية كبرية، وتاريخ 
حافل بالكتابة الرسدية والشعرية، 
يخـوض بنا الروائي الفلسـطيني 
تجربـة  اللـه»  نـرص  «إبراهيـم 
مختلفة يف كتابة السرية من خالل 
كتابـة مذكراتـه ومقابالتـه مـع 
عدد مـن أصدقائه الكّتـاب الذين 
تعرّف عليهم عـن قرب يف رحالت 
مختلفة اكتشف من خاللها كيف 
قرّب بينهـم األدب والفن وجعلهم 
رغم ظروفهم نشـأتهم وبيئاتهم 
املختلفة يلتقـون يف محبة الحياة 

والجمال.
«إبراهيـم  أن  إىل  اإلشـارة  تجـدر 
نـرص اللـه» كتب سـرية مختلفة 
أخـرى سـّماها «كتـاب الكتابة» 
يفـرتض أن تصدر قريًبا، ويتناول 
بشـكٍل  الثقافيـة  سـريته  فيهـا 

خاص وعالقته بالكتابة واملؤثرات 
التـي شـّكلت وعيـه منـذ البداية 
حتـى هذه اللحظـة، كما تحتوي 
عـىل عدٍد مـن شـهاداته الخاصة 
حول تجربته الروائية والشـعرية 

وقراءاته يف السينما.
سرية املنتهى – واسيني األعرج

الذيـن قـرؤوا للروائـي الجزائري 
الكبري «واسيني األعرج» يعرفون 
أنه يبث أجزاًء من سـريته الذاتية 
يف عدد مـن رواياتـه، ولكنه هذه 
املرة قـرر أن يفـرد كتاًبـا خاًصا 
لحكايـة سـريته الذاتيـة بشـكٍل 
خاص ومفّصل فأصدرها يف كتاب 
من جزأين وسماها «سرية املنتهى 
.. عشتها كما اشـتهتني»، وفيها 
يعرض «واسـيني» يف هذا الكتاب 
سـرية حياتـه كاملًة منـذ مولده 
ونشـأته، وعالقتـه بجـده وأبيه، 
وكيـف أثـرا يف تربيتـه ونشـأته، 
حتـى انتقـل إىل مرحلة الشـباب 
التـي بـدأ اهتمامـه فيهـا باألدب 
والكتابة، وعالقـات حبه القديمة 
وعالقتهـا بكتابتـه، كمـا يتناول 
شـخصيات أّثرت فيه ويف تكوينه 
األدبـي مثـل «ميغـال ثريبانتس» 
الـذي كان يعيـش يف الجزائر، كما 
يعـرض ويحكـي يف الكتـاب عدًدا 
مـن القصـص والحكايـات التـي 
أّثرت يف طفولته وشـبابه، منتقالً 
بني املؤثرات الواقعية التي عاشها 
والتاريخيـة التي قرأ عنهـا وتأّثر 

بها عىل حٍد سواء.
السرية يف املنفى – بهاء طاهر

صدر هـذا الكتـاب يف أواخر العام 
الروائـي  فيـه  ويسـلك  املـايض، 
مسـلًكا  طاهـر»  «بهـاء  الكبـري 
خاًصا ومختلًفا يف كتابة شـذراٍت 
وأطراف من سريته الذاتية وحياته 
مـن  يبـدأ  وعالقاتـه،  ورحالتـه 
طفولته ونشـأته املبكـرة، ويقفز 

إىل سنوات الشباب يف السبعينيات 
وأثرها يف حياتـه وتكوينه األدبي، 
ورحالتـه أثنـاء عملـه يف اإلذاعة 
بعد ذلـك، وكيف بـدأت عالقته يف 
الغربة بـ«ستيفكا» التي ستصبح 
زوجته فيما بعد، كما يتحدث عن 
شعوره بالوحدة والغربة يف مرص 
رغم عودته مـن املنفى االختياري 
الـذي كان فيـه منـذ التسـعينات 
بكثرٍي مـن الحزن والشـجن، كما 
كتابتـه  عـن  حكايـات  يتنـاول 
وتحويـل روايتـه «خالتـي صفية 
والديـر» إىل مسلسـل تلفزيونـي، 
كل ذلـك من خالل مقاالت متصلة 
منفصلة بأسـلوبه األدبـي املمّيز 

ولغته الشاعرية اآلرسة.
امرأة األرق – مريال الطحاوي

الكتابـة  وأرق  الكتابـة  مـن 
تنطلـق الروائية املرصيـة «مريال 
«امـرأة  كتابهـا  يف  الطحـاوي» 
«سـرية  اعتربتـه  الـذي  األرق» 
ومسـريتها  لحياتهـا  ثقافيـة» 
األدبيـة، إذ تبـدأ فيـه بحكايـات 
عالقتها املبّكرة باألدب، وقراءاتها 
األوىل للمنفلوطـي، والعقاد، وطه 
لكافـكا،  وصلـت  حتـى  حسـني 
تحكي  وديسوتفيسكي،  وسارتر، 
عن أبطـال الروايات التـي تأثرت 
بهـم وبحكاياتهـم عـن روايـات 
«نجيـب محفـوظ»، و«مّيـاس»، 
كانـت  وكيـف  «وموراكامـي»، 
تتلمس يف كٍل منهم دروب الكتابة، 
وكيـف اسـتطاعت يف النهايـة أن 
تنشئ لنفسـها طريقها الخاص، 
معلنـًة أنهـا تحب ذلـك النوع من 
الروايـات «املعقدة» التي تثبت لها 
أن الحيـاة أرٌق دائم. تتحدث أيًضا 
عن بدايـات كتابتها، وكيف كانت 
كتابتهـا مواجهة للعالم ومحاولة 
جديدة للكشف عن الذات والتعرّف 

عليها.

هكذا تعددت وتباينت كتب السـري 
الذاتيـة األدبيـة، وهكذا اسـتطاع 
كل كاتـِب وأديـب أن يعـّرب عـن 
نفسـه ويحكي حكايته بطريقته 
الخاصة، مرة عىل شـكل مذكرات 
ومرة عىل هيئة رواية أدبية يمزج 
فيها الخيـايل بالواقعي، ومرة من 

خـالل رصد نقاط التأثـري والتأثر 
يف مسـرية حياته الطويلة، وبذلك 
بقيت هـذه الكتب يف هـذا املجال 
شديدة األهمية والخصوصية زاًدا 
حقيقًيا لكل كاتٍب ويد أن يتلّمس 
طريقـه نحـو ذلـك العالـم امليلء 

بالخربات والتجارب واألرسار.

ÜaÏu@·ébu@Êb�z”
الـدويل  العلمـي  املؤتمـر  اقيـم   
االفـرتايض يف الجمهورية الجزائرية 
الشـعبية/جامعة  الديمقراطيـة 
جيـاليل ليابـس - سـيدي بلعباس. 
الفنيـة  واألسـس  املناهـج  حـول 
للكتابة املرسحية للطفل بمشـاركة 
مثلنـا  ومـرص.  والعـراق  الجزائـر 
فيـه الدكتـور عـالء كريـم ببحـث 
مهـم بعنوان(أبعـاد مـرسح الطفل 
وآليـات توظيف عنارصه  الجمالية 
مـن النـص إىل العرض) كما شـارك 
من جمهورية مرصالعربية الدكتور 
مصطفـى فـاروق عبدالعظيم ومن 
الجزائـر د.جـدي فاطمـة الزهراء. 

الدكتورعالء كريم قال يف بحثه:- أن 
املـرسح يمتلك أبعاد متعـددة تعمل 
عـىل إنتـاج رؤى صوريـة تالمـس 
املتلقـي مهما كان عمـره ، ذلك عن 
طريق فلسـفة األداء وتشكيل الكتل 
داخـل فضاء العـرض، إذ يعد املمثل 
مـن أكثر عنـارص العـرض تأثريا يف 
املتلقـي «الطفـل» سـواء كان هـذا 
التأثـري إيجابيا أو سـلبيا، وذلك عن 
طريق فلسـفة األداء وتشكيل الكتل 
داخل فضاء العرض. . واضاف :-إن 
موقـع الطفـل ومكانتـه يف الحيـاة 
اإلنسـانية يعطي أهمية الدراسـات 
املعرفيـة وما تعكسـه مـن خطاب 
متنـوع ألجـل اإلسـتفادة مـن هذا 
الجانـب، وتطويـره لخلـق فـرص 

حياتيـة إنسـانية تتمـاىش مع نمو 
الطفـل وحاجاتـه األساسـية، ليتم 
اهتماماتـه  عـىل  الوقـوف  بعدهـا 
ورسم شكل ملكته اإلبداعية، والتي 
تسـاعده عـىل فتـح منافذ تتسـق 
مع تفكـريه ومع وتقدير املسـاحة 
األوسـع لـه حتـى يشـتغل بمرسح 
الطفـل يف كل مـن املدرسـة والحي 
مصطفـى  د.  وتحـدث  واملدينـة. 
فاروق:- عـن تجديـد املفاهيم عرب 
تحوالتهـا املكانيـة والزمانية والتي 
تبـدأ من أفكار املؤلـف التي يبثها يف 
نصـه الدرامـي وتأخـذ صداها لدى 
املخـرج، الذي يريـد ملفاهيم مرسح 
الطفل وانواعها حضور يتضمن كل 
عنارص العرض ومساحة تجسيدها 

ضمـن سـينوغرافيا هـي يف األصل 
متخيلة حتى اثناء التمرين املرسحي 
،غـري أنهـا تصبـح واقعـاً عيانياً يف 
العرض، ومن هنـا يتجه العياني اىل 
الخيايل الـذي ينفتح هـو االخر عىل 
مستويات تأويلية ال تعد وال تحىص.
فاطمـة  جـدي  د.  اكـدت  حـني  يف 
الزهـراء:- عىل اهميـة بناء مرسح 
الطفـل بشـكل يتـالءم مـع طبيعة 
املجتمعات ومسـتوى ثقافته، وهذا 
يمكن التعبري عنه من خالل االهتمام 
بالفضاء املرسحي وتطور أسـاليب 
املخرجني املشـتغلني فيه باستخدام 
لغة التقنيات مهما تعددت وتنوعت 
وتباينت املذاهب الفنية واالتجاهات 

االسلوبية.

äÏjßa@Ô€b»€a@áj«@78
كان شعر عمر بن أبي ربيعة ُمتصًال اتصاًال 
مباًرشا وعميًقا باملـرأة، وُمتمحوًرا حولها، 
فهو شـاعر الغزل العاشق من دون منازع، 
فقد اسـتطاع أن يجعل من شعر الغزل فًنا 
ُمسـتقًال، وبالنظـر إيل الطبقـات فهو من 
طبقة األخطـل وجرير والفـرزدق، وكرّس 
جهده لتجسـيد خلجات املـرأة، ُمتخًذا – يف 
أغلـب األحيان دور املعشـوق الذي تتهافت 
عليه النسـاء ال العاشـق، وغالبية أشـعار 
ديوانه الضخـم رصيحة الغـزل إن لم يكن 
كلهـا، وقد كاد يكتب عىل صدر ديوانه – إن 
صـّح التعبري – “ للنسـاء فقـط“! فقد نذر 
ُجل موهبته الشـعرية حولهّن وحول الغزل 
والتغزل فيهن، وُيروى أن سـليمان بن عبد 
امللك قال له يوًما :“أال تمدحنا، أليس لنا من 
شـعرك نصيب؟! ”، فقال له ُمستنكرًا : ”أنا 

ال أمدح إال النساء“.
وبالرغـم من رصيح غزله ، لكنه كان يروق 

لـه – يف بعـض األحيـان – أن يتخـذ دور 
الشـاعر املُتعفف بشـعره صاحـب النظم 
العفيـف، وبالنظـر إىل ديوانه الـذي تتجّىل 
فيه شـخصيته، يتضح كم أن هذا الشـاعر 

كان ُمعجًبا بنفسـه حـّد التَّغّزل بها، وهذه 
األبيات يتحدث فيها عن شهرته التي جابت 
اآلفاق بني النساء كمعشوق نموذجي- من 
وجهة نظـره- فهّن يتهافتن عليه بنظرات 
اإلعجـاب وُيـْرشن إليـه كقمـٍر سـاطع يف 
السـماء، حتى إنهّن يقعن يف حبه من لحظ 

النظر، فيقول:
قـــالـِت الكـربى أَتعــرفـن الفتــى ؟ .. 

قــالت الوسطى نعم هذا عمر
ـــغــرى وقـد تيَّمـتهــــا  قـــالت الصُّ

… قـد َعرفناه وهل َيخفى القمر
وقد أكسـب عمر بـن أبي ربيعـة القصيدة 
الغزليـة خصائـص تميـز بها يف أشـعاره، 
مثل األسلوب الَقصّيص والحوار ، كما اتسم 
شـعره برتقيق األوزان وتجديدها، وقصائد 
ديوانه تتجىل فيها شعرية الرسد املُتمثلة يف 
الحاكي، واملحكي والشـخصيات، والحوار، 
والزمـان، واملـكان، وقصائـده يف ُمجملها 
تتميـز بالعذوبـة ويطغـى عليهـا الطابـع 

املوسـيقي، وهذا ما جعل كبار املوسيقيني 
يتهافتون عىل التغّني بقصائده.

توبة ابن أبي ربيعة :-
والِغوايـة،  باللهـو  املُكتظـة  حياتـه  بعـد 
وُمالحقـة العشـيقات والِحسـان، وبعدما 
بلغ َمبلغه من شـعر الغزل الرصيح، ُقرابة 
أربعني سـنة من عمـره، فقد اجمعت كثري 
مـن الروايـات عـىل توبة ابـن أبـي ربيعة 
وُنسـكه يف مشـيبه وإعراضه عـن تعرضه 
للنسـاء وعن الغزل،  وتذكر بعض الروايات 
أنه فتك قرابة أربعني سنة من عمره ونسك 
فيما َبقي، حتى أنـه كان ينهى الرجال عن 
التحـدث للنسـاء أثناء الطواف، وأقسـم أال 
ينظمـنَّ بيًتـا إال أعتق عنه عبـًدا أو جارية، 
وتملَّكه الندم عىل ما أسلف، وهذا ما تؤكده 
الرواية التي ذكرها سمرة الدوماني فيقول 
:«أثنـاء طـوايف بالبيت، فإذا أنا بشـيخ قيل 
يل أنه عمـر بن أبي ربيعـة، فناديته: يا ابن 
أبي ربيعة! أَكّل ما زعمته يف ِشـعرك فعلته؟ 

فأومأ إيلَّ: إليك عني، قلت: أسألك بالله، قال: 
نعم واستغفَر الله».

كتابات يف سريته وشعره:-
تناول العديد من الُكّتاب سـرية عمر بن أبي 
ربيعة بالدراسـة والتحليل لقصائده لكونه 
ظاهـرة أدبيـة فريـدة ومنهم: ابن بّسـام، 
وعبـاس محمـود العقـاد، وزكـي مبارك، 

وعمر فروخ، وجربائيل جبور.
وفاة ابن أبي ربيعة:-

اّتفـق املؤرخـون عىل سـنة َمولـد عمر بن 
أبي ربيعة ، إّال أنهم اختلفوا يف تحديد سـنة 
وفاته وكذلك سـبب الوفـاة، فِقيل أنه مات 
سنة ٩٣ ھ بعدما قارب السبعني أو جاوزها 
بقليـل وقيل غري ذلك، أما عن سـبب وفاته 
فما أكثر الروايات حول ذلك، فقيل أنه مات 
مقتـوًال، أو أصابته دعـوة امرأة تعرّض لها 
بِشـعره، كما قيل أنـه غزا البحـر فغرقت 
سـفينته ومات، وقيل أيًضـا، أنه تويف وفاة 

طبيعية.
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هو بعُض أوِسمِة الشكوِك
وخيمٌة للعابريَن إىل الفراِغ الباكي

أصحاُبُه كانوا ُرواًة
للصعاليِك البديهينَي والُفّتاِك

يف ُعْمرِِه الَوَرقيِّ يجلُِس شارًحا
كيف الطيوُر َنَجت ِمَن األَرشاِك

ُيلقي عىل َكِتِف الكالِم حقيبًة
وَيهيُم مختلًطا مع األسالِك

ُمتسلًِّال َعْربَ الطقوِس املُقِفراِت َمىش
ليفتَح آِخَر األكشاِك

لم يكتِشْف إّال أخريًا أّنُه طفٌل
ُيَجرُِّب لَذََّة اإلرباِك

سيقوُل  :  ال
ُ األلواَح  وُيفرسِّ

ُمصطِحًبا غزارَة ِظلِِّه الشّكاِك
ويقول أيًضا للحياِة  :

َبُنوِك نحُن 
نموُت ُمتََّهمنَي باإلدراِك

هو أشَهُر املتحدِّثنَي عن النحيِب املوسميِّ
وقسوِة األشواِك

َحِفَظ السكارى الطّيبوَن حديَثُه
وتناَقلَتُه طوائُف النُّّساِك

مهما استباحت ُصبَحُه الُجدراُن
ّباِك يبقى ُمؤِمًنا ِبُنبوَِّة الشُّ

شيطاُنُه األُوِريُّ ِقدِّيٌس
َيفوُق بُحبِِّه لألرِض أيَّ َمالِك

›j™@ÜÏuc

 Òâœb„
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  الشـعر.. ارتبـاط بمنبع الجمال الذي يتطلب  مسـالك  ترتبط 
بمجموعـة من السـياقات الذوقيـة والرمزية واإلشـارية حتى 

تتنفس القصيدة يف فضاء مىلء بالحركة..
الشـعر..خيط مـرسات تصنعـُه االقصيـدة االنثـى التـي تأخذ 
بيد الشـاعر لكل مسـارات الحياة وتشـعباتها بكلمـات املجاز 

واالستعارة التي تأخذه للحقيقة او قد تقلب الحقيقة ،
الشـعر.. إسـتنطاق املسـكوت عنه بصيغـة  متفـردة يف اللغة 

والدالالت واإليحاء.. 
الشعر.. لحظة زمنية مسـتعصية يستلها الشاعر ليخلق لوحة 
ترميزية تستفز املسـتهلك (املتلقي) ليعيش لحظاتها الجمالية 

املحققة للمتعة الروحية واملنفعة الفكرية..
 ليَس يل غرُي وسادٍة

 ينفرُط عليها عقدي 
حنَي يرتبُك الليُل يف جويف

ونحن نرى ان الشعر تأسيس عىل االضاءة الخالقة لنص متسع 
الرؤى..موجـز العبارة..عميـق املعنى..لتحقيق رؤيـة ابداعية 
مؤطرة بوحـدة موضوعية متناغمة وجوهر االشـياء من جهة 

ومن جهة اخرى محققة ملوقف انساني..
أقتطُع أنفايس 

وهمهمات روحي ُتحاورني
 وأنا أقضُم الحبَل الّرسي

 لسٔواٍل يجتاُحني كاملدِّ
 هل أميش عىل املاِء

 الٔصَل عرشَك
 أم اُراوُدَك عن عشقي 

فأغنَم حقي من الُقبِل ؟
فالنص..الـذي هـو عبـارة عـن فسيفسـاء من االقتباسـات) 
عىل حد تعبري جوليانا كرسـتينا.. يكشـف عن الحالة النفسية 
للمنتجة(الشـاعرة) باسـلوب درامي عميق الداللة باستنطاق 
اللحظـة الشـعورية عرب نسـق  لغوي قـادر عـىل توليد حقول 
معرفيـة تسـهم يف اتسـاع الفضـاء الـداليل للجملة الشـعرية.
باسـتثماره التداعـي والتفاصيـل اليوميـة بالفـاظ بعيدة عن 
التقعـر عـرب خطـاب الـذات ومناخاتهـا وهـي تسـبح ما بني 
بنيتني:البنيـة اللغوية والبنيـة املعرفية بتوظيـف تقنية الرسد 
الشـعري و التنـاص القرآنـي الـذي يحاكي(عـرش بلقيس) و 
(يوسف وزليخة) كاجراء تقني وثقايف يحقق التواصل املجتمعي 

..كونه من النصوص الروحية املختزنة يف الوعي الجمعي.. 
رتّبُت عزاءَك بنفيس

 فالبقاُء للحبِّ  
وعقارُب العيوِن

 ترفُع إشعاراِت الصفِر
 فكلُّ شظاياَك 

أيقظْت أحالمي .
 فالنـص يقوم عـىل رؤية شـعرية تنبعث من اعمـاق الوجدان 
الشـعري الذي اضاء ابعاده..وفقـا لزخم اللحظة التي تحتضن 
تشـكالته التي يغلـب عليها الطابع الحـيس والجمايل  بتوظيف 

لغة تسري بخطني تركيبيني متداخلني هما:الصياغة والتعبري..
وبذا قدمت الشـاعرة نصا يتسم بالوعي الجمايل وغنى الداللة..
فضال عـن تميـزه ببنيـة درامية تعتمـد ضمـري املتكلم(االنا) 

واملخاطب(االنت)..
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 قام نادي السـيارات ADAC األملاني بالتحذير 
من بقاء فضالت الطيور عىل طالء السـيارات 

لبعض الوقت.
وقال خرباء النادي: ”إنه بقاء هذه الفضالت لبعض 
الوقـت قـد يرتتب عليـه مشـاكل وأرضار ال يمكن 

إصالحها فيما يعد بطرق بسيطة“.
وأوضح الخرباء األملان أن ترك الفضالت عىل الطالء 
لبضـع سـاعات قد ينتـج عنـه أرضار غائـرة قد 
تسـتلزم إعادة الطالء مرة أخرى؛ لذا يفضل إزالتها 
فور إصابتها لطالء السـيارة باملـاء العادي، وإزالة 
الرتسـبات، التي تشـبه الجري بقطعة من القماش 
املبلل، مع الحرص عىل إزالتها برفق وحذر إذا كانت 

جافة.

ويفضـل عـدم التخلص مـن فضـالت الطيور 
بدون ترطيب مسـبق، حتى ال يتسـبب إزالتها 
مـع  تختفـي  ال  وأرضار  خـدوش  إحـداث  يف 
التلميع واملعالجة البسـيطة، ويمكن ملن يعاني 
باستمرار من مثل هذه الفضالت وضع زجاجة 
مـاء مع بعـض الصابـون يف صنـدوق األمتعة 

إلزالتها عىل الفور.

ونظـرا ألن الوقايـة خـري مـن العالج؛ لـذا ينصح 
الخـرباء بعـدم صـف السـيارة أسـفل األشـجار، 
التي تقف عليهـا الطيور وتتسـاقط منها األوراق 

واألصماغ وما شابه مما يرض بطالء السيارة.

يعّد الحب الصادق أسـاس كل عالقة 
شـخصني،  بـني  ناجحـة  عاطفيـة 
وأن تعـريف النقـاط املشـرتكة بينكما 
ضمـن  تصبحـي  كـي  وتسـتغليها 

أولويات رشيكك بالحياة.
إليـِك هـذه العالمـات التي تـدل عىل 
محبة زوجِك لك، ومن خاللها تعرفني 

إن كان زوجِك يحبك.
. ال فرق بينكما:

يجـب أن يكون تفكريكما متشـابًها، 
وعنـد الحديـث ال يقول رشيـكك ”أنا 
أو أنت“، بل ”نحن الشـخص نفسه“ 

فهذه عالمة للحب الحقيقي.
. حبِك يف قمة أولوياِتك :

يجـب أن تأتـي عالقتـِك مـع رشيـك 
لألولويـات  األول  املقـام  يف  حياتـِك 
األخرى، لتعـربّ عن مدى حبِك له، وأّن 
كل عالقاتـِك يف األرسة ومع األصدقاء 
ويف العمل، تأخـذ املكانة الخلفية بعد 

حبِك لرشيك حياِتك.
. االلتزام بالوعود التي تقدمينها:

يجـب أن تقطعـا وعـوًدا واقعية عىل 
نفسـيكما، وتسـتطيعا الوفـاء بهـا 
وليس تقديم وعود كاذبة وكرسها يف 

النهاية وعدم  االلتزام بها.
. الصدق واإلخالص:

الصـدق أفضـل سياسـية ألّي عالقة 

عاطفيـة ناجحـة  وينطـوي الصدق 
عىل أن ُتظهري نفسـِك الحقيقية من 
جميـع الزوايا والصـدق يجعل رشيك 

حياتِك يقّدرك .
الحنان وااللتزام

يعّد الحنـان واالهتمام مـن عالمات 
الحـب الحقيقي، وخصوًصـا عندما 
يكون الحب من أعماق قلِبك، و يجب 
أن يعـّرب لِك عن حنانه واهتمامه بك، 
خصوًصـا عندمـا تكونـني مريضة، 
فهذا مـن عالمات الحـب الحقيقي، 

وُيظهر تقديره لك.
الشعور باألمان

ابحثي عن رشيـك يعانقِك ويطمئنِك 
ويرفع من معنوياِتك، عندما تشعرين 
بعدم االستقرار، ال تلومي نفسِك عىل 
أنـِك أصبحِت تحـت سـلطة زوجك؛ 
فمثـًال أنِت ال تشـرتين مالبسـِك من 
دون موافقته أوًال، لكنِك تسـتطيعني 
تقريـب رشيـكك منـِك، بـأن ترتدي 
املالبـس التـي اختارها لـِك فتحظني 
باستحسـانه، وهـذا سـيمّدِك حتًما 
بالثقـة بالنفـس، ويجعلِك تشـعرين 

بأنِك جاهزة ملواجهة العالم.
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شبك يدوي إىل أن تحصيل عىل 

خليط ناعم ومتجانس.
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الدقيـق مـع الحليـب تماما. 
اعيدي الخليط يف القدر. ضعي 
القدر عىل نار متوسطة وقلبي 
بملعقـة بالسـتيكية عريضة 
ويبـدأ  يغـيل  أن  إىل  برسعـة 
الكاسـرتد بالتجانس ويصبح 
سميك القوام. أضيفي الزبدة، 
الفانيليا وبرش الليمون. قلبي 

الكاسرتد لتذوب الزبدة.
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أنثري قليل من السكر البودرة 

ملزيد من املنظر املشهي.
20. . ضعي التارت بالكاسرتد 
يف الرباد لعدة سـاعات ليطيب 

طعمه.
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ال تكتمل طلة الرجـل األنيق دون ارتدائه 
للسـاعة، ولذلـك يسـعى الرجـال دائماً 
القتنـاء أفضل املاركات العاملية بأسـعار 
باهظـة، إال أن هنـاك بعـض الـرشكات 
تقوم باستغالل ذلك لتصنع نسخ مقلدة 
وبيعهـا عىل أنها سـاعات أصلية، فكيف 
تتجنـب الوقـوع يف ذلـك الفـخ وتمييـز 

الساعة املزيفة ونظريتها األصلية؟
1 - العالمة التجارية املطبوعة

تحتـوي السـاعة األصليـة من املـاركات 
العامليـة مثـل Rolex، citizen عىل العديد 
مـن التوقيعـات واألختـام باسـم املاركة 
والتـي ال يمكـن حفرهـا عىل السـاعات 
التقليد، حيث سـتجد اسم املاركة محفور 
عىل السـاعة من الخلف أو عىل العقارب، 
ولكن يف الساعات املقلدة سوف تجد االسم 

مختوم عىل الساعة من الداخل فقط.
2 - األرقام والكتابة

يف  الوقـت  الكثريمـن  اسـتغرقت  كمـا 
التصفح عىل االنرتنت بحثاً عن السـاعة 
التي ترغـب يف اقتناءها ليس هناك رضر 
مـن بـذل بعـض املجهـود يف النظـر إىل 
الساعة التي أعجبتك والتدقيق يف الكتابة 
سـواء يف األرقـام أو النقـوش عـىل وجه 

الساعة والظهر.

ففي السـاعات األصليـة ال يمكن أن ترى 
أي أخطاء يف الخط ولطوش، أو أن النقش 
غـري واضح، حيـث تعتمد الـرشكات ذات 
املـاركات العامليـة عىل أجهـزة ألكرتونية 
حديثـة ومتطورة ال يمكـن لها أن تقع يف 

مثل تلك األخطاء.
3 - العقارب وأجهزة التوقيت

يجب إيالء الكثري من االهتمام إىل العقارب 

الكماليـة وعقارب التوقيت، فعىل سـبيل 
املثـال فإن أغلب سـاعات Rolex األصلية 
تحتـوي عـىل عقـرب للثوانـي ال يصـدر 
أصـوات ”تكتكـة“ ولكن هـذا ال يعني أن 
هناك بعض املوديالت تصدر ذلك الصوت، 
ولذلك عليك التأكد من موديل الساعة الذي 

ترغب يف اقتنائه.
كما عليك أال تغفل مسـتوى جودة زجاج 

السـاعة، والتـي يجـب أن تحتـوي عىل 
إمكانيـة تكبـري العقـارب واألرقـام عند 
النظـر إليها مـن زاوية محـددة، والتأكد 
مـن أن الرؤيـة واضحـة حيـث ال يمكن 
للسـاعات األصلية أن تحتوي عىل زجاج 

ردئ الجودة.
4 - الحركة امليكانيكية داخل الساعة

ال تشعر بالخوف من إزالة الغطاء الخلفي 
للساعة التي قمت باقتنائها وذلك إللقاء 
نظـرة تحـت الغطـاء الحديـدي الخلفي 
للساعة، فالسـاعات التقليدية يكون لها 
حركـة منتظمـة ولكنها لن تكـون بأي 
حال مـن األحـوال بنفس انتظـام ودقة 

الساعات األصلية.
تصنع السـاعات األصلية مـن أجود املواد 
وهذا مـا يجعل وزنها مناسـباً فال يمكن 
أن تكون خفيفية لدرجة تجعلها ضعيفة 
وواهيـة، وال هي ثقيلـة لتصبح ثقالً عىل 

يديك.
6 - خلفية فارغة

الساعات األصلية عادة ما تكون خالية من 
الكثري مـن التفاصيل والجمل التي ترشح 
مـكان تصنيع السـاعة واملـادة املصنعة 
منهـا، بل تحفـر املاركة العاملية للسـاعة 

فقط عىل الغطاء الحديدي الخلفي.

كشف الربوفيسور فيدات غورال 
لـرشب  الكبـرية  املخاطـر  عـن 
الشاي الحار عىل الصحة، مؤكًدا 
عىل أن االستهالك املنتظم للشاي 
درجـة  تزيـد  الحـار،  السـاخن 
حرارتـه عـن 65 درجـة مئوية، 
يزيد مـن خطر اإلصابة برسطان 

املريء.
وأوضح الخبـري أن املخاطر تزيد 
بخمسـة أضعـاف املـرات عندما 
يكـون الشـخص مـن املدخنـني 
ويـرشب الكحول أيضـا، وأضاف 
من املفرتض رشب الشاي عندما 
يكـون دافئا وما ال يزيد عن ثالثة 

إىل أربعة أكواب يف اليوم.
يف  أجريـت  دراسـات  وأظهـرت 
الواليات املتحدة والصني أن رشب 
الشـاي بدرجـة حـرارة تزيد عن 
65 درجـة مئويـة يزيد من خطر 
اإلصابـة برسطان املـريء، حيث 
الحظ غورال أن 456 ألف شخص 

شارك يف الدراسة.

هـؤالء  متابعـة  ”تمـت  وقـال: 
األشـخاص لعدة سـنوات، حيث 
ُوجـد أن املرشوبـات التـي تبلـغ 
درجة حرارتهـا 65 درجة مئوية 

وما فـوق تزيد من خطر اإلصابة 
تمـت  كمـا  املـريء،  برسطـان 
مراقبة 50 ألف شخص يف أمريكا 
حيـث توصل الباحثـون إىل نفس 

النتيجة“.
ويف حديثـه عن اإلصابة برسطان 
”يعتـرب  الخبـري:  قـال  املـريء، 
البعض إن هذا املرض هو السبب 

السادس للوفاة يف العالم، ويقول 
البعض اآلخر إنه الثامن، وإن كان 
الشخص يرشب الشاي الساخن، 
ورشب  التدخـني  إىل  باإلضافـة 
الكحـول، فـإن خطـر اإلصابـة 

يصبح أعىل“. 
ونصـح الخبـري انتظار ثـالث إىل 
أربـع دقائـق قبل رشب الشـاي 
كـي ال يحـرق الرشاب السـاخن 
جلد املريء ويسـبب القرحة وإن 
تحول الحالة إىل مزمنة سـيكون 

ذلك محفزا لتطور الرسطان.
وذكـر غـورال أن بعـض أعـراض 
”أهـم  قائـال:  املـريء  رسطـان 
أعراضـه صعوبـة البلـع، يف هـذه 
الحالة، نوصيك باستشارة الطبيب 
عىل الفور، خاصة و إن كنت ذكرا 
وتدخـن وترشب الكحـول والكثري 
مـن الشـاي السـاخن، وتتوفر يف 
وقتنا هذا عالجات جيدة جًدا، وقد 
تكون هناك حاجة لعملية جراحية 

يف بعض األحيان“.
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نحـن نعلـم جميعـا أن الركـض 
ملسـافات طويلـة دون تعب ليس 
بهذه السـهولة. ومع ذلك، لجميع 
املتسـابقني، نحن نتقاسـم معكم 
النصائـح والحيـل التي تسـاعدك 
عىل الجري ملسـافات طويلة دون 

تعب عىل اإلطالق.
1. األحذية

تحتـاج إىل امتالك  زوج من أحذية 
رياضية صنعت خصيصا للركض 
فقط أنها سـوف يكـون لها تأثري 

عىل أداء وقدميك.
2. االكثار من الكربوهيدرات

قبل ساعتني من بدء الركض ، عليك 
تناول الكثري من الكربوهيدرات أو 
األطعمة التي تحتوي عىل السكر. 
هذا سـوف تسـاعدك عـىل الجري 

ملسـافات طويلة دون تعب.
البـدء  قبـل  الحسـم  تمديـد   .3

بالركض 
تأكد من أن تمد ساقيك والركبتني 
والقدمني قبـل بدء الركـض. هذا 
العضـالت جاهزة  سـوف يجعـل 
للركـض، وبالتـايل مسـاعدتك يف 
الجري ملسافات طويلة دون تعب.

4. رشب الكثري من املاء
أهم يشء يمكنـك القيام به خالل 
التمريـن، هـو رشب املـاء قدر ما 
تسـتطيع، وينطبق نفـس اليشء 
عىل التـوايل. لكي ال يذوى نفسـك 

الركـض  عنـد  بالتعـب  وتشـعر 
ملسافات طويلة.

5.تحكم برسعة الركض 
عنـد الركـض، تأكـد مـن أن تبدأ 
ببطيء، هذا وسوف يساعدك عىل 
الجري ملسافات طويلة دون تعب، 
ولكـن إذا قمـت  بالركض بشـكل 
رسيع، سوف تتعب يف وقت مبكر.

6. التنفس هو كل يشء
أثنـاء  بانتظـام  التنفـس  حـاول 
الركض، ألن ذلك سـوف يسـاعدك 
الجـري  تحـاول  عندمـا  كثـريا 
ملسافات طويلة. تأكد من التنفس 

من األنف و إخراجه من الفم.
7. خفـض رسعتك عنـد الحاجة 

لذلك
خدعـة للركض ملسـافات طويلة 
دون تعـب، هـو خفـض رسعتك 
كلما كنت يف حاجـة إليها.  لجعل 
تنفسك تحت السيطرة، ثم  ارسع 

بعد ذلك. 
8. تعيني األهداف

عنـد الركض ، عنَي بعض األهداف 
حـاول  و  لنفسـك،  الواقعيـة 
تحقيقها من أجل الجري ملسافات 

أطول. 
9. أعط جسمك فرصة للراحة 

عليـك أن تعطـي جسـمك فرصة 
لالسـرتخاء، بدءا مـن النوم 7-8 

ساعات عىل األقل كل ليلة.
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األحذيـة  بـأن  مؤخـراً  اتضـح 
إتخـاذ  يف  تسـاعدك  أن  يمكـن 
االنطبـاع األول عن الشـخصية 
التي تتحدث معاهـا . يمكن أن 
يكون حذائك  إشـارة إىل مسـار 
والشـخصية. املهنيـة  حياتـك 
ونحن هنـا نسـاعدك يف تقديم 
املعلومات الكافية والتي تحتاج 
إليها ملعرفة ما يقوله عنك زوج 

األحذية الخاص بك ؟
األحذية املتباينة:

األشـكال  مـن  األحذيـة  هـذه 
ويوحـي  لألحذيـة  التقليديـة  
باملزيـد من الثقة للشـخصية . 
كمـا أن صاحـب هـذه األحذية 
يتمتع باملزيد من املرح واملتعة. 
كما أنه يفضل اإللتزام بالقوانني 
وحسـن السـيطرة عـيل األمور 

املختلفة .
األحذية الشمواه الرشابة :

تختلـف  األحذيـة  هـذه  غالبـاً 
تماماً عن أي نـوع من األحذية 
األخـري . لذلك فإنه عند اختيار 
هذا النوع من األحذية يعني بأن 
لديك شـخصية فريـدة وترغب 
يف تجربـة كل مـا هـو جديـدة 
ومحب للمغامرة وتكره الروتني 
يف حياتـك . باإلضافـة إيل أنك ال 

تستسلم للملل بسهولة .
األحذية القارب :

هذا الشـكل من األحذية شـكل 
تعطـي  وبالتـايل  كالسـيكي. 
انطبـاع بـأن الرجـل لديه نمط 
كالسـيكي يف حياتـه ويفضـل 
إتباع  أسـلوب والده وجده . وال 
يميـل إىل التغـريات الحديثـة يف 
حياته غالبـاً اليرغب يف التجديد 

ويظل متمسك بأفكاره .
أحذية تشوكا الشمواه :

املختلفـة  التـي  األحذيـة  مـن 
واملحببة ألغلبية الرجال. تشـري 

طبيعيـة  بـأن  األحذيـة  هـذه 
تفضـل  الرجـل  شـخصية 
االسرتخاء ومحببة من الجميع 
وذلـك ألن له قـدرة جيـدة عيل 
إجتماعيـة  عالقـات  تكويـن 

والتواصل مع اآلخرين .
البوت العميل :

هـذه األحذية حقـاً رائعة ألنها 
قاسـية بمـا فيـه الكفاية لكي 
تساعدك يف التعامل مع  مختلف 
التحديات التي تواجها عيل مدار 
اليـوم  أو حتـي عنـد الخـروج 
لرحالت فهي مناسـبة لألماكن 
املختلفـة . تعـرب هـذه األحذية 
عـن شـخصية محبـة للقيـام 
بالرحـالت  والذهاب إيل االماكن 

املختلفة .
أحذية الجري :

هذه األحذية تساعدك يف تحقيق 
رسعات جري أرسع ومناسـبة 
جداً للصـاالت الرياضيـة . تدل 
هـذه األحذيـة عـيل أن الرجـل 
يتملك شـخصية أنيق  ومقنعة 
جـداً عند الحديث معـه كما أنه 
يفضل األذواق املعارص والرغبة  
يف البقـاء تحـت الضـوء وجذب 

إنتباه الكثري من األفراد .

أحذية إكسفورد :
هذا النوع من األحذية كالسيكي 
. غالبـاً هذا النوع مـن األحذية 
يدل عيل أن الرجل يقدر التقاليد 
والعـادات  ويعتنـي جيـداً عند 
به.  الخاصـة  املالبـس  إختيـار 
كمـا أن هـذا الشـخص يهتـم 
بالتفاصيـل الصغـرية يف حياته  
وأنه يفضل قضاء أوقات رائعة 

مع رشيكة حياته .
 أحذية لوفر :

عنـد اختيار أحذيـة لوفر تظهر 
بأنـك  ناجح يف حياتـك وترغب 
دائمـاً يف تحقيق أهدافك . تتميز 
بالقدرة عـيل التخطيـط ألمور 
اإلنجـازات  وتحقيـق  حياتـك 

العملية .
األحذية التي توجـد بها أحزمة 

مزدوجة :
بالرغم من أن هذه األحذية تبدو 
للبعـض مخيفـة إال أنها تعطي 
للرجـل املزيد من الثقة . كما أن 
هذا النـوع من الرجال أنيق جداً 

عند إختيار مالبسه .
أحذية رياضية مرنة :

هـذا النوع مـن األحذيـة يتميز 
باملرونة وتحقيق الراحة  للرجل 

. وتشـري إيل أنـه يحـاول دائماً 
تغـري أوضاعـه للتناسـب مـع 
الحياة الجديـدة والتغريات التي 

يعشها .
األحذية املفتوحة :

هذا النمـط من األحذيـة يتميز 
بالرغبة يف قضاء عطلة اإلسبوع 
يف أماكن مختلفة . ولكن يتميز 
باملزيـد من الحذر عـن التعامل 

مع االخرين 
بوت تشيليس :

هذا البوت أنيـق وجميل للغاية 
. ويعـرب عـن أن صاحـب لديه 
شـخصية محـددة ولديه نظرة 

صحيحة يف الحكم عن األشياء 
األحذية الرياضية املرتفعة :

غالبـاً مـا يرتدي هـذه األحذية 
األمريكـي  الـدوري  العبـي 
هـذه  صاحـب   . للمحرتفـني 
األحذية يتمتع بشـخصية تقدر 
األمـور وتحـاول فهـم األحداث 

بصورة جيدة .
أحذية الفليب فلوب :

تدل هذه األحذية عيل أنك تتمتع 
بشـخصية غري مؤذية لألخرين 
وال تنخـدع بسـهولة يف التعامل 

مع االخرين .

ولد الشاعر العراقي عبد الرزاق عبد الواحد 
(1 تمـوز 1930) يف بغداد، وانتقلت عائلته 
من بعد والدته إىل محافظة ميسان جنوب 
العراق حيـث عاش طفولتـه هناك، أطلق 
البعض عىل الشـاعر الراحل لقب ”املتنبي 

األخري“ .
تخرج من دار املعلمني العالية (كلية الرتبية 
حاليا) عـام 1952م، وعمل مدرسـاً للغة 
العربيـة يف املدارس الثانوية وكانت زوجته 
طبيبـة، وله ابنـة وثالثة أوالد، وشـارك يف 

معظم جلسات املربد الشعري العراقي. 
عمل مدرسـاً ملادة اللغة العربية، ومعاوناً 

للعميد يف معهد الفنون الجميلة يف بغداد.
ويف عـام 1970 نقلـت خدماتـه من وزارة 
الرتبية والتعليم إىل وزارة الثقافة واإلعالم، 
مجلـة  لتحريـر  سـكرترياً  فيهـا  فعمـل 
األقالم، وبعدها رئيسـًا للتحرير يف املجلة. 
ثم مديـراً للمركـز الفولكلـوري العراقي، 
ثم شـغل منصب مديـر معهد الدراسـات 
النغمية، فعميداً ملعهـد الوثائقيني العرب، 
ثـم مدير عام املكتبة الوطنية العراقية، ثم 
صـار املدير العام لدار ثقافـة االطفال، ثم 

مستشاراً لوزير الثقافة واإلعالم.
يعتنـق الشـاعر عبد الـرزاق عبـد الواحد 

الديانـة الصابئية املندائية وهـو الذي أعد 
إىل اللغـة العربيـة الكتـاب املقـدس للدين 
الصابئـي املندائي كنز ربـا. وكتب يف العدد 
الرابـع من مجلـة رصوح السـورية بحثاً 
مطـوالً عـن هـذه الديانـة إذ رشح فيـِه 
أصولهـا والجواهـر الالهوتيـة التي تعترب 
أساسـيات هـذه الديانـة، وتاريخها. كما 
رشح يف البحث العقائد التي يسـتند عليها 
هـذا الدين: كالعقيدة يف اللـه، والعقيدة يف 
الروحانيـات، والعقيـدة يف النبـوة، وأخرياً 

العقيـدة يف املوت والحيـاة األخرى والجنة 
والنار. وهو أحد مؤسـيس نـادي التعارف 
للطائفة املندائية يف بداية عقد السبعينيات 

من القرن العرشين.
ُتويفَّ يف العاصمة الفرنسـية باريس صباح 
يوم األحد املوافق 8 ترشين الثاني 2015م، 
عـن عمر ناهز 85 عاما ودفن يف العاصمة 
عائلتـه  األردنيـة عمـان بحسـب رغبـة 
بانتظار أن يعم السـالم يف بغـداد ثم ينقل 

جثمانه إليها.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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مـرص  حاكـم  إسـماعيل  الخديـوي   –  1879
يقرر طـرد الوزيرين الربيطانـي والفرنيس من 

الحكومة املرصية.
1904 – توقيـع اإلتفـاق الـودي بـني فرنسـا 
وبريطانيا بخصوص تقسيم نفوذهما يف الوطن 

العربي.
1906 – التوقيـع عـىل مرسـوم يمنح فرنسـا 

وإسبانيا السيطرة عىل مراكش.
1914 – الواليـات املتحـدة وكولومبيـا توقعان 
معاهدة لتنظيم حقوق الطرفني يف منطقة قناة 

بنما.
1946 – اخر اجتماع لعصبة األمم.

يف  الحسـيني  عبدالقـادر  استشـهاد   –  1948

معركة القسطل.
1957 – إعادة إفتتاح قناة السويس أمام املالحة 

البحرية بعد إغالقها بسبب حرب 1956.
1970 – الطريان اإلرسائييل يقصف مدرسة بحر 

البقر موديا بحياة 30 طفال.
1985 – الهند تقايض رشكة الكيماويات يونيون 
كاربيـد عىل مقتـل 2000 من املواطنـني الهنود 

وجرح 200,000 آخرين يف حادثة بوبال.
2004 – اتفـاق لوقف اطالق النار بني الحكومة 
السـودانية واثنـني مـن الحـركات املتمـردة يف 

دارفور وذلك بما عرف بنزاع دار فور.
2005 – جنازة بابا الكنيسة الكاثوليكية يوحنا 

بولس الثاني يف الفاتيكان.

غزل عراقي

أريد احجي بجرح تبجيله كل عني
أريد اكتب قصيدة بريشة أحزاني   

وأريد اخذ همومي فوك النجـــوم
أهدهه وهم ترد ترجعيل من ثاني    

خلص هذا العمر هم وعذاب واه
اسد باب الحــزن ياكــثر بيباني    

مل مني الصرب بس اني مامليت
أكابر وأبتسم لوشفت خـــــــــالني  

أظم الدمع بجفوني وتفيض الروح
وأتاني الفرح يطفييل بركــــــاني   

أبـــــــراج

مهنيـاً: تخطو اليـوم خطوة جديـدة نحو نجاحات 
مهنية قد تساعدك عىل تطوير قدراتك املهنية واحتالل 

منصب جديد يليق بك
عاطفياً: مفاجآت سـعيدة تطل برؤوسها يف غضون أيام وال 

سيما أن األجواء صافية بينك وبني الرشيك
صحيـاً: تتخلـص من حالة نفسـية قلقة وتعيـش حاالً من 

الفرح والسعادة ترتك ارتياحاً لديك

مهنيـاً: ترّددات األمور العالقة ترخي بظاللها عىل 
وضعك العميل، وهذا لن يدوم طويالً، فاالسـتقرار 

يعود تدريجياً
عاطفيـاً: من األفضل أن ال تكـون متحّفظاً مع الرشيك، 

فهو قد يحاسبك عىل أبسط األمور
صحياً: بادر إىل القيام بحركة شبه يومية تعود عليك بالفائدة 

وتنشط دورتك الدموية

مهنيـاً: ال تكن جازماً يف قراراتـك، ألّن بعضها قد 
يوّرطك يف مشـاكل تعرف متى تبدأ لكنك لن تعرف 

متى تنتهي
عاطفيـاً: أفـكار جديدة ورائعة يقرتحهـا عليك الرشيك، 

وتكون لها إيجابيات عىل املدى املنظور
صحيـاً: كلمـا أفرطـت يف التقاعـس عـن القيـام بالرياضة 

أفسحت يف املجال أمام البدانة لتسيطر عليك

مهنيـاً: تتخلص من عمليات التسـويف والتأخري 
لكنـك لـن تفقد أعصابك وسـيطرتك عـىل األمور، 

وتتسلم قيادة الدفة مجدداً
عاطفيـاً: إذا حظيت بالدعم املطلـوب من الرشيك تحقق 
انطالقة ثابتة وناجحـة معه، وتكون املرحلة املقبلة مرشقة 
جداً.صحياً: قد تالزم الفراش يومني أو ثالثة بناء عىل نصيحة 

الطبيب للتخلص من اإلرهاق

مهنيـاً: تنشـط كثـرياً هـذا اليـوم عىل مسـتوى 
االتصاالت وتبادل املعلومات، وتقوم بعمل مشرتك 

ومثمر مع أحد الزمالء
عاطفياً: يحمـل إليك هذا اليوم وضعـاً عاطفياً مرضياً، 

فتسيطر عىل انفعاالتك وتبدو واثقاً بنفسك
صحيـاً: بدأت تدرك أهميـة االنتباه إىل نوعيـة أكلك، وهذا ما 

انعكس إيجاباً عىل صحتك

مهنيـاً: تتخلص مـن بعض العواقـب والتحديات 
غري املتوقعة ومن القرارات العشوائية التي يحاول 

أحد الزمالء دفعك إليها
عاطفيـاً: ال تقدم عىل اتخاذ قراراتك يف الشـأن العاطفي 
قبل دراسـتها من مختلـف جوانبها، ومعرفـة ما ترتكه من 
انعاكاسـات. صحيـاً: تتابـع بانتظـام ممارسـة التماريـن 

الرياضية املطلوبة بغية تحسني وضع عمودك الفقري

مهنيـاً: تعيـش هـذا اليوم حـاالً مـن القلق عىل 
املسـتقبل، لكنهـا مسـألة أيـام تعـود بعدهـا إىل 

التفاؤل املعهود والنجاح
عاطفياً: الفوارق بينك وبني الرشيك تزداد اتسـاعاً، وهذا 

بات يحتاج إىل معالجة جذرية ورسيعة
صحيـاً: ال تقلق عىل صحة الرشيك، فهو بخـري، بل انتبه إىل 

صحتك جيداً

مهنيـاً: إذا لم تأخذ االحتياطـات الكاملة ملواجهة 
االمور بموضوعية وتعقل فقـد ال تجتاز االمتحان 

بنجاح
عاطفيـاً: إرضاء الرشيك أصبح رضوريـًا إذا كنت مهتماً 

به، وكل ما عدا ذلك ُيفهم عىل أنك ال تكرتث ألمره
صحيـاً: الوهن الذي أصابـك يف املدة األخرية بـدأت عوارضه 

تخف، وها أنت تستعيد عافيتك

مهنيـاً: تتوضـح الصـورة أمامـك اليـوم بفضل 
الزمالء الذين يكرتثون ألمرك ويحيطونك بمحبتهم 

وتقديرهم الكبري لك
عاطفياً: مزاج الرشيك يف أفضل حاالته، فحاول أن تطرح 

معه كل املوضوعات التي تشغل بالك، فتجد الردود املناسبة
صحياً: اسـتفد من عطلة نهاية األسـبوع للقيام بمشـاريع 

ترفيهية تفيدك صحياً ونفسياً

مهنيـاً: يتحـّدث هـذا اليوم عـن تراجع مـادي أو 
رشاكة شـخصية، لكن بقدرتك املعهودة أنت قادر 

عىل االنطالق مجدداً
عاطفيـاً: احـذر الغـرية الشـديدة والتملكيـة، وال تنقل 

هواجسك وشكوكك اىل الحبيب حتى لو تفاقم الوضع
صحياً: يمكنك ممارسة الرياضة بمفردك وبحرية، وممارسة 

رياضة امليش من أفضل الرياضات بالنسبة إليك

مهنيـاً: تتطور األمور إيجابياً ملصلحتك وترفع من 
معنوياتك لُتقبل عىل األعمال بحماسة كبرية

عاطفياً: سـعادة كبرية وبحث عن آفاق جديدة، وهذا 
لـه انعكاسـات إيجابيـة تسـاعدك لتطويـر العالقة مع 

الرشيك
صحياً: تبتسـم لك الصحة، وتشـعر براحة كبرية وبسـعادة 

تخفف التشنجات

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: تخوض هذا اليوم نقاشات مهمة جداً من 
أجل بلورة مرشوع تحلم بـه منذ مدة وتعلق عليه 

آماالً كبرية
عاطفيـاً: تجتمع بالرشيك لدرس بعـض التفاصيل، هذا 

اليوم مالئم لالهتمام ببعض الشؤون العاطفية
صحياً: الراحة مطلوبة بشدة ورضورية هذا اليوم، وخصوصاً 

بعد الجهد الذي بذلته يف الفرتة األخرية

الكلمات العمودية
1 - مـن مشـتقات الحليـب - قْهـر و 

تسلط (ن)
2 - الوغـى (م) - الـذي يرجع عن ذنبه 

(م)
3 - شـخصية يف حكاية ألـف ليلة وليلة 

(م) - فصل شيئني متصلني (م)
4 - دولة إفريقية (م) - غني (م)

5 - مـن فـروع الرياضيـات - ضمـري 
متصل.

6 - التوى اليشء - دليالن.
7 - مقـر محكمة العـدل الدولية - من 
املحاصيل الزيتية، استخدم غذاًء ودهناً 

منذ القدم ” نصف اسمه قاتل“ (م)
8 - بواسـطتي (م) - متشابهان - صار 

شديد امللوحة (م)
9 - زعيم نازي (م) - االسم القديم ليوم 

األحد (م)
10 - يطـل عىل املسـجد األقىص املبارك 
,يبلغ ارتفاعه 826 مرتاً،  و من أسمائه 

”قرية الطور.
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الكلمات األفقية 
1 - 2 - مـن مؤلفاته ” دمعة و 
ابتسامة ”، تويف بنيويورك بداء 

السل
2 - 3 - عالم مسلم يف الكيمياء، 
هـو أول مـن اكتشـف حمض 
حمـض  و  الهيدروكلوريـك 

النرتيك و غريهما - هضبة
4 - غـري مختون (م) - أشـفار 

العني (م)
5 - منزلة و قدر - يف النخلة

6 - فرع -قص الصوف
7 - إله - حىص يرمي بها الحاج 

يف منى (م) 
8 - حافـظ و حامي - تغالب يف 

املحاورة و الجدال
9 - نـادي كـرة قـدم أنجليزي, 
األوروبي  االتحـاد  أحـرز كأس 
لألنديـة أبطـال الكؤوس سـنة 

1963 - متشابهان.
10 - جمهورية إسالمية.

ُيحكـى أّن رجال عجوًزا كان يعيش يف قرية بعيدة، وكان أتعس شـخص عىل 
وجه األرض، حتى أّن كّل سـكان القرية سـئموا منـه، ألنه كان محبًطا عىل 
الـدوام، وال يتوّقف عن التذمر والشـكوى، ولم يكن يمـّر يوم دون أن تراه يف 
مزاج يسء. وكلّما تقّدم به السـّن، ازداد كالمه سـوًءا وسلبية… كان سّكان 
القريـة يتجّنبونـه قدر اإلمكان، فسـوء حّظـه أصبح ُمعدًيا. ويسـتحيل أن 
يحافظ أّي شـخص عىل سعادته بالقرب منه. لقد كان ينرش مشاعر الحزن 
والتعاسـة لـكّل من حولـه. لكن، ويف أحـد األيـام وحينما بلـغ العجوز من 
العمـر ثمانني عاًما، حدث يشء غريب، وبدأت إشـاعة عجيبة يف االنتشـار: 
- ”الرجل العجوز سـعيد اليوم، إنه ال يتذّمر من يشء، واالبتسـامة ترتسـم 
عـىل محّياه، بل إن مالمح وجهه قد أرشقت وتغرّيت!“ تجّمع القرويون عند 
منزل العجوز، وبادره أحدهم بالسـؤال: - ”مـا الذي حدث لك؟“ وهنا أجاب 
ا...لقد قضيُت من عمري 80 عاًما أطارد السـعادة  العجـوز: - ”ال يشء مهمًّ
بال طائل. ثّم قّررت بعدها أن أعيش من دونها، وأن أستمتع بحياتي وحسب، 
لهذا السـبب أنا سـعيد اآلن!“ العربة املسـتفادة من هذه القصة القصرية: ال 

تطارد السعادة...بدالً من ذلك، استمتع بحياتك! .

ÒÜb»è€a@Üäb�m@¸



خطفت النجمة العاملية ريهانا، األنظار إليها 

يف أحدث ظهور لها بشوارع مدينة نيويورك 

األمريكيـة، قبـل دخولهـا إىل أحـد املطاعم 

الشـهرية بعد انتهاء احتفاالتها بعيد ميالد 

والدتها يوم اإلثنني املاىض.

وظهـرت النجمـة العاملية صاحبـة الـ 33 

عامـاً يف الصور التي نرشتها صحيفة الدييل 

ميـل الربيطانيـة، وهـي يف كامـل أناقتهـا 

كاملعتـاد، حيث ارتدت سـرتة جلدية باللون 

األحمـر خطفت بهـا األنظار قبـل دخولها 

للمطعم.

وحرصت النجمة العاملية عىل ارتداء قناعها 

الطبي قبـل الدخول للمطعـم برفقة أمنها 

الخـاص، لتخفي لـون أحمر الشـفاه الذي 

طابقتـه مع لون سـرتها الحمـراء، لتطبق 

القواعد االحرتازية لعـدم اإلصابة بفريوس 

كورونا.

وكانـت قد ارتدت ريهانا سـرتة جلدية بنية 

اللـون مع قفازات مزخرفـة لالحتفال بعيد 

ميـالد والدتهـا صاحبـة الــ 52 عامـا أول 

أمس، والذي قضته يف مدينة مانهاتن.

وسـبق وقضـت النجمـة العامليـة ورائـدة 

األعمـال يف Fenty، وقتهـا يف لوس أنجلوس 

الشهر املايض يف قرص مذهل يف بيفريل هيلز، 

كلفهـا حـوايل 13.8 مليـون دوالر بحسـب 

الصحيفة الربيطانية.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews
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نسـمع ونردد ما نسـمع عندما كّنا يف بداية املشوار بأّن االنسان يولد 
حـرّا، ويعيـش حرّاً، يقـول ما يؤمن بـه دون خوف، وعندما اشـتعل 
الـرأس شـيباً وامتأل القلـب هّماً ونحن نسـتعرض أحـداث التاريخ، 
عثرنا عـىل كذبة كبرية ووقفنا عىل حقيقة مرعبـة مفادها أّن الرأي 
الحر مكبل بالرضائب ومن النوع الثقيل، وبعضها من الرضائب التي 
تدفع أصحاب الرأي اىل حتفهم وسـط كرنفال مـن التصفيق وتبادل 

التهاني.
كذبة كبرية تثري االشـمئزاز والقرف يف النفـوس ، وتضعنا أمام حالة 
من السـخرية السـوداء، فبينما يعيش املنافق الرقيع بأحسـن حال، 
يتنعـم بملذات الحياة، تتسـلط عليـه االضواء، ويتبخـرت بخيالء بني 
أبناء جلدته نرى أصحاب الرأي الحر يزجون يف السـجون واملعتقالت، 
تتسـابق نحوهـم التهـم وكل تهمة تحمل سـيف الحاكـم، او عقاب 

الكاهن، أو حبل االنتهازي الذي يلتف حول رقابهم.
معادلة ال تعرف العدل واإلنصاف، وال تقرتب اىل املنطق والحكمة، ولو 
قلبت هذه املعادلة منذ فجر البرشية وحتى مرحلة شـيخوختها التي 
تعاني منها اليوم ألصبحت الحياة مزدهرة بكل عوامل التقدم واألمن 

واالستقرار.
ومع اسـتمرار هذا املنهج املدمر، اتسـعت دائـرة النفاق وأصبحت له 
مدارسه ومناهجه وطالسمه، وتقلصت فرص الحياة الحرة الكريمة 

نتيجة االضطهاد والتعسف الذي يتعرض له أصحاب الرأي الحر.
الحاكم، ونتيجة حاالت الوهم التي رضعها من العرش الجالس عليه، 
يعتقـد ان بيده مفاتيح الخطأ والصـواب، وكل من يخالفه الرأي البد 
مـن نيل عقابه اّما بالحرق أو تقطيع االوصال، والكاهن يعتقد، ومن 
بـاب الوهم الذي دخل منه، اّن الله قد ألهمه الحّجة الدامغة والربهان 
الساطع وااللهام، وكل من يقف بوجهه البد من تصفيته بكل الطرق 
لكـي يرجع اىل صوابه وتسـتقيم الحياة وفق رؤيـة الكاهن املقدس، 
ودخـل مفهوم العقـاب والتخوين اىل عقل السـيايس الذي يتكئ عىل 
افكار جاهزة مدته بكل صنوف العظمة املزيفة باعتباره املنقذ األوحد 

لجموع املضطهدين واملرشدين والجياع.
ال أريـد الخـوض يف تاريخنا القديـم والحديث، فتاريخنـا والحمد لله 
ناصع البياض، مرشق الصفحـات، نظيف من الداخل والخارج، يولد 
االنسـان فيه حرّاً ويموت حرّاً، وشـعارات الحريـة مرفوعة فوق كل 
الرؤوس، ومعلقة عىل كل الحيطان، ومكتوبة بكل انواع الخط العربي 
والفـاريس واالفرنجـي، ولكني اريد االشـارة فقـط اىل ان ما تعرض 
لـه  أصحاب الـرأي الحر من خوف وبطش وترويـع وتنكيل كان منذ 
آالف السـنني وحتى يومنا هـذا، ولم يكن من افرازات الرأسـمالية أو 
االمربيالية، وال بدعة افرزتها اسعار النفط، وال دخلت علينا من نافذة 
االرتفـاع املثري ألسـعار الطماطـم والباذنجان والزيت وبقية اسـعار 

املواد الغذائية األخرى.
إىل اللقاء...

›Ìá‰ßa@áºc
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كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد
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تمكن باحثون من قسم الكيمياء 
هولنديـة  جامعـة  يف  العضويـة 
للفحـص  اختبـار  مـن تصميـم 
الفردي لفريوس كورونا يف املنزل، 
باستخدام ماكينة قهوة كبسوالت 

منزلية.
اختبار LFT يعد رسيعا ومنخفض 
التكلفة وسـهل االسـتخدام، مما 
املنزيل،  يجعلـه مثاليـا لالختبـار 
ولكنـه ليـس دقيقا يف اكتشـاف 
الفريوس كمـا اختبارات ”بي يس 
آر“، حيث يحدد فقط األشـخاص 
املصابني بأحمال فريوسية عالية 

من كوفيد 19.
وقال الباحث فيتوريو ساجيومو، 
املـرشوع:  يف  الرئيـيس  املعـد 
”للتوصل إىل أداء مثايل، نحتاج إىل 
اختبار منزيل سـهل االسـتخدام، 
مثـل اختبـار LFT، ولكنـه عـايل 

الحساسية يف اكتشاف الفريوس، 
كاختبار ”بي يس آر“.

وبـنّي سـاجيومو: أنـه وفريقـه 
توصلوا إىل طريقة تسمى تضخيم 
بواسـطة  الحـرارة،  متسـاوي 
مرشع دائري Lamp، وهي تقنية 
أحادية األنبوب، تسـتخدم كبديل 
الكتشـاف  التكلفـة  منخفـض 
أمراض معينة، بطريقة تتشـابه 

مع اختبار ”بي يس آر“.
البحثـي، يمكن  للفريـق  ووفقـا 
دمـج تقنيـة Lamp مـع ”قارئ 
اللون“، حيث عندمـا تتفاعل مع 
املسحة، تسبب زيادة يف حموضة 
العينة، مما يؤدي إىل تغيري اللون، 
وفًقا ملسـتوى درجـة الحموضة 
pH، وتوفـر إشـارة برصيـة من 
نتيجة إيجابية أو سلبية لإلصابة 

ب الفريوس.

كشـف تطبيق املراسلة الفوري (واتسآب)، يف 8 يونيو/ حزيران 2020، 
عـن إطالقه ميزة مهمة وهي القدرة عـىل تحويل األموال من خالل هذا 

التطبيق، ولكن تم حظرها بعد أسبوع واحد من إطالقها.
وكانت الربازيل هي أول من حصل عىل هذه امليزة،، عملت رشكة (فيس 
بـوك) املالكة لتطبيق (واتسـآب)، مع البنـوك يف الربازيل للحصول عىل 
امليزة وتشـغيلها.وبعد أسـبوع من بدء العمل، تم حظر الخدمة بسبب 
مخاوف بشـأن تأثريها املحتمل عىل املنافسـة يف السـوق، واعترب البنك 
املركـزي الربازييل أن مثل هذه الخدمة يمكن أن تؤثر سـلًبا عىل البنوك 
الربازيليـة ورشكات التكنولوجيا املالية وأنه قد تكون هناك مشـاكل يف 
حماية البيانات الشخصية.ويسـتعد البنك املركزي يف الربازيل للسـماح 
ملسـتخدمي (واتسـآب) بإرسـال األمـوال لبعضهم بعضا باسـتخدام 
بطاقات ”ماسـرت كارت وفيزا كارت“، حيث سـيتم قريباً تفعيل خدمة 
الدفـع يف الربازيل بعـد موافقة البنـك املركزي.وذكر أحد املسـؤولني يف 
(واتسـآب)، لـم يفصح عـن اسـمه أن االسـتعدادات النهائيـة جارية 
إلتاحة هذه امليزة يف الربازيل يف أقرب وقت ممكن.وبالرغم من ذلك، فإن 
الربازيل لن تسـمح إال ملواطنيها بإرسـال األموال لبعضهم بعضا، وهذا 
األمر ال يتناسـب مع الخطة التي رسـمتها رشكة ”فيسـبوك“، املالكة 

لتطبيق (واتسآب).

يخترب تطبيق (تويرت) خدمة ”تراجع عن اإلرسـال“ للتغريدات، وهو ما 
أثار جدًال حيث كان يرغب عدد كبري من مستخدمي الشبكة اإلجتماعية 
بإضافة زر التعديل، و خدمة الرتاجع عن اإلرسـال ستمنح املستخدمني 

بضع ثواٍن الستعادة أي تغريدة سيئة دون أن يالحظها أحد. 
وهنـاك بعض األدلـة تؤكد قيـام (تويـرت) باختبار ميـزة الرتاجع عن 
اإلرسـال، حيـث أكدت املطـورة Jane Manchun Wong عـىل املزيد من 
األدلـة عـىل أن (تويرت) يعمل عـىل امليزة ، لكنها تأتي مـع تحذير واحد 
وهي أن املسـتخدم قد يضطر إىل الدفـع مقابل ذلك، إذ إن ”الرتاجع عن 
التغريدة“ من املفرتض أن تكون ميزة للمشرتكني فقط؛ عليك أن تدفع 

للوصول إليها.
و ال يخـرج ما نقلتـه وونج عن كونه  ترسيًبـا، ويمكن أن يتغري أي 

يشء من اآلن وحتى عندما تصبح امليزة عامة حال إطالقها، ومع 
ذلـك كان تويرت يبحث يف املزيد مـن الطرق لتحقيق الدخل من 

منصته مؤخرًا، لذا فليس من املفاجئ أنه قد يحتفظ ببعض 
امليزات خلف جدار حماية.

 ، Gmail ويبـدو أن امليزة تعمل شـيًئا مثـل زر الرتاجع يف
حيـث تنتظر الخدمة بضع ثواٍن قبل إرسـال رسـالتك 

فعلًيا، وظاهرًيا هذا ليس أكثر فائدة من مجرد حذف 
تغريدة فور إرسـالها، ولكن إذا كان لديك عدد كبري 

من املتابعني، فقد يسـاعد ذلك يف التأكد من عدم 
رؤية أى شخص لخطأ محرج.

وبالنظـر إىل عـدد األشـخاص الذيـن يطلبـون 
زر تعديـل، قد تعتقد أن (تويـرت) قد يعرض زر 

تراجع كحل وسط، ولكن يبدو أنه سيتعني عليك 
الدفع بدالً من ذلك.

بـدأ تطبيق ”كلوب هـاوس“ ينترش عىل مواقع التواصل، مسـتقطبا املزيد من 
املستخدمني، عىل الرغم من أنه حديث املولد.

وأعلـن التطبيـق الصوتـي أنه سـيطلق خاصية دفـع أموال لصنـاع املحتوى 
عـىل منصتـه دون أن يحصل هـو عىل أي أمـوال نظري ذلك، مؤكـدا أن جميع 

املستخدمني سيتمكنون تدريجيا من إرسال أموال عرب التطبيق.
لكنـه أوضـح أنه ”يف بـادئ األمر، سـتتاح خاصية تلقي املدفوعـات ملجموعة 
اختبـار صغرية عـىل أن تتاح بعد ذلك آلخرين“، موضحا أنه ”يمكن أن يرسـل 
املستخدمون أمواال لصناع املحتوى عىل كلوب هاوس ممن لديهم هذه الخاصية 
مفعلة من خالل الدخول عىل ملفهم الشـخيص ثم اختيار ”أرسل أمواال“.كما 
أوضحت شـبكة التواصل االجتماعي الصوتية، أن رشيكتها سـرتايب لخدمات 
الدفع اإللكرتوني سـتحصل رسوما بسيطة مقابل معالجة بطاقة االئتمان أو 

الخصم التي سيطلب التطبيق إضافتها عند محاولة الدفع األوىل.

يف مفاجـأة للجمهـور، أعلن بطل مسلسـل 
”منـزيل“ إبراهيـم تشـليكول انفصاله عن 
العمـل الـذي شـارك بطولتـه أمـام ديميت 
أوزدمـري؛ حيـث حقـق 
نســــب  الثنائـي 
مشاهدة عاليــة 
حلــــقات  يف 
ملسلســـل  ا

األوىل.
أن  فبعـد 
انتشـــر 

خـرب 

انفصال إبراهيم تشليكول عن بطولة العمل، 
رددت بعض التقاريـر الصحفية الرتكية أن 
هنـاك خالفاً جمع أبطال املسلسـل وهو ما 
جعله ينسـحب، األمر الـذي نفته الصحفية 
الرتكيـة بريسـني عرب صفحتهـا عىل موقع 
التدوينات القصرية تويرت، وقالت: ”إبراهيم 
تشـليكول انفصـل عـن مسلسـل ”منزيل“ 
ألن قصـة شـخصية مهـدي انتهـت، وهذا 
االنفصال مخطط له منذ بداية العمل وليس 

مفاجئاً كما ظن البعض“.
وكان إبراهيـم قـد كتـب رسـالته لديميـت 
عـىل  الرسـمية  صفحتـه  عـرب  أوزدمـري 
إنسـتغرام ليودعهـا ويـودع شـخصيته يف 
العمـل حيـث قـال: ”أحالمـه بقيـت غـري 
مكتملـة وهـو يكـرّس نفسـه 
العزيزة  لآلخرين... رشيكتي 
ديميت هذه ليسـت النهاية، 

الطريـق طويـل وأنـا متأكـد أننا سـنلتقي 
مجدداًّ... جميع أصدقائي املمثلني أشـكركم 
جميعاً، وأشـكر املشـاهدين عىل دعمهم لنا 
لهذا اليوم، حكاية مهدي انتهت هنا وأن اآلن 
سأكون معكم وأشاهد قصة زينب من أمام 

الشاشة، مع السالمة“.
وردت ديميـت عـىل رسـالته قائلـة: ”دائماً 
قّدمت الدعـم يل ودائماً سـأنظر إىل ماضينا 
بسـعادة ألنـي مّثلت معـك، ربمـا حكايتنا 

انتهت ولكن ابَق يف حياتي دائماً“.
املواقـع  أعلنـت  فقـد  آخـر،  صعيـد  عـىل 
اإللكرتونية الرتكيـة أن إبراهيم تعاقد أخرياً 
عـىل بطولـة مسلسـل عاملـي عرب شاشـة 
منصـة نتفليكـس العاملية، عـىل أن يجمعه 
مع الرتكية بريجي اكاالي حيث ّشكال ثنائياً 
ناجحاً بمسلسـلهما الشـهري ”حـب أبيض 

وحب أسود“.

ديميت أوزدمير تودع شريكها برسالة مؤثرة

أكـد الفنـان العراقـي، مصطفـى العبـد الله، 
يف برنامـج the insider بالعربـي عـىل صحة 
التعاون مع نانيس عجرم يف عمل قريب، لكنه 
أشـار إىل أن الصورة ليسـت واضحة بعد يف ما 

يخص شكل العمل . 
مصطفـى قال لإلعالمي إيـيل نخلة إنه يجري 
العمـل عىل أغنيـة عراقيـة، لكن حتـى اليوم 
لـم يتقـرر إن كانـت ديـو بينهما أم سـيتوىل 
إخراجها كونه فناناً ومخرجاً يف الوقت نفسه، 
أم سـيتوىل فقط إنتاجها كونـه مالكاً لرشكة 

نجوم الدار البيضاء. 
وخالل اللقاء، كشـف مصطفى عن أن األغنية 
سـتكون إيقاعيـة وقريبة من سـتايل أغاني 
نانـيس، فيما أشـار الفنان عيل جاسـم ،الذي 
سـيتوىل تلحني األغنية، إىل أنه مـا زال يف طور 
تحضري األغنية، وسـيقّدم لها لحناً سيدخلها 

أكثر إىل قلوب العراقيني .

بعـد مـرور يومني عـىل انطالق 
مـن  الثانـي  املوسـم  عـرض 

مسلسل ”املنصة“
شـبكة  عـرب   ،The Platform
تصـّدر  العامليـة،   NETFLIX
البحـث ودخـل  العمـل قائمـة 
قائمة األعمال األكثر مشـاهدة، 
وذلك للمـرة الثانية عـىل التوايل 
بعد النجاح الكبـري الذي حققه 

املوسم األول من العمل. 
العمـل املتوفـر حاليـاً بحلقاته 
الثاني عرب  الثمانيـة بموسـمه 
أبو ظبي  NETFLIX وتلفزيون 
يحقـق أصداًء إيجابيـة جداً مع 
انكشـاف الكثـري مـن الحقائق 
واألحـداث الغامضـة، وهو من 

للمنتـج  عـام  وإرشاف  إنتـاج 
اإلماراتـي  واملخـرج  والكاتـب 
منصـور اليبهونـي الظاهـري، 
ومن كتابة هوزان عكو وإخراج 

يارس سامي.
هـذا وأعلنت رشكـة فيلم جيت 
للعمـل يف ترصيحـات  املنتجـة 
سـيكون  املنصـة  أّن  خاصـة 
أول عمـل عربـّي ُيعـرض عـرب 
محطـات أمريكيـة ومنصاتهـا 
  Crackle Plusو ،Crackle منها
Truli، وهـو  وPopcornflix  و 
ما ُيعّد سـابقة يف عالـم الدراما 

العربية.
ُصـّور العمـل يف مختلـف أنحاء 
إمـارة أبـو ظبـي بمـا يشـمل 

اسـتديوهات ضخمـة ُبنيت من 
قبل رشكة فيلم جيت، باإلضافة 
خاصـة  تصويـر  مناطـق  إىل 
-tw مـن بدعـم   اسـتخدمت 
four54  أبـو ظبـي ولجنـة أبو 

ظبي لألفالم.
وهو من بطولة النجوم مكسيم 
خليل، عبد املحسن النمر، باسم 
أحمـد  حـداد،  سـلوم  ياخـور، 
الجسـمي، منى واصف، سـامر 
النهـار،  معتصـم  إسـماعيل، 
سـيد رجب، خالد القيش، يارس 
النيادي، رهام القصار، لني غرة، 
شـادي الصفدي، خالد السـيد، 
عـالء الزعبي، أويـس مخلالتي، 
نظـيل الرواس، مـرام عيل، وائل 

أبوغزالـة، أسـامة حـالل، وائل 
زيـدان، جابـر جوخـدار، غانم 
أسـامة  العايـق،  نـورا  الـزريل، 
حـالل، مؤيد الخـراط، والنجوم 
الصاعـدة اإلماراتـي مـد ربدان 

والتونسية صابرينا.
جيـت  فيلـم  رشكـة  وأكـدت 
تجهيزها إلطالق املوسـم الثالث 
مـن العمـل بعد شـهر رمضان 
املبـارك، الـذي سيشـهد املزيـد 
مـن األحـداث املشـّوقة وعودة 
شـخصية ”شـيخة“ من تمثيل 
مهـرية عبـد العزيـز، باإلضافة 
إىل انضمام ميسـون أبو أسعد، 
وجفرا يونس واإلماراتي سـعيد 

الرييس.

يبـدو أن املحطـة اللبنانية 

يف  سـتعرض  لإلرسـال 

املقبـل  رمضـان  موسـم 

مسلسل ”350 غرام“ يجمع 

بني سـلوم حـداد وعابـد فهد 

واملمثلة اللبنانية كارين رزق الله، 

يف أوىل تجاربهـا يف الدرامـا العربيـة 

املشرتكة.

وتم االتفاق بني املحطة اللبنانية 

املنتجـة  يس  اي  رشكـة  وبـني 

املنفـذة للعمل، بعدمـا تعاونتا 

وكان  سـابقة  لسـنوات 

آخـر مـا عرض السـنة 

املاضية من مسلسـيل 

لعابـد  ”السـاحر“ 

و“الكاتـب“  فهـد 

لباسـل خياط، لكن 

رزق اللـه لن تكتفي 

بظهورها عـىل الـ أل 

بـل  اللبنانيـة،  بـي يس 

اعتمدت عىل محطات أم تي 

يف املنافسـه عىل مسلسل آخر يجمع 

رزق الله، إىل جانب كوكبة 

الدرامـا  نجـوم  مـن 

اللبنانية يف ”راحوا“، 

إخـراج نديـم مهنا 

كلوديـا  وقصـة 

فيمـا  مرشـليان، 

أعلنت أم تي يف عن 

تعاقدهـا مجدداً مع 

رشكة الصباح وأخذها 

مسلسـل  عـرض  حقـوق 

”2020“ الـذي يجمـع بـني قـيص 

خـويل واملمثلـة نادين نسـيب نجيم يف 

إطار مشـّوق، وهو من إخـراج فيليب 

أسمر.

ويبدو أن نسـبة املتابعة ستحتدم عىل 

أم تي يف نفسها، بعدما أعلن قبل يومني 

عرض مسلسل ”للموت“ إليغل فيلمز، 

مـن بطولـة محمد األحمـد وماغي بو 

غصن وإخراج فيليب أسمر أيضاً.

املسلسـالت متعـددة ومتنوعـة، لكـّن 

املواجهة ستظهر األقوى يف األيام األوىل 

من بداية العروض.

 the عـّربت الفنانـة يـارا يف برنامج
سـعادتها  عـن  بالعربـي   insider
بتعاونها األول مع زياد برجي بأغنية 
”مـا ودعوني“، وكشـفت أنها أول ما 
انصدمـت وانبهرت  اسـتمعت لألغنية 

بجمال اللحن. 

وخالل لقائها مـع اإلعالمي إييل نخلة، أكدت 
أنهـا صـّورت كل أعمـال ألبومهـا الخليجي 
”غري الناس“ يف مفاجأة لجمهورها، وأعلنت 
أن األغنية املقبلة ستكون باللهجة اإلماراتية 

بعنوان ”يمرني طاريك“ .
من جهة أخرى، تطل يارا خالل شهر رمضان 

املبارك من خالل ترت املسلسـل املغربي ”أوالد 
غـري  لفنانـة  األوىل  هـي  خطـوة  يف  العـم“ 

مغربية. 
 يارا شـكرت خالل اللقاء فريـق إنتاج العمل 
الختيارهـا لتقديم هذا الترت، وأشـارت إىل أن 

”عقلها طار“ عند سماعها األغنية. 

يارا التي سبق أن قّدمت عدة ترتات يف السنوات 
املاضيـة، اختارت شـارة مسلسـل ”األخوة“ 
كأحـد أجمل الترتات التي غنتها إىل جانب ترت 
املسلسـل الكويتي ”صاحبـة االمتياز“، الذي 
رأتـه انطالقتهـا باألغنيـة الخليجيـة، حيث 

قدمت بعده مبارشة أغنية ”صدفة“.

قريبا.. أغنية عراقية جديدة تجمع الفنان مصطفى العبد 
الله بـ“نانسي عجرم“

المنصة يتصدر عالميا وموسم ثالث في الطريق

ريهانا تخطف األنظار بسترة كالسيكية حمراء في 
شوارع نيويورك
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منافسة لبنانية بين نادين نسيب نجيم وكارين رزق الله

”يارا“ تؤكد أن ألبومها الخليجي ”غير الناس“ مفاجأة لجمهورها


