
بغداد/ الزوراء:
اصـدر رئيـس الجمهوريـة، برهـم صالح، 
امس السـبت، مرسـوما جمهوريـا بتعيني 
رئيس وأعضـاء املحكمة االتحاديـة العليا.

وبحسـب وثيقـة مـن صفحتـني اطلعـت 
عليها ” الـزوراء“، فإن رئيـس الجمهورية 

وقـع عىل مرسـوم يضم أسـماء 12 قاضيا 
لتويل مهامهم يف املحكمـة االتحادية العليا.

وبحسـب املرسـوم؛ فـإن القايض جاسـم 
العمريي سـيتوىل منصب رئاسـة املحكمة، 
فضال عن 8 قضاة أعضاء أصالء يف املحكمة، 

فيما ضم املرسوم أيضا 3 أعضاء احتياط.

بغداد/ الزوراء:
بارشت رشكة دايو الكوريَّة عملية املسـح 
امليداني للمشاريع الخمسة يف ميناء الفاو 
للقضاء عىل املخلفات الحربيَّة واملتفجرات 
اسـتعداداً للبدء بأعمالهـا يف امليناء. وقال 
مـرض  النائـب  النـواب،  مجلـس  عضـو 
االزيرجاوي، يف ترصيح صحفي: إنَّ ”العمل 
يف الفـاو ابتدأ من قبل رشكـة متخصصة 
يف كسـح األلغـام للطريق الـدويل الرابط، 
وإجراء املسـح لقاع قناة خـور الزبري من 
أجل التهيؤ لتنفيذ أعمال القناة املغمورة“، 

مبينـاً أن ”الرشكـة قامـت أيضـاً بإجراء 
مسـوحات أعماق للقناة املالحيَّة وترسيع 
وترية العمل يف املشاريع الثالثة القديمة“.
من جانبه أكد مسـؤول العالقات واإلعالم 
يف املوانئ، بهاء اسماعيل: أنَّ ”هناك خرباء 
سـيصلون إىل البـرصة ومـرشوع مينـاء 
الفـاو، بعـد أْن قدمت الرشكة أسـماءهم 
إىل الـوزارة وعددهـم 200 خبـري، إضافة 
إىل وجـود اتفاق بجلب أكرب مطرقة أعمدة 
خرسانيَّة التي سيشهد املوقع قدومها بعد 

أقل من 40 يوماً“.

أوسلو/ متابعة الزوراء:
رئيسـة  النرويجيـة  الرشطـة  غرّمـت 
الحكومـة يف البالد، إرنـا زولبريغ، مبلغ 
20 ألـف كرونة (ما يعادل 2350 دوالرا) 
النتهاكهـا القيـود املفروضـة يف البـالد 
للحج مـن تفيش فريوس كورونا.وقالت 
قنـاة ”دويتـش فيلـه“ عـىل موقعهـا 

إن زولبـريغ تعرضـت للغرامـة بسـبب 
انتاكهـا القيود املفروضة بسـبب تفيش 
وبـاء كورونـا خالل حفل عيـد ميالدها 
الستني.وأوضحت الرشطة النرويجية أن 
زولبـريغ احتفلت بعيد ميالدها السـتني 

بشكل مبالغ فيه بعض اليشء..

طهران / متابعة الزوراء:
أعلن الرئيـس اإليراني، حسـن روحاني، 
البـدء بضـخ غـاز اليورانيـوم ”uf6“ يف 
أجهـزة الطرد املركـزي يف مفاعـل نطنز 
النووي.وكشـف روحانـي خـالل ”الیوم 
الوطني للتكنولوجيا النووية يف إيران“ عن 
”البـدء باالختبار امليكانيكـي عىل أجهزة 
.“IR9 طـرد مركزي مـن الجيل التاسـع
وأكد روحاني أن ”إيـران بدأت بضخ غاز 
اليورانيوم يف مجموعة من 164 جهاز طرد 
مركزي من الجيل السـادس IR6“، وأنها 

بدأت ”بضخ غـاز اليورانيوم يف مجموعة 
مـن 30 جهـاز طـرد مركزي مـن الجيل 
IR5“.كمـا بـني الرئيس اإليرانـي ”البدء 
بضـخ غاز اليورانيوم يف مجموعة من 30 
جهاز طرد مركزي من الجيل IR6s“.هذا 
وأعلنـت إيران افتتاح مركـز جديد إلنتاج 
أجهـزة الطرد املركزي املتطـورة يف جبال 
نطنز، إذ أن افتتاح املركز الجديد يأتي بعد 
التفجري الذي تعرض له املركز السـابق يف 
تموز املايض، حيث وجهت طهران االتهام 

إلرسائيل بتفجريه.

ليبيا/ متابعة الزوراء:   
فشلت اللجنة القانونية مللتقى الحوار 
السـيايس الليبي، يف التوصل إىل توافق 
تـام حـول القاعـدة الدسـتورية التي 
سـتجرى عـىل أساسـها االنتخابـات 
العامة املزمع تنظيمها يف 24 ديسمرب 
املقبل، بسبب خالف حول آلية انتخاب 

الرئيـس بني مـن يدفع نحـو انتخابه 
مبـارشة مـن الشـعب، ومـن يريد أن 
يكون انتخابه غـري مبارش عن طريق 
الربملان.وقالـت عضو اللجنـة، زهراء 
لنقـي، يف ترصيـح صحفـي: إنـه تم 
القاعـدة  حـول  توافـق  إىل  التوصـل 
الدسـتورية، لكّنها أقرت بوجود نقاط 

خالفية تتعلق باالنتخابات الرئاسـية، 
وما إذا كانت سـتجرى بشـكل مبارش 
من الشـعب أم يتـم انتخـاب الرئيس 
عـن طريـق الربملـان، مشـرية إىل أنه 
تـم إحالـة هـذه النقطـة الخالفية إىل 
ملتقى الحوار السـيايس للنظر والبّت 
القانونيـة  اللجنـة  فيها.واجتمعـت 

مللتقى الحـوار السـيايس يف العاصمة 
التونسـية عىل امتداد 3 أيام، وناقشت 
عـدة مقرتحـات وخيارات دسـتورية 
وقانونية لالنتخابات القادمة عىل أمل 
التوافق عىل واحدة فقط، يتم عرضها 
عـىل مجليس النـواب والدولة لوضعها 
واعتمادهـا كمرجـع وأسـاس إلجراء 

االنتخابي.وأوضحـت  االسـتحقاق 
عضـو ملتقـى الحـوار الليبـي، آمال 
بوقعيقيـص، يف تدوينة عىل صفحتها 
”األغلبيـة  أن  ”فيسـبوك“،  بموقـع 
يف اللجنـة القانونيـة طالبـت بإجراء 

انتخابات رئاسية مبارشة“.

بغداد/ الزوراء: 
اكـد االمـني العـام للجامعـة العربيـة، احمد ابو 
الغيط، خالل زيارته بغداد، امس السـبت، ولقائه 
الجامعـة تدعـم جهـود  ان  الثـالث،  الرئاسـات 
الحكومة العراقية يف مكافحة االرهاب، فيما اشاد 
باالنفتـاح العراقي الحكيم واملتـزن عىل محيطه 
العربي واالقليمي.وذكر املكتـب االعالمي لرئيس 
الجمهوريـة يف بيـان تلقته «الـزوراء»: ان رئيس 
الجمهوريـة، برهم صالح، اسـتقبل األمني العام 
لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بحضور 
وزير الخارجية فؤاد حسـني، وجرى خالل اللقاء 
بحـث مسـتجدات األوضـاع السياسـية واألمنية 
يف العـراق واملنطقة، والتحديات التي تشـوبها يف 
الظرف الراهن سياسياً وأمنياً، فضالً عن التحديات 

الصحية يف مـا يخص ملف جائحـة كورونا، وما 
تتطلبـه هـذه التطـورات من تكاتف مشـرتك يف 
مواجهتهـا، واالنطالق نحو دعم مسـارات األمن 
واالستقرار والتعاون االقتصادي وفرص التنمية.
وقـال رئيس الجمهوريـة: إن «الجهـود العراقية 
منصبة عىل دعم الحوار لتسوية املشاكل وتخفيف 
حدة التوترات يف املنطقـة، وتبّني التعاون العربي 
املشـرتك يف إرساء أمن وسـالم املنطقة باعتباره 
جزءاً ال يتجزأ من أمن واسـتقرار العراق، وتعزيز 
التعـاون االقتصادي والتجاري ودعم االسـتثمار 
وفـرص التنميـة»، مؤكـداً «أهميـة دور جامعة 
الـدول العربية يف هذا الصدد عرب تنسـيق املواقف 

بني الدول األعضاء».

بغداد/ الزوراء:
كشفت خلية االزمة النيابية عن القرارات 
التـي سـتصدرها اللجنـة العليـا للصحة 
والسـالمة الوطنية بشـأن حظر التجوال 
خـالل شـهر رمضـان املبارك.وقال عضو 

اللجنة الصحة والبيئة النيابية،مقرر خلية 
األزمة النيابية، جواد املوسوي، يف ترصيح 
صحفـي: إنه «خـالل ٧٢ سـاعة املقبلة، 
سنشـهد صدور قرارات جديدة من اللجنة 
العليـا للصحة والسـالمة الوطنية بشـأن 

حظر التجوال خالل أيام شـهر رمضان».
وأضاف أن «هناك خيارين مطروحني بهذا 
الصـدد؛ األول يتضمن إعـادة فرض حظر 
التجوال الشـامل خالل اول عرشة أيام من 
شهر رمضان».وأردف بالقول «أما الخيار 

الثاني فيتمثل بزيادة ساعات حظر التجوال 
الجزئي ليمتد من السـاعة الـ٧ مساء بعد 
الفطور إىل الخامسـة فجـرا، باالضافة إىل 
اضافة يـوم اخر لحظر التجوال الشـامل 
ليكون ثالثة أيام، وهي الخميس والجمعة 

والسبت».ودعا املوسـوي وزارات الصحة 
والداخليـة والدفاع إىل «إيجاد طرق جديدة 
غـري الطرق القديمة التي فشـلت بتطبيق 
حظر التجوال وحث املواطنني عىل االلتزام 

بالتعليمات الصحية».
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الزوراء/ يوسف سلمان: 
اعلنت رئاسة مجلس النواب انتهاء الفصل الترشيعي 
األول، وذلك اسـتنادا للمادة (57) من الدسـتور التي 
تنص عىل ”ملجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلني 
ترشيعيني أمدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخيل 
كيفيـة انعقادهمـا، وال ينتهـي فصل االنعقـاد الذي 
تعـرض فيه املوازنـة العامة إال بعـد املوافقة عليها“ 
.وقررت رئاسة مجلس النواب ان يكون بداية الفصل 
الترشيعـي الثانـي/ السـنة الترشيعيـة الثالثـة يوم 

الثالثاء املوافق ٢٠ نيسـان الحـايل، فيما اعلن ائتالف 
دولـة القانون قرارة للطعن بقانـون املوازنة العامة، 
والطعـن لدى القضاء عـىل العديد مـن فقراتها التي 
تم تسـويفها . واكد ائتالف دولة القانون ان ” قانون 
املوازنة غاب عنه توفر درجات وظيفية تنصف العديد 
من الخريجني ”، مشـريا اىل ”ان ارتفاع اسعار رصف 
الدوالر تسـببت بأرضار جسـيمة وقعـت عىل كاهل 

املواطنني ”.

أديس أبابا/ متابعة الزوراء:
دعت إثيوبيا مرص والسـودان لتسـمية 
رشكات مشـغلة للسـدود بهدف تبادل 
البيانـات قبـل بـدء املـلء الثاني لسـد 
النهضـة اإلثيوبـي، وذلك بعـد أيام من 
فشـل جولـة مفاوضـات يف العاصمـة 
الكونغوليـة كينشاسـا بـني األطـراف 
الثالثة للتوصل إىل حل بشـأن أزمة ملء 
السـد.وقالت وزارة الخارجية اإلثيوبية، 

يف بيان عىل ”فيسـبوك“ امس السـبت: 
إن ”وزير املياه والري والطاقة اإلثيوبي، 
سـيليش بيكييل يدعو رسمًيا جمهورية 
السـودان وجمهوريـة مـرص العربيـة 
لتسمية رشكات مشغلة للسدود لتبادل 
البيانـات قبـل بـدء املـلء الثاني لسـد 
النهضـة يف موسـم األمطـار القادمة يف 

إثيوبيا“.
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الزوراء/ حسني فالح:
شـكا عدد مـن املواطنني االرتفـاع الكبري 
بأسـعار املواد الغذائية يف االسواق املحلية 
بالتزامـن مـع قرب حلول شـهر رمضان 
املبارك وارتفاع سعر رصف الدوالر مقابل 
الدينـار، وفيما انتقد خـرباء اقتصاديون 
سياسـة الدولـة يف عـدم السـيطرة عـىل 
اسـعار املواد الغذائية يف ظل ارتفاع سعر 
الدوالر، اقرتحوا مجموعة حلول للسيطرة 
عـىل االسـعار وتوفـر املـواد الغذائيـة يف 

االسواق.
وتجولت ”الـزوراء“ يف عدد من االسـواق 
املحلية واطلعت عىل اسعار املواد الغذائية، 
السـيما املـواد االساسـية التـي تدخل يف 
مائـدة الصائـم، كالـرز والسـكر والزيت 
والعـدس والتمـور والطماطـم والبيـض 
واللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء، حيث 
تشـهد ارتفاعا كبريا بأسـعارها مقارنة 
املايض.ويقـول  العـام  رمضـان  بشـهر 
املواطن (ع، م) : ان اسـواق املواد الغذائية 
تشـهد يف هـذا العام غـالًء غـري طبيعي، 
ال سـيما املـواد االساسـية كالبقوليـات 
والخـرض. مؤكـدا: ان االرتفـاع املفاجـئ 
بسـعر رصف الـدوالر ألقـى بظالله عىل 
اسـعار جميع املواد، خصوصـا الغذائية.
واضـاف: نأمـل مـن الحكومـة ان تنظر 
بعـني العطـف للمواطنـني الفقـراء الذي 
ليس لديهم دخل ثابت بالتزامن مع شهر 
رمضـان املبارك، من خالل توزيع املنح او 
فرض تسـعرية مناسـبة عىل االسـعار يف 
االسواق املحلية.واشـار اىل: ان الكثري من 
العائالت ال تسـتطيع املقاومة امام الغالء 
الكبـري يف االسـعار.من جهتهـا، ذكـرت 

اعتـادت  ان عائلتهـا  ، ن):  (ز  املواطنـة 
يف كل عـام قبـل حلـول الشـهر الفضيل 
أن تتبضـع مـن االسـواق لـرشاء املـواد 
االساسية كالرز والسكر والعدس والزيت 
والعصائر والتمـور بكميات كبرية تكفي 
لشهر رمضان، إال ان العام الحايل وبسبب 
االرتفـاع الكبـري يف االسـعار امتنعت عن 
التبضـع واكتفت برشاء بعـض املواد عىل 
امل ان تجد الحكومة حال لالرتفاع الكبري 
الوزراء،  باالسـعار.وكان رئيس مجلـس 

مصطفـى الكاظمـي، قد وجه بتشـكيل 
لجنـة عليا ملراقبة اسـعار املـواد الغذائية 
ومحاسـبة املتسـببني برفعهـا.اىل ذلـك، 
قـال الخبـري االقتصادي، احمـد املاجدي، 
يف حديـث لـ“الزوراء“: ان شـهر رمضان 
العـام الحايل تزامنت معـه احداث كثرية، 
منهـا قـرار الحكومة برفع سـعر رصف 
الدوالر بنحو 25 نقطة، وكذلك اسـتمرار 
ازمة جائحة كورونا، وقلة املنتج املحيل يف 
االسواق يف ظل قرارات منع االسترياد،مما 

ولـد فجـوة كبرية بـني العـرض والطلب.
واضاف: ان االسـواق العراقية يف كل عام 
تشـهد اقباال واسـعا من قبـل املتبضعني 
للتحرض للشـهر الكريم، وهذه عادة لدى 
العراقيـني، إال ان العـام الحـايل وبسـبب 
قلة املعـروض، خاصة من مـواد الخرض 
كالطماطـم والبطاطـا ولحـوم الدواجن 
والبيض، تسـبب بارتفاع اسعارها بشكل 
الفت.واوضـح: ان قـرار الحكومة االخري 
برفع سعر رصف الدوالر هو االخر تسبب 

بارتفـاع اسـعار املـواد الغذائيـة االخرى 
كالرز والزيت والسكر وغريها، لكونها يتم 
استريادها من الخارج وبالعملة الصعبة. 
مؤكـدا: ان قرار سـعر الـرصف كان غري 
مدروس ويحتاج اىل الوقت الكثري لتطبيقه 
وبشكل تدريجي.وحدد املاجدي مجموعة 
حلول للسـيطرة عىل االسـعار يف االسواق 
املحلية، منها فتح االسـترياد لبعض املواد 
الغذائية التي تشهد قلة يف املعروض لحني 
توفر املنتج املحيل، فضال عن منح التاجر 
العراقـي عملـة صعبـة بسـعر مدعـوم 
مـن اجل اسـترياد املواد الغذائيـة وبيعها 
بأسـعار معقولـة، باالضافـة اىل وضـع 
سياسة سـعرية موحدة لجميع املواد من 
اجـل محاسـبة التاجـر او البائع املقرص 
بذلك.ويف وقت سـابق، أكد عضـو اللجنة 
املاليـة النيابيـة، جمال كوجـر، أن بعض 
اسـعار املـواد الغذائيـة ارتفعت بنسـبة 
%300 رغـم أن الزيـادة يف سـعر رصف 
الدوالر هـي %18.5 فقط، واصفا ارتفاع 
أسعار الغذاء بـ ”املؤلم“. وأشار إىل ارتفاع 
عبوة لرت واحد من زيـت الطعام مثال من 
1250 دينـارا (أقل مـن دوالر واحد) إىل 3 
آالف دينـار (أكثر من دوالرين)، موضحا: 
ضبـط  عـىل  قـادرة  غـري  الحكومـة  أن 
أسـعار املواد الغذائية. ولفت إىل: أن كثرة 
الترصيحات التي تتحدث عن إعادة سـعر 
الـدوالر إىل مـا كان عليه سـاهمت ايضا 
يف إربـاك السـوق. وأضـاف أن ”األسـعار 
مرتفعة جـدا، ونتمنـى أن يكون الضمري 
هو الحاكم“، مؤكدا ”أن الحكومة مطالبة 
بمتابعـة أسـعار رشاء املواد املسـتوردة، 

ووضع نسبة ربح معقولة عليها“.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
الكفاح  سوقي  يف  الرئيسية  البورصة  توقفت 
عن  السبت،  امس  بغداد،  بالعاصمة  والحارثية 
تطبيقه  تم  الذي  الشامل  الحظر  نتيجة  التداول 
والسبت. الجمعة  يومي  من  املاضية  الفرتة  خالل 
وقال مصدر إن البورصة الرئيسية يف سوق الكفاح 
والحارثية ببغداد توقفت عن التداول نتيجة تطبيق 
والرشاء  البيع  أسعار  أن  الشامل.وأضاف  الحظر 
التي  املحلية  باالٔسواق  الصريفة  استقرت يف محال 
فتحت البعض منها ابوابها يف بغداد، حيث بلغ سعر 
اسعار  بلغت  بينما  عراقي،  دينار   ١٤٧٥٠٠ البيع 

الرشاء ١٤٦٥٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

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

@ıbõ«c@Û‹«@÷ÜbóÌ@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä
ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a

@ıb‰Ó∑@b:b‡«c@ãíbjm@ÚÌäÏÿ€a@ÏÌaÜ
7jÿ€a@Îb–€a

@wÌÎã‰€a@ÚflÏÿy@ÚèÓˆä@·ÌãÃm
b„ÎäÏ◊@ÜÏÓ”@bË◊bËn„¸@aä¸ÎÜ@2350

@åbÀ@Ñõi@ıáj€a@Â‹»Ì@Ô„byÎä
ÎÏ‰€a@\ç‰�„^@›«b–fl@¿@‚ÏÓ„aäÏÓ€a

@ÊÏ„b‘€a@Ú€ÎÜÎ@fiÎ˛a@Ô»Ìãìn€a@›ó–€a@ÔË‰Ì@Êbæ5€a
@Ú„åaÏæa@ÊÏ„b‘i@È‰»†@Â‹»Ì

@ÊaÜÏè€aÎ@ãófl@∂g@ÒÏ«Ü@ÈuÏm@bÓiÏÓqg
ÚõË‰€a@áé@ı›fl@Úflåc@Êdìi

_ÚÓ€Îá€aÎ@ÚÓ‹0a@pb◊ãì€aÎ@ÚÌäbvn€a@Ú�ì„˛a@…jnm@·ÿ‰ÿ∫@—Ó◊@NNµÓ–zó‹€

CIRAQ IDOLD@wflb„ãi@Âfl@fiÎ˛a@·éÏæa@k‘‹i@x�ÏnÌ@ÏÓ€@Ô‹«Ò7Ç¸a
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@918@Ä€a@åÎbvnm@÷aã»€a@¿@b„ÎäÏ◊@pbibñg
b–€c@133@Ùá»nÌ@µz‘‹æa@Üá«Î@b–€c

ÒbœÎ@Ú€by@37Î@ÒáÌáu@Úibñg@6779@›Óvèm@á»i

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنـت وزارة الصحـة والبيئـة، امس 
اليومـي  الوبائـي  املوقـف  السـبت، 
لفـريوس كورونا املسـتجد يف العراق، 
وفيمـا اكـدت تسـجيل ٦٧٧٩  اصابة 
جديدة و٣٧ حالة وفاة وشـفاء ٤٨٩١ 
حالة، حـددت دائرة صحـة الرصافة 
التوزيـع الجغـرايف لالصابات حسـب 
بيـان  يف  الـوزارة  املناطق.وذكـرت 
تلقته «الـزوراء»: ان عدد الفحوصات 
املختربية ليوم امس: ٤١٠١٠، ليصبح 
عدد الفحوصات الكليـة: ٨٤٦٩٨٩٩، 
مبينة انـه تم تسـجيل ٦٧٧٩  اصابة 
جديدة و٣٧ حالة وفاة وشـفاء ٤٨٩١ 
حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء 
الـكيل: ٨٠٩٦٦٣ (٨٨٫٢٪)، امـا عـدد 
الـكيل: ٩١٨١٥٥،  حـاالت االصابـات 
بينما عدد الحـاالت التي تحت العالج: 
٩٣٨١٤، يف حني عـدد الحاالت الراقدة 
يف العناية املركـزة: ٤٥٣، وعدد حاالت 
الوفيـات الـكيل: ١٤٦٧٨، الفتة اىل ان 
الـكيل: ١٣٣٠٤٧.من  امللقحـني  عـدد 
جهته، اعلـن مدير عام صحـة بغداد 
الرصافـة، عبد الغني السـاعدي، عن 

تسجيل   ١٤١١ اصابة جديدة بفريوس 
رصـد  حالـة   ١٠٤٧ بينهـا  كورونـا 
الصحية.وقـال  للقطاعـات  الوبائـي 
السـاعدي يف بيان تلقته «الزوراء»: ان 
«املؤسسـات الصحية سجلت اليوم يف 
جانـب الرصافة  ١٤١١ اصابة جديدة 
بفريوس كورونا موزعة كالتايل:١٠٤٧ 
حالة خالل الرصد الوبائي  للقطاعات 
الصحية / قطـاع البلديات الثاني ٩٨ 
حالة من خالل الرصد الوبائي/ قطاع 
املدائـن ١٥٨ حالـة من خـالل الرصد 
الوبائـي / قطاع البلديـات األول ١٥٩ 
حالة من خالل الرصد الوبائي/ قطاع 
الرصافة ١٢٥ حالـة من خالل الرصد 
الوبائـي/ قطـاع بغداد جديـدة ١٠٩ 
حالة من خالل الرصد الوبائي / قطاع 
الصـدر ٨٩ حالـة مـن خـالل الرصد 
الوبائي/ قطاع الشـعب ٧٦ حالة من 
خالل الرصد الوبائي/ قطاع  النهروان 
٩٣ حالـة من خالل الرصـد الوبائي/ 
قطاع االعظميـة ١٠١ حالة من خالل 
الرصد الوبائي/ قطاع االسـتقالل ٣٩ 

حالة من خالل الرصد الوبائي.

ÚÌäÏnéá€a@Òá«b‘€a@Üb‡n«a@›u˚Ì@êÓˆã€a@lbÉn„a@ÚÓ€e@fiÏy@“˝Ç@NNbÓjÓ€
=Ó‹€a@ÔébÓè€a@äaÏ®a@Û‘n‹æ@ÚÓ„Ï„b‘€a@Ú‰v‹€a@›ìœ@á»i

بغداد/ الزوراء:
أكد وزير التجارة، عالء الجبوري، امس السبت، أن الحكومة جادة يف استقرار ملف البطاقة 
األسبوع  خالل  ستوزع  الرمضانية  الحصة  ان  اىل  مشريا  املقبلة،  الفرتة  خالل  التموينية 
أن  مالية“.وأضاف  مبالغ  تسلمت  إن“الوزارة  صحفي:  ترصيح  يف  الجبوري  الجاري.وقال 
الوزراء عىل توزيع حصة أخرى إضافية، لذلك ستوزع حصتان  ”هنالك توجيهاً يف رئاسة 
السياسات  عىل  وانعكاسه  النفط  أسعار  ”ارتفاع  أن  إىل  مشريا  املبارك“،  رمضان  شهر  يف 
املالية للدولة وإعداد املوازنة لسنة ٢٠٢١ التي عملت عىل زيادة التخصيص املايل سينعكسان 
الجبوري أن“الوزارة تعاقدت عىل  التموينية ”.وأوضح  بشكل إيجابي عىل توزيع املفردات 
مادة السكر، وستكون خالل أيام قليلة يف املخازن، أما يف ما يخص مادة الزيت فكان لدينا 
اجتماع مع لجنة التعاقدات يف الوزارة بهذا الصدد“.ولفت إىل أن ”مادة الرز املحيل ستوزع 
ضمن مفردات البطاقة التموينية، ولدينا تعاقدات لتوفري الرز، واألمور تسري بشكل جيد“. 

@fi˝Ç@ åÏné@ÚÓ„bõflã€a@Úó®a@ZÒäbvn€a
Ô€b®a@ Ïjé˛a
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lbÁä�a@Úzœbÿfl@¿@ÚÓ”aã»€a@ÚflÏÿ®a@ÜÏËu@·«ám@ÚÓiã»€a@Ú»flbßa@Z¡ÓÃ€a@Ïic

b–€c@QSS@Ùá»nÌ@µz‘‹æa@Üá«Î@b–€c@YQX@Ä€a@åÎbvnm@÷aã»€a@¿@b„ÎäÏ◊@pbibñg

ÚÌäÏnéá€a@Òá«b‘€a@Üb‡n«a@›u˚Ì@êÓˆã€a@lbÉn„a@ÚÓ€e@fiÏy@“˝Ç@NNbÓjÓ€

@Â‹»Ì@ÊÏ„b‘€a@Ú€ÎÜÎ@fiÎ˛a@Ô»Ìãìn€a@›ó–€a@ÔË‰Ì@Êbæ5€a
@Ú„åaÏæa@ÊÏ„b‘i@È‰»†

b„ÎäÏ◊@ÜÏÓ”@bË◊bËn„¸@aä¸ÎÜ@RSUP@wÌÎã‰€a@ÚflÏÿy@ÚèÓˆä@·ÌãÃm

ÚõË‰€a@áé@ı›fl@Úflåc@Êdìi@ÊaÜÏè€aÎ@ãófl@∂g@ÒÏ«Ü@ÈuÏm@bÓiÏÓqg
@ÚõË‰€a@áè€@Ô„br€a@ı›æa@ıái@›j”

بغداد/ الزوراء: 
العربية،  للجامعة  العام  االمني  اكد 
بغداد،  زيارته  خالل  الغيط،  ابو  احمد 
امس السبت، ولقائه الرئاسات الثالث، 
الحكومة  جهود  تدعم  الجامعة  ان 
فيما  االرهاب،  مكافحة  يف  العراقية 
اشاد باالنفتاح العراقي الحكيم واملتزن 

عىل محيطه العربي واالقليمي.
لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
«الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الجمهورية 
صالح،  برهم  الجمهورية،  رئيس  ان 
الدول  لجامعة  العام  األمني  استقبل 
بحضور  الغيط،  أبو  أحمد  العربية، 
وجرى  حسني،  فؤاد  الخارجية  وزير 
األوضاع  مستجدات  بحث  اللقاء  خالل 
السياسية واألمنية يف العراق واملنطقة، 
الظرف  يف  تشوبها  التي  والتحديات 
عن  فضالً  وأمنياً،  سياسياً  الراهن 
يخص  ما  يف  الصحية  التحديات 
تتطلبه  وما  كورونا،  جائحة  ملف 
مشرتك  تكاتف  من  التطورات  هذه 
دعم  نحو  واالنطالق  مواجهتها،  يف 
والتعاون  واالستقرار  األمن  مسارات 

االقتصادي وفرص التنمية.
«الجهود  إن  الجمهورية:  رئيس  وقال 
الحوار  دعم  عىل  منصبة  العراقية 
حدة  وتخفيف  املشاكل  لتسوية 
التعاون  وتبّني  املنطقة،  يف  التوترات 

وسالم  أمن  إرساء  يف  املشرتك  العربي 
من  يتجزأ  ال  جزءاً  باعتباره  املنطقة 
أمن واستقرار العراق، وتعزيز التعاون 
االستثمار  ودعم  والتجاري  االقتصادي 
دور  «أهمية  مؤكداً  التنمية»،  وفرص 
جامعة الدول العربية يف هذا الصدد عرب 

تنسيق املواقف بني الدول األعضاء».
التي  االنفتاح  «سياسة  أن  إىل  ولفت 
إدراكه  من  تنطلق  العراق  ينتهجها 
لتثبيت  مشرتكة  حوارات  إيجاد  أهمية 
العراق  استقرار  ألن  االستقرار،  دعائم 
وسيادته عنرصان ال غنى عنهما ألمن 

كل املنطقة ومصالح شعوبها».
«رشحاً  الغيط  أبو  قدم  جانبه،  من 
العربية  الدول  جامعة  مساعي  بشأن 
يف تعزيز التعاون العربي وإرساء األمن 
الجامعة  «دعم  مؤكداً  واالستقرار»، 
يف  العراقية  الحكومة  لجهود  العربية 
البالد  أمن  وتعزيز  اإلرهاب  مكافحة 
وأمن  سيادتها  وحماية  واستقرارها 

مواطنيها».
من جهته، أكد رئيس الوزراء، مصطفى 
إنهاء  ملبادرات  العراق  دعم  الكاظمي، 

الرصاع يف اليمن.
الوزراء  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 
يف بيان تلقته «الزوراء»: إن «الكاظمي 
العربية  للجامعة  العام  األمني  استقبل 
له،  املرافق  والوفد  الغيط  أبو  أحمد 

آخر  يف  البحث  اللقاء  خالل  وجرى 
اإلقليمية  الساحتني  عىل  التطورات 
العربية  القضايا  ومختلف  والدولية 

الراهنة».
وأكد الكاظمي، بحسب البيان، «أهمية 
العربية،  للجامعة  الفّعال  التواجد 

يمكنها  بما  وتطوير منظومات عملها 
من خدمة الشعوب العربية»، مؤكداً أن 
«العراق يتطلع اىل انعقاد القمة العربية 
املقبلة، عرب دعم دوٍر عربي أكرب يسهم 

يف جهود التهدئة».
وأضاف أن «العراق يدعم مبادرات إنهاء 

لتجاوز  لبنان  ودعم  اليمن،  يف  الرصاع 
عودة  يؤيد  كذلك  الصعبة،  ظروفه 
وتشجيع  العربية  الجامعة  اىل  سوريا 

الحوار الداخيل فيها».
دوراً  العربية  الجامعة  «أمام  أن  وبني 
التقارب  تعزيز  يف  به  تضطلع  مهماً 

وتعضيد  الخالفات،  وتجاوز  البّناء 
اإلقليمية  الدول  بني  التهدئة  جهود 
تاريخية  بعالقات  ترتبط  التي  الفاعلة 

تتجاوز األزمات الراهنة».
الفلسطينية  «القضية  أن  عىل  وشدد 
ينبغي أن تبقى يف أعىل سلم أولوياتنا، 
ألنها تمثل قضية ضمري ووجدان للعرب 
الفلسطيني  الشعب  وألن  ولإلنسانية، 
ما زال يعاني من ظروف قاسية وظلم 

تاريخي».
من جانبه، أكد ابو الغيط أن «مؤسسة 
يف  العراق  دعم  عىل  حريصة  الجامعة 
أثنى عىل  السامية هذه، كما  مساعيه 
الخطوات الشجاعة للحكومة العراقية، 
االنفتاح  بمسار  يتعلق  ما  السيما 
محيطه  عىل  واملتزن  الحكيم  العراقي 
املبادرة  وروح  واالقليمي،  العربي 

اإليجابية التي ينتهجها».
مجلس  رئيس  استقبل  جانبه،  من 
العام  األمني  الحلبويس،  محمد  النواب، 

للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. 
مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
تلقته  مقتضب  بيان  يف  النواب 
النواب  مجلس  «رئيس  أن  «الزوراء»: 
العام  األمني  استقبل  الحلبويس  محمد 
الغيط  أبو  أحمد  العربية  للجامعة 

والوفد املرافق له».
للجامعة  العام  األمني  أكد  ذلك،  اىل 

الجامعة  أن  الغيط،  أبو  أحمد  العربية، 
مشرياً  تطلعاته،  بكل  العراق  تدعم 
القيادة  ستستضيف  الجامعة  أن  اىل 

العراقية قريباً.
وقال أبو الغيط، خالل مؤتمر صحفي 
مشرتك مع وزير الخارجية فؤاد حسني 
الخارجية  وزارة  مقر  يف  السبت،  امس 
بأن  الخارجية  وزير  «أبلغ  إنه  ببغداد: 
العراق  إمرة  تحت  العربية  الجامعة 
 ،» العراقي  الشعب  مصالح  يؤمن  بما 
ستتم  أشهر  ثالثة  «خالل  أنه  اىل  الفتاً 
استضافة القيادة العراقية يف الجامعة 
التطورات  حجم  عىل  الطالعها  العربية 

الحاصلة يف مقر الجامعة».
فؤاد  الخارجية  وزير  أكد  بدوره، 
عدداً  الغيط  أبو  مع  «بحث  أنه  حسني 
من امللفات املهمة أبرزها عالقة العراق 
يف  الوضع  وكذلك  وإيران،  تركيا  مع 

سوريا».
وأشار اىل أنه «اطلع أمني عام الجامعة 
قام  التي  الزيارات  نتائج  عىل  العربية 
اىل  مؤخراً  العراقيون  املسؤولون  بها 
الزيارة  مقدمتها  ويف  الدول،  بعض 
مصطفى  الوزراء  رئيس  بها  قام  التي 

الكاظمي اىل بعض دول الخليج».
العربية  للجامعة  العام  االمني  ووصل 
اىل  السبت  امس  الغيط  ابو  احمد 

العاصمة بغداد يف زيارة رسمية.

بغداد/ مصطفى العتابي:
السبت،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف 
املستجد يف العراق، وفيما اكدت تسجيل ٦٧٧٩  
اصابة جديدة و٣٧ حالة وفاة وشفاء ٤٨٩١ 
التوزيع  الرصافة  صحة  دائرة  حددت  حالة، 

الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
ان  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ٤١٠١٠، 
 ،٨٤٦٩٨٩٩ الكلية:  الفحوصات  عدد  ليصبح 
جديدة  اصابة    ٦٧٧٩ تسجيل  تم  انه  مبينة 

و٣٧ حالة وفاة وشفاء ٤٨٩١ حالة.
الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
٨٠٩٦٦٣ (٨٨٫٢٪)، اما عدد حاالت االصابات 
الكيل: ٩١٨١٥٥، بينما عدد الحاالت التي تحت 
العالج: ٩٣٨١٤، يف حني عدد الحاالت الراقدة 
يف العناية املركزة: ٤٥٣، وعدد حاالت الوفيات 
امللقحني  عدد  ان  اىل  الفتة   ،١٤٦٧٨ الكيل: 

الكيل: ١٣٣٠٤٧.
بغداد  صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
تسجيل    عن  الساعدي،  الغني  عبد  الرصافة، 
كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة   ١٤١١

للقطاعات  الوبائي  رصد  حالة   ١٠٤٧ بينها 
الصحية.

ان  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الساعدي  وقال 
جانب  يف  اليوم  سجلت  الصحية  «املؤسسات 
بفريوس  جديدة  اصابة   ١٤١١ الرصافة  
خالل  حالة  كالتايل:١٠٤٧  موزعة  كورونا 
 / الصحية  للقطاعات  الوبائي   الرصد 
خالل  من  حالة   ٩٨ الثاني  البلديات  قطاع 
حالة   ١٥٨ املدائن  قطاع  الوبائي/  الرصد 
البلديات  قطاع   / الوبائي  الرصد  خالل  من 
الوبائي/  الرصد  خالل  من  حالة   ١٥٩ األول 
الرصد  خالل  من  حالة   ١٢٥ الرصافة  قطاع 
١٠٩ حالة من  بغداد جديدة  الوبائي/ قطاع 
خالل الرصد الوبائي / قطاع الصدر ٨٩ حالة 
الشعب  قطاع  الوبائي/  الرصد  خالل  من 
قطاع   الوبائي/  الرصد  خالل  من  حالة   ٧٦
النهروان ٩٣ حالة من خالل الرصد الوبائي/ 
الرصد  االعظمية ١٠١ حالة من خالل  قطاع 
الوبائي/ قطاع االستقالل ٣٩ حالة من خالل 

الرصد الوبائي.
مراجعتهم  خالل  حالة   ٥٧١ ان  اىل  واشار 
مدينة  يف  حالة    ٥٦  : الصحية  للمؤسسات 

الصدر موزعة عىل املحالت / الحميدية / ١٤ 
الحبيبية / حي  االورفيل/    / الغاز  / معمل 
 /  ٥٢٠  /  ٥١٩  / ق٥١    / جميلة    / طارق 
 ٥٥/   ٥٤ و    /  ٥٤٤  /  ٥٥٠  /  ٥٤٦  /  ٥٢١
/ ١٥حالة يف شارع فلسطني محلة / ٥٠٥/ 
يف  ٢١حالة   /  ٥٠٢  / املستنرصية   /٥٠٨

النادي  قرب    / سبع قصور  محلة/  الشعب 
حي  اور/   /حي   ٣٣٧  / العربي/الجمعيات 

البساتني/ ٣٣٣/ ٣٤١   /٣٢١ / ٣٢٤ .
ولفت اىل ان ١٥ حالة  يف منطقة الزعفرانية 
 /٩٥٢   /٩٧٩/  ٧٦٩  / املحالت  عىل  توزعت 
، ١٥ حاالت  يف   ٩٥٤ /  ٩ السكك / ٦٢  حي 

النهروان / الزراعي / حي الوحدة، ٤٣ حالة 
محالتها  عىل  توزعت  البلديات  منطقة  يف 
جرس   / املدائن  يف  حاالت   ٦   ، وشوارعها 
دياىل/ الجعارة / مرشوع الوحدة  ، ٦ حاالت 
 / االنصار   / كمرية   / محلة  الحسينية  يف 
 / محلة  الكرادة  منطقة  يف  ١٤حالة   ،   ٢٢٢
٩١٠ / ٩٠٦ ، ٢٠ حالة منطقة بغداد جديدة 
 /  ٧٢٥  / املسبح  شارع   / /السوق   محلة 
، حالة  يف منطقة االمني محلة   ٧١٩ / ٧٠٣
/ / ٧٣٨ / ٧٣١ / املعلمني / الثانية / االمني 
االوىل/ نواب ضباط ١٩ ، ١١حالة يف منطقة 
املشتل محلة ٧٢٩ / ٧٥٦ / ٧٣٠ ، ٧ حاالت يف 
منطقةالصليخ ، ١٣ حالة يف منطقة العبيدي 
محلة / ٧١٤/  السوق  / الشهداء ،٩ حاالت 
تقاطع   /   ٧١٤  / محلة  زيونة   منطقة  يف 
ميسلون ، ٦ حاالت يف منطقة املعامل / ٧٧٧  
/ الزراعي، ٧حالت يف منطقة الزوية ، ٦ حالة 
يف منطقة حي الكمالية، ٤ حاالت يف منطقة 
الكرسة ، ٨ حاالت يف حي القاهرة ، ٤ حاالت 
يف الشماعية، ٦ حاالت يف منطقة باب الشيخ، 
٦ حاالت يف منطقة شهداء العبيدي ، ٧ حاالت 
منطقة  يف  حاالت   ٤  ، الطالبية  منطقة  يف 

 ٥ ، الضباط  ، ٥ حاالت يف منطقة  الشالجية 
حاالت يف منطقة حي تونس .

محلة  االعظمية  يف  حالة   ١٦ ان  اىل  واشار   
 / السفينة   / النعمان  مستشفى  مقابل   /
شارع الضباط / ٣٣٢ / ٣١٤ / ٣١٢/ ٣١٠ / 

جامع براثا /  ٣١٤
جميع  نقل  «تم  انه  الساعدي  واضاف 
الحاالت اىل الحجر الصحي لتلقي العالج وفق 
ان «العدد  اىل  املعتمدة»، مشريا  الربوتوكوالت 
الرتاكمي لإلصابات  ارتفع اىل ١٢٠٢٥٧ تويف 
الشفاء   اكتسب  فيما  لالسف   ١٥٧٦ منهم 
العالج  قيد  واملتبقي  شفاء  حالة   ١٠٤٩٨٨

.» ١٣٦٩٣
ودعا الساعدي اىل «مراعاة تلك الجهود والتي 
الشفاء  اعداد  من  الحجم  هذا  عن  اسفرت 
ولبس  الوقائية  بإجراءات  االلتزام  خالل  من 
االجتماعي  التباعد  عىل  والرتكيز  الكمامات  

وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود».
قبل  من  تبذل  التي  «الجهود  الساعدي  وثمن 
مصابي  ملعالجة  الرصافة  صحة  مالكات 
إلنقاذ  بأرواحهم  مضحني  كورونا  فريوس 

املصابني الفريوس».

ليبيا/ متابعة الزوراء:   

الليبي،  القانونية مللتقى الحوار السيايس  اللجنة  فشلت 

التي  الدستورية  القاعدة  إىل توافق تام حول  التوصل  يف 

ستجرى عىل أساسها االنتخابات العامة املزمع تنظيمها 

انتخاب  آلية  حول  خالف  بسبب  املقبل،  ديسمرب   ٢٤ يف 

الرئيس بني من يدفع نحو انتخابه مبارشة من الشعب، 

طريق  عن  مبارش  غري  انتخابه  يكون  أن  يريد  ومن 

الربملان.

لنقي، يف ترصيح صحفي:  اللجنة، زهراء  وقالت عضو 

إنه تم التوصل إىل توافق حول القاعدة الدستورية، لكّنها 

أقرت بوجود نقاط خالفية تتعلق باالنتخابات الرئاسية، 

وما إذا كانت ستجرى بشكل مبارش من الشعب أم يتم 

تم  أنه  إىل  مشرية  الربملان،  طريق  عن  الرئيس  انتخاب 

إحالة هذه النقطة الخالفية إىل ملتقى الحوار السيايس 

للنظر والبّت فيها.

يف  السيايس  الحوار  مللتقى  القانونية  اللجنة  واجتمعت 

عدة  وناقشت  أيام،   ٣ امتداد  عىل  التونسية  العاصمة 

لالنتخابات  وقانونية  دستورية  وخيارات  مقرتحات 

القادمة عىل أمل التوافق عىل واحدة فقط، يتم عرضها 

عىل مجليس النواب والدولة لوضعها واعتمادها كمرجع 

وأساس إلجراء االستحقاق االنتخابي.

وأوضحت عضو ملتقى الحوار الليبي، آمال بوقعيقيص، 

يف تدوينة عىل صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن «األغلبية 

رئاسية  انتخابات  بإجراء  طالبت  القانونية  اللجنة  يف 

مبارشة»، مشرية إىل أن «منهجية العمل يف اللجنة تعتمد 

البند، خاصة  لم يحدث بخصوص هذا  التوافق وهو ما 

رئاسية  انتخابات  تكون  أن  عىل  أرصوا  أعضاء  بوجود 

ألعضاء  الخالف  هذا  إحالة  تقّرر  لذلك  مبارشة،  غري 

امللتقى».

وأثار هذا الخالف جدال عىل مواقع التواصل االجتماعي 

يف ليبيا، واعرتاضات كبرية ترفض أن تجرى االنتخابات 

الشعب،  الرئاسية بطريقة غري مبارشة ال يشارك فيها 

الليبية لإلعالم محمد بعيو  املؤسسة  اعترب رئيس  حيث 

رئيسا  يكون  لن  الشعب  ينتخبه  ال  الذي  «الرئيس  أن 

للسيادة وال خادما للشعب بل سيكون  للدولة وال رمزا 

داعيا  للفساد»،  للشعب وحارسا  خادما لعصابة ورمزا 

الليبيني إىل التمسك بحقهم يف انتخاب الرئيس مبارشة.

بالجامعة  السياسية  العلوم  أستاذ  عّرب  جانبه،  من 

الختيار  آلية  أي  رفضه  عن  شهيوة،  أبو  مالك  الليبية، 

رئيس البالد تحول دون االقرتاع الشعبي الحر واملبارش، 

بطريق  الرئيس  انتخاب  يريدون  «الليبيني  أن  إىل  مشريا 

املطلقة  وباألغلبية  املبارش  الحر  الّرسي  العام  االقرتاع 

ألصوات املقرتعني، لذلك يجب رفض أي آلية أخرى».

ويف السياق نفسه، حّذر حراك «من أجل ٢٤ ديسمرب» من 

لرئيس  انتخاب مبارش  يف  األصيل  الشعب  التالعب بحق 

يخدمه ينهي مهزلة تدخل السلطة الترشيعية يف التنفيذ، 

وقال إنه «لن يقبل بمصادرة حق الشعب وحرمانه من 

اختياره رئيسه»، مهّددا بالنزول إىل الشوارع ضد أي آلية 

«ال تعطي حق انتخاب رئيس لليبيني بعيدا عن األجندات 

والصفقات املشبوهة».

الزوراء/ يوسف سلمان: 
انتهاء  النواب  مجلس  رئاسة  اعلنت 
الفصل الترشيعي األول، وذلك استنادا 
تنص  التي  الدستور  من   (٥٧) للمادة 
انعقاد  دورة  النواب  «ملجلس  عىل 
أمدهما  ترشيعيني  بفصلني  سنوية 
الداخيل  النظام  يحدد  أشهر،  ثمانية 
فصل  ينتهي  وال  انعقادهما،  كيفية 
املوازنة  فيه  تعرض  الذي  االنعقاد 

العامة إال بعد املوافقة عليها» .
ان  النواب  مجلس  رئاسة  وقررت 
يكون بداية الفصل الترشيعي الثاني/ 
الثالثاء  يوم  الثالثة  الترشيعية  السنة 
اعلن  فيما  الحايل،  نيسان   ٢٠ املوافق 
للطعن  قرارة  القانون  دولة  ائتالف 
لدى  والطعن  العامة،  املوازنة  بقانون 
التي  فقراتها  من  العديد  عىل  القضاء 

تم تسويفها .
 واكد ائتالف دولة القانون ان « قانون 
املوازنة غاب عنه توفر درجات وظيفية 
تنصف العديد من الخريجني «، مشريا 
الدوالر  رصف  اسعار  ارتفاع  «ان  اىل 
عىل  وقعت  جسيمة  بأرضار  تسببت 

كاهل املواطنني «.
الوعود  هامش   » ان  االئتالف  واضاف 

املحارضين  موضوع  حسم  بتأجيل 
ملعالجة  مربر  غري  اخرى  ألشهر 
 » ان  مبينا   ،» عاجل  بشكٍل  قضيتهم 
معالجة  عدم  تضمن  املوازنة  قانون 
عودة املفسوخة عقودهم من االجهزة 
االمنية ، كما حرمت املوازنة محافظة 
البرصة من ٣٠ ألف فرصة عمل ألبنائها 
دون وجه حق «، مؤكدا ان « املوازنة لم 

تنصف رشيحـة الكرد الفيليني «.
املالية  اللجنة  اكدت  ان  بعد  ذلك  يأتي 
عدم  عىل  املالية  وزارة  ارصار  النيابية 
الدينار  الدوالر امام  تغيري سعر رصف 
العراقي، فيما اقرت انه ال يوجد عائق 
سعر  تغيري  يف  الدويل  البنك  لدى  فني 

الرصف.
وقال عضو اللجنة، النائب عبد الهادي 
ان  مؤخرا:  لـ»الزوراء»،  السعداوي، 
ان  يمكن  الدوالر  رصف  سعر  تغيري   »
املركزي»،  البنك  مع  التشاور  عرب  يتم 
دينار  الف  تحديد ١٣٠   » ان  اىل  مشريا 
لـ ١٠٠ دوالر سيكون مناسبا ومعقوال 

مقبوال «
واضاف ان « املترضر الوحيد من ارتفاع 
الدوالر هو املواطن البسيط كون السلع 
ارتفعت بشكل كبري «. مبينا ان « البنك 

سعر  تغيري  عىل  متعرض  غري  الدويل 
او  اشكاليات  اي  توجد  وال  الرصف 
تزال  املالية ال  عقبات فنية لكن وزارة 

مرصة عىل عدم تغيري السعر «.
املالية  اللجنة  يف  االخر  العضو  لكن 
التأكيد  اعاد  الشبكي،  محمد  النيابية، 
يملك  ال  النواب  مجلس  ان  مجددا 
الصالحية للتعامل مع املطالب النيابية 
الدينار  سعر  رفع  إلعادة  الرامية 
يف  بنداً  الدوالر وتضمينه  أمام  العراقي 

املوازنة الحالية التي اقرت مؤخرا .
وقال الشبكي لـ» الزوراء «، مؤخرا: ان 
رسميـا  طلبا  تسلمت  املالية  «اللجنة 
مختلفة،  كتل  نواب  بتواقيع  مرفقا 
لكنها بقيت كما هي، ألن اللجنة املالية 
يف  صالحية  أي  يملكان  ال  والربملان 

تعديل او اعادة سعر رصف الدوالر».
رصف  سعر  اعادة   » ان   واضاف 
الدينار العراقي امام الدوالر إىل ما كان 
يصعب  املايض  األول  كانون  قبل  عليه 
العامة  املوازنة  ألن  حاليا  تطبيقه 
السعر  هذا  أساس  عىل  بنيت    ٢٠٢١
اعادة  سيرتتب  ذلك  وبخالف   ،  ١٤٥٠
رصف  بأسعار  العامة  اإليرادات  كتابة 

اليوم الحايل «.

أوسلو/ متابعة الزوراء:
رئيسة  النرويجية  الرشطة  غرّمت 
مبلغ  زولبريغ،  إرنا  البالد،  يف  الحكومة 
٢٠ ألف كرونة (ما يعادل ٢٣٥٠ دوالرا) 
البالد  يف  املفروضة  القيود  النتهاكها 

للحج من تفيش فريوس كورونا.
وقالت قناة «دويتش فيله» عىل موقعها 
بسبب  للغرامة  تعرضت  زولبريغ  إن 
تفيش  بسبب  املفروضة  القيود  انتاكها 

ميالدها  عيد  حفل  خالل  كورونا  وباء 
الستني.

أن  النرويجية  الرشطة  وأوضحت 
الستني  ميالدها  بعيد  احتفلت  زولبريغ 
اليشء.. وتعود  بشكل مبالغ فيه بعض 
ميالد  بعيد  صلة  عىل  لحفلني  الغرامة 
زولبريغ الستني، أقيما يف نهاية شباط/
يف  أرستها  أفراد  تجمع  حيث  فرباير، 

منتجع تزلج يف جيلو بوسط النرويج.

واستشهدت الرشطة بواقعتني، إحداهما 
تجمعا  كانت  واألخرى  مطعم،  يف 
السويش  تناول  أجل  من  ألشخاص 
زولبريغ  تكن  ولم  مستأجر.  منزل  يف 
تعرضها  بسبب  املطعم،  يف  حارضة 
ملشكلة يف العني. ويف كال الحالتني، تجمع 
ما بني ١٣ إىل ١٤ شخصاً.. ولكن القواعد 
دون  للحيلولة  آنذاك  سارية  كان  التي 
تقرص  كانت  كورونا  فريوس  انتشار 

كحد  أشخاص  عرشة  عىل  التجمعات 
أقىص.

واعتذرت زولبريغ بالفعل عن الواقعتني 
عليهما،  األضواء  تسليط  جرى  بعدما 
يجب  «كان  كيه):  آر  (إن  لقناة  وقالت 
أن أتوخى الحذر بشكل أفضل.. شخص 
مثيل يخرب اآلخرين كل يوم عن الحماية 
عىل  يكون  أن  يجب  كان  اإلصابة  من 

دراية أفضل بالقواعد». 

أديس أبابا/ متابعة الزوراء:
دعت إثيوبيا مرص والسودان لتسمية رشكات مشغلة 
الثاني  امللء  بدء  قبل  البيانات  تبادل  بهدف  للسدود 
أيام من فشل جولة  بعد  اإلثيوبي، وذلك  النهضة  لسد 
بني  كينشاسا  الكونغولية  العاصمة  يف  مفاوضات 

األطراف الثالثة للتوصل إىل حل بشأن أزمة ملء السد.
وقالت وزارة الخارجية اإلثيوبية، يف بيان عىل «فيسبوك» 
امس السبت: إن «وزير املياه والري والطاقة اإلثيوبي، 
السودان  جمهورية  رسمًيا  يدعو  بيكييل  سيليش 
مشغلة  رشكات  لتسمية  العربية  مرص  وجمهورية 
لسد  الثاني  امللء  بدء  قبل  البيانات  لتبادل  للسدود 

النهضة يف موسم األمطار القادمة يف إثيوبيا».

قريباً  سيعجل  املنسقني  «تعيني  أن  الوزارة  وأضافت 
بناء  وإجراءات  املعلومات  لتبادل  املناسبة  الرتتيبات 
الثقة بني األطراف الثالثة حتى اختتام مفاوضات سد 

النهضة تحت رعاية االتحاد األفريقي».
اتفاق بشأن  إبرام  «أهمية  اإلثيوبية  الخارجية  وأكدت 
وقعته  الذي  املبادئ  إلعالن  وفًقا  السد،  ملء  قواعد 
جيدة  فرصة  سيوفر  ألنه   ٢٠١٥ عام  يف  الثالث  الدول 
املايض،  األسبوع  األطراف».وانتهت  بني  الثقة  لبناء 
جلسات مفاوضات بشأن سد النهضة، التي عقدت عىل 
املستوى الوزاري يف العاصمة الكونغولية كينشاسا من 

دون التوصل إىل اتفاق بني الدول الثالث.
واتهمت مرص والسودان أثيوبيا بالتعنت يف املفاوضات، 

ورفض كل املقرتحات لتطوير العملية التفاوضية؛ فيما 
اتهمت أديس أبابا الطرفني املرصي والسوداني بالعمل 
عىل تقويض املفاوضات، وإخراجها من منصة االتحاد 

األفريقي الذي يقود املحادثات.
من  الكثري  عقدت  املاضية  العرش  السنوات  وخالل 
بوساطات  الثالثة،  البلدان  بني  التفاوضية  الجلسات 
مختلفة، مثل االتحاد األفريقي وواشنطن وغريهما، إال 
أنها لم تسفر عن التوصل إىل اتفاق، وتعتزم أثيوبيا بدء 
امللء الثاني للسد خالل موسم األمطار، الصيف املقبل، 

بشكل آحادي؛ وهو ما تحذر منه مرص والسودان.
عام  األلفية»،  «سد  النهضة  سد  بناء  إثيوبيا  وبدأت 

٢٠١١؛ دون اتفاق مسبق مع مرص والسودان.
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بغداد/ الزوراء:

رشكات  دخول  املائية  املوارد  وزترة  اعلنت 

آلية توزيع حصص يف جميع  عاملية بدراسة 

املحافظات. وفيما دعت لجنة الزراعة واملياه 

سوري  عراقي  توافق  اىل  النيابية  واالهوار 

ان  قالت  املياه،  من  البلدين  حصص  بشأن 

العراق يمتلك املساحات الواسعة التي تحتاج 

لالستصالح  املياه  من  املناسبة  الكميات  اىل 

واستمرارية توفرها لالرايض املزروعة.

رشيد  مهدي  املائية،  املوار  وزير  واكد 

السبت، يف مؤتمر صحفي،  امس  الحمداني، 

توحيد  أهمية  عىل»  عليه:  «الزوراء»  اطلعت 

بواقع  لألرتقاء  الدولة  وزارات  بني  الجهود 

االهوار، والعمل عىل تحديث الدراسة الخاصة 

يف  محافظة  لكل  املائية  الحصص  بتوزيع 

العراق بأرشاك رشكات عاملية».

حصص  فيها  سنراعي  كما  واضاف»   

والبرصة  والسماوة  النارصية  محافظات 

كونها ذنائب مجاري االنهر».واعلن الحمداني 

إلرشاك  اليونسكو  منظمة  مع  «التنسيق 

االهوار  واقع  تحسني  يف  االستثمار  قطاع 

مرشوع  مشكالت  وان  بالبناء،  له  والسماح 

تمثل  دخيل  سيد  قضاء  يف  ابراهيم  آل  شط 

مهمة لنا سنعالجها رسيعا».

واملياه  الزراعة  لجنة  دعت  جهتها،  من 

توافق  اىل  السبت،  امس  النيابية،  واالهوار 

من  البلدين  حصص  بشأن  سوري  عراقي 

املياه.

بيان  يف  الشمري،  اللجنة، سالم  رئيس  وقال 

العراق  ان»  منه:  «الزوراء» نسخة  تلقت  له، 

اىل  تحتاج  التي  الواسعة  املساحات  يمتلك 

لالستصالح  املياه  من  املناسبة  الكميات 

واستمرارية توفرها لالرايض املزروعة».

مستمر  وبشكل  املياه  توفري  ان»  واضاف 

بالدرجة  سوريا  عراقيا  توافقا  يتطلب 

االساس عىل كمية البلدين من املياه من دولة 

اتفاقيات  هناك  تكون  وبعدها  تركيا،  املنبع 

منفردة وثالثية بني العراق وسوريا وتركيا».

واوضح الشمري ان» توافق البلدين الشقيقني 

عىل كمية املياه سيكون ورقة ضغط مهمة 

وفق  لهما  املياه  تدفق  اجل  من  تركيا  عىل 

اتفاقيات التتاثر بأي ازمة».

بغداد/ الزوراء:

عزوف  أنَّ  والبيئة  الصحة  وزارة  أكدت 

املواطنني عن تلّقي لقاحات مكافحة كورونا 

خطوات  من  يقلل  توفرها  من  الرغم  عىل 

من  املجتمعيَّة  املناعة  تحقيق  نحو  اإلرساع 

ُصنِّفت  بينما  عليها،  والقضاء  الجائحة 

بالنسبة  خطورة  باألعىل  بغداد  يف  مناطق 

للوباء.

بالتعاون  الوزارة  أطلقت  ذلك،  غضون  يف 

التحقق  خدمة  املدني  الطريان  سلطة  مع 

مطار  يف  كورونا  فحوصات  من  اإللكرتوني 

بغداد الدويل، ودعت مكاتب الخطوط الجويَّة 

إىل عدم قطع أي تذكرة سفر ألي مواطن ما 

لم ُيربز بطاقة التلقيح. 

ترصيح  يف  التميمي،  حسن  الوزير،  وقال 

صحفي: إنَّ «العراق ال يزال يف املوجة الثانية 

لكورونا ولم يتعرَّض إىل موجة ثالثة أو رابعة 

كما حدث يف بعض الدول».

املسجلة  االصابات  «ارتفاع  التميمي  وعزا 

التزام  ضعف  إىل  الوبائي  املوقف  ضمن 

عودة  مع  الوقائيَّة،  بالتعليمات  املواطنني 

االنتخابيَّة  والتجمعات  املجتمعيَّة  الفعاليات 

الدينيَّة  واملناسبات  الطلبة  تخرج  وحفالت 

وفتح  الزفاف  وحفالت  العزاء  ومجالس 

األسواق واملوالت».

وذكر التميمي أنَّ «الوزارة صنَّفت بعض املدن 

يف بغداد مثل مدينة الصدر والشعلة والحريَّة 

وجميلة  والشورجة  والشعب  والكاظميَّة 

وسوق الغزل ومناطق أخرى، فضال عن مدن 

من  وعدد  وكردستان  البرصة  محافظة  يف 

املناطق الريفيَّة بمناطق عالية الخطورة».

املاضيني  اليومني  خالل  العراق  وسجل 

نسب  وهي  بكورونا،  إصابة  الف   ١٦ قرابة 

دفع  ما  الجائحة،  انطالق  منذ  يسجلها  لم 

من  مؤخرا  التحذير  إىل  الصحيَّة  الجهات 

القطاع  انهيار  إمكانيَّة  وبائيَّة“، مع  ”كارثة 

الصحي يف حال ارتفاع اإلصابات أكثر.

واكد التميمي ان «انتشار الوباء يف البلد مقلق 

يف ظل عدم االلتزام بتنبيهات الوقاية وضعف 

تطبيق ساعات حظر التجوال بشكل صحيح، 

االجراءات  تنفيذ  االمنية  االجهزة  عىل  لذا 

الخاصة التي تعلن عنها الوزارة بهدف إيقاف 

سلسلة انتشار الفريوس».

عبد  الرصافة،  صحة  مدير  قال  جهته،  من 

«تم  انه  صحفي:  حديث  يف  الساعدي،  الغني 

عدد  مجموع  من  مواطن،  الف   ١٢٦ تلقيح 

نفوس العراق البالغ ٤٠ مليون شخص، وهي 

نسبة ضئيلة جدا يف عملية املناعة املجتمعية 

يوجد  حيث  اللقاحات،  توفر  من  الرغم  عىل 

الجانبية  واملضاعفات  االثار  من  تخوف 

كتجلطات الدم التي لم تشخص حتى اآلن من 

قبل العلماء ارتباطها باللقاح».

وذكر ان «االشخاص امللقحني بالجرعة االوىل 

يتم اعطاؤهم الجرعة الثانية بعد ثالثة اشهر 

للنوعية نفسها».

الف   ٥٠ االخرية  االونة  خالل  العراق  وتسلم 

و٣٣٦  الصيني  سينوفارم  لقاح  من  جرعة 

واطلقت  اسرتازينيكا،  لقاح  من  جرعة  الف 

حملة التلقيح من خالل ٧٠٠ منفذ يف عموم 

البالد منها ٧٠ منفذا يف جانب الرصافة.

استكمل  «العراق  ان  الساعدي  واوضح 

ونصف  مليونا   ٢١ لتوفري  االجراءات  جميع 

القليلة  االيام  خالل  ستصل  جرعة،  املليون 

فايزر  رشكات  من  لقاحات  ثالثة  القادمة، 

واسرتازينيكا وسينوفارم ستوزع بني جميع 

املٔوسسات الصحية». 

الطبي  الفريق  عضو  اوضحت  ذلك،  اىل 

االعالمي لوزارة الصحة، ربى فالح حسن، انه 

«لم نسجل اي مضاعفات جانبية شديدة او 

خطرية ملتلقي اللقاح فاالثار الجانبية بسيطة 

يمكن اي لقاح ان يسببها كارتفاع يف درجات 

الحرارة وصداع يستمر لساعات قليلة ويزول 

ومنهم من لم تظهر عليه اي اعراض». 

واشارت اىل ان «جميع اللقاحات التي وصلت 

امنة  قريبا  تصل  سوف  والتي  العراق  اىل 

قبل  من  ومقرة  البرشي  لالستخدام  وفعالة 

داعي لالستماع  العاملية، وال  الصحة  منظمة 

تخويف  هدفها  التي  املغرضة  للشائعات 

املواطنني وعزوفهم عن اخذ اللقاح».

ويف سياق ذي صلة، قال مدير دائرة العيادات 

الصحة،  لوزارة  التابعة  الشعبية  الطبية 

تم  «انه  الفرطويس:  عيل  محمد  الدكتور 

للتحقق  املدني  الطريان  سلطة  مع  التنسيق 

الكرتونياً  كورونا  فحوصات  نتائج  من 

الحدوية  واملنافذ  املطارات  يف  للمسافرين 

شبكة  عىل  جديدة  منصة  اطالق  عرب  كافة، 

االنرتنت تسمى «عراق مسافر».

سيكون  املنصة  عىل  «التسجيل  ان  واضاف 

قائمة  تضم  حيث  للمسافرين،  الزاميا 

.PCR «املختربات املعتمدة الجراء فحص

بغداد/ الزوراء:
حسني  نارص  النقل،  وزير  وصل 
اىل  السبت،  امس  الشبيل،  بندر 
محافظة البرصة الفتتاح الطريق 
املؤدي اىل ميناءي ام قرص الشمايل 

والجنوبي.
تلقت  بيان،  يف  الوزارة  وذكرت 
ان»  منه:  نسخة  «الزوراء» 
من  كل  بحضور  جرى  االفتتاح 
بايش  طالب  الفني  الوزارة  وكيل 
ضمن  وذلك  التشكيالت،  ومدراء 

موانئ  ومدخل  طرق  مرشوع 
الرشكة  قبل  من  املنفذ  قرص،  ام 

العامة لتنفيذ املشاريع».
االفتتاح:  خالل  الشبيل،  وقال 
وكل  الطريق  هذا  انجاز  تم  انه» 
الكهربائية  التحتية  البنى  اعمال 
وغريها،  الضوئية  واالتصاالت 
اكثر  عىل  الطريق  هذا  ويحتوي 
وخروج  لدخول  مسارب   ١٠ من 
هناك  كان  ان  بعد  الشاحنات 

مرسبان فقط».

املرشوع  من  الهدف  ان»  بني  كما 
الشاحنات  حركة  تسهيل  هو 
اكتظاظ  وتقليل  والبضائع 
ويّرسع  يزيد  مما  الشاحنات 
حركة الشحن والتفريغ يف موانىء 
ام قرص ويؤدي اىل زيادة االيرادات 

املالية للموانىء».
من جانبه، قال مدير عام الرشكة 
العامة لتنفيذ املشاريع، زيد خليل 
االسدي: « تم انجاز الطريق وفق 
احدث املواصفات الفنية، حيث تم 

االسفنجية  البوليمر  مادة  اعتماد 
الطبقة  تبليط  بأعمال  الخاصة 
طبقات  اكمال  بعد  السطحية، 
التبليط الرابطة واالساس وخمس 
وحجر  السبيس  من  طبقات 
م   ١٫٢ وبعمق  كورس  البيس 
تم  حيث  كيلومرت،   ٤ نحو  وطول 
املراقبة  اجهزة  بأحدث  تجهيزه 
بالبوابة  واملرتبطة  االلكرتونية 
الرئيسية االلكرتونية والسونارات 

االمنية».  

املرشوع  هذا  ان  بالذكر  الجدير   
اُنجز وفق افضل املواصفات رغم 
كورونا،  جائحة  فرتة  يف  ُنفذ  انه 
 ٤ طوله  يبلغ  الطريق  هذا  ان  إذ 
كيلو مرت وبعرض ٧٠ مرتا شماالً 
و٤٠ مرتا جنوباً ومجهز بنحو ٧٠ 
وانجاز  الحجز  وساحة  كامرية 
السيطرة  وبناية  البوابة  سقيفة 
االلكرتونية وانجاز منظومة ابراج 
ومنظومة  حديثة  انارة  واعمدة 

ترصيف املياه.

بغداد/ الزوراء:
دعت خلية االزمة النيابية، امس السبت، املواطنني 
إىل االنخراط بشكل أكرب يف التسجيل عىل تلقي لقاح 
كورونا، مشرية اىل ان خيار العودة للحظر الشامل 
السالمة  ولجنة  الصحة  وزارة  اختصاص  من 
الوطنية.وقالت عضو خلية االزمة، سهام املوسوي، 
لقاح  تلقي  عىل  ”االقبال  إن  صحفي:  ترصيح  يف 
كورونا ضعيف جدا“، عازية ذلك اىل ”وجود حالة 
اإلشاعات  وانتشار  اللقاحات  فعالية  يف  الشك  من 
وقلة التوعية اإلعالمية“.وحثت املوسوي املواطنني 
ضد  التلقيح  بمنظومة  التسجيل  يف  ”االرساع  عىل 

االجراءات  ”تشديد  إىل  داعية  كورونا“،  فريوس 
االحرتازية ملنع انتشار الفريوس“.

أوضح  الشامل،  الحظر  فرض  إمكانية  وبشأن 
الشامل  للحظر  أخرى  مرة  ”العودة  أن  املوسوي 

مرتوك لوزارة الصحة والسالمة الوطنية“.
املايض،  الثالثاء  والبيئة،  الصحة  وزارة  واتخذت 
املضاد  اللقاح  تلقي  من  جعلت  جديدة  قرارات 
لكورونا رشطاً مقابل السفر وفتح عدة مؤسسات، 
كما أنها تدعو مكاتب الخطوط الجوية لعدم قطع 
بطاقة  يربز  لم  ما  مواطن  ألي  سفر  تذكرة  اي 

التلقيح .

بغداد/ الزوراء:

عمر  الحدودية،  املنافذ  هيئة  رئيس  أكد 

املنافذ  جميع  أن  السبت،  امس  الوائيل، 

بالروزنامة  وملتزمة  تام  بشكل  مغلقة 

الزراعية.

إن  الرسمية:  الوكالة  الوائيل، بحسب  وقال 

لغاية  تام  بشكل  مغلقة  الحدودية  «املنافذ 

اآلن، وملتزمة بالروزنامة الزراعية، ويمنع 

دخول أي مواد وفق هذه الرزنامة» .

فتح  بشأن  ترد  التي  «األنباء  أن  وأضاف 

املنافذ الحدودية عارية عن الصحة»، داعياً 

اىل «أخذ األخبار من املصادر الرئيسية».

وأشار الوائيل اىل أن «املنافذ الحدودية جهة 

القانون»،  تطبيق  فيها  يضمن  رقابية 

غد  يوم  اجتماع  هناك  «سيكون  أنه  مؤكداً 

لالقتصاد  الوزاري  املجلس  قبل  من  االثنني 

نتائج  بتطبيق  ملتزمة  املنافذ  وستكون 

االعتبار  بنظر  والذي سيأخذ  االجتماع  هذا 

الزراعية،  للمواد  املحلية  السوق  حاجة 

وكذلك ارتفاع وانخفاض األسعار».

@ÚÓæb«@pb◊ãí@fiÏÇÜ@Â‹»m@ÜäaÏæa
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@Âfl˛a@ÜáËnÌ@ã�Ç@Übè–€a
@ÔflÏ‘€a

أسباب  فيها  تمتنع  الباطل،  عىل  وتجرتئ  بالحق  تجهر  أن  ُتحسن  التي  األُمة 
الفساد. عباس محمود العقاد.

تواجه الدول تحديات كبرية من أجل الحفاظ عىل أمنها الداخيل وَتَبّني سياسات 
خارجية تتوائم وإسرتاتيجياتها الداعمة ملرتكزات أمنها القومي.

وتداعيات  سلبي  تأثري  من  له  ملا  القومي  األمن  عىل  كبرياً  خطراً  الفساد  ُيشكل 
خطرية وطابع تخريبي عىل البيئة السياسية واألجتماعية والعسكرية فضال عن 

التنمية األقتصادية للدولة ومكانتها ضمن املنظومة العاملية واملجتمع الدويل.
ُيقَصد بالفساد يف معاجم اللغة بمعنى ( َفَسَد) ضد ( َصُلَح) وُيقال َفَسَد اليشء أي 

. ويأتي التعبري عىل معاٍن ِعدة بحسب موقعه.  َبُطَل وإضمحلَّ
أنه « إساءة  إتجاهات مختلفة، تتفق ُجلها عىل  إن يف تعريف الفساد إصطالحاً 

إستخدام الُسلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص».
إن أمن الدول ومكانتها ضمن ُمحيطها الدويل واألقليمي اليعتمد فقط عىل ماتقوم 
به من أجل الحفاظ عىل وحدة أراضيها وسيادتها وإستقاللها فحسب، بل وعىل 
واملصالح  األساسية  اإلحتياجات  وتوفري  وتعزيز  دعم  يف  اإلستمرار  عىل  ُقدرتها 
الداعمة  وعنارصه  شبكاته  وتفكيك  الفساد  قوى  وقمع  لشعوبها  الحيوية 

ة واملسؤولة عن إنتشاره وتناميه داخل حدود الوطن وخارجه. واملُتسرتِّ
كانتونات  خلف  التخنُدقات  ُفرص  من  وُيزيد  الداخلية  الرصاعات  الفساد  ُيغذي 
د لنزاعاٍت ذات أبعاد دولية وإقليمية، نتيجة لتفيش الفقر وتنامي  ومجاميع ٌتَمهِّ
القيم  وتشويه  البطالة  ُمعدالت  وإرتفاع  والقهر،  بالظلم  املجتمعي  الشعور 
معايري  اليمتلك  ملن  باملسؤولية  تدفع  فاسدة  قواعد  وإرساء  األخالقية،  واملبادئ 
الثروات  الذمم، ونهب  اإلضطالع بها وفق مفاهيم؛ املحسوبية واملنسوبية وبيع 

ذة َتمَتلِك الُسلطة والِسالح والرشعية. وتقاسمها بني فئات ُمَتَنفِّ
أمام  الباب  يفتح  فيه،  الغارقة  السياسية  األنظمة  وهشاشة  الفساد  تفيش  إن 
التخريبية  والخاليا  اإلرهابية  التنظيمات  ودعم  الخارجية  التدخالت  إزدياد 
مة، وتهدد التماُسك املُجتمعي وُتزَْعِزع الثقة باملؤسسات  وعصابات الجريمة املُنظَّ
الُحكومية وُترِبك الُجهود األمنية والعسكرية، وُتقلل من مواردها التي ُتمكنها من 
القيام بواجباتها الوطنية، وُتشغلها بأموٍر خارجة عن نطاق مهامها املُناطة بها، 
الخالفات واإلتهامات  التي تدور حولها رحى  املُفرغة  الِرصاع  وُتدِخلها يف حلقة 
التي تتبادلها األطراف والكيانات املختلفة ضمن واقع التنافس الرشس و غمار 

املعرتك السيايس املحموم.
سياساتها  بشأن  قراراتها  إتخاذ  عند  الفساد  لقضايا  كبرياً  إهتماماً  الدول  تويل 
بجلب  املُتعلقة  اإلقتصادية  مصالحها  اىل  باإلضافة  والدفاعية،  الخارجية 
الُكلَف  تقييم  ُبغية  لإلستثمار  املناسبة  األماكن  إيجاد  أو  املبارشة  اإلستثمارات 

ِقبالة املنافع، وتحديد الُفرص ِقبالة التحديات.
القومي اىل تعزيز  التي تهدف إسرتاتيجيات أمنها  الدول السيما تلك  كما تسعى 
عنارص قوتها الوطنية من جهة، وُمحاولة فرض سياساتها املوجهة بإستخدام 
أدوات ِقواها الناعمة والخشنة من جهة أخرى، اىل تحليل املخاطر وتحديد الُبلدان 
أمنها  ُيعرض  اىل عوامل أخرى تهديداً  الفساد باإلضافة  ُيَشِكل  التي  تلك  السيما 
التهديدات  تفاقم  يف  يسهم  وبالتايل  للخطر،  شعوبها  ورفاهية  وإستقرارها 
واإلقتصادي  السيايس  اإلنفتاح؛  ُفرص  من  وُيقلل  الدويل  لإلستقرار  املُزعزعة 
الرشاكات  وتعزيز  نجاح  مقومات  يقوض  أو  وُيضعف  واإلجتماعي،  والثقايف 

األمنية والعسكرية السيما اإلستخبارية منها.
لقد أعربت األُمم املتحدة عن قلقها بشأن « خطورة مايطرحه الفساد من مشاكل 
ومخاطر عىل إستقرار املجتمعات وأمنها، مما يوٍهن دور املؤسسات الديمقراطية 
ما  وهو  للخطر»،  القانون  وسيادة  املُستدامة  التنمية  وُيعرِّض  قيمها،  ويهدد 
دفعها اىل صك قانون دويل ملكافحة الفساد إستناداً لقرار الجمعية العامة املرقم 
٤/٥٨ املتمثل بإتفاقية مكافحة الفساد التي دخلت حيز النفاذ يف العام ٢٠٠٥. 

كما حددت يوماً دولياً ملُكافحة الفساد يف ٩ كانون األول من كل عام.
األمن  إسرتاتيجيات  أولويات  من  واحدة  الفساد  مكافحة  قضية  أصبحت  لقد 
داخلية،  وإنعكاسات  وتأثريات  أبعاد  من  لها  ملا  الوطني،  عن  فضالً  القومي، 
وجذور إقليمية ودولية. لذا ويف ضوء ماتقدم، البد من التأكيد عىل أن نتاج البيئة 
تهيئة  هو  مؤسساتها،  داخل  الفساد  لظاهرة  تفيش  من  ُتعاني  لدول  الضعيفة 
أرضية ُمناسبة لبناء مواقف دولية وإقليمية ُمتأثرة بتدخالت خارجية وسياسات 
مفروضةمن قوى أجنبية، إلتخاذ قرارات مهمة يف إتجاهات التتوافق واملصالح 
النظام  بٌمجمل  الثقة  إنعدام  اىل  املطاف،  نهاية  يؤدي يف  قد  الذي  األمر  الوطنية. 
الُكيل عىل أفراد الطبقة الحاكمة، والذي قد يكون يف أحسن  السيايس واإلنقالب 
األحوال إنقالباً ابيضاً أو/و عرب الُطرق الديمقراطية - إن كانت شعوب تلك الدول 
محظوظة- واإل فإن الفوىض وإنعدام األمن هو السيناريو األكثر إحتماُال يف مثل 

هكذا مواقف ونتيجة لهكذا تداعيات.

Ôuaäá€a@Êbflå@ÂÌá€a@—Óé@NÜ
Ô€Îá€a@Âfl˛aÎ@ÚÓuäb©a@ÚébÓè€a@ÊÎ˚í@¿@sybi

جمهورية العراق                العدد:٢٠١٩/٣٠٤٩
وزارة العدل                     التاريخ:٢٠٢١/٤/٧

   دائرة التنفيذ                 
مديرية تنفيذ النارصية

اعالن
املرقمة(١٠٤٣٧)بابل كيا أسكرتا صالون موديل ٢٠٠٨  السيارة  النارصية  تنفيذ  تبيُع مديرية 
العائد اىل املدين (احمد حميد مزعل) لقاء طلب الدائن(رونق محمد منخي) البالغ ٠٠٠،٠٠٠،١٠ 
عرشة مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل ١٠ أيام تبدأ من اليوم التايل 
للنرش مستصحباً معه التأمينات القانونية  ٪ ١٠ من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

وان رسم التحصيل والداللية عىل املشرتي.
                                               املنفذ العدل
                                              رعد مراد حسون

املواصفات:-
السيارة املرقمة (١٠٤٣٧) بابل اجره نوع كيا اسكرتا صالون موديل ٢٠٠٨ اللون برتقايل مصفر 

القيمة التقديرية ٠٠٠،٣٥٠،٤ أربعة ماليني وثالثمائة وخمسون الف دينار.
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بغداد/ الزوراء:

صادقت وزيرة االعمار واالسكان 

والبلديـات العامة، نازنني محمد 

وسو، امس السبت،  عىل مرشوع 

تحديث التصميم االساس ملدينة 

تلعفـر يف محافظة نينوى ضمن 

 مشـاريع الخطـة االسـتثمارية 

للتخطيـط  العامـة  للمديريـة 

العمراني التابعة للوزارة. 

تلقـت  بيـان  يف  وسـو  واكـدت 

”ان  منـه:  نسـخة  ”الـزوراء“ 

املدينة تضم نحو 14.720 وحدة 

سـكنية (افقية،  عمودية) تخدم 

ما يقـارب 466757 نسـمة من 

أهايل قضاء تلعفر لسـنة الهدف 

مرافـق  سـتضم  كمـا   ،2030  

وتعليميـة  وصحيـة  تجاريـة 

وترفيهية وغريها“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أظهر مسح جديد، أجرته منصة إس آند 
بي غلوبال بالتس، تراجع التزام العراق 
بتصديـر حصتـه املقـررة مـن النفـط 
الخـام اىل %88 يف آذار املـايض، مبينـة 
ان العـراق مديـن عنـد 647 ألف برميل 
يوميا. وفيما انخفض سـعر نفط خام 
البرصة الخفيف بينما ارتفع سعر نفط 
خام البرصة الثقيل، قبل إغالقه مسـاء 
الجمعـة، أعلنت إدارة معلومات الطاقة 
النفـط  صـادرات  ارتفـاع  االٔمريكيـة 
العراقية للواليـات املتحدة، إىل 245 ألف 

برميل يوميا، خالل األسبوع املايض.
وذكـرت منصـة إس آنـد بـي غلوبـال 
بالتس يف تقرير اطلعت عليه ”الزوراء“: 
ان التـزام منظمة ”اوبـك+“ بحصصها 
مقارنـة  آذار،  يف   111% إىل  انخفـض 
بـ%113.5 يف شـباط املايض. مبينة أن 
إنتـاج النفط الخام مـن منظمة الدول 
وحلفائهـا  ”أوبـك“  للنفـط  املصـّدرة 
”أوبك+“ ارتفع بمقدار 450 ألف برميل 

يوميا يف شـهر آذار.
واضافـت: ان روسـيا والعـراق ضختا 
أعىل بكثري مـن الحدود القصوى املتفق 
عليهـا، يف حـني عـززت إيـران وليبيـا 

املعفيتان من الحصص، اإلنتاج أيًضا.
واشارت اىل ان ”معدل االمتثال العراقي 
مـارس/آذار  يف   88% إىل  انخفـض 
املايض، حيث أنتـج 3.95 مليون برميل 
يوميـاً، بزيـادة قدرها 60 ألـف برميل 

يوميـاً عـن الشـهر السـابق، و90 ألف 
برميـل يوميًّا أعىل مـن الحصة املقررة 
يف أوبـك+ البالغـة 3.857 مليون برميل 

يومياً“.
واوضحـت املنصـة أن ”روسـيا مدينة 
بالفعـل بأكـرب حجـم مـن تخفيضات 
التعويضـات، وقـدره 806 آالف برميل 
يوميـاً بدءاً مـن فرباير/شـباط، يليها 

العراق عند 647 ألف برميل يومياً“.
وتعد منصـة إس آند بي جلوبال بالتس 
مزوداً ملعلومات الطاقة والسلع ومصدر 

 ،S&P Global Platts السـعر املعيـاري
وأرجـوس ميديا، ومعـرتف بهما كأهم 

وكالتني لتقرير األسعار لسوق النفط.
من جانب متصل، انخفض سـعر نفط 
خـام البـرصة الخفيف، امس السـبت، 
بينمـا ارتفع سـعر نفط خـام البرصة 

الثقيل، قبل إغالقه مساء الجمعة.
وانخفض نفط البرصة الخفيف املصدر 
آلسـيا إىل 62.78 دوالرا للربميل بمقدار 
0.48 دوالر وبنسـبة %0.76 عـن يوم 
الخميس املايض، فيما سـجلت اسـعار 

دوالرا   60.38 الثقيـل  البـرصة  خـام 
للربميل بإرتفاع بلغ نسبته 0.37%.

وسـجل سـعر النفط العربـي الخفيف 
للربميـل،  دوالرا   62.58 السـعودي 
وسـجل مزيج مربان اإلماراتي 61.37 
دوالرا للربميل، وسـجل مزيج سـهران 
الجزائـري 61.63 دوالرا للربميل، فيما 
سـجل بوني الخفيف النيجريي 61.55 
 62.43 االنغـويل  وجرياسـول  دوالرا، 

دوالرا. 
قـد  العامليـة  النفـط  أسـعار  وكانـت 

انخفضت ليغلق خام برنت عىل 63.01 
دوالرا، وخـام غرب تكسـاس االمريكي 

عىل 59.34 دوالرا.
مـن جهتهـا، أعلنـت إدارة معلومـات 
الطاقة االٔمريكية، امس السبت، ارتفاع 
للواليـات  العراقيـة  النفـط  صـادرات 
املتحـدة، إىل 245 ألـف برميـل يوميـا، 

خالل األسبوع املايض.
وجـاء يف تقرير لـإلدارة، اطلعـت عليه 
”الزوراء“: أن ”متوسـط االسـتريادات 
النفـط الخـام خـالل  األمريكيـة مـن 
األسـبوع املـايض من تسـع دول بلغت 
يوميـا  برميـل  ألـف  و556  ماليـني   5
مرتفعـة بمقدار 52 ألـف برميل باليوم 
عن األسـبوع الـذي سـبقه، والذي بلغ 
5 ماليـني و504 آالف برميل“. وأوضح 
التقرير أن ”الواليات املتحدة استوردت 
النفـط الخام مـن العـراق بمعدل 245 
ألف برميل يوميا، مرتفعا عن االسـبوع 
الذي سـبقه والذي بلـغ بمعدل 88 ألف 

برميل يوميا“.
ولفـت إىل أن ”أكثر االٕيـرادات النفطية 
الٔمريكا خالل االٔسـبوع املـايض جاءت 
من كنـدا وبمعـدل بلـغ 3.414 مليون 
برميل يوميا، تليها املكسـيك التي بلغت 
كميـة االسـتريادات منها بمعـدل 635 
ألف برميـل يوميا، تليها االكوادور التي 
بلغـت االسـتريادات منها بمعـدل 284 
ألف برميـل يوميا، والسـعودية بمعدل 

258 ألف برميل يوميا“.

بغداد/ الزوراء:
كشـف وزير املوارد املائية، مهدي رشـيد، امس السبت، عن سعي وزارته إلكمال 
إنشاء مرشوع قناة البدعة االنبوبية احد اكرب املشاريع الوزارية بعد عام 2003.

وقال رشـيد، يف مؤتمر صحفي برفقـة محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، اطلعت 
”الـزوراء“ عليـه: ان ”زيارتـه اىل ذي قار تأتـي طبقا لتوجيهـات رئيس الوزراء 
مصطفـى الكاظمي، لالطالع عىل واقع املحافظة عن قـرب“، مبينا أن ” الوزارة 
عىل علم بما تعاني منه ذي قار، ولعل أبرز مشـاكلها معالجة مشـكلة شـط ال 

ابراهيم التي تأخرت لسنني طويلة“.
وأضاف أن ” وزارته بدأت تعد العدة 
بعـد إقـرار املوازنة لوضـع الحجر 
األسـاس من قبـل رئيـس مجلس 
الوزراء مصطفـى الكاظمي خالل 
الفرتة املقبلة ملـرشوع قناة البدعة 
االنبوبية الذي سـيخدم محافظتي 
ذي قـار البـرصة ”، الفتـا إىل أن“ 
هذا املرشوع يعد من أكرب املشاريع 

الوزارية بعد عام 2003 ”.
وتابـع رشـيد أن“ لجانـا مختصة 

يف الـوزارة ناقشـت قضيـة تبطني شـط ال ابراهيم يف قضاء سـيد دخيل رشقي 
النارصية مع اهايل املنطقة نفسها، واتضح ان املرشوع توجد فيه مشكلة قديمة 
وليسـت وليدة اليوم، وقد أصدرنا توجيهاتنا بوضـع الحلول الدائمة لهذا األمر“، 
مؤكـدا أن“ الوزارة وضعت أكثر من مضخة خالل الفـرتة املاضية إلنجاح زراعة 
املوسـم الشـتوي بالحلـول املؤقتة وتطمـح اآلن إلنجاح زراعة املوسـم الصيفي 

بالحلول الدائمة ”.
وبني أن“ وزارته تنظر لذي قار عىل أنها العراق ونجاح الدولة فيها واسـتقرارها 
مـن نجاح واسـتقرار البالد، ومن اجـل ان توجد فيها نهضـة اقتصادية أصدرنا 
توجيهـات بمنح رخص اسـتثمارية السـتثمار ضفـاف األنهـار يف املحافظة“، 
مضيفـا أن“ التوجيهات الوزارية تضمنت أيضا االسـتمرار بكري االنهر وإعطاء 

املوضوع أهمية كبرية من اجل إدامة ايصال املياه ألبعد نقطة يف ذي قار ”.

بغداد/ الزوراء:
اعلـن مـرصف الرافديـن، امـس السـبت، ان 
املوظفني املوطنـة رواتبهم لـدى املرصف ومن 
حاميل بطاقة املاسـرت كارد من مرصفنا حرصا 
لهـم االوليـة يف التقديـم والحصول عىل شـقق 
بسـماية. بينما اعلـن مرصف الرشـيد صدور 
التعليمـات الجديـدة الخاصـة بـرشاء وحـدة 

سكنية  يف مجمع بسماية.
وجاء يف بيان املرصف، تلقت ”الزوراء“ نسـخة 
منه: انه“ تم توجيـه فروع املرصف املخصصة 
ملنح شـقق بسـماية بتسـلم طلبات املواطنني 
وكل رشائـح املجتمـع الراغبـني يف التقديم عىل 

شـقق بسـماية بدءا من اليوم االحد“.
واشار اىل ان“ الفروع التي تم شمولها بقروض 

بسـماية هي: املسـتنرص، والخلفـاء، واالمني، 
والبـاب الرشقي، والفـردوس، وحـي الزهراء، 
وبراثا، والقرص االبيـض، والحي العربي، وحي 
العامـل، واملعرفـة، وسـبع قصـور، والحرية، 
واملدائن“.مـن جانـب متصـل، اعلـن مـرصف 
الرشـيد عن صدور التعليمات الجديدة الخاصة 

برشاء وحدة سكنية  يف مجمع بسماية.
واوضـح املكتـب االعالمـي للمـرصف، يف بيان 
تلقت ”الزوراء“ نسخة منه: ان“ مقدار الدفعة 
االوىل هـو (١٠٪)  من قيمة الوحدة السـكنية، 

اما مدة القرض فأصبح (٢٥) سنة“.
املوظفـني  مـن  بالـرشاء  الراغبـني  كل  ودعـا 
واملواطنـني اىل“ مراجعة فـروع املرصف والتي 

سيعلن عنها لرتويج طلباتهم“.
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بغداد/ الزوراء:
حـذر عضـو مجلس النواب، مـرض الكروي، امس السـبت، مـن أن محافظة 
ديـاىل تقرتب من فقـدان قطاع اقتصـادي عمره 100 سـنة كان مصدر رزق 
اكثـر مـن 5 االف ارسة.وقال الكـروي يف ترصيح صحفـي: ان“ قطاع معامل 
صناعـة الطابـوق والـذي ينترش يف 4 مناطـق يف دياىل، ابرزهـا اطراف قضاء 
بلدروز(30كم رشق بعقوبة)، يقرتب من نهايته بعد اغالق اكثر من %95 من 
املعامل بسـبب قلة الدعـم الحكومي وتنامي ملف االسـترياد، باالضافة اىل ان 

آليات العمل املتقادمة كانت سببا اخر يف توقف بعض املعامل“.
واضاف ان“ صناعة الطابوق يف دياىل والتي عمرها اكثر من 100 سنة اقرتبت 
من نهايتها حاليا مع انها كانت مصدر رزق اكثر لالرس بشكل مبارش“، مبينا 
أن ”اعـادة احياء صناعة الطابـوق يف ظل وجود مناطق مالئمة لهذا الصناعة 
املهمة سـتخلق فـرص عمل كبرية وانتعاشـا اقتصاديا ملناطـق متعددة، كما 
انها ستسـاهم يف سـد جزء من احتياجات سوق العمل النشط يف بغداد وبقية 
املحافظات“.ودعا الكروي اىل“ رضورة خلق فرص االستثمار يف قطاع صناعة 
الطابـوق يف دياىل مـن خالل ادخال التقنيـات الحديثة التـي تزيد من معدالت 

االنتاج وتحسن من نوعيته ومتانته يف مواجهة املستورد“.

بغداد/ نينا:
 اكـد الخبـري يف الشـان االقتصادي، 
مـالذ االمـني، ان القضاء عـىل ازمة 
الجهـود  تضافـر  يتطلـب  السـكن 
إليجاد املسـاحات املالئمة لبناء املدن 

السكنية العمودية .
للوكالـة  ترصيـح  يف  االمـني  وقـال 
الوطنيـة العراقية لالنبـاء /نينا/: ” 
حسـب الدراسات التي نرشتها وزارة 
التخطيـط عـام 2017، فـإن العراق 
بحاجـة اىل اكثر مـن 3 ماليني وحدة 
وان   ،2022 عـام  بحلـول  سـكنية 
الحكومـة وهيئة االسـتثمار ووزارة 
االسـكان واملصـارف والبنك املركزي 
جميعها بذلت جهـودا كبريا لتحقيق 
هـذا الهدف وهو بناء 3 ماليني وحدة 
سكنية خالل السنوات الخمس املشار 
إليهـا، إال ان هـذه الجهـات جميعها 
واجهت مشاكل وعقبات خارجة عن 
ارادتهـا، منهـا جائحـة كورونا وما 
رافقها مـن ازمة ماليـة واقتصادية 
مـع إحجام بعض الـرشكات العاملية 
عن العمل يف العـراق، اضافة اىل عدم 
املناسـبة  الواسـعة  االرايض  توفـر 

لفرزها كمجمعات سـكنية عمودية 
اىل جانب عقبات اخرى“.

واكـد االمـني : ان“ القضاء عىل ازمة 
السكن يتطلب تضافر الجهود إليجاد 
املساحات املالئمة لبناء املدن السكنية 
العمودية النموذجية، كونها اقل كلفة 
وال تتطلـب مسـاحات واسـعة مثل 
السـكن االفقـي، اضافة اىل سـهولة 
تقديم الخدمات لها وللسـكان فيها، 
اىل جانب تناغمهـا مع املدن الحديثة 

يف العالم املتقدم“.

@¿@ÚÌäb‡rnéa@paåbug@S@|‰fl
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بغداد/الزوراء
 اعلنـت هيئة اسـتثمار ديـاىل منح 
اجـازات اسـتثمارية بكلفة  ثـالث 
7108953 دوالرا خالل العام الحايل 
2021، كاشـفة عـن قـرب منـح 

اجازات جديدة.
وقال مدير عـام الهيئة كريم ذياب 
إن  صحفـي:  حديـث  يف  العـزاوي 
رخصـا  منحـت  ديـاىل  ”اسـتثمار 
النشـاء سـوق تجـاري يف بلـدروز 
 848248 بكلفـة  بعقوبـة  رشق 
دوالرا، ومجمع تجـاري يف خانقني 
563464 دوالرا، ورخصـة  بكلفـة 
مستشـفى  لتطويـر  اسـتثمارية 
الشفاء االهيل والعيادات الخارجية 
 5597241 بكلفـة  بعقوبـة  يف 

دوالرا“.
واشار إىل أن ”املشاريع االستثمارية 
فرصـة   219 سـتوفر  املمنوحـة 

عمل“، مضيفا أن ”هيئة اسـتثمار 
ديـاىل صوتـت عـىل منـح 3 فرص 
اسـتثمارية أخـرى وهـي مجمـع 
ثالثـة  تجاريـة  وعمـارة  تجـاري 
طوابق يف جلوالء، اضافة اىل مجمع 

تجاري يف قضاء بلدروز“.
ولفت العزاوي اىل: ان دائرته منحت 
7 اجازات اسـتثمارية خـالل العام 
املنـرصم 2020  شـملت مشـاريع 
زراعية وسكنية وتجارية يف اقضية 

ونواحي دياىل.
االمنيـة  الظـروف  وتسـببت 
واالقتصادية يف دياىل خالل السنوات 
املاضيـة بتلكؤ وتوقـف الكثري من 
املشـاريع االسـتثمارية املهمـة اىل 
جانـب القيود التـي فرضها قانون 
االسـتثمار العراقـي والـذي قوض 
الكثـري من الفرص االسـتثمارية يف 

دياىل ومحافظات عدة.
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بغداد/ الزوراء:

اكـدت عضو لجنـة االقتصاد النيابية، ندى شـاكر جودت، امس السـبت، 

وقوف ثالثة اسباب وراء اخفاق االستثمار االجنبي يف العراق.

وقالت شـاكر يف ترصيـح صحفي: ان“ االسـتثمار بكل ابعـاده مهم جدا 

لتحقيـق قفـزات نوعيـة يف كل املجـاالت من خـالل اسـتثمار االمكانيات 

املتوفـرة، ويمكن خلق بنى تحتية كبرية للخدمات“، مبينة أن ”3 اسـباب 

رئيسة وراء اخفاق االستثمار االجنبي يف العراق، ابرزها عدم وجود مسار 

واضح يف ظل فسـاد كبري وضعـف يف اداء املفاوض الـذي يحقق اكرب قدر 

ممكن من النقاط االيجابية“.

واضافت شاكر ان“ االتفاقية الصينية كانت يف بعدها العام عامال مهما يف 

تحقيق نهضة حقيقية يف العراق لو تم الرشوع بها والسعي اىل خلق فرص 

تنافسية مع دول اخرى تحقق فائدة الوطن يف كل األصعدة“.

وأوضحـت أن ”االسـتثمار سـيؤدي اىل امتصاص جزء كبري مـن البطالة، 

وبالتـايل سـتضعف الجريمة واملخـدرات، وحتى الطـالق، الن ابعاد الفقر 

والبطالة معقدة جدا وتداعياته ال تتوقف عند حد معني“. 

بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزارة الزراعة عـن إجراءات 
جديدة لضمان توفـر كامل املحاصيل 
واملنتجات بأسـعار مناسبة مع قرب 
حلول شـهر رمضان املبـارك.. وتأتي 
إجـراءات الـوزارة بعد ارتفاع أسـعار 
ملسـها املواطن يف العديد من املنتجات 

والسـلع يف األسـواق املحلية.
وقال املتحدث الرسمي، حميد النايف، 
يف حديث صحفي: ان ”اجتماعاً جمع 
وزيـر الزراعـة مـع مستشـار االمن 
الوطنـي ووزيـر التجـارة، واثمر عن 
اتفـاق مهم بأمـر من رئيـس الوزراء 
مصطفـى الكاظمي، بأن يتـم اتخاذ 
الخطوات كافـة، لضمان توفر جميع 
بأسـعار  للمسـتهلكني  املنتجـات 
مناسبة“، مبينا انه تم ”تشكيل لجان 
أمنية وباالشـرتاك مع الوزارة ملتابعة 
األسـعار والتهريـب وزيـادة الوفـرة 
وضمان عدم وجود شح ألي محصول، 
السـيما اننا عىل أبواب شـهر رمضان 
املبارك، وبالتايل نريد تأمني استقرارية 

االسعار لجميع املواطنني“.
وكان وزير الزراعة، محمد الخفاجي، 
لحمايـة  الحكومـة  سـعي  اكـد  قـد 
املنتـج املحيل وإيجاد طرق تسـويقية 
متطورة، مشـريا اىل ان شهر رمضان 

نسـبياً  انخفاضـا  سيشـهد  املبـارك 
بأسـعار املنتجات الزراعية، وحسـب 
ملسـاعدة  الـوزارة  وضعتهـا  خطـة 

محـدودي الدخـل. 
واضـاف النايف ان ”الوزارة حشـدت 
جميـع قواها مـن اجل توفري السـلة 
الغذائيـة اليومية للمواطـن العراقي، 
بـكل الطـرق من خالل دعـم وحماية 

املنتج الوطني الزراعي، وإذا حدث أي 
شـح يف انتاج محصول مـا، فالوزارة 
سـتقوم بفتح اسـترياده“، مشرياً إىل 
ان ”ارتفاع األسـعار إن حدث فسـببه 
التجـار الذيـن يحتكـرون البضاعـة، 
وليس الفالح الذي يبيع بأقل األسعار، 
لذلك يجب محاربـة الحلقات االخرى، 
تحتكـر  التـي  الـرشاء  مكاتـب  أي 

املنتـج، وال توصله للمواطن بالشـكل 
الصحيح“.

وتابـع النايـف: ”يجـب رضب هـذه 
الجهـات من خـالل األجهـزة األمنية، 
ودائـرة الجريمة املنظمـة، ويجب ان 
تتابع سـري عملية بيـع املحصول من 
الفالح لغاية وصوله اىل األسواق حتى 

تستقر األسعار“.

ارتفاعـاً  املحليـة  األسـواق  وتشـهد 
الغذائيـة  املـواد  يف أسـعار  ملحوظـاً 
والخرضاوات والفواكه مع قرب حلول 

شـهر رمضان املبارك.
وبحسـب مراقبني، فإن هذه التقلبات 
يف األسـعار، جاءت نتيجة رفع سـعر 
رصف الـدوالر، إضافة إىل أن ذلك يأتي 
بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان 
املبـارك وسـعي ضعـاف النفـوس إىل 

احتكار السلع واملحاصيل األساسية.
ولفـت النايف اىل ان ”الـوزارة ماضية 
يف زيادة انتـاج املحاصيل واملنتجات“، 
متوقعاً ”حدوث وفرة مع حلول فصل 
الصيف، باستثناء محصول الطماطم 
الذي سـيقل مع انتهاء موسم وبداية 
موسـم جديـد، لذلـك الـوزارة قامت 
بإجراءات بهذا الشـأن، حيث سمحت 
باسترياد 50 ألف طن من الطماطم“.

وكان املتحدث باسـم مجلس الوزراء، 
حسـن ناظم، قد اعلن صـدور توجيه 
لـوزارة الزراعة بفتح باب االسـترياد 

ملدة معينة ملواجهة ارتفاع األسعار.
من جانبه، قال املتحدث باسـم وزارة 
الداخلية، اللـواء خالد املحنا، ان هناك 
شـكاوى عـدة وردت مـن مواطنـني 
بشـأن زيـادة اسـعار بعـض املـواد 

الغذائية واملحاصيل.
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بغداد/ متابعة الزوراء

الشكييل،  جاسم  الدكتور  أكد 

الخليجي  االتحاد  رئيس  نائب 

بطولة  إقامة  أن  القدم،  لكرة 

أمراً  «ليست  الخليج  كأس 

عىل  للخليجني  بالنسبة  ثانوياً 

والشعوب؛  القيادات  مستوى 

التي  األساسيات  من  إنها  بل 

يحرص الجميع عىل استمرارها 

ملا حققته من منجزات وأهداف 

سامية يف مسريتها املظفرة».

إن  الشكييل  الدكتور  وقال 

«الحديث عن عدم إقامة النسخة 

املقبلة يف ظل ازدحام الروزنامة 

للمنتخبات الخليجية، خصوصاً 

املزدوجة؛  التصفيات  يف 

وكأس   ٢٠٢٢ العالم  كأس 

صحيحاً  ليس   ،٢٠٢٣ آسيا 

مبيناً  مطلقاً»،  واقعياً  وليس 

اللجان  قبل  من  «العمل  أن 

هذه  يف  املختصة  الخليجية 

البطولة مستمر من أجل حسم 

جمهورية  يف  وتحديداً  املكان؛ 

البرصة،  بمحافظة  العراق 

أن يتم حسم األمور قريباً  عىل 

املقبل  االجتماع  وخالل  جداً 

للمكتب التنفيذي»، كاشفاً عن 

الخليجي  االتحاد  «رئيس  أن 

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 

هو من رأى إرجاء ذلك للجمعية 

العمومية».

«الجميع  الشكييل:  وأضاف 

املكان  حسم  أجل  من  متحفز 

هناك  أن  خصوصاً  واملوعد، 

توافقاً عىل إقامتها واعتبار ذلك 

واملسؤولني  للقيادات  أولوية 

مجلس  دول  يف  الرياضيني 

التعاون للخليج العربي».

وبشأن ملف قطر وتباين األنباء 

الشكييل:  قال  سحبه،  حول 

يكن  لم  قدم  الذي  قطر  «ملف 

كان  بل  العراق؛  مللف  بديالً 

جاهز  كبديل  فقط  احتياطياً 

ولذا؛  متكامل،  ملف  خالل  من 

الجميع  أن  هو  األساس  فإن 

متفق أن تقام يف البرصة، وإذا 

ما تعذر ذلك، فقد تقام البطولة 

قطر  سواء  آخر؛  مكان  يف 

أو  اإلمارات  أو  السعودية  أو 

أو بقية دول املجلس،  البحرين 

لكن األهم أنها تقام يف نسختها 

الـ٢٥».

أعضاء  أن  الشكييل  وأكد 

االتحاد  يف  العمومية  الجمعية 

الوضع  سيحددون  من  هم 

املقبل للبطولة املقبلة.

إقامة  الوقت بشأن  وعن ضيق 

البطولة يف الفرتة املقبلة مما قد 

يجعل بعض االتحادات تفكر يف 

أو  األوملبية  بمنتخباتها  الدفع 

الرديفة، أجاب: «بطولة الخليج 

لجميع  املحببة  املناسبة  هي 

يف  واالتحادات  الخليج  أبناء 

البطولة  وهذه  الدول.  هذه 

لها خصوصية، وهذا ما يجعل 

يمكن  ال  أنه  يدرك  الجميع 

هناك  أن  كما  عنها،  االستغناء 

حرصاً عىل املشاركة باملنتخبات 

األوىل وليست الدرجات األقل».

«من  أن  عىل  الشكييل  وشدد 

اتحاد  مؤسسة  تقوية  املهم 

البطولة  ووضع  الخليج 

بأن  لها،  الكبرية  والخصوصية 

تلعب املنتخبات األوىل فيها، عىل 

وضعها  يقوى  ذلك  أن  اعتبار 

يف  ويبقيها  أهميتها  ويعزز 

إن تقوية  األولوية دائماً؛ حيث 

النظام األسايس ووضع املعايري 

تمثل  البطولة  توقيت  وتحديد 

ومصداقية  جداً  بالغة  أهمية 

لدى االتحاد الدويل».

الحايل  «الوضع  أن  وبني 

عىل  طبيعياً  وليس  استثنائي 

مستوى العالم، ولذا يمكن أن 

يعاد النظر يف توقيت البطولة 

من خالل تعديل املوعد لتكون 

الثاني)  (كانون  يناير  خالل 

ديسمرب  يف  تعذر  إن   ٢٠٢٢

هذا  ولكن  األول)،  (كانون 

ألعضاء  تأكيد  بكل  عائد 

مبيناً  العمومية»،  الجمعية 

أن «التأجيل ليس شيئاً جديداً 

الظروف  أن  خصوصاً  تم،  إن 

يف  ملباريات  تأجيالت  حتمت 

للمونديال  املؤهلة  التصفيات 

األهم  لكن  القارية،  والبطولة 

أن تقام البطولة».

وختم الشكييل حديثه بالتأكيد 

مثله  الذي  الكبري  «الدور  عىل 

اإلعالم الريايض يف تعزيز قيمة 

حيث  الخليج؛  كأس  بطولة 

كان الدور اإلعالمي (عظيماً) 

يف هذا الجانب.

ومن جانبه أكد حميد شيباني، 

اليمني  لالتحاد  العام  األمني 

لجنة  ورئيس  القدم،  لكرة 

اتحاد كأس الخليج العربي أن 

العراقية  االستعدادات  نسبة 

لخليجي ٢٥ بلغت ٧٠٪.

اتحاد  لجنة  رئيس  وقال 

العربي»هناك  الخليج  كأس 

العراق  من  متفانية  جهود 

لتلبية اشرتاطات االستضافة، 

املالعب  زرنا  الزيارة  وخالل 

والفنادق».

بالقيادات  التقينا  وزاد: «كما 

السلطات  وقيادة  الرياضية 

باالستضافة،  املعنية 

كالم  منهم  واستمعنا 

االستعدادات  عن  مطمنئ 

تصوراتهم  وعن  للبطولة، 

العمل عىل  لتنظيمها وكيفية 

إنجاحها».

النخلة  ملعبي  «زرنا  وأضاف: 

جاهزان  وهما  والفيحاء 

امليناء  ملعب  ويبقى  تماما، 

وتلقينا  اإلنجاز،  طور  يف 

تطمينات بإنجازه قبل املوعد 

املقرتح للبطولة، نهاية كانون 

كانون  وبداية   ٢٠٢١ األول 

الثانى ٢٠٢٢».

وبشأن ضمان إقامة البطولة 

نتائج  خلفية  عىل  العراق  يف 

مكلفة  «اللجنة  قال:  الزيارة، 

إىل  تقريرها  ورفع  باإلطالع 

كرة  اتحادات  رؤساء  مؤتمر 

القدم يف دول الخليج والعراق 

واليمن».

وأتم رئيس لجنة اتحاد كأس 

من  «وهم  العربي:  الخليج 

سيقررون األمر بشكل نهائي، 

يف مؤتمرهم املقرر انعقاده يف 

شهر  من  والعرشين  السابع 

نيسان الجاري».

بغداد/ متابعة الزوراء
الطلبة،  عىل  الوسط  نفط  فريق  تغلب 
الدويل،  كربالء  ملعب  عىل  رد  دون  بهدف 

لحساب الجولة ٢٧ من الدوري املمتاز.
علت  بتسديدة  جاسم  سجاد  وحاول 
تمكن  عايد  الفقار  لذو  ورأسية  العارضة 
باملقابل  مهدي،  دولفان  الحارس  منها 
ردها  بتسديدة  وكاع  رمضان  حاول 
األول  الشوط  لينتهي  كاظم  الحارس عيل 

(٠-٠).وشهدت الدقيقة (٩٠) هدًفا قاتًال 
من  عرضية  تمريرة  عقب  الوسط،  لنفط 
رسالن حنون وصلت لسجاد جاسم ليلعبها 
يف  وارتدت  بالقائم  اصطدت  الطائر  عىل 
الشباك. لتدخل  دولفان،  الحارس  وجه 
ورفع نفط الوسط رصيده إىل النقطة ٤٨ 
بينما  الرتتيب،  بجدول  الخامس  املركز  يف 
تجمد رصيد الطلبة عند النقطة ٢٧ نقطة 

يف املركز السادس عرش.

البرصة / متابعة الزوراء / أعلنت الهيئة 
العب  وصول  عن  البحري  للنادي  اإلدارية 
من  ساماكا  هارونا  األفريقي  االرتكاز 
فريق  صفوف  إىل  لينضم  مايل  جمهورية 
النادي بكرة القدم لتمثيله يف الدور التأهييل 
للممتاز للموسم الحايل.وقال املرشف عىل 

الفريق حامد شذر «بحسب بيان للمكتب 
خيارات  أحد  وهو  املحرتف  ان  االعالمي» 
وحداته  أوىل  خاض  حيث  الفني  الجهاز 
السبت  امس  يوم  الفريق  مع  التدريبية 
خالل  محرتفني   ٣ وصول  عن  منوها 
الالعب  أن   » .واضاف  املقبلني  اليومني 

لعدة  ولعب  بالده  منتخب  مثل  وأن  سبق 
مايل  تايم  ناشيونال  منها  محلية  أندية 
موسم ٢٠١٥- ٢٠١٦ كما احرتف يف أندية 
خارجية منها سبورت دي بي تام واوملبيك 
دي باماكو من جمهورية الغابون و دامك 

السعودي و ساكان كلوب العماني.

بغداد/ حسام عبد الرضا

البحريني  سماهيج  نادي  فريق  حقق 

لكرة اليد بقيادة املدرب العراقي  حيدر 

غزاي املركز الرابع يف الدوري البحريني 

تحديد  مباراة  خسارته  بعد  اليد  لكرة 

املركز الثالث والرابع أمام فريق األهيل 

واملتخم  العربي  الخليج  أندية  بطل 

 ٢٤-٣٤ بـ  البحريني  املنتخب  بنجوم 

لصالح  األول  الشوط  وانتهى  هدفا 

األهيل بـ ١٣- ١٤ هدفا.

 وقال املدرب حيدر غزاي ان  االنعطافة 

من   ٢٠ الدقيقة  يف  كانت  املباراة  يف 

نتيجة  كانت  أن  بعد  الثاني  الشوط 

يف  الفريقني  تعادل  إىل  تشري  املباراة 

منقوص  لعب  الفريق  وان  النتيجة  

و  الشوط  باقي  طوال  واحد  العب 

تعرض الفريق للعب ب ٤ العبني طوال 

العبي  عىل  أثرت  متتالية  دقائق   ٦

الالعبني  من  نخبة  يظم  الذي  الفريق 

يف  الخري  فيهم  نتوسم  الذين  الشباب 

املتحقق  املركز  حيث   ، املقبلة  املواسم 

أن  بعد  والنادي  للفريق  انجاز  يعترب 

الحادي  باملركز  أتى  قد  الفريق  كان 

عرش يف املوسم السابق.

ومن جانبه اشاد رئيس نادي سماهيج  

املتحققة  بالنتائج  ابراهيم  محمد 

لفريق النادي وان كل إنجازات الفريق 

العراقيني  املدربني  يد  عىل  تحققت  قد 

حقق   ٢٠٠٣-٢٠٠٢ موسم  يف  حيث  

املدرب  يد  عىل  الثانية  الدرجة  بطولة 

األكرب  واالنجاز  هادي  كريم  املرحوم 

غزاي  حيدر  املدرب  يد  عىل  تحقق 

أكد  حيث  الكبار  األربعة  مع  بالتأهل 

بقدرات  يتمتع  غزاي  حيدر  املدرب  أن 

وإمكانيات تدريبية متطورة ولدينا كل 

الثقة بغزاي الذي لن يتم التنازل عنه.

بغداد/ متابعة الزوراء

أعلنت الهيئة التطبيعية، قرب تعاقدها مع مدرب هولندي، من أجل 

قيادة املنتخب األوملبي .

املدرب  مع  «املفاوضات  التطبيعية  الهيئة  عضو  الزم،  أسعد  وقال 

الهولندي، عىل مستوى مميز، ووصلت ملراحل نهائية».

الحايل، اختالف  األسبوع  الصفقة خالل  املنتظر حسم  وأضاف من 

سعر الرصف عطل اإلعالن الرسمي عن الصفقة».

وتابع «االسم الذي تم اإلعالن عنه يف وسائل التواصل، غري صحيح، 

الهيئة التطبيعية لم تعلن عن هوية املدرب حتى اآلن».

مدرب  استقدام  من  أيًضا  تقرتب  التطبيعية  الهيئة  أن  وأوضح 

إسباني لإلرشاف عىل منتخبات الفئات العمرية. 

الهيئة  تعاقد  قرب  تناقلت  التواصل،  وسائل  بعض  أن  إىل  يشار 

التطبيعية مع املدرب الهولندي مارك فوتا.

Òãój€a@Úƒœb´@¿@RU@ÔvÓ‹Ç@ëd◊@Úflb”g@¿@kÀãÌ@…Ó‡ßa@ZÔ‹Óÿì€a@·ébu
tá®a@Úœbõné¸@÷aã»€a@ÚÌçÁbu@á◊˚Ì@Ô„bjÓì€a
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بغداد/ متابعة الزوراء
أبطال  دوري  مسابقة  يف  للمشاركة  فريقها  قائمة  الريايض  الرشطة  نادي  ادارة  أعلنت 
الرشطة  السعودية.ويلعب  العربية  اململكة  يف  الجاري  الشهر  منتصف  تنطلق  التي  آسيا، 
ضمن املجموعة الثالثة، إىل جانب «أهيل جدة والدحيل القطري واالستقالل اإليراني».وقال 
املدرب املساعد لفريق الرشطة، حسني عبد الواحد، ان الفحوصات الخاصة بكورونا أكدت 
السعودية  العربية  اململكة  إىل  وصل  «الفريق  إصابات».وأضاف:  توجد  وال  الفريق  سالمة 
أن تكون فاتحة  الدحيل، ونطمح  أمام  «املباراة األوىل ستكون  املنافسات».وتابع:  لخوض 
تتكون  إليتش،  ألكسندر  املدرب  اعتمدها  التي  القائمة  أن  إىل  للمنافسة بقوة».ولفت  خري 
وعدي  عامر  وكرار  فائز  وعيل  ناطق  وسعد  خليل  وعالء  باسل  وأحمد  حميد  «محمد  من 
شهاب وعالء مهاوي وخرض عيل وحسام كاظم وحسن عاشور وعيل مهدي وسعد عبد 
ومازن  حصني  وعيل  يوسف  وفهد  قاسم  ومحمد  محمد  وجاسم  عطوان  وامجد  األمري 
فياض وعمار غالب ومراد محمد وعيل يوسف ورافائيل ومحمد داود وريفاس».يشار إىل أن 

الرشطة شارك املوسم املايض يف دوري أبطال آسيا، وخرج من دور املجموعات.

açÀ@äáÓy@áÓ€a@’Ìãœ@läáfl@pbfláÇ@Â«@fiåb‰n„@Â€@Z?Ìãzj€a@@wÓÁb8@Üb„@êÓˆä

6الرياضيالرياضي @@Ú†ãì€aÎ@ÚÌÏßa@pbÌäbjfl@›Óudm
åbn‡æa@äÎá€bi

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلنـت لجنة املسـابقات يف الهيئـة التطبيعية لالتحـاد العراقي بكرة القـدم، تأجيل 

مباريات فريقي القوة الجوية والرشطة يف الدوري املمتاز.
وقـال رئيـس اللجنة حيدر عـويف إن ”لجنة املسـابقات قررت تأجيـل مباريات القوة 
الجوية والرشطة يف دوري الكرة املمتاز، بسبب ارتباط الناديني بدوري أبطال آسيا“.

واوضح أن ”بقية املباريات ستسـمر بهدف انهاء الدوري مبكراً، حيث تسـعى اللجنة 
اىل انهاء بطولة الدوري خالل شهر آيار املقبل وعدم استمراره اىل حزيران“.

يذكر ان منافسات دوري أبطال آسيا، ستبدأ يوم الخميس املقبل.

ãºcÎ@ã–ñc
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ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
رئيـس االتحـاد العربي للصحافـة الرياضية محمد 
جميل عبد القادر تمنى الشـفاء العاجل لالسـتاذ 
الكبري سـعدون جواد احـد رواد الرياضة واإلعالم 
الريـايض يف العراق والوطن العربـي عقب اصابته 
بفايـروس كورونـا املسـتجد، نبتهل اىل اللـه العيل 
القديـر ان يمـن عىل اسـتاذنا القدير بالشـفاء العاجل 
وان يلبسـه الرحمن ثوب الصحة والسـالمة وان يعود سـاملا اىل عائلته 

وزمالئه ومحبيه.    
 **********************

االوسـاط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت 
تعازيهـا الحـارة اىل عضـو االتحـاد العراقـي 
للصحافة الرياضية الزميـل جمعة الثامر وذلك 
لوفاة شـقيقه ... سـائلني الله العـيل القدير ان 

يتغمـد الفقيد برحمته الواسـعة ويسـكنه جنات 
الفـردوس ويرزق اهله ومحبيه الصرب والسـلوان وانا 

لله وانا اليه راجعون.
 **************

االوسـاط الرياضيـة واالعالميـة والصحفية قدمت 
تعازيهـا الحارة اىل عضـو الهيئة العامـة لالتحاد 
العراقي للصحافة الرياضيـة الزميل حازم محمد 
عـيل وذلك لوفـاة شـقيقته ... سـائلني الله العيل 
الواسـعة  برحمتهـا  الفقيـدة  يتغمـد  ان  القديـر 
ويسـكنها جنـات الفردوس ويـرزق اهلهـا ومحبيها 

الصرب والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.



عـّرب الرئيس التنفيذي لنـادي بايرن ميونيخ األملانـي كارل-هاينتس 
رومينيغه عن استيائه من التوتر الداخيل الحاصل يف النادي البافاري، 
السيمـا بني املـدرب هانزي فليـك واملديـر الريـايض البوسني حسن 
صالحميدزيتش، داعياً إىل توحيد الصفوف والرتكيز عىل نهاية املوسم.

وشّدد رومينيغه يف حديث لصحيفة ”بيلد“ الرياضية عىل رضورة ”أن 
نعمل معاً بطريقة متناغمة ومخلصة ومهنية. هذا ما أطلبه بوضوح 
مـن اإلدارة الرياضية. هذا هـو ما يميز بايرن ميونيـخ عىل الدوام“.
وعانـى النادي البافـاري منذ أسابيع عدة من توتـر العالقة بني فليك 
وصالحميدزيتـش، والسيما بعـد قرار اإلدارة بعـدم التجديد للمدافع 
جريوم بواتنغ الذي يعّول عليه املدرب كثرياً ويراه عنرصاً ال غنى عنه.

يف مواجهـة هذه التوترات املتكررة، يرفـض فليك تأكيد استمراره مع 
النادي البافـاري املوسم املقبل من خالل التهـرب بشكل منهجي من 
هذه املسألة.ويعترب فليك بحسب وسائل اإلعالم األملانية املرشح األوفر 
حظاً الستالم مهمـة اإلرشاف عىل املنتخب األملاني بعد نهائيات كأس 

أوروبا الصيف املقبل خلفاً ليواكيم لوف 
الـذي سيرتك املنصب بعـد البطولة القارية.

لكـن بالنسبـة لرومينيغـه الـذي شـاهد فريقـه 
يخـرس عىل أرضـه يف منتصـف األسبوع أمـام باريس 

سان جريمان الفرنـيس 3-2 يف ذهاب ربع نهائي دوري 
األبطال ما جعله مهدداً بالتنازل عن لقب أحرزه املوسم 
املـايض عىل حساب النادي البارييس بالذات، فيجب ”أن 
ينتهي هذا املوضوع! ال داعـي للتعليق عليه باستمرار، 
السيما أننـا يف الربع األخري مـن املوسم“.وتابع: ”نحن 
يف املركـز األول يف الـدوري األملاني بفـارق سبع نقاط، 
وال يـزال لدينـا فرصـة للتأهـل يف دوري األبطال رغم 
خسارتنـا 2-3 أمام باريس“.وشـّدد: ”نحـن بحاجة 
إىل الهدوء والرتكيز عـىل األساسيات“.وقبل أن يسافر 
إىل باريس الثالثـاء املقبل ملواجهة سان جريمان إياباً، 

التقى بايـرن أمس السبت عىل أرضه مع أونيون برلني 
يف الدوري املحيل، باحثاً عن امليض خطوة إضافية نحو لقب 

تاسع توالياً.ونتيجة فـارق النقاط السبع الذي يفصله 
عن اليبزيـغ الثاني، بإمكـان فليك التمتـع برفاهية 

إراحة بعض عنارصه األساسيني قبل اللقاء 
املصريي الثالثاء املقبل يف باريس الذي 
سيفتقـد خالله أصالً عنارص مهمة 
جـداً، بعـد انضمام سـريج غنابري 
ونيـكالس زوله وليـون غوريتسكا 
إىل الهداف البولنـدي املصاب روبرت 

ليفاندوفسكي.

يعتقـد لوثار ماتيوس، نجم كرة القـدم األملاني السابق، أن الخالف بني 
هانز فليك، املدير الفني لبايرن ميونيخ، وحسن صالح حميديتش املدير 

الريايض، لن ينتهي.
وقـال ماتيـوس (60 عاما) يف ترصيحات لصحيفـة ”بيلد“ األملانية، إن 

كال من فليك وحميديتش لديه آراء مختلفة عن اآلخر.
وأضـاف: ”عىل سبيل املثال، عندما يتعلق األمر بتخطيط الفريق، أعتقد 
أنهمـا ال يتفقان تماما، ومن املنطقـي أن يدور بينهما حوار قبل نهاية 
املوسـم“.وزاد: ”إذا ترك فليك تدريب الفريق، سيكون بايرن بحاجة ملن 

يخلفه“، يف إشارة إىل أن هانز هو املرشح األبرز لتدريب املنتخب األملاني 
(مانشافـت) خلفا ملواطنـه يواخيم لوف، الذي سيـرتك تدريب الفريق 

عقب يورو 2020، الصيف املقبل.
وتابع: ”أود بقاء فليك يف منصب املدير الفني لبايرن. ولو كنت 

مكان إدارة النادي البافاري سأحارب لبقائه“.
ويمتد عقد فليك (56 عاما) مع بايرن حتى 

30 يونيو/حزيران 2023.
ورغم مـا أذيع عن حـل الخالفات بني 

فليـك وحميديتـش، شـهدت مباراة 
بايرن أمـام باريس سان جريمان 

الفرنيس يوم األربعاء املايض يف 
ذهـاب دور الثمانيـة لدوري 
أبطال أوروبـا تجدد الخالف 
حميديتش  بينهمـا.ورصح 
قبل املبـاراة مبـارشة بأن 
مدافـع  بواتينـج  جـريوم 
الفريـق، لـن يحصـل عىل 
يف عقـد جديـد مـن النـادي 
ال صيف هذا العام، لكن فليك 

يرحب بهذا.

تابع دنفـر ناغتس سلسلة انتصاراته وحقق فوزه 
الثامـن توالياً عىل سان انتونيـو سبريز 121-119 

ضمن دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني.
وفرض نجم دنفـر الرصبي نيكوال يوكيتش نفسه 
رجـل املبـاراة مـن دون منـازع بتسجيلـه الرتيبل 
دابـل الـ54 يف مسريته مـع 26 نقطة و14 تمريرة 
حاسمة و13 متابعة)، يف حني كان ديمار ديروزان 
أفضـل مسجل يف صفـوف الخارس مـع 24 نقطة 

و12 تمريرة حاسمة.
ويف غيـاب بـول جـورج وراجـون رانـدون، اعتمد 
لوس انجليس كليربز عـىل كواهي  نقطة ونجاحه 
يف 8 تمريـرات حاسمة ليقـود فريقه اىل الفوز عىل 
هيوستن روكتس 109-126، يف حني اضاف ريجي 

جاكسـون 26 نقطـة و7 تمريـرات حاسمـة.
يف املقابـل، بـات جايسـون تايتوم اصغـر العب يف 
تاريخ نـادي بوسطن سلتيكـس يسجل 50 نقطة 
عـىل االقل يف مبـاراة احتـاج فيها فريقـه اىل وقت 
اضـايف ليتخطـى منافسـه مينيسوتـا تمربوولفز 

.145-136
وسجـل تايتوم (23 عاماً و37 يوماً) 35 نقطة من 
أصل 53 يف املباراة يف الشوط الثاني، وأضاف زمياله 
جايلـني براون وماركوس سمـارت 26 و24 نقطة 
تواليـا. امـا افضل مسجـل يف صفـوف تمربوولفز 
فكـان كـارل أنطونـي تاونز مـع 30 نقطـة و12 

متابعة و7 تمريرات حاسمة.
وتألق زيـون وليامسـون يف صفوف نيـو اورليانز 

بيليكانـز بتسجيلـه 37 نقطة مـع 15 متابعة و8 
تمريـرات حاسمـة ليقـود فريقـه اىل الفـوز عىل       

فيالدلفيا سفنتي سيكرسز 101-94.
صفـوف  إىل  العائـد  هاريـس  توبيـاس  وساهـم 
فيالدلفيا بعد غياب عـن املباريات الخمس األخرية 
لفريقـه، بــ23 نقطة يف حني اكتفـى نجم الفريق 

اآلخر الكامريوني جويل امبيد بـ14 نقطة.
ويبدو أن الكالم القايس الذي سمعه العبو بيليكانز 
من مدربهـم ستان فان غودي كان له وقع إيجابي 
بعد أن انتقـد أداءهم يف املباراتـني األخريتني اللتني 
خرسهما فريقه أمام أتاالنتا هوكس (107-123) 

بـان وبروكلني نتس (139-111)، بقوله 

دفـاع الفريـق قام ”باشـياء غريبة“ وبـان فريقه 
”كان االسوأ دفاعياً وهجومياً“.

ولـم تنفـع النقاط الــ50 التي سجلهـا زاك الفني 
لفريقـه شـيكاغو بولـز الذي خـرس أمـام أتالنتا 

هوكس 108-120.
وساهم تراي يانغ بفوز أتالنتا بتسجيله 42 نقطة 
وأضـاف زمياله كلينت كابيـال ودانيلو غاليناري يف 

22 و20 نقطة توالياً.
ومني ميلووكي باكس بخسارته الثالثة توالياً أمام 

تشارلوت هورنتس 117-129.
وتأثـر باكس كثـرياً بغياب نجمـه اليوناني يانيس 
تواليـا إلصابـة  الرابعـة  للمبـاراة  انتيتوكونمبـو 
يف ركبتـه، باالضافـة إىل  جـرو هوليـداي الصابـة 

مماثلة.
وتألق راسل وستربوك يف صفوف واشنطن ويزادرز 
وقاده اىل الفوز عىل غولـدن ستايت ووريرز -110
107 بفضـل تحقيقـه الرتيبل دابل مـع 19 نقطة 
و14 تمريـرة حاسمة ومثلها متابعات، لكن هداف 
الـدوري براديل بيل هـو الذي حسم نتيجـة املباراة 
بفضـل تسجيله 6 نقاط من اصـل 20 يف املباراة يف 

الثواني الست األخرية منها.
يف املقابـل، كـان ستيفـن كوري افضـل مسجل يف 

صفـوف ووريـرز مـع 32 نقطـة.
ويف مباراتـني أخريـني، فـاز نيويـورك نيكس عىل 
ممفيس غريزليز 133 - 129 بعد التمديد، وانديانا 

بيرسز عىل أورالندو ماجيك  111-10.

حافظ ليـل عىل صدارة الـدوري الفرنيس 
عقـب فـوزه الصعـب عىل مضيفـه ميتز 

-2صفر يف املرحلة الثانية والثالثني.
ورفـع ليل رصيـده إىل 69 نقطـة متقدماً 
بفـارق 6 نقـاط مؤقتاً عـن باريس سان 
جريمـان الـذي التقى سرتاسبـورغ أمس 

السبت.
والفـوز هـو العـرشون لليل هـذا املوسم 

مقابل 9 تعادالت و3 هزائم فقط.
وحمـل الفـوز نكهة تركيـة ألن املسجلني 
كانـا بـراق يلمـاز (60) ومواطنـه زكـي 

تشيليك (89).
كـان ميتـز الطـرف األفضـل يف املبـاراة 
وسنحت له فرصة ذهبية الفتتاح التسجيل 
مـن ركلة جـزاء إثـر ملسة يد مـن املدافع 
الربتغايل جوزيه فونتـي داخل املنطقة لم 
يتنبه لها الحكم الرئييس لكنه منحها بعد 
االحتكام إىل حكم الفيديو املساعد، فانربى 
لها البلجيكي أرون ليا إيسيكا فتصدى لها 

حارس ليل مايك مانيان برباعة (16).
وواصل ميتـز أفضليتـه يف مطلع الشوط 
الثانـي وتدخـل مانيان إلنقـاذ مرماه من 

تسديدة إيسيكا (50).
وخالفاً ملجريات اللعب نجح ليل يف افتتاح 
التسجيل عرب هدافه يلماز الذي تلقى كرة 
متقنة من الربتغايل ريناتو سانشيز فكرس 
مصيـدة التسلل وسدد كـرة داخل الشباك 

.(60)
وحسـم تشيليـك نتيجـة املبـاراة نهائيـاً 
لصالح ليـل بتسجيله الهـدف الثاني قبل 

نهاية املباراة بدقيقة واحدة.
انتصار بيلفيلد عىل فرايبورج

ـ انتـزع أرمينيـا بيلفيلد فـوزا صعبا عىل 
ضيفه فرايبـورج (1/0)، يف إطار الجولة 
الثامنـة والعرشيـن مـن الـدوري األملاني 

لكرة القدم (بوندسليجا).
وسجـل هدف املبـاراة الوحيـد، بابتيست 
سانتـا ماريا، العب فرايبـورج، بالخطأ يف 

مرمى فريقه، يف الدقيقة 69.
ورفع بيلفيلد رصيده بذلك إىل 26 نقطة، يف 
املركز الرابع عرش، وتوقف رصيد فرايبورج 

عند 37 نقطة، يف املركز العارش.
هويسكا يحقق الفوز عىل إلتيش

ـ حقـق هويسكـا فوزاً كبـرياً عىل ضيفه 
إلتـيش 1-3 يف الجولـة 30 مـن الـدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
وسجـل كل من رفائيل مـري فيسينتي (3 
و88 مـن ركلة جـزاء) و ساندرو رامرييز 
(30) أهـداف أصحـاب األرض يف املقابـل 
دّون السلوفاكـي دينيـس فافـرو خطأ يف 

مرماه هدف إلتيش الوحيد.
فولهام قريب من الهبوط

ـ زاد ولفرهامبتـون مـن محـن فولهـام 
الطامـح للبقـاء يف دوري األضـواء بفوزه 

عليـه يف معقلـه بهـدف قاتـل يف افتتـاح 
املرحلـة 31 من الـدوري االنكليـزي لكرة 

القدم.
وسجـل الالعـب اإلسبانـي أدامـا تراوري 

هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 92.
وكـان هذا الهـدف األول يف الـ“برمريليغ“ 
لـرتاوري منـذ 48 مرحلـة وتحديـًدا منذ 

كانون األول/ديسمرب 2019.
ومنـي فولهام بالهزيمة الرابعـة توالًيا يف 

الدوري ويقبع يف املركز الثامن عرش.
فيما عاد فريق الذئاب إىل سكة االنتصارات 
بعـد سلسلة من خمـس مباريات متتالية 

من دون فوز يف الدوري.
وعندمـا كانـت املبـاراة تلفـظ أنفاسهـا 
األخرية، شـن فريق املـدرب الربتغايل نونو 
إسبرييتـو سانتو مرتدة وصلت عىل إثرها 
الكـرة إىل مواطـن األخـري البديـل فابيـو 
سيلفا الذي مررها إىل ترواري لينطلق بها 
نحـو الجهة اليمنى داخـل املنطقة وسدد 
كـرة صاروخية من زاوية ضيقة يف سقف 
مرمى الحـارس الفرنـيس ألفونس أريوال 

.(90+2)
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تلقـى فرانـك المبارد، املـدرب السابـق لتشيليس، بعـض العروض 
املغرية للعودة للتدريب منذ إقالته من النادي اللندني يف يناير/كانون 
الثانـي املايض، لكن املدرب قال إنه ينتظر الفرصة املناسبة.وربطت 
وسائل إعـالم بريطانية، المبارد، بتويل تدريب منتخب إنجلرتا تحت 
21 عاًما، وكريستال باالس بالدوري املمتاز، وسيلتيك األسكتلندي.

وقال المبارد، 42 عاًما: ”أتيحت يل بعض الفرص يف األسابيع الستة 
املاضيـة، أو الشهرين املاضيني، وكانت مغرية لكنها ليست املالئمة 
واملناسبـة يل“.وتابع: ”ال يوجد أي شـخص يريـد أن يفقد وظيفته 
ويبتعد عـن اللعبة التي يعشقها، لكن يف الوقت ذاته عندما تعمل يف 
هـذه املهنة سيحدث ذلك“.وأنجبت كريستـني زوجة المبارد، طفله 
الرابـع والثانـي لهما الشهـر املايض، وقـال مدرب ديربـي كاونتي 
السابق إنه يأمل يف العودة بسهولة للتدريب.وقال المبارد: ”لقد كان 
الوقـت املناسب بالتأكيد بالنسبـة يل لالبتعاد بعد أن أمضيت عامني 
ونصـف يف العمـل املتواصل“.وأتم: ”الفرص التـي أتيحت يل لم تكن 
مناسبة تماما لكني أفكر يف األمر. يجب أن يكون شـيًئا أحرص عىل 

القيام به يف الوقت واملكان املناسبني“.

أعلـن ميكيل أرتيتـا، مدرب آرسنـال، أن التأهـل للمنافسة عىل 
املستوى األوروبي املوسم املقبل، هو الحد األدنى لتوقعات النادي، 
لكنـه أكد أنه ال يتعرض ألي ضغط بالنظر لرتتيب الفريق حاليا.
ويحتل آرسنال املركز 10 بني فرق الدوري املمتاز العرشين، قبل 
آخـر 8 جوالت من نهايـة املوسم، وأمامه مهمـة صعبة إذا أراد 
التأهـل أوروبيا من هـذا الباب.فهو يتخلف بفـارق 7 نقاط عن 
توتنهام هوتسبري صاحب املركـز السادس، الذي يمنح صاحبه 
فرصـة التأهـل للـدوري األوروبي.والفـوز بالـدوري األوروبي 
سيمنح فريق أرتيتا التأهل لـدوري أبطال أوروبا املوسم املقبل، 
لكـن الفريق اللندنـي أمامه مهمة غري سهلة أيضـا بعد تعادله 
عىل أرضه 1-1 ذهابا يف دور الثمانية مع سالفيا براج التشيكي.
وقـال أرتيتا: ”هذه ليسـت ضغوطا بل مسؤوليـة. النادي الذي 
نمثلـه لديه أهداف كبـرية وهذا هو الحد األدنـى.. وعلينا العمل 

عىل تحقيق هذه األهداف ألن هذه هي مهمتنا“.
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يتمنى بيب جوارديوال، مدرب مانشسرت سيتي، التوفيق للهداف 
التاريخـي للنـادي سريجيـو أجويـرو، حتى يف حـال اختياره 
االنضمـام ألحد املنافسني بالدوري اإلنجليـزي، نهاية املوسم.
وسريحل أجويرو، الذي سجـل 257 هدًفا يف 385 مباراة، وفاز 
بـ4 ألقاب للدوري املمتـاز وكأس االتحاد اإلنجليزي مرة، فضالً 
عن 5 ألقاب لكأس رابطة املحرتفني مع سيتي، عن الفريق عندما 
ينتهـي عقـده يف نهايـة املوسم الحايل.وأشـارت تقاريـر صحفية، 
إىل اهتمـام العديد من األنديـة اإلنجليزيـة واألجنبية باملهاجم 
األرجنتينـي البالغ عمره 32 عاًما.وقال املدرب اإلسباني: 
”كلنـا نتمنـى لـه التوفيـق. بالتأكيد أتمنـى األفضل 
مسريته“.وأضـاف:  سنـوات  آخـر  يف  لسريجيـو 

”سنكون سعـداء بقراره واألفضل له ولعائلته ومسريتـه. ما أفضله أنا هو 
مـا يفضله. ما يفضله هو سيكـون املفضل بالنسبة يل“.وابتعد أجويرو عن 
املشاركـة مع سيتي هذا املوسـم، حيث خاض 9 مباريـات يف الدوري عقب 
معاناته من اإلصابة واملرض. لكن جوارديوال عرب عن أمنياته بعودة املهاجم 
ألفضـل مستوياته واملشاركة فيما تبقى من املوسم.وتابع: ”كل يشء يمكن 
أن يحـدث. كل يشء يمكـن أن يتغـري رسيًعـا بطريقـة إيجابيـة أو سلبية. 
الجميـع يجب أن يكون مستعًدا ونتمنـى أن يكون سريجيو جاهزًا يف أرسع 
وقت“.وأردف: ”سريجيو شـخص رائع ومحبوب ويتمتع بصفات ومهارات 
خاصة. أفهمه وأدرك أنه بحاجة إىل وقت ليكون يف أفضل حال“.وختم: ”قلت 
األسبوع املايض إن الطريقة التي يتدرب بها وتحركاته يف مباراة ليسرت سيتي 

الصعبة كانت جيدة. شعر بيشء ما يف ساقه وتم استبداله. إنه يتحسن“.
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 بغداد/ متابعة الزوراء:
هل تعمـل عىل إنتـاج تحقيـق استقصائي 
أو  األدويـة  تجـارة  أو  بالرشكـات  متعلـق 
األجهزة الطبية أو الشحنـات التجارية؟ إذا 
كانت إجابتك (نعم) فإن هذا املقال سيفيدك 
كثـرياً، وُيسهل عليـك إنجـاز تحقيقك بكل 
سالسة، بل ويساعـدك أيضاً عىل التفكري يف 

زوايا أكثر ُعمقاً ودقة.
يف هـذا املقـال تقدم لكم شـبكة الصحفيني 
يف  متخصصـة  أدوات  مجموعـة  الدوليـني 
تتبع الرشكـات واملعامالت التجارية املحلية 
والدولية، إضافة إىل قواعد بيانات تضم كًما 
هائًال من املعلومات حول التجارة بأنواعها، 
ومجموعـة نصائـح تساعدكـم يف تضييـق 

البحث والتتبع للحصول عىل نتائج دقيقة.
قد يبدو لبعضكم أن عمليات تتبع الرشكات 
يف  ومعقـدة.  صعبـة  النشطـة  والتجـارة 
الحقيقة قد تكون صعبة عند استخدامها يف 
املـرات األوىل، لكـن كل يشء يسُهل باملتابعة 
واملداومـة عـىل استخـدام األدوات وقواعـد 
السابقـة  التحقيقـات  وقـراءة  البيانـات 
ومعرفـة املزيد من املصطلحـات واملعادالت 
التـي ُتضيق نطاق البحـث وُتركز فقط عىل 

مقاصدكم البحثية.
يف 13 نقطـة يمكنكم الوصـول بمهاراتكم 
وتحقيقاتكم إىل االحرتافيـة إذا ركزتم جيداً 
فيها مـع تطبيقها بشكل عمـيل، ال يهم إن 
كنتـم تعاملتـم مـع هـذه األدوات وقواعـد 
البيانـات من قبل، املهـم أن تحاولوا إضافة 
مهـارات جديـدة اىل مهاراتكـم. نتمنـى أن 
تخرجوا من هنا بإضافات جديدة تساعدكم 

عىل إنجاز تحقيقاتكم يف أفضل صورة.
-1 عليكم الوصـول إىل االحرتافية يف البحث 
عـرب جوجل عـن طريق استغـالل معادالت 
تضييـق البحـث، تـم جمعهـا لكـم يف ملف 

لتسهيل اإلطالع عليها: ملف املعادالت.

-2 عليكـم متابعـة الرشكـات والعالمـات 
يف  التغـريات  ملعرفـة  باستمـرار  التجاريـة 
املنتجـات أو األسعـار، حيث ُتسهـل عليكم 
املتابعة املستمرة حرص املعلومات أوالً بأول 
وتحليلها والتحقق منها، بدالً من أن ترتاكم 
عليكـم دفعـة واحـدة. يمكنكـم استخدام 
قاعـدة بيانـات (الرشكات املفتوحـة) التي 
توفر معلومات عن 150 مليون رشكة حول 

العالم وتحدثها باستمرار.
-3 قـراءة قوانني التجـارة املحلية والدولية، 
واالطالع عـىل االتفاقيات واملعاهدات، لفهم 
قانونيـة األعمـال التجاريـة، حتـى يتسنى 
لكـم معرفة مواضـع الخلـل القانوني التي 
قد تكون بداية مهمـة لتحقيق استقصائي 
عميق. تجدون كل هـذا يف (منظمة التجارة 

الدولية) التي توفر إىل جانب القوانني بيانات 
وإحصاءات مهمة لألعمـال التجارية يف كل 

أنحاء العالم.
-4 ال تقترصوا عملية البحث باللغة العربية 
فقط، حيث أن اللغـة العربية تمثل %1 من 
إجمـايل املعلومات والبيانـات املوجودة عرب 
اإلنرتنـت، لذلـك انصحكم باستخـدام لغات 
متعـددة يف عمليـة البحـث للحصـول عـىل 
أفضل نتائج خاصـًة يف املوضوعات البحثية 

العابرة للحدود.
-5 يف حالة العمل عىل تحقيق تجاري متعلق 
بتزييـف العالمـات التجاريـة، عليكـم أوالً 
التحقق مـن املنتج ثم التحقـق من العالمة 
التجارية إن كانـت هي يف األصل لها حقوق 
ملكيـة مسجلة أو ال، ثم التحقق من املنتج، 
ولتسهيل كل ذلك استخدموا (قاعدة بيانات 
العالمـات التجارية) التي توفر لكم إمكانية 

التحقق مـن العالمات التجاريـة واملنتجات 
إضافـًة اىل قاعـدة بيانـات متشعبـة تضم 
كًمـا هائًال من البيانـات املتعلقة باألنشطة 

التجارية حول العالم.
-6 البحث عـن املستندات والوثائق الخاصة 
بالرشكات، مـن أهم عمليـات التوثيق التي 
ُترهـق الصحفـي وتستهلـك وقتـه وماله، 
ولتفـادي ذلـك األمـر يمكنكـم الولـوج اىل 
قاعدة بيانات (مرشوع اإلبالغ عن الجريمة 
املنظمة والفساد)، والتـي تعترب واحدة من 
أهم وأفضـل األدوات التي يمكنكم الحصول 
عـىل وثائـق أو بيانـات منقولة عـن وثائق 

رسمية يف العالم.
التـي  الرشكـة  تكـون  أن  ُيستبعـد  ال   7-
تتبعهونهـا يف تحقيقاتكم لها نشاط خفي، 
يف (قاعـدة بيانات اإلتحاد الدويل للصحفيني 
االستقصائيني) يمكنكـم العثور عىل وثائق 

مرسبـة ألكثـر من 750 ألـف رشكة يف 200 
دولة حول العالم.

-8 بعد عملية البحث عن الرشكات والوثائق، 
املستفيديـن  معرفـة  إىل  بحاجـة  زلتـم  ال 
وأمالكهم حتـى تتمكنوا من إنشـاء قاعدة 
بيانـات خاصـة بالتحقيـق لربـط األحداث 
واألشخاص والوثائق ببعضها، حيث ُتسهل 
هذه العمليـة رسم خريطـة واضحة ملسار 
التحقيـق،( يف قاعـدة بيانـات دلـة ملكيـة 
املستفيديـن) التـي أطلقهـا البنـك الـدويل 
واألمم املتحدة تجدون معلومات هائلة حول 
األشخاص املتورطني يف قضايا فساد تجاري 

وحجم ثرواتهم.
-9 قد تحتاجون أيضاً إىل وصف مخترص عن 
كل رشكـة تبحثون عنها، لكـن هذا يحتاج 
إىل الوقـت والجهـد واملـال، قاعـدة بيانـات 
(هوفرز) يمكنها توفري معلومات مخترصة 

حول الرشكات بشكل مجاني.
-10 يف معظم الدول ال يمكنكم الحصول عىل 
السجـالت التجارية للرشكـات، بسبب عدم 
وجود قوانني تتيح الحصول عىل املعلومات، 
ويف هذه الحالة يعاني الكثري من الصحفيني 
يف العثـور عـىل تلـك السجـالت الرضورية، 
ويتجـه بعضهـم إىل مكاتب املحامـاة التي 
تعمـل يف تراخيـص الرشكـات والسجـالت 
التجارية، لكن يف معظم الحاالت ترفض هذه 
املكاتب مساعدة الصحفي، أما البعض اآلخر 
فيتجه إىل الوسطاء عىل أمل أن يساعدونهم 
يف الحصول عىل نسخـة من هذه السجالت، 
ويف الحالتني قد يتواصـل مكتب املحاماة أو 
الوسيط مع أصحاب الرشكات التي تبحثون 
خلفهـا، ويعرضونكم للخطـر، لذا يمكن لـ 
(قاعدة البيانات املتخصصة يف تتبع سجالت 
عـىل  الحصـول  يف  مساعدتكـم  األرايض) 
املعلومـات التـي تريدونهـا. وللبحث بشكل 

عميـق عن سجالت األرايض يمكنكم الولوج 
إىل (قاعدة بيانات التسجيالت العقارية)

عـىل  العثـور  إىل  حاجـة  يف  زلتـم  ال   11-
املعلومات املالية للرشكـات، والتي ُيمكنكم 
العثـور عليهـا من خـالل اسـم الرشكة أو 
رقم السجل التجـاري الخاص بها عرب هذه 
-unternehmensregi ) أو   (gsxt (األدوات 

(ter
-12 نحتاج أيضاً إىل تتبع األسواق واملنتجات 
لفهـم ما يحدث حولنـا، لكننا كصحفيني ال 
يمكننا تتبع كل يشء، فقط نحتاج إىل مصدر 
موثوق يؤدي هذا الدور ويوفر لنا ملخصات 
لكل األحداث، (intracen) يمكنها مساعدتك 
عـىل ذلك، حيـث توفر لك بيانـات مخترصة 
عن األسـواق وحركة التجـارة واملنتجات يف 

كل أنحاء العالم.
-13 هل تملك رقم تسلسيل لشحنة تجارية 
أو منتـج أو أدويـة أو أجهـزة طبيـة وتريد 
معرفة تفاصيله ورحلته من دولة املنشأ إىل 

املستهلك، هذه األدوات يمكنها مساعدتك.
(trackingmore) أداة البحث عن الشحنات

(17track) أداة البحث عن املنتجات
اإللكرتونيـة  األجهـزة  عـن  البحـث  أداة   

(track24)
-afte (أداة البحـث عـن املنتجات الطبيـة 

(ship
-packa (أداة البحث عن الشحنات الدولية 

(etrackr
-14 أخرياً يمكنكم تصفـح (مقال عن أهم 
تحقيقات التجارة الدولية) يف موقع الشبكة 
العامليـة للصحافـة االستقصائيـة، للتعرف 
عىل تحقيقـات تجارية تـم إنجازها بشكل 
احرتايف، تساعدكم يف تحديد زوايا العمل عىل 
تحقيقاتكـم ورسم خريطة عمـل واضحة 

ومحددة.
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البرصة / نينا :
محافظـة  يف  اختتمـت   
البـرصة مسـاء الخميـس ” 
البرصة لألندية  بطولة كأس 
واملؤسسـات الرياضية لكرة 
 / باسـم  املصغـرة  القـدم 
صفـاء  الصحفـي  الشهيـد 
غـايل / لتـي نظمهـا اتحـاد 
الكرة املصغرة احرز بطولتها 
نـادي الديـر بعد فـوزه عىل 
نـادي ثغر البـرصة الريايض 
املبـاراة  يف  رد  دون  بهدفـني 
الختاميـة التـي أقيمـت عىل 
ملعب نادي الجنوب الريايض 
، بحضـور ممثـل محافـظ 
البـرصة ورئيس فـرع نقابة 
الصحفيني باملحافظة وجمع 

وعائلـة  الصحفيـني  مـن 
الشهيد .

البطولـة قدمـت  ويف ختـام 
الصحفـي  الشهيـد  عائلـة 
صفاء غايل“ الشكر واالمتنان 
للجهـود املبذولـة مـن قبـل 

يف  املصغـرة  الكـرة  اتحـاد 
البرصة يف إقامة هذه البطولة 
والتي سميـت باسم الشهيد 
.ووزعـت الجوائز والكؤوس 
والهدايـا عىل الفـرق الفائزة 

واملشاركني يف البطولة.

موسكو/ متابعة الزوراء:
 أمهلـت هيئـة رقابية إعالميـة روسية مؤسسة 
”راديو ليربتـي/ إذاعة أوروبا الحرة“ املمولة من 
واشـنطن شـهرين لدفع نحو 70 ألـف دوالر من 
الغرامـات املفروضة عليها لعدم التزامها بقانون 

”العمالء األجانب“ الرويس.
وجـاء التحذيـر بعدمـا أعـرب وزيـر الخارجية 
األمريكي أنتوني بلينكن الثالثاء عن دعمه لراديو 
ليربتي ووسائل إعالم دولية أمريكية أخرى. وقال 
بيـان الخارجيـة األمريكيـة إن موسكـو فرضت 
غرامات ومتطلبات ”جائرة“ بهدف حمل اإلذاعة 

عىل مغادرة روسيا.
والجماعـات واألشـخاص الذيـن يتـم تعريفهم 
بأنهـم ”عمالء أجانب“ يف روسيـا ُيفرض عليهم 
الكشف عـن مصـادر تمويلهم ووضـع عالمات 
وسمـات خاصة عىل منشوراتهـم وإال يواجهون 

دفع غرامات.
وقالـت الهيئـة الروسية للرقابة عـىل االتصاالت 
”روسكومنـادزور“ إنهـا حـددت مـا مجموعـه 
390 مخالفـة ضـد اإلذاعـة، التي تـم تصنيفها 
عميـال أجنبيا عام 2017، لعـدم وضعها عالمات 
عـىل تسعة مـن مواقعها اإللكرتونيـة العاملة يف 

روسيا.
وغرّمـت محكمـة روسيـة اإلذاعـة 71.5 مليون 
روبـل (925 ألـف دوالر) بعـد النظـر يف 260 من 
هـذه املخالفات. ووصفت منظمة ”مراسلون بال 
حـدود“ الشهر املـايض العقوبة بأنهـا ”الغرامة 
األكـرب التـي فرضـت عـىل وسيلـة إعالميـة يف 
روسيا“.وقالـت املنظمة إن هذا ”القانون العبثي 
الـذي يتطلب هـذا النوع مـن التعريف الشخيص 
ينتهـك التعدديـة اإلعالميـة ومصمـم إلسكـات 
اإلعـالم املستقـل واملعارض“.معظـم املنظمـات 
التي حددتهـا وزارة العدل الروسية ضمن قانون 
العمـالء األجانـب هـي وسائل إعـالم مرتبطة يف 

الغالب براديو أوروبا الحرة
ووفق روسكومنـادزور، استأنف ”راديو ليربتي“ 
قـرار دفـع الغرامـات، لكـن محكمـة مقاطعة 
تفريسكـوي يف موسكو ثبتت الحكـم والغرامات 
 70.895) روبـل  مليـون   5.5 إىل  وصلـت  التـي 
دوالر). وقالـت روسكومنادزو يف بيان إن ”راديو 
أن تدفـع  الحـرة يجـب  ليربتي/إذاعـة أوروبـا 
الغرامـات يف غضون الستني يوما املقبلة“.ودانت 
الوكالـة األمريكيـة لإلعالم العاملي قـرار القضاء 
الرويس واصفة األمر بـ“اعتداء عىل حرية وسائل 

اإلعالم“.
وقالـت يف بيان نرش عىل موقعهـا اإللكرتوني إن 
الوكالـة األمريكية لإلعـالم العاملي ”تشعر بخيبة 
أمـل كبرية من قـرار املحكمـة الروسيـة، والذي 
ال يمكـن تفسريه إال عـىل أنه اعتـداء عىل حرية 
وسائـل اإلعـالم والتدفـق الحـر للمعلومـات إىل 

املواطنني الروس“.
وجـاء يف البيـان أن الرئيسـة التنفيذيـة باإلنابة 
للوكالة كيلو تشاو تعرب عن ثقتها التامة براديو 
أوروبا الحرة ”الذي يواصل تزويد الناس يف روسيا 

بإمكانية الوصول إىل تقارير صادقة ومؤثرة“.
وتـم إقرار ترشيـع عام 2012 يسمـح للسلطات 
الروسيـة بـأن يشمل تصنيـف ”عميـل أجنبي“ 
املنظمـات غري الحكومية يف البـالد. وتم توسيعه 
عام 2017 ليشمل املؤسسات اإلعالمية بعدما تم 
تصنيـف قناة ”آر.تي“ املدعومـة من الكرملني يف 

الواليات املتحدة عميال أجنبيا.
وأشـار بيان الوكالة األمريكيـة لإلعالم العاملي إىل 
أن معظـم املنظمات التـي حددتهـا وزارة العدل 
الروسيـة ضمـن قانـون العمـالء األجانـب هي 
وسائـل إعالم مرتبطـة يف الغالب براديـو أوروبا 
الحرة.وأضافت أنه ”نظرا للحماية من التدخالت 
الحكوميـة التي تتمتع بها وسائل اإلعالم التابعة 
للوكالـة، فإن راديو أوروبا الحرة يرفض تصنيف 
محتواه بهذه الطريقة غري الدقيقة“.وكانت لجنة 
حماية الصحافيني طالبت موسكو بإلغاء قانون 
العمالء األجانب و“ضمان عدم استخدامه لرقابة 
اإلعالميـة  املؤسسـات  ومضايقـة  الصحافيـني 
وتهديدهـا“. كما قالت منظمـة العفو الدولية يف 
وقـت سابق إن قانون العمـالء األجانب يف روسيا 
”يقـوض حريـة التعبـري وتكويـن الجمعيات أو 
االنضمـام إليهـا“ يف هـذا البلد.وتـرشف الوكالة 
األمريكيـة لإلعـالم العاملي أيضا عـىل عمل راديو 
آسيا الحرة وصوت أمريكا وشبكة الرشق األوسط  

لإلرسال ومكتب اإلذاعة الكوبية.

 تونس/ متابعة الزوراء:
العاملـون بوكالـة تونـس  جـّدد 
أفريقيا لألنبـاء ”وات“ مطالبتهم 
رئيـس الحكومة هشـام املشييش 
بالرتاجـع عـن قرار تعيـني كمال 
بن يونس املحسـوب عىل النهضة 

رئيسا مديرا عاما للمؤسسة.
ورفـض الصحفيـون يف الوكالـة 
مـا أسمـوه تعيينا حزبّيـا لوضع 
اليد العليـا عىل اإلعـالم العمومي 
الحكومـة،  ملصلحـة  وتطويعـه 
ورددوا خـالل وقفـة احتجاجيـة 
الخميس شـعار ”إعـالم عمومي 
ال حزبـي ال حكومـي“، مهدديـن 
العـام يف حـال عـدم  بـاإلرضاب 
تراجع الحكومة عـن هذا التعيني 
”املشبوه“ الذي لـم تتم استشارة 
فـرع النقابة الصحفيـة بالوكالة 

فيه.
باملؤسسـة  العاملـون  وطالـب 
بوضع رشوط موضوعّية ومعايري 
تستند إىل االستقاللية والشفافية 
والكفـاءة يف اختيار الرئيس املدير 
للمؤسسـة. وأّكـدوا عـىل  العـام 
النضالية ملنع  مواصلة تحرّكاتهم 
توظيف وكالة األنبـاء الوطنية يف 
الدعاية الحزبية، مشّددين عىل أن 
”وات“ ستظّل ”مؤسسة عمومية 
واملوضوعيـة  الحيـاد  شـعاراتها 

واالستقاللية“.
ودعا العاملون يف املؤسسة مختلف 
األطراف املتدخلة يف ملف اإلعالم إىل 
َحْوَكمة التعيني يف منصب الرئيس 
املديـر العام لوكالة تونس أفريقيا 
لألنبـاء، الـذي مازالـت تحتكـره 

رئاسة الحكومة دون سواها.
وتوّجهـوا بنـداء لكافـة مكّونات 
القـوى  وكل  املدنـي  املجتمـع 
الحّيـة املؤمنـة بحريـة الصحافة 
والتعبري وحق املواطن يف إعالم حر 

ومستقّل، للوقوف إىل جانب وكالة 
األنباء الوطنية لضمان ديمومتها 
حـّر  عمومـي  إعالمـي  كمرفـق 

ومستقل يف خدمة املواطن.
ومنظمـات  جمعيـات  وضمـت 
املجتمـع املدنـي صوتهـا لصوت 
العاملـني يف الوكالـة، ووقعت 39 
جمعيـة بيانا مشرتكـا قالت فيه 
إن اتصـال رئاسـة الحكومة عرب 
الهاتف يف 5 أبريل الجاري بالرئيسة 
تونـس  لوكالـة  العامـة  املديـرة 

أفريقيـا لألنباء إلعالمهـا بانتهاء 
مهامها، دون أي تقييم موضوعي 
ألدائها منذ تعيينها يف يونيو 2020 
عـىل رأس هذه املؤسسة اإلعالمية 
العموميـة، ينـدرج ضمـن ُخطة 
لفـرض سيطرة األحزاب الحاكمة 
عىل اإلعالم العمومـي الذي ُيمّوله 

دافعو الرضائب.
هـذا  أن  الجمعيـات  واعتـربت 
اإلجراء يهدف لبسط نفوذ رئاسة 
الحكومة عىل مؤسسة ضّحت منذ 

تأسيسها يف عام 1961 من أجيال 
الصحفيـات والصحفيني من  من 
أجل استقاللية قرارها وتحريرها 

من هيمنة السلطة السياسية.
رئيـس  الجمعيـات  بيـان  ودعـا 
الحكومـة إىل الرتاجـع عـن قراره 
األحـزاب  مكافـأة  عـن  والكـف 
الّداعمة لـه بتمكينها من الهيمنة 
وبقيـة  العمومـي  اإلعـالم  عـىل 
ُمؤسسـات الدولـة، وعـن إيثـار 
املُوالني لها عىل الكفاءات العالية، 
واملُستقلّـة عن ُمختلـف األحزاب 
ومراكز النفـوذ املالية وُتشّدد عىل 
رضورة حمايـة املرفـق اإلعالمي 
التجاذبـات  كل  مـن  العمومـي 

السياسية.
 كما عربت الجمعيات املُوّقعة عىل 
البيان عن تضامنها مع العامالت 
”شـمس  بإذاعـة  والعاملـني 
أف.أم“، املُعتصمـني منذ منتصف 
شـهر مـارس املـايض احتجاجـا 
عىل تعيني صحفّية محسوبة عىل 
رئاسـة الحكومـة كمديـرة عامة 
لهذه اإلذاعة املُصادرة منذ 2011. 
وأّكـدوا أن قـرار تعيينها ال ُيراعي 
”الوضعيـة املاليـة الصعبة“ التي 
تمر بها مؤّسستهم، و“تحتاج إىل 
ُمتـّرصف إداري ومـايل“ من ذوي 

الخربة يف هذا املجال.

 بغداد/ متابعة الزوراء:
أصدرت حركة حمـاس بيانا تهاجم فيه 
قنـاة ”العربية“ يف قضيـة األسري املحرر 
منصور الشحاتيت، حيث اتهم زمالء من 
عنارص الحركة يف السجن برضبه بسبب 

خالفه مع السنوار.
وكانـت سلطات االحتـالل اإلرسائييل قد 
أفرجت عـن األسري منصـور الشحاتيت 
من بلـدة دورا جنوب مدينـة الخليل بعد 
سبعة عـرش عاما من االعتقـال، األسري 

خرج بوضع نفيس صعب للغاية.
ويعانـي األسـري املحـرر الشحاتيت من 

أمـراض نفسية وعصبيـة، حيث تعرض 
خالل اعتقالـه للتعذيب الشديـد والعزل 
االنفـرادي لفـرتات طويلـة، مـا أدى إىل 
الذاكـرة  فقـدان  مـن  بحالـة  إصابتـه 
منعتـه مـن التعـرف عـىل والدتـه وعدد 
كبري من ذويه وإخوانـه، يف مشهد أبكى 
جميع مـن كانـوا يف استقباله. وكشفت 
مصـادر للعربيـة أنـه كـان قـد تعرض 
للعزل لسنوات ورضب شـديد من بعض 
األرسى املحسوبني عىل حماس إثر خالف 
تنظيمـي مع يحيى السنـوار قائد حركة 
حماس يف غزة، والذي كان يف ذات السجن 

مع الشحاتيت.
وبكـى الشحاتيـت عندمـا تحـدث عـن 
تعرُِّضـه للـرضب وتوّقـف عـن الـكالم، 
لكننـا واصلنـا البحـث، لنجـد أن قضية 
الشحاتيت بدأت عاَم ألفنِي وتسعة عندما 
نشـأ خـالٌف تنظيمـي بينه وبـني يحيى 
السنـوار مسؤول حركة حماس الحايل يف 
غـزة واألسرِي السابق، تطـور الخالُف إىل 
عنف، وتم رضُب الشحاتيت من قبل عدٍد 
من أرسى حماس، وأصيب برأِسه بشكٍل 
بليغ، ثـم رفض األرسى بقـاَءه معهم يف 

ذاِت القسم وبالتايل تم عزُله.

وقالـت أم األسـري منصـور الشحاتيـت 
”أصيـب الشحاتيـت بانهيـاٍر نفـيس يف 
سنواِت عزله، ومـع اإلهماِل الِطبي الذي 
مارستـُه إدارُة السجـون بحِقـه، سـاء 
وضُعـه، وبقَي عـىل حالِـه إىل أن نجحت 
وساطات خارجيـة عشائرية وفصائلية 
يف إعادِتـه بني األرسى، ولكـن بعد فواِت 

األوان“.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
قد استجاب ملناشـدة عالج األسري املحرر 
منصور الشحاتيت، ووجه وزارة الصحة 

بتوفري العالج الالزم له بشكل فوري.

بغداد/ متابعة الزوراء:
دحضـت وكالة ”فرانس بـرس“ صحة الخرب الذي تم 
تداوله عن وصف رئيسة إثيوبيا، ساهيل وورك زودي، 
تحذيرات الرئيس املرصي، عبد الفتاح السييس، حول 

أزمة سد النهضة، بأنها ”فرقعة إعالمية“.
وأشـارت ”فرانس بـرس“ إىل أن مراسليهـا يف أديس 
أبابـا قالوا: ”ال يوجد أي أثـر لترصيح مماثل عىل أي 
من وسائـل اإلعالم املحلية، أو عـىل أي موقع إثيوبي 

يتمتع بمصداقية“.
هـذا وأكـدت الوكالة أنـه ”لم يعثر عـىل أثر لترصيح 

مماثل عىل أي موقع باللغة العربية ذي صدقية“.
التواصـل  انتـرشت يف مواقـع  أن  وجـاء ذلـك بعـد 
االجتماعي صـورة تزعم ردا من رئيسـة إثيوبيا عىل 
ترصيحـات السيـيس، حيـث أنـه يف الصـورة تظهر 

ساهيل وورك زودي، وكتب يف أسفل الشاشة:

”عاجل. رئيسـة إثيوبيا: ترصيحـات السييس (تجاه 
إثيوبيـا) مجرد فرقعة إعالمية للسيطرة عىل الغضب 
الشعبي نحوه خاصة بعد حادثة القطار“، يف إشـارة 
إىل حـادث تصـادم القطارين بمحافظـة سوهاج يف 
مرص قبل أسبوعني أسفر عن مقتل 19 شـخصا عىل 

األقل وإصابة أكثر من 180 بجروح.
وتـداول الكثري مـن رواد مواقع التواصـل االجتماعي 
هـذا الخرب، الـذي نسب إىل موقـع قنـاة ”الجزيرة“، 
مدعية أن ”الجزيرة“ نرشته، وحصل الخرب عىل مئات 
املشاركـات والتفاعـالت يف ”فيسبـوك“ و“تويـرت“، 
منذ بـدء انتشـاره بتاريـخ 31 مارس املـايض، غداة 
ترصيحـات أدىل بهـا الرئيس املرصي حـذر فيها من 
املسـاس بحصة مرص من نهر النيل، إذ حذر السييس 
يف 30 مـارس املـايض مـن املسـاس بميـاه مرص، يف 
تعليقه عىل تطورات مفاوضات سد النهضة اإلثيوبي 
والـذي تخىش القاهـرة تأثريه عىل حصتهـا من مياه 

نهر النيل.
وقال السييس: ”نحـن ال نهدد أحدا ولكن ال يستطيع 
أحد أخـذ نقطة مياه من مرص، وإال ستشهد املنطقة 

حالة عدم استقرار ال يتخيلها أحد“.
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ثقافية

ÔèÓæa@÷aåã€a@áj«
مـن أرسة ريفيـة متواضعة ومن قريـة صغرية يف مرص، 
انطلق طه حسني (١٨٨٩-١٩٧٣) متجاوزا عقبات فقدان 
البـرص والفقر والجهل إىل جامعـة األزهر ثم إىل الجامعة 
املرصيـة، وبعدهـا إىل الجامعة الفرنسيـة، ليعود أستاذا 
ثم عميـدا للجامعة املرصيـة، وبعد ذلك وزيـرا للمعارف 
صاحب مقولة ”التعليم كاملاء والهواء حق لكل مواطن“.

مثقفنا هذا ليس مشهورا فقط بمقولته هذه؛ فهو أديب 
وناقـد أدبي ومفكـر له مؤلفات عديدة، تـرك من خاللها 
البصمـة الكـربى يف األدب العربـي الحديـث. مـأل الدنيا 
وشـغل الناس، خصوصا بآرائه الجريئة ومعاركه األدبية 

والفكرية املتعددة.
فأيـام صاحبنا لـم تكن أياما ساكنة هادئـة، وإنما أياما 
ثائـرة مثرية صاخبـة. تميز صاحب األيـام بالشجاعة يف 
اإلفصاح عن آرائه ومخالفة الرأي العام والسائد، والجرأة 
يف الكتابة. كان طه حسني شخصية صدامية يحب الجدال 
والخصام وال يخاف املواجهة، بارعا يف إثارة الزوابع حول 
أفكاره وشخصه، متمردا ثائرا عىل ما هو سائد. ورافقته 
هاتـه الصفات طول حياته األدبيـة والفكرية، مما جعله 
يدخـل أو يكون طرفا يف سجاالت ومعـارك أدبية وفكرية 

متعددة أثرت األدب العربي الحديث.
َه مرص بوصلتها شـطر أوروبا  دعا طه حسني إىل أن ُتوَجِّ
والحضـارة األورو متوسطيـة عـوض الـرشق، ورأى يف 
الحضـارة الغربيـة النموذج األمثل للخـروج من التخلف. 
دافـع عن استعمال املنهج العلمـي لدراسة النص العربي 
القديم وإعادة إنتاجه عىل ضـوء مشكالت الحارض، كما 
دعـا إىل اتخاذ الشك وسيلة للوصـول إىل الحقيقة وتجنب 

ثقافة النقل والحفظ وتقديس القديم.
إن الشـك الذي دعـا إليه طه حسني بكل قـواه ليس ذلك 
الشك البائس العقيم الـذي يشك من أجل الشك فال يومن 
بالعقـل ويصبح بالتايل عقبة للوصول إىل الحقيقة، وإنما 
هو شـك منتج يثري األسئلة، يبحـث، يستفز فيفتح آفاقا 
للفكـر، هـو دافـع للتأمل والتغيـري وليس دافعـا لليأس 

واالنغالق.
وكـان من الطبيعـي يف مرص العرشينـات أن ُتْحِدَث هذه 
اآلراء الجريئـة التي دونها صاحبنا خصوصا يف كتابه ”يف 
الشعـر الجاهـيل“ (١٩٢٦) ضجـة واسعة وُتثـرَي زوبعة 
من ردود فعل قوية عنيفـة، خصوصا من طرف االتجاه 
التقليـدي املحافظ رغم أن التيـار الليربايل أحرز مجموعة 
مـن املكتسبـات يف مواجهـة هـذا الفكـر وأخـذ يفرض 
سيطرته شـيئا فشيئا عىل الساحـة الثقافية والسياسية 

املرصية يف هذا الظرف.
يمثـل مصطفـى صـادق الرافعـي (١٨٨٠-١٩٣٧) هـذا 
االتجـاه التقليدي أصـدق تمثيل. كانت العـداوة بني طه 
حسـني والرافعي عىل أشـدها. نشأ الخـالف بني الرجلني 

يف بدايـة القرن املايض حول أسلوب الكتابة األدبية حينما 
نرش الرافعـي رسالة يف ”العتـاب“ إىل صديق له يف الشام 
يف جريـدة ”السياسة املرصية“، فعلـق عليها طه حسني 
كاتبـا: ”أما أنا فأعتذر للكاتب األديـب إذا أعلنت مضطرا 
أن هـذا األسلـوب الـذي ربما راق أهـل القـرن الخامس 
والسـادس للهجرة، ال يستطيـع أن يروقنا يف هذا العرص 
الحديـث الذي تغري فيه الـذوق األدبي، وال سيما يف مرص، 

تغريا شديدا“.
ثـم رد الرافعي عىل طه حسني واصفـا أسلوبه بالركاكة 
والتكـرار ولغتـه بالضعـف والتعسف واإلخـالل برشوط 
الفصاحـة وقوانني اللغـة العربية. فانتقـده طه حسني 
بشـدة قائال: ”إن كل جملة من جمل هذا الكتاب (رسائل 
األحـزان) تبعث يف نفيس شـعورا قويا مؤملـا بأن الكاتب 
يلـده والدة وهو يقـايس من هذه الوالدة مـا تقايس األم 

من آالم الوضع“.
تأملوا معي، أيهـا القراء الكرام، قوة ودقة ووضوح هذه 
الصـورة التي رسمها طـه حسني ليقول لنـا إن الرافعي 
يتكلف تكلفا عسريا شاقا مؤملا لكتابة مؤلفاته ويصطنع 
لغة ال تعـرب عن نفسه وال تالئـم ذوق عرصه. هكذا بعد 
صدور كتاب ”يف الشعر الجاهيل“، اغتنم الرافعي الفرصة 
لالنتقام من طه حسـني، فانتصب يخاصم طه خصومة 
عنيفـة رشسـة يف مقـاالت نـرشت يف كتاب ”تحـت راية 
القرآن“ متهما إيـاه بالكفر والزندقة والغرور والعصبية 
عىل اإلسالم والطعن عىل الدين اإلسالمي. وكان من نتيجة 
هـذه الخصومة ما ُعـرِِف باملعركة بـني القديم والجديد، 
وهي من أشـهر املعارك األدبية والفكرية يف األدب العربي 

الحديث.
واصطدم طـه حسني مع زكـي مبـارك (١٨٩٢-١٩٥٢) 
اصطداما قويا شـديدا عنيفا. كانت املواجهة بني الرجلني 

فكرية ثم تحولت إىل خالف شخيص حاد دام ما يقرب من 
٩ سنوات، وُعرَِفْت يف األدب العربي بمعركة لقمة عيش.

فالخالف الفكري بني طه حسـني وزكي مبارك يرجع إىل 
أمرين؛ كان طه حسني يرى أن العقل اليوناني هو مصدر 
التحـرض وأن عقلية مرص هي عقلية يونانية وال بد ملرص 
أن تعـود إىل احتضان ثقافة وفلسفة اليونان، يف حني كان 
زكي مبارك ضد هذه النزعـة اليونانية واتهم طه حسني 

بنقل واتباع آراء املسترشقني واألجانب.
أما األمر الثانـي فيتعلق بأطروحة النثـر الفني؛ فحسب 
زكي مبـارك، فإن أصل النثـر الفني عند العـرب يمتد إىل 
مـا قبل اإلسالم، عىل عكس طه حسني الذي ذهب مذهب 
املسترشقـني ودافع عـن الرأي القائـل إن النثر الفني فن 
اكتسبـه العرب بعد اإلسالم ولم ُيعرَْف إال يف أواخر العرص 

األموي حني اتصل العرب بالفرس.
ثم تحول هـذا الخالف إىل رصاع شـخيص عندما عاد طه 
حسـني إىل الجامعـة املرصية بعد األزمـة السياسية التي 
عرفها بسبـب كتابه ”يف الشعر الجاهيل“، فرفض تجديد 

عقد زكي مبارك وفصله من الجامعة.
وزاد الطـني بلـة عندما أشـار طه حسـني إىل كتاب زكي 
مبـارك ”النثر الفني يف القرن الرابع“ إشـارة عابرة بهذه 
العبارة القاسية املؤملة يف حق الكاتب والكتاب: ”كتاب من 
الكتـب ألفه كاتب من الكتاب“، متجاهـال عنوان الكتاب 
واسـم الكاتب ومعربا عن ازدراء وتحقري وتنقيص لقيمة 

الكتاب.
وقعـت هذه الجملـة كالسهـم القاتل عىل زكـي مبارك، 
خصوصـا أنه كان تلميـذ وصديق طه حسـني، وسانده 
ووقـف بجانبـه يف محنتـه أثناء أزمـة كتـاب ”يف الشعر 
الجاهـيل“. لهذا كـرس جل مقاالته للـرد عىل طه حسني 
ولـم يـرتك مناسبـة إال وهاجم فيهـا طه هجومـا قويا 

عنيفـا. وهاته الجملـة تعرب عن حدة وقـوة العداوة التي 
جمعت بني الرجلني: ”ولو جاع أوالدي لشويت طه حسني 

وأطعمتهم لحمه“.
واصطدم طه حسني مع عبـاس محمود العقاد (١٨٨٩-
١٩٦٤) وإن كـان اصطداما هينا يسـريا؛ دار الخالف بني 
املثقفـني حول حظ الخيال يف رسالـة الغفران ألبي العالء 
املعـري (١٠٥٧-٩٧٣م). فهم طه حسني أن العقاد يحكم 
عىل فيلسوف املعرة بأنـه قليل الخيال يف رسالة الغفران. 
استفـز حكم العقاد هـذا طه حسني. فصاحـب ”تجديد 
ذكـرى أبي العالء“ و»مع أبي العـالء يف سجنه» و»صوت 
أبـي العـالء» تربطـه برهـني املحبسـني روابـط خاصة 

متميزة.
لهذا لم يكـن طه حسني يرتك حكم العقـاد تجاه املعري 
دون الرد عليه. فلم تمض أيام معدودات حتى كان رد طه 
حسني عىل العقاد كالتايل: ”ولكن الذي أخالف العقاد فيه 
مخالفة شـديدة هـو زعمه يف فصل آخر أن أبـا العالء لم 
يكـن صاحب خيال يف رسالة الغفران، هذا ُنكر من القول 

ال أدري كيف تورط فيه كاتب كالعقاد“.
والعقاد، كطه حسني، هو شخصية متميزة فريدة تركت 
بصماتهـا عـىل األدب العربـي املعارص. لم يعـرف العقاد 
كطـه حسـني الجو الجامعـي وما يقتيض مـن إكراهات 
وقيـود البحث العلمـي األكاديمي. فقد قـىض فقط مدة 
أربـع سنـوات يف التعليـم لـم يتجـاوز خاللهـا املرحلـة 
االبتدائية. لكنه تحدى الظروف وثقف نفسه بنفسه، كان 
نهم القـراءة والثقافة، موسوعي املعرفة، عصاميا، حتى 
صار من أكرب كتاب األدب العربي وعلم من أعالم النهضة 

العربية الحديثة.
كـان العقاد، كطه حسـني، يحب الخصـام، عنيدا معتدا 
بنفسـه، ذا قدرة واسعـة عىل املجادلـة واملحاجاة، قاس 

يف حكمـه عىل مخالفيـه، ال يتورع يف استعمـال القضايا 
الشخصيـة واألساليب النابية يف معاركـه األدبية الكثرية 
حتـى إنه ما يكاد ينتهي من معركـة أدبية حتى يدخل يف 

معركة أخرى.
يقـول أنـور الجنـدي يف كتابـه ”املعارك األدبيـة يف مرص 
١٩١٤-١٩٣٩“: ”كـان طه حسـني يخىش قلم العقاد فلم 
يعـرض لـه إال ملامـا ويف حذر شـديد، وعندمـا انضم طه 

حسني إىل الوفد كان العقاد أكرب من يخشاه“.
مهما يكـن، فقد خرس األدب العربـي خصومة أدبية بني 
شـخصيتني فريدتني مـن أذكى وأنبغ مـن عرفهم األدب 

العربي الحديث.
يـدور الزمن وتمر األعوام، ونصـل إىل مرص الخمسينات. 
يصري الشاب شـيخا والجديد قديما. االتجاه الليربايل أخذ 
يفقـد سيطرته منذ أواسـط الثالثينات وأصبحت الحركة 
الشيوعيـة األقوى تأثـريا يف املشهد السيـايس والفكري، 
تأخذ القضية االجتماعية الحيز األكرب يف الرصاع السيايس 
والفكـري، وأصبحـت أصـوات االتجـاه االشـرتاكي عىل 
صعيد الفكر واالتجاه الواقعـي فيما يخص األدب األكثر 

صدى واألقوى حضورا داخل املجتمع املرصي.
رد طه حسني عىل نقاد الواقعية كعادته بسخرية وتهكم 
يف مقالـه املشهور ”يوناني فال ُيْقرَأْ“، بمعنى أن كالمهما 
ال ُيفهـم ويتميـز بالرطانة، ثـم مقال ”واقعيـون“ الذي 
نرش يف ”الرسالة الجديـدة“ (٥-٣-١٩٥٤) الذي بلغ قمة 

السخرية.
لقـد استفـاد األدب العربي كثـريا من هـذه الخصومات 
العنيفـة التي أثارتها شـخصيات كبرية أمثال طه حسني 
والعقـاد وغريهمـا مـن رواد النهضـة األدبيـة العربيـة 
الحديثـة، وأعطته حيويـة وتشويقا نفتقدهمـا اليوم يف 

حياتنا الثقافية العربية.
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- السائق رقم ٨٩ .

- الرقم ٨٩ يف شمال املدينة أسمعك .
- هـل أنـت مستعـد إىل رحلـة طويلة 

تستغرق ساعتني جنوباً ؟
- هـذا يعني قـرب الحـدود األمريكية 

الأمانع إطالقاً .
- ستذهـب إىل مدينة (موردن) بعد أن 
تصطحب السيدة مارغريت من شارع 
(ريفربينـد), إجرتـك مئـة وثمانـون 
دوالراً وألنهـا خـارج املدينـة عليك أن 
تحصل عىل أجرك كامالً قبل بدأ الرحلة 

لقد أبلغتها بذلك أيضاً .
 ذهبـت بعـد أن حـل املسـاء مـع تلك 
السيدة التي كانت هادئة وقورة قليلة 
الكالم, تحدثنا عـن جمال القمر الذي 

كان ضـوؤه ساطعاً منرياً وعن جمال 
مـزارع القمـح والـذرة والكانوال ذات 
االزهـار الجميلـة الصفـراء املنترشة 

بكثرة عىل جانبي الطريق  .
 بعد أن وصلت السيدة إىل منزلها الذي 
يقع يف أطراف املدينة إتجهت إىل مركز 
املدينة الصغرية  ألتفرج عىل يشء من 
معاملها فلـم أدخلها من قبل وألجد ما 
يسـد رمقي قبل أن أعـود إىل مدينتي.  
كانـت شـوارعها تخلو من املـارة  إال 
من نفر هنا وهناك أسواقها بال زبائن 
السيارات كـادت أن تكون مختفية يف 
طرقاتها أخذت أشعر بيشء من الريبة 
والقلـق متسائـًال : مـاذا حـل  بهذه 
املدينة أين أختفى سكانها يف هذا الليلة 
الصيفيـة الجميلـة يف عطلـة السبت 
أكثـر األيام متعة وأثارة عند الكنديني, 

هذه الحانات ابوابها مفتوحة باحتها 
مليئـة بالكـرايس الفارغـة ليس فيها 
غـري العاملني ورجل األمـن الذي يقف 

أمام البوابة كأنه تمثال حجري . 
 قصـدت أحد املطاعـم مرسعا لم أجد 
فيـه غـري اثنـني مـن العاملـني نظرا 
إىل بعضهمـا البعـض مستغربـني دنا 
منـي أحدهما قـدم يل قائمة املأكوالت 

خاطبته قائالً:
- دعك من القائمة ماهي األكالت التي 

تنضج برسعة؟
- لدينا رشائح لحم بقري ودجاج مقيل 

وأضالع الخنازير وقطع السلمون.
- البأس بقطعة من السلمون املشوي 
. كان يف الزاويـة البعيدة خلف النافذة 
األمامية رجل مسن مع زوجه العجوز 
يـأكالن طعامهمـا بهـدوء وينظـران 

إيل بـني حـني وآخـر . قبـل أن أفـرغ 
مـن طعامي نظـرت السيـدة العجوز 
خلفهـا إىل حيـث النافـذة ثـم نظرت 
إيل  دنـت برأسهـا إىل زوجهـا همست 
بأذنه , رمقني بنظـرة خاطفة مسح 
شـفتيه بمنديلـه األبيـض الـذي كان 
معلقـا عـىل صـدره إلتقـط عصـاه 
التـي كانـت مسنـودة عـىل طاولتـه 
املستطيلـة إستعان بهـا وسار نحوي 
ببطيء توقف أمامي وأنا أنظر إىل يده 
املرتعشـة وهي تقبـض طرف عصاه 
رفعـُت رأيس اليه مبتسمـاً, تحدث إيل 

بصوت ضعيف قائالً :
- مرحباً , أتمنى أن تكون قد اسمتعت 

بطعامك جيداً ؟
- الحمد لله , كيف يل أن أساعدك؟

- سيـارة األجرة التي تقـف خلف تلك 

النافذة هل هي لك ؟
- نعم .

- هـل بإمكاني أن أستأجرك لتأخذني 
أنا وزوجي إىل منزلنا ؟

- أتمنـى ذلـك لكن اليحـق يل العمل يف 
هذه املدينة .

-التقلـق يابني فكل يشء مباح يف مثل 
هذه الساعة .

  سألته وأنا اسري بهما يف تلك الشوارع 
املقفرة عن رس اختفاء الناس يف هذه 
املدينة وعـن الساعة التـي تباح فيها 
الكثـري من االشـياء, ضحـك قليالً ثم 

أجاب قائالً :
- إنه الهدوء الذي يسبق العاصفة.

- أي عاصفة ؟!َ!
أجابت امرأته قائلًة :

-إنـه البالء الذي يحـدث قبل منتصف 

الليل .
إلتفُت اليه سائالً:

- عن أي بالء تتحدث ؟
- معها حـق يابني إنه بالء كبري لكننا 
نحبه ونستمتع به لسنا فقط من وقع 
ضحيته بل البرشيـة كلها ضحية هذا 
البالء ألنه يأخذ الكثري من اوقاتنا دون 
أن يعود علينا بنفع أو فائدة ومع هذا 
كلـه فنحن نعشقـه عشقا كبـرياً بل 
ونفخـر به أيضا إنـه اللعب والرياضة 
فريق مدينتنا يلعـب اآلن مبارة هامة 
يشاهدها الناس يف منازلهم واملقاهي 
ستمتلـئ  األنتهـاء  بعـد   , الخاصـة 
شـوارع هذه املدينة إن خـرس أو فاز 
الفريق, التندهش يابني الرياضة توئم 
السياسة تفعل بنا ماتشاء, شـكراً لك 

عىل كرمك. 

@ÔrÌá®a@ÜbË„
بعـد استضافته الشاعرة (حياة الشمـري) والشاعر و االديب الكبري ( عيل 
االمـارة ), استضاف قرص الثقافة و الفنون يف االنبار التابع لوزارة الثقافة 
و السياحـة و اآلثار دائرة العالقـات الثقافية العامـة االكاديمية الشاعرة 
و األديبـة و الناقـدة ليـىل الخفاجـي يف اصبوحة ثقافية شـعرية, تحدثت 
الشاعرة عن حنـني الذكريات املوثقة بالشعر و الشعـراء مسافرة بالروح 
مـع نسائم العشـق العابر إىل تراث العراق من خـالل فضاءات رحلة الزمن 
مع النفس بني أهداب خارطة الحياة بجمالها وأالمها – وشهدت االصبوحة 
مناقشات حـول إطروحتها الشعرية مع الشاعر يوسف عبد ذهاب بعد أن 
أمتعت الحارضين بعذوبة الشعر بفريوزيات العشق و بصحبه شعرية مع 
الشاعـر خلف دلف والذي أفصح عن تعاونـه مع الشاعرة لطرح مجموعة 

شعرية قريباً
ويف الختـام قـدم قـرص الثقافة والفنـون درع اإلبداع للشاعرة وشـهادات 
التقديـر للمشاركني بعد توزيع الشاعرة نسخ مـن دواوينها الشعرية عىل 

الحضور الكريم و التوقيع عىل أعمالها األدبية الرائعة.

د. ليـىل الخفاجـي السامرائـي - هي أكاديميـة وناقدة وشـاعرة وباحثة 
عراقيـة من مواليد بغداد ١٩٥٩ ،نالت الكالوريوس يف اللغة العربية وادابها 
عـام ١٩٨٠، ثم املاجستري عـام ٢٠٠٢ بتقدير امتيازعن رسالتها املوسومة 
(البواعـث النفسية يف شـعرفرسان ماقبل االسالم) ونالـت الدكتوراه عام 
٢٠٠٥ وبتقديـر امتياز ايضا حـول اطروحتها (ثنائية اللذة واأللم يف الشعر 
العربي ما قبل االسالم) عضو مؤسـس لرابطة الجواهري األدبية والناطق 
االعالمي باسم الرابطة- - عضو اتحاد النقاد العرب فرع العراق, شـاركت 
يف عددكبـري من املؤتمـرات والنـدوات العلمية داخل العـراق ، حصلت عىل 
شهادات تقديرية كثرية وقالئد ابداع يف مجال الشعر والخطابة يف املهرجانات 
األدبيـة التي تقيمها - حصلت عىل أكثر من ٥٠ كتاب شـكر وتقدير ،وابرز 
مؤلفاتهـا املطبوعة كتاب ثنائية اللذة واأللـم يف الشعر العربي قبل االسالم 
-من منظور نقدي فني دار الشؤون الثقافية ضمن مرشوع بغداد عاصمة 
الثقافـة العربية، ولديها ديوان واحـد مطبوع حلم ليلة غامضة - (االمواج 
الراقصة) و(وهج الذاكرة) و(امراة نصفها نار ونصفها ثلج) و(رقص عىل 
شـفاه متمردة) اضافـة اىل عدد من املقاالت النقديـة املنشورة يف الصحف 

واملجالت العراقية.

هنا كوكٌب                        
حملْت شفرته قصائدي

تدخل عىل موقعه املوجُة
والينابيع الطليقُة

والظالل
وهي تستطيل

و أنت
إذ نتجادل حول مسميات الضفاف

فتجيبنا املوجُة
والطيور العائدة إىل أوطانها

إذ يدخل الناي عىل موقع أشجانِه
يرى القصَب الذهبي مرتنحا

تعزف به نسماُت املياه
وحني تدخل الكلماُت باحثًة عن مضامينها

تجيبها أحالُمنا
والبيوُت املتآكلة بعذاباتها

كما تجيبها الطفولُة
وهي تحمل حقيبَتها املدرسية

فتتبعها القصائد
والطيور ِعرب السماء!

وعىل موقع الزهرة القانية 
أرى كوكباً

سيطلع ذات مساء!

ãÇe@k◊Ï◊
¬bÓ©a@ùÁb„
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     القـارئ عندمـا يواجـه نـص مـا تصيبـه يقظـة 
استشعاريـة يشعر معها بأنَّه بأمـس الحاجة للتفاعل 
معـه ومنحه كامل جهـده بسخاء، لذا ييمنـا أبصارنا 
صـوب قصيـدة ( مفقـودات ) للمبـدع الراحـل «أحمد 
خصوصيـة  يمتلـك  عنوانهـا  أنَّ  فلحظنـا   ، مطـر» 
اق  سوسيوثقافية تنبأ بجريمـة رسقة، وهناك ثمة ُرسّ
عـدة؛ ألنَّها مفقـودات يتبعها بطبيعة الحـال أكثر من 
سـارق، وعليه كان العنـوان النـواة الرحيمة، وانطالق 
نقطـة البداية لخوض رحلة  اخرتاق النص، واستنطاق 
بنـاه لكشف ماهية املفقودات، واكتناه دالالته الثاوية 
ملعرفـة مالبسـة الجريمة وتحديـد السـارق. وتستمر 
عملية الكشف عن العالم الباطني للنص فيجول نظرنا 
حول الصورة الجشطالتية ( زاَر الرّئيُس املؤَتَمْن بعَض 
والياِت الوطْن، وحنَي زار حيَّنا...) فلغة السياق التأوييل 

لهـذه الصـورة تنـم وظيفتـني : األوىل تخـص املتكلم 
الـذي قـام برسد الخـرب عرب نسـج عالقـات متواصلة 
من حيث تحديـد الشخوص ،وزمـان، ومكان، وحدث، 
وهـذه األمور مجتمعة تقـود إىل الوظيف الثانية، وهي 
استدعاء املتلقـي ملعرفة مجمل األمور التي ستطرح يف 
حـرضة امللك ، وتتطور الحبكة بتـوايل ترابطات جملية 
متسقة تظهر فيها شـخصية املدعـو «حسن «( فقاَل 
صاِحبـي « َحَسْن «) بطريقه نسقية  يهيأ  املتكلم فيها 
املتلقي عـىل استنتاج ما تنجزه األفعـال الكالمية التي 
تلفـظ بهـا « حسن « أمـام «  الرئيس املؤتمـن «  ( أيَن 
الرّغيـُف واللَّبْن ؟ وأيَن تأمنُي الّسَكْن ؟ وأيَن توفرُي املَِهْن 
ر الّدواَء للفقرِي دونَمـا ثَمْن ؟ يا سيدي  ؟ وأيـَن مـْن يوفِّ
لْم َنَر ِمْن ذلَك شـيئاً ابداً) . آليـة املشهد الحواري يحيل 
إىل جملـة من األفعـال االستفهاميـة املتصاعدة ، وهو 
مؤرش قوي التجاه الخطـاب نحو الوضوح والرصاحة 

يف تحديـد مفقودات  الوطن كماً ونوعاً ،وإقصاء جميع 
االحتمـاالت واإلمكانيات التدليلية التـي قد تخطر عىل 
بال املتلقـي، وتوجيه القارئ نحـو حركية االحتماالت 
املطروحـة يف ظـل ثنائيـة الرئيـس/ الشعـب صـوب 

القراءات اآلتية :-
ـــ تشكل مفقـودات الوطن عصب الحيـاة للمواطنني 

وهي ابسط مقومات العيش الكريم .
وتدنـي  الشعـب  يعشهـا  التـي  الحيـاة  بـؤس  ـــ 

مستوياتها.
ـــ  غيـاب الدكتاتورية فالشعب يـأن ويشكي بحرية، 

والرئيس يستمع ويلبي. 
    لكـن عندما نميض لقراءة امللفوظـات (... َوَبعَد عاٍم 
زاَرنـا وَمـرًّة ثانَيًة قاَل لنـا: هاتوا شـكاواُكْم ِبصْدٍق يف 

الَعلْن ... لم َيشتِك الّناُس ، فقمُت معلناً:
      أيَن الرّغيُف واللَّبْن ؟ وأيَن تأمنُي الّسَكْن؟ وأيَن توفرُي 

ر الـّدواَء للفقرِي دونَمـا ثَمْن ؟...  املَِهـْن؟ وأيـَن مْن يوفِّ
وأيَن صاحبـي «َحَسْن» ) أحدثت تلـك امللفوظات نفياً 
ألفق توقعات القارئ، وشكلت بنية وهمية عرب أسلوب 
الصدمـة الذي نهجه املتكلم لريسم صـورة مزيفة عن 
الحريـة ،والديمقراطيـة ،وعدالـة حكـام البلـد ، كون 
الرئيس مخـادع ال يؤمن بالتغيري الثقـايف بل يستبطن 
االعتقاد باملبـدأ الرجعي االستبـدادي القائم عىل القتل 
،والقمـع، والتنكيـل، فضـال عن ذلك مـا يحمله النص 
من داللة مضمرة تتجسـد يف الجملة الحملية ( فقمُت 
معلناً ) الذي ترجم عنفوان الشباب، وشـجاعتهم ،وما 
ينمـازون به مـن إرصار ،وشـجاعة  يف مقارعة الظلم 
واملطالبة بحقوقهم تحـت وطأة القتل ، وفضح أعمال 
القاتل، وزيف ادعـاء الحكام ،وجربوتهم ،وغطرستهم 
.ما كان أوله رسقة كان نهايته القتل ، واتضح السارق 

القاتل يف وطن ترسق يف األرواح قبل املقتنيات .
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 مع اقـرتاب فصل الصيـف، ننتظر نضج 
ثمار الصيـف اللذيذة، التي من بينها ثمار 
الخـوخ التي تتمتع بشعبيـة كبرية، نظراً 
ملذاقهـا الطيب وفوائدهـا الكبرية للصحة 

العامة، خاصة للنساء.
ويف مـا يـيل أهـم 5 فوائـد صحيـة لثمار 

الخوخ.
-1 الحماية من رسطان الثدي

وحمـض  بالكاروتينـات  غنـي  الخـوخ 
الكافيـني، وهـي مضادات أكسـدة تقاوم 
الرسطانيـة، وتحـّد مـن  األورام  ظهـور 
انتشارهـا، لـذا فالخوخ يوفـر وقاية من 
اإلصابـة بالعديـد مـن أنـواع الرسطـان، 

أهمها رسطان الثدي.
-2 مقاومة عالمات التقدم يف السن

نظـراً الحتوائـه عـىل مركبـات مضادات 
األكسدة، فإن الخـوخ يعمل عىل مقاومة 
ظهور عالمـات التقدم يف السـن، كما أنه 
يحتوي عىل العديد مـن العنارص الغذائية 

والحديـد  واملاغنسيـوم  الفسفـور  مثـل 
ومجموعـة فيتامينـات ب، التـي تسهـم 
جميعها يف الوقاية مـن األمراض املتعلقة 

بالتقدم يف السن.

-3 تحسني صحة القلب واألوعية الدموية
تحتوي ثمار الخوخ عىل نوع من األحماض 
يقلل نسبة الكوليسرتول يف الدم، ما يسهم 
يف تحسني صحة القلب واألوعية الدموية.

-4 الحفاظ عىل نضارة البرشة
يوفـر الخوخ نسبـة عالية مـن الرتطيب 
للبرشة، ما يحافظ عليها نرضة وصحية، 
ويحميهـا مـن األرضار التي قـد تسببها 
العوامـل البيئية، كمـا يوفـر الوقاية من 

اإلصابة بمرض رسطان الجلد.
-5 تحسني عملية الهضم

الخـوخ غنـي باأللياف، التـي تساعد عىل 
تحسـني عملية الهضـم، ما يوفـر وقاية 
من اإلصابـة بأمراض الجهـاز الهضمي، 

ويحسن الصحة العامة للجسم. 
لذا مـن املهم أن تحريص عـىل توفري ثمار 
الخـوخ عـىل مائـدة الطعـام، ويمكنـِك 
تنـاول وتقديـم ثمار الخوخ لـِك وألرستك 
أو  عرصهـا،  أو  الطبيعيـة،  صورتهـا  يف 
دمجهـا يف وصفـات حلـوة املـذاق مثـل 
الكعـك والجييل، أو حتى تقطيعها يف طبق 
السلطـة، لتمنحـي أرستك فوائـد الخوخ 

الصحية العظيمة.

مقادير القطايف العصافريي 
عجينة القطايف:

- 2 كوب دقيق
- 2/1 كوب سميد ناعم

- 2 ملعقة كبرية سكر
- 1 ملعقة كبرية نشاء

- 2 ملعقة صغرية بايكنغ باودر
- 2/1 2 كوب ماء

- 1 ملعقة صغرية ماء زهر
القشطة:

- 2/1 1 كوب حليب
- 1 كوب قيمر

- 4/1 كوب نشاء
- 4/1 كوب دقيق

- 2 ملعقة كبرية سكر
- 1 ملعقة كبرية ماء زهر

للتقديم:

- شرية ( قطر، رشبات(
- فستق حلبي مجروش

- زهر الليمون
طريقة عمـل القطايف العصافريي من 

منال العالم:
والسكـر  والسميـد  الدقيـق  ضعـي   -
والنشـاء و“البايكنـغ بـاودر“ واملاء يف 
ابريـق الخـّالط، وشـّغيل الخـالط عىل 
رسعٍة متوّسطٍة، لتتكـّون لديِك عجينًة 
ناعمـًة وسائلة، اتركـي العجينة ترتاح 

لحوايل 15 دقيقة.
- احـرضي صاجـاً سميكـاً، أو مقـالًة 
سميكـة القاعدة، ضعي الصاج عىل ناٍر 

متوّسطٍة، ليسخن.
- ضعي عجينـة القطايف يف كوٍب أو يف 
ابريٍق صغرٍي، لتسهيل سكبها.أحرضي 
صينّيـًة قصرية الحاّفـة، وضعي عليها 

فوطًة قطنّيًة نظيفًة، واتركيها جانباً.
- اسكبـي العجينـة عىل شـكل أقراص 
صغـرية، انتظـري لتتكـّون ثقوب عىل 
سطحهـا. ويجـّف  األقـراص  سطـح 
استعميل ملعقة عريضة، أنقيل األقراص 
بخّفة عـىل الفوطة ودعيها لتربد.أكميل 
سكـب بقّية العجينـة، ودعي القطايف 

تربد تماماً قبل التشكيل.
إلعداد القشطة:

الحجـم  متوّسطـة  قـدٍر  يف  ضعـي   -
وسميكـة القاعـدة، الحليـب والقيمـر  
وقلّبـي  والسكـر،  والنشـاء  والدقيـق 
بمرضٍب شـبٍك يـدوي، ليـذوب السكر 

والنشاء.
- ضعي القـدر عىل ناٍر متوّسطٍة. قلّبي 
الخليـط بملعقـٍة خشبّيـٍة، إىل أن يغيل 
الحليب ويسمك قوامه. اتركي القشطة 

جانباً لتربد تماماً قبل اإلستعمال.  
لتشكيل القطايف:

- امسكي قرصـاً من القطايف، واقفيل 
طرفـه ليتكـّون لديك قمـٌع صغرٌي، مع 
الضغط عىل طـرٍف واحٍد فقط ليلتصق 

جّيداً.
- ضعـي مقـدار ملعقـٍة كبـريٍة مـن 
القشطة يف وسط قمع القطايف، وّزعي 
قليـًال من الشـرية، وقليالً مـن الفستق 

الحلبي، وقليالً من مرّبى الزهر.

هل كنـت تعلمني أن هنـاك العديد 
مـن العادات التي يجـب أن يتوقف 
الرجـل عن ممارستهـا بعد الزواج 
حفاظـاً عىل عالقته مـع الزوجة؟ 
اكتشفـي ما هي أبرز هـذه األمور 
التي يجـب أن يتخّىل عنهـا الزوج 

لتفادي تدهور العالقة الزوجية:
ال يجـب أن ينـىس إرتـداء خاتـم 
الـزواج: يجـب أن يكتسـب الرجل 
عـادة إرتـداء الخاتم بعـد الزواج. 
فالخاتـم ليست مجرد خاتم يف اليد 
إنما هو دليل وفاء وإرتباط. بالتايل 
يجـب أن يرتديهـا الـزوج احرتاماً 

للزوجة.
دون  مـن  النشاطـات  ممارسـة 
العائلة: ال يجـب أن يمارس الزوج 
أيـام  نشاطاتـه بمفـرده كمـا يف 
العزوبية. إنما يجب عليه مشاركة 
هذه النشاطات مع زوجته وعائلته 

بهدف توطيد الروابط العاطفية.
إهمـال أغراضـه الشخصية: يميل 

الرجل إىل إهمال أغراضه الشخصية 
يف املنزل. ولكن يجب عىل كّل رجل 
متزوج أن يتخلّص من هذه العادة 
السيئة ألن الزوجـة ليست بمثابة 
أّمه لرتتيب أغراضـه الخاصة. لذا 
بأغراضه  باإلهتمام  الزوج  ننصح 
وعدم تركهـا يف كل أنحـاء املنزل، 

لتجّنب املشاكل مع الزوجة.
إمضـاء الكثـري مـن الوقـت مـع 
الرجـل  عـىل  يجـب  األصدقـاء: 
املتزوج أن يخّصص أوقات فراغه 
لعائلته عوضاً عن الخروج برفقة 
األصدقاء. ونحـن ال تعني بذلك أن 
يمتنع الزوج عن الخروج كلياً مع 
األصحـاب ولكن يجـب أن يعطي 

األولوية لعائلته.
النظـر إىل األخريـات: هـذه العادة 
املزعجـة قـد تسّبـب العديـد من 
املشاكل بني الزوجني. لذلك ننصح 
كّل زوج باحـرتام وجود زوجته إىل 

جانبه وعدم النظر إىل األخريات.
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األغذيـة  مـن  العديـد  تتميـز 
واألطعمة بمـدة صالحية معينة 
واللحـوم  والخضـار  كالفواكـه 

الطازجة التي تفسد برسعة.
تتميـز  األطعمـة  إن عـددا مـن 
بقدرتها عىل البقاء لفرتة طويلة 
دون معرفة العمر التقريبي لها، 
وبخاصـة يف حـال توفـر بعـض 

عوامل العناية البسيطة بها.
يف التـايل أهـم 7 أطعمـة تحافظ 

عىل صالحيتها مدى الحياة:
-1العسل

األطعمـة  أحـد  العسـل  يعتـرب 
القليلة التـي تتميز بطول العمر، 
والـذي مـن املمكـن أن يحافـظ 
عىل طعمه حتـى بعد مرور 100 
عـام، إال أن جودتـه ستنخفـض 
بعـد عامني مـن تصنيعه، ويعود 
طـول عمر العسـل الحتوائه عىل 
نسبـة منخفضة للغاية من املاء، 
والتي تعترب متطلبا أساسيا لنمو 
امليكروبات التـي تؤدي إىل انتهاء 
باإلضافـة  الطعـام،  صالحيـة 
املنخفضـة  حموضتـه  لدرجـة 
جدا ممـا يجعـل نمـو البكترييا 
مستحيـال، باإلضافـة الحتوائـه 
الهيدروجـني  بريوكسيـد  عـىل 

ومضادات الجراثيم.
يذكر أن علماء اآلثـار عثروا عىل 
أوان مـن العسـل عمرهـا 3000 
عـام يف أحـد املقابـر الفرعونية، 

وقد كانت صالحة تماما لألكل.
-2امللح

امللـح الطبيعي والذي لـم يعالج 
باليود، من األطعمة التي التنتهي 
تخزينـه  مـع  صالحيتهـا  مـدة 
بعيـدا عـن  بطريقـة صحيحـة 

الرطوبة.
فامللـح اليحتـوي عىل املـاء، وقد 
استخـدم كمـادة حافظـة منـذ 

مئات السنني.
-3القهوة رسيعة التحضري

فطريقـة تصنيع هـذا النوع من 
القهـوة تساهـم يف حفظه لفرتة 
طويلـة جـدا، حيـث تعتمـد عىل 
تجفيف محلول مركز من القهوة 
مسبقـة التخمـري، إال أنها تفقد 

طعمهـا مـع مـرور الوقـت.
-4زيت جوز الهند البكر

والـذي يعتـرب أحـد أفضـل أنواع 
الزيـوت بـرشط أن يكـون غـري 
مكرر، ألن عملية التكرير تضعف 
قـدرة الدهون املشبعـة عىل درء 
األكسـدة وتجعـل املنتـج عرضة 

للتزنخ.
وبخاصة إذا كان الزيت مضغوطا 
بالطـرد بـدال مـن الضغـط عىل 

البارد، حيـث تعمل الحرارة أيضا 
عىل ترسيع األكسـدة التي تفسد 

الزيت يف النهاية.
-5البقـول املجففـة

بـرشط تخزينها بشـكل صحيح 
ويف مكـان بـارد وجـاف، إال أنها 
تفقد جودة الطعم بعد ميض وقت 
وتحتـاج لوقت أطـول للتحضري، 
إال أنهـا تحتفـظ بمحتواهـا من 
الربوتـني مـع مـرور الوقـت وال 

تختلف عن الحبوب الطازجة.
-6الخل

مدة صالحيـة الخل تكـاد تكون 
غري محددة، إذ يبقى الخل صالحا 

لألكل ملدة طويلة من الزمن.
ومع الوقت تظهر بعض التغيريات 
يف لونـه، كمـا قد تالحـظ تكون 
رواسب فيه، لكن هذه التغيريات 
ال تؤثـر عـىل سالمـة وصالحية 

السائل الحميض نفسه.
-7الفشار

يف حاويـة مغلقـة بإحكـام ويف 
مكان بارد وجاف، يمكن أن تدوم 

حبات الفشار لوقت طويل.
إال ان حبـات الفشـار الطازجـة 
عنـد  أكـرب  حجمهـا  سيكـون 

التحضري من تلك القديمة.

 الهـاالت السـوداء، أكثر عيـب قد يظهـر عىل وجهك 
ويفسـد مكياجـك وإطاللتك. فتلـك الدوائـر الداكنة 
التـي تتمركز حول العينني تعتـرب كابوس املاليني من 
الفتيـات والسيـدات. فهي مزعجة جـداً ألن التخلص 
منهـا يستغرق وقتـاً طويـًال، وربما قـد ال نستطيع 

التخلص منها إذا كانت بسبب العوامل الوراثية.
إليـِك طريقـة عبقريـة إلخفاء تلـك الدوائـر املزعجة 

باستخدام املكياج، تتضمن سبع خطوات:
-1 اختيـار لـون املخفـي الصحيح: لتغطيـة الهاالت 
السوداء بطريقـة صحيحة، عليك اختيار لون املخفي 
األفتح قليـًال من لون برشتك، وقومـي بتوزيع نقاط 

من كريم اإلخفاء حول عينيك.
-2 مزج املخفـي جيداً: قومي بتوزيـع كريم اإلخفاء 
جيـداً حول عينيك إما بفرشـاة املكياج الخاصة بك أو 

بأطراف أصابعك.
-3 الضغـط بلطـف: قومـي بوضـع كريـم اإلخفـاء 
والضغـط عليـه بلطف إلزالـة أي فائـض منه وجعل 

عينيك تظهران بشكل طبيعي.
-4 إخفـاء كافة عيـوب البرشة: قومـي بوضع كريم 
اإلخفاء عىل أماكن احمرار البرشة أو العيوب املوجودة 
يف برشتـك إن ُوجـدت، حتـى تنعمـي ببـرشة صافية 

وطبيعية.
-5 وضـع املخفـي مـرة أخـرى: باستخدام فرشـاة 

املكياج الخاصة بـك، قومي بوضع كريم اإلخفاء مرة 
أخـرى تحت عينيك فقط إلضافة سطوع بسيط، مما 

يزيد من نضارة وجهك وإطاللتك.
-6 الضغط حـول عينيك: قومي باستخـدام أصابعك 
أو فرشـاة املكيـاج الخاصة بك بالضغـط عىل عينيك 
إلزالة أي فائض مـن كريم اإلخفاء، وستساعدك هذه 

الخطوة أيضاً عىل إخفاء التجاعيد إن وجدت.
-7 ملسة من البـودرة: قومي بإنهاء مكياج إخفائك بنثر 
القليـل من البـودرة، فلمسـة خفيفة جـداً وناعمة من 
البـودرة حـول عينيك ستمنحك نظرة أكثـر رقة وكماالً، 
وإذا كانـت برشتـك داكنة، اختـاري البـودرة ذات اللون 
الخوخي، وتأكدي من اختيارك لنوعية جيدة من البودرة 

حتى ال تساهمي يف إظهار خطوط العني الدقيقة.

املسؤولة  البطاطـا ليست هـي 
عـن زيـادة الـوزن ومضاعفـة 
بـني  البدانـة  مشكلـة  حـدة 
الكثريين، حال تناولها مسلوقة 
أو مشويـة مـن دون إضافة أي 
دهـون، بـل تتمتـع بالعديد من 
الفوائد الصحية ملا تتمتع به من 
مستويات مرتفعـة من األلياف 
والغنيـة  املفيـدة  الطبيعيـة 
إال  املهمة،  الغذائيـة  بالعنـارص 
أنـه ملـا تتمتـع بـه الخصائص 

الغذائيـة وتكوينهـا املختلف عن 
واملستويات  األخرى،  الخرضاوات 
النسـاء، فإنـه ال  املرتفعـة مـن 
ينبغي أن يكـون الخضار الوحيد 

يف نظامك الغذائي.
ووفًقـا للموقع الطبـي األمريكي 
ثمـرة  احتـواء  فـإن   ،“Health”
البطاطـا املتوسطة غـري اململحة 
عـىل 160 سعـرًا حرارًيـا، وهـي 
خالية من الدهون والكولسرتول، 
 4 عـىل  احتوائهـا  عـن  فضـًال 
غرامات من األليـاف و4 غرامات 
من الربوتني، ما يقلل من الشعور 

بالجوع.
وتشـري البحـوث إىل أن البطاطـا 
مفضلة عـىل املعكرونة من حيث 

قدرتهـا عـىل تقليـل الشهية بعد 
استهالكهـا.. كما توفـر البطاطا 
احتياجـات الجسم مـن فيتامني 
”ب 6“، وعنـرص الحديد، ومصدر 
حيـوي للبوتاسيـوم، فضـًال عن 
حـوايل %20 من القيمـة اليومية 
مـن  الحتياجاتنـا  بهـا  املـوىص 
البوتاسيـوم، وهـو معـدن مهـم 
قـد يساعـد يف تمثيـل الصوديوم 

املسبب لضغط الدم املرتفع.
وأكـد الباحثون أن تنـاول 6 إىل 8 
من البطاطـا الصغـرية أرجوانية 
اللـون املضـادة لألكسـدة الغنية 
زيـادة  يسبـب  ال  يومًيـا  مرتـني 
الوزن، بـل يمكـن أن يساعد عىل 
خفض ضغط الدم وخطر اإلصابة 
بأمراض القلب والسكتة الدماغية 

بني األفراد الذين يعانون من زيادة 
الوزن مع ارتفاع ضغط الدم.

ويختلف نـوع وكميـات املغذيات 
بـني أصنـاف البطاطـا املختلفـة 
مثل (البطاطـا الرستيت واألبيض 
واألحمر قليالً)، وإن لم يكن بشكل 
ملحوظ، واالستثناء هو البطاطا، 
وهي مصدر غذائـي كبري من بيتا 
كاروتـني، وهـو مضـاد لألكسدة 
يحصل عىل تحويل فيتامني (أ) يف 
أجسادنـا، وهو أمـر مهم للبرشة 

والعينني.
وتتسبـب البطاطـا يف العديـد من 
املشـكالت املتعلقـة بالبدانة حال 
قليهـا أو إضافـة الدهـون لتقفز 
املتناولـة  الحراريـة  السعـرات 

ومعدل الصوديوم.

للحماية من فريوس كورونا، أصبحت 
باملـاء  اليديـن  اليـد وغسـل  نظافـة 
والصابـون مـرارا عادة يشـدد عليها 
الجميع، بيـد أن خرباء الجلدية حذروا 
مـن أن هذه العـادة ال تخلوا أيضا من 
مخاطر صحيـة جديدة بدأت نتائجها 

بالظهور.
إعالنات الوقاية العامـة أكدت سابقا 
عـىل أن الغسـل الرسيـع لليدين ليس 
كافيـا، بل أكـد الخرباء عـىل رضورة 
غسـل اليدين لثالثني ثانيـة عىل األقل 
واملعقمـات  الصابـون  واستخـدام 
للقضـاء عىل الفايـروس، بيد أن هذه 
املـدة لغسل األيـدي، وتكرارهـا ملرات 
البعـض  اليـوم، ومبالغـة  عديـدة يف 
بهـا، أدى إلىظهـور ”األكزيما“ وهي 
تشققات وحكـة مزعجة عىل اليدين، 
مـا دفـع أطبـاء الجلديـة إىل اصـدار 

تحذيرات .
مشاكل جلدية بدأت تظهر

ووفق املتحدث باسم الجمعية األملانية 
بيـرت   ،(DDG) الجلديـة  لألمـراض 
إلزنر فـإن أكزيما اليد بدأت باالنتشار 
برسعـة بني الناس منـذ بداية جائحة 
كورونـا. ويلعـب املـاء دورا كبـريا يف 

انتشار هذا املرض.
ويف دراسـة استقصائية شـملت أكثر 
من 100 موظف يف مستشفى ميونيخ 
الجامعـي، اشـتكى 90 يف املئـة مـن 
أعراض األكزيما اليدوية مثل الجفاف 
أو االحمـرار أو الحكـة أو الحـرق أو 
القرشة أو الشقوق. فمنذ بدء انتشار 
الوبـاء، ارتفـع استخـدام الصابـون 
واملطهـرات وكريـم اليديـن ارتفاعـا 

كبريا. 
ويـرى ألزنـر أن األطبـاء واملمرضـني 
خـاص  بشـكل  للخطـر  معرضـون 
بسبب احتكاكهـم املتواصل باملرىض، 

العامـة.  النظافـة  عـىل  وحرصهـم 
ويـويص الخبـري األملانـي باستخـدام 
املطهـر بشكل خاص مـن أجل تقليل 

عدد مرات غسل اليد.
ويؤكـد إلزنـر أنـه ”بالرغـم مـن أن 
الصابـون يلعب دورا أفضل بالتعقيم، 
إال أنـه يزيـل أيضـا صبقـة الدهـون 
املحيطـة باليـد، ومـع تكـرار األمـر، 
يتم تدمـري الحاجـز الطبيعي للجسم 
املخصص لحمايـة الجلد، ما يؤدي إىل 
ظهـور التشققـات وأعـراض أكزيما 

اليد املؤملة“.
ويؤكـد الخبري ”أنـه طاملـا أن اليدين 
ليست متسخة بشـكل واضح، ينبغي 
استخـدام مطهـر اليديـن الكحوليـة 
مـن  بـدالً  الفـريوس  ضـد  الفعالـة 

الصابون“.
يتقبلهـا  ال  إلزنـر  توصيـات  أن  بيـد 
الجميـع بصـدر رحـب، إذ أن املركـز 
 (BZgA) االتحادي للتثقيـف الصحي
حول موضوع الحماية من العدوى له 
قراءة مختلفـة: ”العديد من األمراض 
املعديـة تنتقـل مـن خـالل اليدين“، 
تنص صفحات املعلومات عىل رضورة 
”غسـل اليديـن مـرارا، وهـو إجـراء 
بسيـط وفعـال يمكـن أن يحمي من 
العدوى“. وهـذا مهم بشكل خاص يف 

أوقات موجات املرض.
وتجنـب الصابـون عند غسـل اليدين 
ليس فكرة جيـدة: ” ألن غسل اليدين 
بالصابـون أكثـر فعاليـة بكثـري من 

الغسيل باملاء وحده“.
قـد تكون النصيحـة املثاليـة هنا هو 
عدم املبالغة، ومحاولة املزج بني غسل 
اليـد باملـاء والصابـون املتكـرر وبني 
استخدام املعقمات. كما ينصح كذلك 
باستخدام كريمات ترطيب اليد يوميا 

من أجل منع ظهور أية تشققات.
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مهنيـاً: تواجهـك عراقيل لكـن الحظ حليفـك وتتخطاها 
بالصرب وهدوء األعصاب وتلفت األنظار 

عاطفيـاً: ال تفّكر يف الطرف اآلخر هذه األيام ألنه ال يفكر فيك، 
اتركه ليكتشف خطأه ويعود إىل صوابه

صحيـاً: األجواء املستجّدة يف العمـل قد ال تكون مريحة، وتسبب لك 
اإلرهاق، انتبه

مهنيـاً: يحمل هذا اليوم تغيـرياً ايجابياً، ومن املمكن أن 
تتوصل إىل اتفاق رسي وتوقع عقداً بعيداً عن العيون

عاطفيـاً: اذا لم تكن صادقاً مـع الرشيك خرست كل يشء، 
بادر إىل مصارحته بمشاعرك تجاهه

صحياً: ال ترتدد يف تنفيذ تمارينك الرياضية، فهي تفيدك كثرياً من 
اجل املستقبل

ال  واملسؤوليـات،  األعبـاء  يف  والوقـوع  إيـاك  مهنيـاً: 
تخالف اإلرشـادات وال ترتك عملك ناقصـًا، أنت معرّض 

للمحاسبة!
عاطفيـاً: كـن صابراً مع الحبيـب، فأنت لم تسـئ االختيار يف 

عالقتك العاطفية، بالحكمة تعود األمور إىل طبيعتها
صحيـاً: ال تكن من أصحاب الرأي املتصلّب، لنّي األمور بعض اليشء 

وهدّئ من روعك

مهنيـاً: اخرت الزمالء بالطريقـة الصحيحة وابتعد عما 
يسبب لك االنزعاج ويعكر صفو خاطرك

عاطفيـاً: تميض وقتاً مـع الرشيك وتناقش معـه أموركما 
الشخصية وتخططان للمستقبل

صحيـاً: سري األمور عىل ما يرام يف كل مـا تقوم به، ينعكس إيجاباً 
عىل وضعك الصحي

مهنيـاً: ال تستخـف بالنصيحـة التـي قد يقّدمهـا إليك 
الزمـالء فهـم يضطلعـون بـدور يف توجهاتـك، وربمـا 

تشاركهم اهتمامات موحدة
عاطفياً: الرشيك ينتظر منك معاملة مختلفة عما اعتاده منك 

لوضع األمور يف نصابها الصحيح
صحياً: قد تشعر بأن تراكمات املايض بدأت تظهر اليوم وأنك تأخرت 

يف معالجة وضعك الصحي

مهنيـاً: أنجز أعمالـك قبل أن تتكاسـل وتفقد حيويتك 
واندفاعـك وحماستـك الزائـدة، لقاء مـع بعض رجال 

األعمال يكون ناجحاً ويحمل فرصاً جديدة إليك
عاطفياً: قد تمّر بيوم صعب مع الحبيب، صارحه لحل األمور 

العالقة بينكما قبل أن تصال إىل حائط مسدود
صحيـاً: ال تنظـر إىل الوراء، ما مىض قد مىض، واسـع جاهداً إىل أن 

تبقي صحتك يف أفضل حاالتها

مهنيـاً: يثمر تعبك وجهدك نتيجـة جيدة وتتلقى الثناء 
والتقدير مـن الرؤساء واملسؤولـني، وتكون عىل موعد 

للرتقية
عاطفيـاً: ال تتحدَّ الحبيب وابتعد عن العنـاد فهو يزيد األمور 

تعقيداً وتشابكاً، بل حاول أن تكون لنّي العريكة معه
صحيـاً: بادر رسيعـاً إىل حّل املشاكل الصحية التـي كانت تضايقك 

يف املدة األخرية

مهنياً: ابحث عن حليف أو صديق ليلّطف االجواء وليمأل 
بعض الفراغ الحاصل يف العمل بسبب الخالفات

عاطفيـاً: تبحث يف شـؤون حياتيـة وعاطفيـة، وقد تنشأ 
عالقة جديدة تبرص النور وتقودك إىل عالم آخر

صحيـاً: االضطراب الحاصل يف القلب سببـه اإلرهاق العائد ملجهود 
ريايض أو إفراط جنيس

مهنيـاً: تشعـر ببعض التعب وامللـل، إال أنك رسعان ما 
تستعيد نشاطك وحيويتك

عاطفيـاً: يحتـاج الرشيك إىل بعض الوقـت للتفكري، أعطه 
ذلك وثق بأنه سيتخذ القرار املناسب

صحيـاً: ال بأس مـن ممارسة رياضة خفيفـة ال تسبب لك اإلرهاق 
وتفيدك صحياً

مهنيـاً: تنىس كل مشاكلك وتبتعـد عن كل ما يسبب لك 
التوتر ووجع الرأس يف مجالك املهني

عاطفياً: عليك أن تفكر بعقلك ال بقلبك فقط تجاه الرشيك، 
وتالياً منحه هامشاً أكرب للتعبري عن آرائه

صحياً: تشعر بالتوتر وال تعرف ما السبب، أقصد النادي الريايض 
وهدئ أعصابك

مهنيـاً: قد تحصـل عىل عائـدات غري متوقعـة، وتزداد 
حماستك وتدفعك إىل الرتكيز عىل مرشوع واعد جّداً

عاطفيـاً: تهتـم بعالقة عاطفية جديـدة تستوجب دراسة 
متأنية، وتوقع بعض األخبار الجيدة

صحيـاً: عليك استشـارة اختصاصيي التغذية بشـأن البدانة التي 
أصبحت عبئاً ثقيالً يجب التخلص منه

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنيـاً: استعـّد إلنجاز مـرشوع مهم قد يغـري حياتك 
ويعود عليك بأرباح طائلة تسثمرها يف املستقبل إلنشاء 

عمل خاص بك
عاطفيـاً: ينشغل الحبيب عنك هذا اليـوم، لكن ال تقلق فأنت 

دائماً يف عقله ويف قلبه
صحيـاً: كن من الحرصاء عىل صحتهم، وال تتشبه بكل من يستهرت 

بها، فهم الخارسون
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1130 - وقـوع معركـة البحرية بـني املوحدين 
واملرابطني يف املغرب.

1241 - الجيـش املغويل يھـزم نظريه املجري يف 
”موقعة موھي“.

1814 - نابليـون بونابـرت يتنـازل عن العرش 
للمرة األوىل.

1899 - الواليـات املتحـدة تتـوىل شـؤون جزر 
الفلبني بدال من إسبانيا.

1919 - تأسيس منظمة العمل الدولية.
1932 - نجـاة رئيس املجلـس النيابي السوري 
صبحي بركات من محاولة اغتيال يف بريوت قام 

بھا طالب سوري يف الجامعة األمريكية.
1951 - الرئيـس األمريكي ھاري ترومان يصدر 
قـرارا بإقالـة الجنـرال دوغـالس ماكارثـر من 
منصبـه كقائد أعىل لقـوات الحلفـاء يف الحرب 
الكورية وذلك بعد اقرتاحه برضب الصني بقنابل 

نووية بسبب تدخلھا بالحرب.
1956 - الحكومـة الفرنسية تقـرر إرسال أكثر 
مـن مئتـي ألف جنـدي من أفـراد االحتيـاط إىل 
الجزائـر وذلك لكبح الثورة التـي كانت تتصاعد 

بقيادة جبھة التحرير الوطني.
1970 - مركبـة الفضـاء أبولـو 11 تنطلـق إىل 

الفضاء.
1979 - اإلطاحـة بالرئيـس األوغنـدي عيـدي 

أمني. 
1982 - اقتحام املسجد األقىص من قبل مجموعة 

من الصھاينة بقيادة مائري كاھانا.
1986 - مذنـب ھايل يدخل ملدار يعـد أقرب نقطة 

إىل األرض.
1990 - اتفـاق أمريكي / سوفيتـي عىل تدمري 

ثمانية باملئة من مخزون األسلحة الكيميائية.
1992 - الجيـش الجمھـوري اإليرلنـدي املنـاوئ 
للسيطـرة الربيطانية عىل أيرلنـدا الشمالية يفجر 
قنبلة يف حي املال بالعاصمة الربيطانية لندن، وقد 

أدى الحادث إىل مقتل ثالثة أشخاص.

2001 - الصني تطلق رساح طاقم طائرة تجسس 
أمريكية ھبطت اضطراريا بعد ارتطامھا يف الجو 

مع مقاتلة صينية.
2006 - الرئيـس اإليراني محمـود أحمدي نجاد 
يعلـن أن بـالده نجحـت بتخصيـب اليورانيـوم 
الستخدامـه يف األغراض السلميـة، وقد أثار ھذا 

اإلعالن ضجة يف العالم.
2010 - بـدأ التصويـت يف االنتخابـات الرئاسية 
والترشيعيـة السودانية يف أول انتخابات تعددية 

تشھدھا البالد منذ 24 سنة.
2011 - عملية عسكرية تؤدي إىل اعتقال رئيس 
كوت ديفوار السابق لوران غباغبو وتسليمه إىل 

سلطات الرئيس املنتخب الحسن واتارا.
2016 - مجلـس الوزراء السعـودي ُيعيد تنظيم 
عمل ھيئـة األمر باملعـروف والنھي عـن املنكر 
وذلك عرب الحد من صالحياتھا التنفيذية ودفعھا 
إىل التنسيـق والتعاون مع أجھـزة األمن الداخيل 

السعودية األُخرى.
2018 - مقتل أكثر من 257 شخصا إثر سقوط 
طائـرة للقـوات الجويـة الجزائريـة مـن نـوع 
إليوشـن إي أل76- بالقرب مـن مطار بوفاريك 

العسكري يف الجزائر.
- 2019 تحطم املسبار اإلرسائييل برييشيت بعد 
عطل يف محركه أثناء الھبوط عىل سطح القمر.

اعتقـال مؤسـس موقـع ويكيليكـس جوليـان 
أسانج داخل مبنى سفارة اإلكوادور بلندن بعدما 

سحبت حكومة اإلكوادور حق اللجوء عنه.
الجيـش السودانـي ُيعلـن يف بيـان لـه عن عزل 
الرئيس عمر البشري وتعطيـل العمل بالدستور، 
وتشكيل مجلس عسكري يتوىل حكم البالد لفرتة 
انتقالية مدتھا عامني، وذلك عقب االحتجاجات 

التي تشھدھا البالد منذ ديسمرب 2018.
اإلعالن عن فـوز ويكيبيديا العربية بجائزة محمد 
بن راشد للغة العربية لسنة 2018 عن فئة «أفضل 

مبادرة لتطوير املحتوى الرقمي العربي».
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غزل عراقي
َ ـ

ــواكَ اش ــب  بالكل ــد  وبع ــه  توادعن
ــى يتعن ــي  وجدم ــل  طوي ــك  درب ــد  وبع
ــماي اس ــور  ين ــي  يغال ــك  حب ــد  وبع
ــى وامتن ــتاك  اش ــس  وب ــه  انت ــد  وبع
ــال الب ع  ــه  واج ــر  م ــف  ول ــرك  ماغي
ــى اتهن ــك  دون ــدر  اك كال  ــن  م ــذب  ج
ــروح لل ــة  وفرح ــعادة  الس ــوان  عن
ــى اتغن ــري  ياعم ــك  ال ــس  وب ــك  ال
ــوح ايف ــري  عط ــي  وأخل ــق  اتأن
ــى احتن ردت  ــو  ل ــو  ياحل ــك  جلل
ــات حلظ ــب  الكل ــاك  نس ــو  ل ــه  فن
ــه فن ــف  ياول ــى  ينس ــب  الكل ــحده  ش
ــان للغرب ــمرة  واش ــذر  اجل ــن  م ــة  اكص
ــه ضن ــاب  خ ــعورك  ش ــرة  م ــو  ل
ــت جي ــو  ل ــدرب  ال ع  ــي  يتان ــه  علمت
ــى أومايتأن ــك  احضان ــى  عل ــر  يطف
ــول ويك ــح  يصي ــي  ينتم ــس  ب ــك  ال
ــه من ــه  وانت ــوة  ه ــى  يبق ــك  من

أشجار   9 حتوي  الصورة  هذه   
سوف  عما  تعبر  منها  كل 

تختاره من شرح لشخصيتك
تعبر  الذي  الرقم  باختيار  قم 

معظم صفاته عنك
ومعنوي  كرمي  شخص  انت   .1
ذاتك  حتسني  على  دائما  تعمل 
ولك  جدا  طموح  أنك  كما 
يعتقد  قد  جدا.  عالية  معايير 
الناس ان التواصل معك صعب 
من  ليس  لك  بالنسبة  ولكن 
تريد. انت  ما  تكون  ان  السهل 
تعمل بجد ولكنك ال تندرج حتت 
صفة االنانية. وانت تعمل النك 
لديك  العالم.  حتسن  ان  تريد 
الناس  حب  على  كبيرة  قدرة 
باالذى.  لك  تسببوا  وان  حتى 
تقددر ما  الناس  قليلة من  قلة 

تفعله و ما تستحقه. 
2. انت مرح وشخص امني كما 
بشكل  املسؤولية  تتحمل  انك 
باالخرين  االعتناء  حتب  و  كبير 
وحتب االخالص في العمل و قبل 
العديد من املسؤوليات املتعلقة 
جيد  احساس  لديك  و  بالعمل 
بك  يثقون  والناس  باملسؤولية 
وبارع  مشرق  انت  و  بسهولة 
دائما  ولدديك  بسرعة  تفكر  و 

قصة مثيرة لالهتمام لترويها.
تراعي  ذكية  شخصية  3. أنت 
أنك  كما  اآلخرين  مشاعر 
أفكارك  وتعتبر  كبير  مفكر 
في  شيء  أهم  واعتقاداتك 
تفكر  أن  ا  دائمً حتب  حياتك. 
أفكارك  وتتأمل  نظرياتك  في 
وال  إنطوائي  تعد  لذلك  وحدك 
هم  من  مع  إال  اجللوس  حتب 
من  الكثير  وتقضي  يشبهوك 

املثالية  في  التفكر  في  الوقت 
أن  حتاول  بحيث  واألخالقيات 
وإن  حتى  صحيح  هو  مبا  تقوم 
في  معك  يتفق  ال  اجملتمع  كان 

ذلك
لن  حيث  مميز  شخص  أنت   .4
ولك  أمثالك  من  الكثير  جتد 
ولكنك  فلسفية  شخصية 
الطرق  بعض  إلى  تلجأ  أحيانًا 
وعادة  تريد  ما  لتحقيق  امللتوية 
ما يتم فهمك بالشكل اخلاطئ 
لك  ويسبب  يجرحك  ما  وهذا 
قدرة  متلك  ا.  دائمً املشكل 
ولكنها  بها  بأس  ال  إبداعية 
في  واملميز  التطور  إلى  بحاجة 
تستطيع  أنك  شخصيتك 
واجلانب  املضئ  اجلانب  ترى  أن 
مع  وتتعامل  احلياة  من  املظلم 
أنك  كل منهما على حدى كما 

ا حساس وعاطفي جدً
وفي  نفسك  من  واثق  ا  دائمً  .5
شخصية  تعتبر  مستمر.  تغير 
أكبر  هي  واحلياة  مستقلة 
وضع  في  به  تستعني  مرشد 

فيك  واجميل  أساسياتك. 
التي  بالقوة  تتمتع  ا  دائمً أنك 
نفسك  صعود  في  تستخدمها 
حولك.  من  الناس  وصعود 
وطموحك  قوتك  لك  تسمح 
بتحديد رؤية واضحة ملستقبلك 
ا من تتبع أحالمك.  وال تخاف أبدً
من  تطلبه  الذي  الوحيد  الشئ 
من  ولديك  األمانة  هو  الناس 
كما  احلقيقة  لتقبل  الشجاعة 

هي
6. أنت طيب وحساس وتتعامل 
جيد.  بشكل  الناس  جميع  مع 
األصدقاء  من  العديد  لديك 
إليك  يلجئون  ما  ا  دائمً والذين 
ذلك.  حتب  وأنت  لتساعدهم 
بالهالة  ملفت  بشكل  تتمتع 
حتيطك  التي  البراقة  الدافئة 
من  الناس  حب  متنحك  والتي 
يتعاملوا  أن  حتى  قبل  حولك 
معك. تتساءل كل يوم ما الذي 
من  تطور  لكي  تفعله  أن  يجب 
تكون  أن  ا  دائمً حتب  نفسك. 
حولك  ممن  وتفرد  إهتمام  موقع 

احلب  إلى  حتتاج  أنك  واملفاجأة 
في  آخر  شخص  أي  من  أكثر 
العالم حتى أنك على استعداد 

أن حتب مال يحبك
سعيدة  شخصية  أنت   .7
ومفهوم  ا  جدً حساس  وهادئة 
فيك  واملميز  للناس.  بالنسبة 
أنك  كما  جيد  مستمع  أنك 
تؤمن بأن لكل إنسان رحلة في 
أنت  تعرف.  أن  تستحق  احلياة 
شخص منفتح على األصدقاء 
اجلدد واألحداث كما أنك مقاوم 
اليومي.  احلياة  وضغط  للقلق 
تفقد  وال  للوقت  ممتاز  مدير 

ا. رؤيتك للمستقبل أبدً
ساحرة  شخصية  أنت   .8
حتب  مرح  أنك  كما  وحيوية 
من  يضحكون  الناس  ترى  أن 
تتعايف  أن  ا  دائمً وحتب  حولك 
وال  الكون  مع  إنسجام  في 
ولكن  مغامرة  ألي  ا  أبدً ال  تقول 
غالبًا ما تصدم في الناس. حتب 
أن تكون صادق مع نفسك كما 

أنك فضولي بشكل كبير
ومحظوظ  متفائل  أنت   .9
اهللا  من  هبة  احلياة  بأن  وتؤمن 
حتقيق  في  تستغلها  أن  حتاول 
في  حياتك  ووضع  أهدافك 
يجب  الذي  الصحيح  مسارها 
إستعداد  لديك  فيه.  تكون  أن 
أصدقائك  مع  تقف  لكي  كامل 
في السراء والضراء كما أن لديك 
حيث  احلياة  في  صحي  نهج 
نصف  إلى  النظر  حتاول  ا  دائمً
تغفر  أنك  كما  املمتلئ  الكوب 
أن  ترى  أنك  حيث  الناس  لكل 
تضيعها  لكي  قصيرة  احلياة 

على اخلالف مع أحدهم.
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اختر شجرة واعرف ماذا تقول عن شخصيتك 

اختلط الحابل بالنايل

قـال األمـري ملعلمـه: ”أعتزم التخيل عـن كل يشء. أرجـو أن تقبلني 
كتابع لك.“

فسأله املعلم: ”كيف يقرر اإلنسان مصريه؟“
أجابـه األمري قائالً: ”مـن خالل التضحيـة. فالطريق الـذي يتطلب 

التضحية هو الطريق الصحيح.“
اصطـدم عندهـا املعلـم ببعض الرفـوف وسقطت مزهريـة ثمينة، 
فألقـى األمري بنفسه أرضـًا ليلتقطها. سقط األمـري عىل نحو يسء 

وكرس ذراعه، لكنه تمكن من إنقاذ املزهرية.
فسأله املعلم: ما هي التضحية األكرب، أن تشاهد املزهرية تتحطم أو 

تكرس ذراع إنسان إلنقاذ املزهرية؟“
أجبا األمري قائالً: ”ال أعلم“

فرد عليه املعلم بالقول: ”إذاً كيف لك أن تدل عىل اختيارك للتضحية؟ 
يتم اختيار الطريق الصحيح من خالل قدرتنا عىل حبه وليس املعاناة 

من أجله“ 

7óæa@ãÌã‘m
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الكلمات األفقية 
-1أديـب و لغـوي عالمـة //

رسير الطفل.
-2أحـد رمـوز الشيوعيـة // 

ساهم يف توحيد األملانيتني.
-3ارتفع// ملمة تدمر.

سـم  ا / / حجة / / هب 4را -
موصول.

-5مىس// للتعريف//قادم.
-6 متجر//صغـري االسـد// 

إزدهار.
-7 جبل من النار//يف العود.

عليهـم  األنبيـاء  -8مـن 
السالم//// عظام الرأس.

عـزف//  افرض//آلـة   9-
قادم.

الكلمات العمودية
العبقريات//سـورة  -1صاحـب 

قرآنية .
-2 نجل(م)//وضـع اإلنـاء عـىل 

فمه.
-3 من الفواحش//علم مؤنث.

-4علم مؤنث //عاصمة أسيوية.
-5 الحيـوان الوحيد الـذي ال يغار 

عىل أنثاه// أبو البرشية.
-6 متشابهان//أعلن.

-7 مرتفع أريض//أحد الثقلني.
-8 يشتم//أحد الوالدين.

-9رغبات//ابن(م).
-10 رضوري للحياة// سبات.

-11 قط// رعاية(م).
-12 حاكم ظالم
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يرضب هذا املثل عند عـدم امكانية الفصل 
بـني الجيـد والسيـئ يف األمـور والتفريـق 
بينهمـا، بسبب الجدل العقيم وقصة وأصل 

هذه الحكمة هي:
إن كلمـة الحابل تعني الشخص الذي يقوم 
برمي الرماح يف الحرب، والنابل هو الشخص 

الذي يقوم بتسديد السهام يف الحرب أيًضا، 
وقد تعني كلمة الحابل الشخص الذي يقود 

الخيول والجمال بالحبال.
ويحكـى أن أحـد رعاة األغنـام عندما كان 
يقـوم بالتفريق بني األغنام التي يف رضعها 
حليـب عن تلـك التـي ال يوجـد يف رضعها 

حليب وذلك ليتم بيع تلـك األغنام، ويحدث 
يف بعض األحيـان أن تختلط تلـك الخرفان 
مع بعضها البعـض فيقول الراعي عن تلك 
الحالـة (اختلـط الحابـل بالنابـل) وجرى 
عىل لسـان العامة مجرى األمثـال والحكم 

الشعبية.
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كلنا يسعى اىل ان تكون حياته اكثر سعادة.. كلنا يسعى اىل ان 
تكون حياته لونهـا ”بمبي“، وهذه السعادة ال تأتي بالتمنيات 
بل بقدرة االنسان عىل اجراء التغيري، ويف كل دول العالم حصلت 
خـالل السنني املاضية طفرات نوعيـة كبرية عىل طريق اسعاد 
املجتمعات، وايجاد طرق لتوسيع آفاق الرفاهية من خالل خلق 
ظـروف مناسبة لراحـة واسعاد الفرد الذي يسعـى اىل ان تعم 
السعادة والفرحة له ولعائلته، إال نحن، فبعد ان كان العراق من 
الدول السباقة يف تأسيس صـاالت السينما، حيث بدأت بدايات 
بسيطة بعد الحرب العاملية الثانية، حيث انتجت رشكة الرشيد 
العراقيـة املرصية خالل عـام ١٩٤٦ اول فيلم عراقي بعنوان ” 
ابن الرشق ” للمخرج املرصي نيازي مصطفى، تبعه فيلم اخر 
عنوانـه ” القاهرة بغداد ”، لكن االكثر اثـارة عن السينما يوم 
اخربنـا ابي، وكان يجلس مع اصدقائـه يف جلسة سمر يف احد 
مطاعـم ابو نواس، انه سيظهر يف فيلـم عراقي تم تصويره يف 
تلك املنطقة بعنوان ” سعيد افندي“ اخراج كامران حسني عام 
١٩٥٨، وحـال عـرض الفيلم يف سينما الوطنـي حرض العرض 
اغلـب اقرباء والدي ووالدتي ملشاهدة ذلك املشهد الذي سيظهر 
فيه الوالد، حتى شـكل عدد االقرباء بحدود ٢٠ باملائة من عدد 
الحضـورن وما ان بدأ الفيلم واالقرباء يف تحفز ملشاهدة الوالد، 
ومـن ثم لـم تظهر إال صورة كتـف الوالد، وهي صـورة يتيمة 
بائسة اثارت ضحـك االقرباء، فكانت محط سخرية الحضور، 
وبقي الوالد واقفا متسمـرا يحس بخيبة االمل من هذا املوقف 
املحرج الـذي وقع فيه.. كانت دور السينمـا العراقية املنترشة 
يف اغلـب مناطق بغـداد اماكن تجذب العائلـة لدخولها للتمتع 
بساعات من الراحة، وهي مشهرة ابوابها من ساعات الصباح 
حتى ساعات متأخرة من الليل، ووصل االمر بالعائلة العراقية 
ان تحجـز مقعدها عرب جهاز الهاتف. أمـا اليوم، فمع االسف 
الشديـد، بعد ان سـادت اجواء املزاجية فقـد اغلقت اغلب دور 
السينمـا ابوابهـا وانطفأت انوار شاشـاتها، واغلقـت اغلبها 
واصبحت مخازن للخردة.. مؤخرا فتحت بعض املحال التجارية 
”املوالت“ صاالت عرض سينمائي بعد فرتة ركود طويلة بسبب 
االوضـاع السياسيـة واالمنية.. وبحسب تقديـري فإن املرحلة 
القادمة تتطلـب عقد اتفاقات مع رشكـات استثمارية عربية 
لفتـح آفاق اقامـة نهضـة سينمية من خـالل ارشاك رشكات 
استثمار عربية إلعادة افتتاح دور السينما بعد اجراء ترميمات 
عليها او بناء دور سينما جديدة تتيح للمواطن وعائلته دخولها 
للتمتع بمشاهدة االفالم، ولتكون حياته ”بمبي بمبي“ بعد أن 

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

كشفـت الفنانة جومانـا مراد عن 
ظهورها كضيفة رشف عىل أحداث 
فيلم «يوم 13» الذي يجري تحديد 
موعد طرحه بدور العرض خالل 
العام املقبل، حيـث تعود جومانا 
بالفيلـم إىل السينمـا بعـد غياب 
ىف  مشاركتهـا  منـذ  سنـوات   7
معـه أيضاً يف فيلـم «الحفلة» مع 
الفنانـني أحمد عـز ومحمد رجب 

ترصيحـات  يف  جومانـا  وروبى.وأضافـت 
صحفيـة أن الفيلم تدور قصته حول فكرة 
مشوقـة ترتقـي إىل نوعيـة الرعب وتجسد 
خالله شـخصية «أحالم» وهـي سيدة من 
طبقـة أرستقراطيـة، الفتـة إىل أن دورها 
له خصوصيـة وغريب وسيكـون مفاجأة 
للجمهـور، كمـا أن الفيلـم يضـم توليفـة 
مميزة مـن الفنانني مثل أحمـد داود ودينا 
الرشبينـي ونرسيـن أمني ومحمد شـاهني 

وضيوف رشف كثريين.
 وأشـارت جومانا إىل أنهـا سعيدة بعودتها 
إىل التمثيـل مـرة أخرىـي رمضـان املايض 
بمسلسـل «خيانـة عهـد»، موضحـة أنها 
اختارت هذا العمل ألنه بطولة نجمة كبرية 
مثـل يرسا فهـي قامة فنية كبـرية والعالم 
كلـه ال يوجد به إال يـرسا واحدة، باإلضافة 
إىل ورق مكتـوب بحرفيـة عاليـة صناعـة 

ورشكة إنتاج كبرية.

الروسيـة   ENIX رشكـة  كشفـت 
 Interpolitex-2020 خالل معرض
التقني الذي عقد مؤخرا يف موسكو 
عن عدة نماذج جديدة من الدرونات 
التي طورتهـا لتستخدم يف عمليات 
اإلنقـاذ والبحـث العلمـي والبيئي. 
ومـن أبرز الدرونـات التي عرضتها 
القـادر   Eleron-7 جـاء  الرشكـة 
عىل التحليـق إىل ارتفاعات تصل إىل 
5000 م، وتبـادل البيانات الرقمية 
واملحطـات  التحكـم  أجهـزة  مـع 
األرضية من مسافة 40 كلم تقريبا. 
كما يمكـن لهـذا الـدرون الطريان 
130 كلم/سـا،  برسعـة تصـل إىل 
ونقـل حمـوالت تزن أكثـر من 1.5 
كلغ، والتحليق ألكثر من 3 ساعات 
متواصلـة. ويمكن االعتماد عليه يف 

عمليات تحديـد مواقع املصابني أو 
الجرحى أثناء الحوادث أو الكوارث 
البيئيـة يف األماكـن التـي يصعـب 
الوصول إليهـا، ويف عمليات إيصال 
الدواء ومعدات اإلسعاف للمصابني، 
وعمليـات البحث. كمـا استعرضت 
الـذي   Veer درون  أيضـا   ENIX
زود بمعـدات قـادرة عـىل توثيـق 
فيديوهـات عالية الدقـة وإرسالها 
مبارشة إىل مراكز التحكم األرضية، 
 GPS وأنظمـة تحديد املواقـع مثل
و»غلوناس». ويمكـن لهذا الدرون 
العمـل يف أصعب الظـروف املناخية 
ويف درجات حرارة تصل إىل 30 درجة 
مئوية تحت الصفر، ونقل حموالت 
يصـل وزنهـا إىل 1 كلـغ، والتحليق 

ألكثر من ساعة متواصلة.

ذكرت صحيفة واشـنطن بوست نقالً 
عـن أربعـة أشـخاص مطلعـني عىل 
األمر أن فيس بوك قد يواجه اتهامات 
أمريكيـة خاصة بمكافحـة االحتكار 
ىف أقـرب وقت ممكن بحلول نوفمرب/ 
ترشين الثاني ، إذ أفادت الصحيفة أن 
لجنة التجارة الفيدرالية اجتمعت عىل 
انفراد، يوم الخميس، ملناقشة تحقيق 
بينما كـان املدعون العامـون للوالية 
بقيادة ليتيسيـا جيمس من نيويورك 
يدققون ىف تعامالت الرشكة بحًثا عن 
للمنافسة، حسبما  تهديدات محتملة 
ذكرت الصحيفة.وقالت الصحيفة إن 
الجـدول الزمنى قد يتغري، مضيفة أن 
املدعـني العامني ىف الواليـة ىف املراحل 
األخرية مـن إعـداد شـكواهم، بينما 

لـم يعلق فيـس بـوك و FTC ومكتب 
املدعى العـام ىف نيويورك عـىل الفور 
إن  أغسطـس  ىف  بـوك  فيـس  وقـال 
الرئيـس التنفيـذى مـارك زوكربريج 
تمت مقابلتـه ىف جلسة تحقيق لجنة 
التجـارة الفيدرالية كجزء من تحقيق 
الحكومة ملكافحة االحتكار ىف الرشكة. 
وواجـه فيس بوك تحقيقـات مماثلة 
من قبل وزارة العدل واملدعني العامني 
بالوالية، وقال سابًقـا إن التحقيقات 
كانـت تبحـث ىف عمليـات االستحواذ 
السابقـة واملمارسـات التجارية التى 
تنطـوى عـىل الشبكـات االجتماعية 
االجتماعيـة،  الوسائـط  خدمـات  أو 
تطبيقـات  أو  الرقميـة،  واإلعالنـات 

الهاتف املحمول أو عرب اإلنرتنت.
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قبل أيام، نـرشت ملكة اإلحساس إليسا 
أحـدث صورها عرب صفحتهـا الخاصة 
عـىل إنستغـرام لتظهـر بيـد مضّمدة، 
وكأنهـا خضعـت مـرة ثانيـة لعمليـة 
جراحية إلزالة املياه من يدها التي كانت 
قد خضعـت لها العـام املـايض، نتيجة 
مضاعفات إصابتهـا بمرض الرسطان، 

لتطمنئ الجمهور عـىل صحتها بصورة 
مليئـة بالحيويـة والطاقة وهـي تقود 
دراجتهـا الهوائية عىل أنغام مقطع من 

أغنيتها «بنحب الحياة».
,فوجـىء جمهور إليسـا بإعالن خاص 
لهـا يف شـوارع بـريوت عـن مفاجـأة 
تحرضهـا إليسـا خـالل األيـام املقبلة، 

حيث يحتفل معها الشاعر شاكر خزعل 
لتكون ضيفة رشف أول صالون أدبي له 
يف بـريوت للحديث عـن مشوارها الفني 
الطويل واالحتفـال معه بمرور عرشين 

عاماً.
 وكان شاكر قد ذكر إليسا يف كتابه أكثر 
مـن مـرة، وقدم لهـا رسالة شـكر عىل 
دعمها للمواهب الشابة كما ذكر والدها 
الشاعـر اللبنانـي زكريا خوري وأشـاد 
 ،OUCH به ضمن فقرة خاصـة بكتابه
الذي ُيعد الكتـاب األكثر مبيعاً يف بريوت 

بعد صدوره بأيام قليلة.  
ويبـدو أن الروايـات تسيطـر عىل حياة 
إليسـا يف الفـرتة الحالية، حيـث ذكرت 
يف إحـدى الروايات التـي قرأتها للكاتب 
الراحـل الربيطانـي ريجينالـد هيـل أن 
البطل كان مسحـوراً بجمالها وصوتها 
وعيونهـا؛ وهي روايـة بوليسية واقعية 
وهنـا تفكـري بتحويلهـا لعمـل درامي 
ويبدو أن الفكرة نالت إعجاب إليسا ومن 

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

دبي \ الزوراء :
 قالـت الفنانـة اإلماراتيـة الشابـة، فاطمـة 
الطائي، إن الساحة الفنية الخليجية والعربية 
بـدأت تتعـاىف من آثـار جائحة كورونـا والتي 
الحيـاة،  مجـاالت  كل  عـىل  بظاللهـا  ألقـت 
وعطلـت الكثري من األعمـال الدرامية واألفالم 

واملرسحيات.
وأضافت عـن تأثـر الدراما بالجائحـة : فيما 
يتعلـق بالدرامـا التلفزيونيـة أتمنـى أن يتـم 
استغـالل الوقت الحـايل يف ظل تقليـل القيود 
الصحيـة املفروضـة لكي نصـور أعمالنا قبل 
دخـول شـهر رمضـان املبـارك، ألن الظروف 
قـد تتغري يف أيـة لحظـة، وهذا قـد يطيل من 
عمليـة التصوير أو يتم تأجيـل العمل إىل أجل 
غـري مسمى، كما أنـي أتوقـع أن تتغري ميول 
الجمهـور يف املستقبل وربمـا رغبته تتجه إىل 
نوعيـة مسلسـالت مختلفة، السيمـا أن فرتة 
«كورونـا» غـرّيت مـن واقـع الكثرييـن ومن 

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

التلفزيونـي، وأعتقـد أن مراعـاة هـذا األمـر 
سيضيف تحديا أكرب لرشكـات اإلنتاج لتقديم 

أعمال درامية ناجحة يف الفرتة املقبلة.
اعمالهـا  يخـص  مـا  يف  الطائـي،  وأشـارت 
القادمة: لقد وصلتني نصوص سينمائية لعدد 
مـن املخرجني واملنتجني والتـي يتم التخطيط 
لتصويرهـا يف السنـة املقبلـة، ضمـن ظروف 
مالئمـة أكثـر، وسأعلـن التفاصيـل بمجـرد 
االتفاقات النهائيـة. مشددة عىل: أنها كفنانة 
لديها رسالة يجب أن تؤديها بالنصح واإلرشاد 
للجمهـور بـأن يأخـذوا الحيطـة مـن الوباء 
لكي يحمـوا أنفسهم ويحافظـوا عىل أرسهم 
ومجتمعهـم. الفتة اىل: أن لديهـا تفاؤال كبريا 
بـأن غمة «كورونـا» ستزول قريبـا، وستعود 

الحياة اىل طبيعتها.
وعـن تجربـة املنصـات الرقمية والتـي بدأت 
تستحوذ عىل اهتمام الناس وأصبحت تنافس 
شاشـات التلفزيون والسينما يف 
تقديم مسلسالت متنوعة 
لـم  جديـدة  وأفـالم 
تعـرض مـن قبل، 
هنـاك  قالـت: 

موجة واضحة جاءت قبيل ظهور املوجة األوىل 
لـ «كورونـا» هي «موجة املنصـات الرقمية» 
مثل «نتفليكـس» وغريها، وسيكون من املثري 
حقـا ان كانت تلك املنصـات ستتصدر اإلنتاج 
الرمضاني املتعـارف عليه يف شاشـة التلفاز، 
ولكـن ال أعتقـد أنها ستكـون العبـا منفردا، 
فشاشة التلفزيون تأثريها موجود والكثريون 

مرتبطون بها.

بإحـراج  السقـا  أحمـد  الفنـان  قـام 
مذيعـة أثناء إجرائها لقـاء تلفزيونيا 
معه، عـىل هامش حفـل افتتاح 
الدورة الرابعـة ملهرجان الجونة 
السينمائي. وضمن إشادة السقا 
مهرجانـات  إقامـة  عـن  للمذيعـة 
مهرجـان  مثـل  عامليـة  سينمائيـة 

”فينيسيـا“، رغم جائحة فـريوس ”كورونا“ 
املستجد، فقد أكد أن هذا ال يمنع من استمرار 
التقيد باإلجراءات االحرتازية الوقائية، ورضب 
مثاال لها أنه لو كان اللقاء يتم يف ظروف عادية 
لكان اقرتب منهـا وليس ابتعد عنها.وبصورة 
عمليـة، اقرتب أحمد السقا مـن املذيعة وجها 
لوجه قبل أن يعود إىل مكانه حيث يبتعد عنها 

وتقـف زوجتـه اإلعالمية، مهـا الصغري، التي 
حرضت معه حفل االفتتاح.وأثار ترصف أحمد 
السقا املفاجئ ضحـك املذيعة وكذلك زوجته، 
وعلقـت فضائية ”أون إي“ عىل ترصف السقا 
عـرب قناتهـا الرسمية عىل موقـع ”يوتيوب“: 
”السقـا دائما يبهرنـا يف كل لقاء له.. وهذا ما 

حدث يف مهرجان الجونة“.

الدائمـة االوىل للفنـان  بعـد أن أتاحـت اإلقامـة 
واملطرب وامللحن املغـرتب، مهند محسن، يف دبي، 
فرصـة اكـرب لالنتشـار واالنطالق يف عالـم الغناء 
واملوسيقـى، السيمـا انـه يتمتـع بصـوت جميل 
النفـاذ اىل ذوق  وموهبـة تلحينيـة قـادرة عـىل 
الجمهور، غادرها باتجـاه اإلقامة الدائمة الثانية 
يف العاصمة بروكسل ببلجيكا، حيث يجد وعائلته 

فرصة لالستقرار واالنطالق من جديد.
الفنـان مهنـد محسن من جيـل املطربـني الذين 
منحـوا األغنيـة العراقية لونا وطـرازا عذبا، ومنذ 
صغره احبه الجمهور ، فكان صوتا متميزا بعد أن 
درس املوسيقى وتعلم أرسارهـا، مؤسسا أرضية 

راسخة يف بورصة الغناء العراقي والعربي.
 يف هـذا الحـوار الذي جرى عن ُبعـد يكشف مهند 
محسـن عن جديـده القادم وطموحاتـه، وأرسار 

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

- جميل أن يكون لألغنية أرسار يف حزنها مع أنها 
نتـاج بيئة اجتماعيـة موروثة وغارقـة يف دالالت 
عميقـة.. والحزن يف األغنية العراقية ذو شـجون 
نفسية طبعت شخصية املواطن العراقي، واصبح 

ال يتذوق سوى هذا الطعم الحزين.. 
• بمعنى ذلك واقعا ؟

- أنـا ال ابصـم بهـذه الحقيقة، خاصـة أن الغناء 
العراقـي يتميز بالتنوع ما بـني الجنوب والشمال 
نتيجة تضاريس األرض املختلفة التي تؤثر بشكل 
مبارش عـىل التلوين يف الغناء، فهنـاك غناء املقام 
املعـروف بجـذوره األصيلـة كذلك اللـون الريفي، 
وهنـاك موجـة األغنية الحديثـة اآلن التـي بدأت 

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

- نعـم، كنت كذلـك، نحن جيل استفـاد كثريا من 
أصالـة الغنـاء العراقـي، إضافـة اىل أننـا درسنا 
الغناء واملوسيقى دراسة أكاديمية، وعىل يد اشهر 
الفنانني املعروفـني، وهم ذوو أفضـال علينا مثل 
فاروق هالل والراحل طالب القرغويل، لذلك فإنني 
اعتقد أننا امتداد لهم وغري متأثرين بموجة الغناء 
التي طرأت عىل ساحة الغناء يف بغداد واملحافظات 

والتي انحرصت فيما بعد بمطربني محدودين. 
• وماذا تشكل إقامتك يف بلجيكا اآلن؟  

- هي هجرة وإقامة استقـرار فقط، أوضاع البلد 
اليوم وقبل ذلك صعبة جدا، وكما تعرف إنني أقمت 
يف دبي سنوات طويلة جدا رغبة يف تطوير قدراتي 
واالنتشـار رسيعا عرب املحطـات الفضائية، وهذا 
ما كنـا نعاني منـه يف بغداد خالل فـرتة الحصار 
والحرب عىل العراق. كما أن دبي كانت ملتقى لكل 

املبدعـني من مطربني وشـعراء أغنية وموسيقى، 
وهـذا سوف يتيح فرصة لالتصال الرسيع وتالقح 

األفكار والتقدم بيشء جديد. 
• هل اختلف التوجه عند مهند محسن؟  

- الفنـان حينمـا يحـط الرحـال يف أي بلـد فإنـه 
سوف يتأثر بالبيئة والـذوق العام سواء يف الحياة 
أو املوسيقـى والغنـاء، وعليـه أن يستشـف هذه 
العالقـة ويعـزز مـن خاللهـا أسلوبـه الجديد يف 
التعامـل، أنا توصلت اىل هـذه القناعة ليس اليوم 
بـل منـذ سنـوات، أن طريقة الفنـان الناجح هي 
التـي تساعده عىل ولوج واهتمـام وسائل اإلعالم 

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

- ملـاذا ال تعتقد ذلك، ربما تطويـرا لهذه الجذور.. 
الغنـاء ليـس حالـة جامدة بـل متحركـة، الغناء 
العراقـي قريب جـدا للمستمـع العربـي، واقصد 
هنـا بالذات يف بلدان الخليـج العربي ربما لتشابه 
العادات والتقاليـد والبيئة واللهجة، وكلما حققنا 
وسيلـة هذا االنتشـار فإننا بالتأكيـد سوف نعزز 

جذورنا يف املستقبل.
• الغربة ومهند محسن هل كانت مؤملة ؟

- الغربـة ومرارتها وابتعادي عـن بغداد واختالف 
املكـان وتـرك العـراق والجمهـور بعـد الظروف 

الصعبـة التي مر به العـراق، كانت والتزال مؤملة، 
كمـا أنها أضافـت يل الكثري من األشـياء وتعرفت 
عىل أناس من غري العراقيني يف الخارج من الوطن 
العربي وكل خطوة من العالقات الخارجية أضافت 

اىل مسريتي الفنية وتعلمت ألحن الغربي كذلك .
• طموحك إذن؟ 

- أن اصـل للمواطن العربي يف كل مكان يف العالم، 
وطبيعي هذا ليس باليشء السهل ويحتاج اىل جهد 

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

أو مطرب؟ 
- حينمـا اختار النصـوص الشعريـة والتي أراها 
قريبة من نفيس، لتبدأ مرحلة التلحني بحيث امنح 
روحا جديدة للكلمة، وهذه التفاصيل الرقيقة هي 
امللتقى األخري يف حنجرتـي، أنا أتعامل مع األغنية 

أوال كملحن، واخترب صوتي بعد ذلك يف األداء.
•  وبما ذلك مع املطربني العرب؟ 

- بالتأكيـد، ألنني أضع اللحـن عىل مستوى قدرة 
أداء هـذا املطـرب أو ذاك، لقد غنـت يل ديانا حداد 
(يا ساكني الضعن) بأداء جميل، وكذلك للمطرب 
راشـد املاجد، وقد اشـتهرت األغنية بنطاق واسع 

جدا  ، ولدي مشاريع أخرى قادمة .
• أخريا .. كيف تقرا األوضاع يف العراق .. وهل أنت 

عائد اىل بغداد ؟
- األوضاع املأساوية التـي يعيشها العراق تحتاج 
اىل تكاتـف وجهـود كل أبنائه، عمـل املبدع يف هذا 
الظـرف صعب لكنه مهـم جداً، اذ يجـب عليه أن 
يعطي يف هذه املرحلـة اكثر من قبل، إذ أن األغنية 
العراقيـة والطرب العراقي جـزء مهم من ثقافات 

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 
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أهال بشهر رمضان شهر الربكة وااليمان.. ونحن نستقبل هذا الشهر 
الكريم ما احوجنا اىل االخالق والحكمة يف معالجة امورنا الحياتية، 
واعمالنا،  افعالنا  كل  واستذكار  النفس  مراجعة  اىل  احوجنا  وما 
ومن  االمور،  معالجة  يف  الخري  بعمل  وااللتزام   تقييمها  ومحاولة 
تكليف  وانها  زائلة  املناصب  بأن   القاطع  االيمان  مفرداتها  ضمن 
للشخص  يضيف  ال  االحوال   كل  يف  هو  فاملنصب  ترشيفا،  وليست 
السوي شيئا بقدر ما يضيف السوي لهذا املنصب اشياء، منها العلم 
والخربة لخدمة املجتمع الذي ينتمي اليه.. ويف كل االحوال ان فرض 
الرعية،  حكم  يف  الحل  هو  ليس  السلطة  لديمومة  الغاشمة  القوة 
لحل  االسلم  الطريق  هي  االيام  من  يوم  يف  تكن  لم  والعنف  فالقوة 
الكالم،  ورباط  الراجح..  والعقل  الحكمة  تحلها  ما  بقدر  املشاكل 
وملناسبة قرب حلول شهر رمضان املبارك هذا الشهر الفضيل، فما 
احرانا ان نتسامى عىل الذات، وان نكون بمستوى املسؤولية امللقاة 
عىل عاتقنا، خاصة اننا نستعد حاليا لخوض االنتخابات النيابية التي 
من املؤمل اجراؤها يف شهر ترشين االول املقبل.. ونطالب املرشحني 
لالنتخابات من منطلق االنسانية االلتزام باالخالق تجاه شعبهم، وان 
يكونوا متواضعني اذا كان يف العقل متسع ملعالجة املشاكل الحاصلة 
يف البالد بروح من االنفتاح والشفافية والتعقل ال بروح الديماغوجية 
يرتفع  ان  املفروض  من  شخص  فاملسؤول  الصبيانية،  والترصفات 
عن السيئات وان يكون بمستوى عقلية املحيطني به، وان يبتعد عن 
السحت الحرام بعد ان نفد صرب املواطنني بتحمل سيئاته، ورسالتي 
يحبه  الناس حتى  اىل محبة واسعاد وارضاء مطالب  ان يسعى  له  
عىل  واستعالئه  وجربوته  بتكربه  يتم  ال  ذلك  اىل  والسبيل  االخرون 
ينظر  من  لكأن  حتى  باله  وطول  صدره  بسعة  يتم  وانما  االخرين، 
اليه وهو يحمل هذه الصفات يكن له االحرتام والتقدير، وال يقول 
غري «الله يوفقه ويعيل مراتبه النه ابن حمولة»، وسحقا لكل من ال 
يلتمس الخري طريقا له يف الحياة العامة فال يستحق هذا امليسء غري 
عبئا  مكان،  أي  يشغله،  الذي  املكان  ويصبح  والتاريخ،  الناس  لعنة 
ومن  املقرفة..  اخالقه  عىل  الناس  ومذمة  عتب  غري  يلقى  وال  عليه 
ظواهر  من  املجتمع  يف  يحصل  ملا  الدقيق  ورصدنا  متابعتنا  خالل 
سلبية ضاعت فيها معالم القيم االنسانية وحلت محلها معالم القيم 
العبثية.. ان من يتوارى خلف املنصب هو يف قلق دائم عىل مكانه إذا 
ما ابعد عنه النه ربط شخصه بمنصبه الذي وصل اليه اما تزلفا او 
تملقا او خنوعا منفذا بكل دناءة اوامر رؤسائه لغاية الحصول عىل 
املنافع والسحت الحرام وليس النه يمتلك املقدرة والقدرة عىل تحقيق 
طموحات الجماهري، والسبب ان هؤالء تعاملوا مع املناصب عىل انهم 
حكام عىل الناس وليس علماء يوظفون عملهم من خالل منصبهم. 
أما من يملك العلم واملعرفة فهو حارض وموجود يف كل محفل سواء 
أكان يف املنصب او خارجه يرتبص بهم لينقض عليهم عندما تحني 
الساعة، ويف حينها ستكون املحاسبة قاسية الن العالم املبدع يبقى 
من  نتاجه  خالل  من  بارزا  اسمه  سندرج  والننا  يموت،  وال  اسمه 
الكتب واملؤلفات والبحوث، ويف ضوء ذلك يبقى اسمه حيا يف ذاكرة 
الناس وطالب املعرفة النه لم يكن مسؤوال تلوثت يداه بدنائة املنصب 
الذي شغله، وهذا هو االختالف بني مسؤول تخصص يف رفد املجتمع 
بثقافته وعلمه وبني مسؤول عبثي ال يحب إال نفسه ومن حوله من 
حاشية مرتزقة ومرتشني، حتى إن تم ذكره بعد عزله من املنصب، 
العالم والصالح فال  أما  اللعنة والذكر اليسء.  فال يبقى ذكر له غري 
يبقى له غري الذكر الحسن، وهذا هو الفرق بني مسؤول اتخذ املنصب 
الحرام  السحت  من  املادية  املكاسب  وتحقيق  والرفعة  للعلو  وسيلة 
النه  املجهول  غياهب  يف  مستقبال  اسمه  ويبقى  مالمة  اكثر  فيبقى 
عالم  بصفة  وليس  الناس  عىل  حاكما  بصفته  املنصب  مع  تعامل 
يف  محفورة  والعربة   يشغله،  الذي  املنصب  خالل  من  علمه  يوظف 
ذاكرة التاريخ، ومن يمتلك العلم واملعرفة فهو موجود يف ضمائر كل 
الناس، ويف كل محفل سواء كان داخله او خارجه.. فتباً لكل مسؤول 

أخطأ تقدير املوقف لجهالته التي سادت ثم بادت.

ال تزال قضية غسل األموال التي شغلت الرأي العام يف الكويت منذ 

الجدل من حني آلخر، فما يقرب من ٢٧ من مشاهري  تثري  شهور 

السوشيال ميديا متورطون بهذه القضية، ولكن هناك العديد من 

التطورات التي طرأت عىل أحداث القضية خالل الساعات املاضية.

كل  أموال وحسابات  التحفظ عىل  رفع  العامة  النيابة  قررت  فقد 

من فوز الفهد وفرح الهادي وجمال النجادة واإلعالمية حليمة 

بولند، بعد أن كّن ضمن املتوّرطني بقضية غسل األموال العامة 

التي أثارت الرأي العام يف الكويت خالل الفرتة املاضية.

للمحامية  بولند رسالة شكر خاصة  ووجهت حليمة 

التي  البحر،  فيصل  مريم  قضيتها،  تولّت  التي 

فرتة  مدار  عىل  برباءتها  الخاصة  األدلّة  قّدمت 

التحقيقات.

الذي  بوتيكات  اإللكرتوني  املتجر  أما 

بالقضية،  املتورطني  ضمن  كان 

قرار  عىل  أيضاً  حصل  فقد 

قضية  يف  تورطه  استبعاد 

وأُنهيت  األموال،  غسل 

تماماً،  معه  التحقيقات 

حيث دامت ثمانية أشهر، 

الرسمي  بيانه  أصدر  فقد 

ورشكاءه  عمالءه  ليشكر 

هذه  يف  سانده  من  وكل 

أخرياً،  بها  مر  التي  األزمة 

التهنئة  أحالم  امللكة  ووّجهت 

عىل  الرسمي  حسابها  عرب  لهم 

تثق  كانت  أنها  سناب شات مؤكدًة 

برباءتهم، فهي تعرفهم جيداً وتتعامل 

معهم عن قرب وتثق بنزاهتهم.

والقضية حالياً يف مراحلها النهائية بعد فرتة 

طويلة من التحقيقات املستمرة التي ضمت أسماء 

الهراز  وشفاء  الشهري  يعقوب  بينها  من  عديدة، 

التحقيقات  زالت  ومريم رضا ومشاري بويابس، وما 

مستمرة.

تتسم الجلسة بني كندة علّوش وصبا مبارك بالكثري 
التي  املوضوعات  مختلف  يف  والرصاحة  العفوية  من 
برنامج  من  الحلقة  هذه  يف  النجمتان  تناقشها 
 .MBCبرصاحة مع كندة علّوش وصبا مبارك» عىل ١»
يف  غرّيت  وكيف  األمومة  عن  كندة  تتحدث  البداية  يف 
وأولوياتها،  الحياة  إىل  نظرتها  وبّدلت  شخصيتها 
ذي  من  تهوراً  وأقل  جدية  أكثر  باتت  أنها  إىل  مشرية 
أيضاً،  األمومة  مع  تجربتها  صبا  تشارك  كذلك  قبل. 
والتعامل مع شاب ال يزال يف مرحلة املراهقة، وكيف 
متهّورة،  كانت  بعدما  وتأملية،  جّدية  أكثر  أصبحت 
متّرسعة، وعشوائية أكثر قبل األمومة.وتتوقف صبا 
عند معاناتها مع االكتئاب يف السنوات األخرية، الفتة 
النفيس،  املرض  تجاه  املجتمع  يف  الوعي  أهمية  إىل 
الفرد،  حياة  من  جزءا  أحياناً  االكتئاب  يكون  وكيف 
عن  كندة  تتحّدث  وقت  يف  معه.  للتعايش  فيضطر 
األوبئة...)،  (الحروب،  الخارجية  الحياة  قسوة 
وكيف تدفعها هذه األمور إىل الهروب داخل فقاعتها 
األمور  عن  البحث  ومحاولتها  والعائلية  الشخصية 
البسيطة التي تسعدها والحفاظ عليها.أما يف املجال 

العميل، فتشري صبا مبارك إىل جرأة شخصيتها 
يف حلقة «الناحية الثانية» من مسلسل «نمرة 

اتنني»، التي رآها الكثريون إشكالية ومثرية 
التساؤالت  من  الكثري  وتطرح  للجدل، 

املجتمع  يف  العاطفية  العالقات  عن 
عمالً  كنده  وتشارك  العربي. 

«ّيض  هو  النساء  يف  بقوة  أثر 
مشكلة  تناول  الذي  القمر»، 

وكيف  اإلنجاب،  يف  التأخر 
تفاعلت معها النساء من 
خالل رسائلهن الكثرية. 
املزيد  فمع  الختام،  أما 
من الرصاحة والكثري من 

برنامج  املفاجآت.ُيعرض 
علوش  كندة  مع  «برصاحة 

 ،MBC١ عىل   مبارك»  وصبا 
الساعة   ،٢٠٢١ أبريل   ١١ األحد 

غرينتش،  بتوقيت  مساًء   ٠٧:٠٠
١٠:٠٠ ليالً بتوقيت السعودي.

بعد منافسات استمرت ١٢ أسبوعاً، ُتّوج عيل 
بموسمه  آيدول»  «عراق  برنامج  بلقب  ليو 
األول عىل «MBC العراق»، وبعقد مع رشكة 
وفيديو  أغنية  إلنتاج  ريكوردز»  «بالتينوم 
نسبة  أعىل  عىل  حصل  قد  ليو  وكان  كليب.. 
نارية  تحديات  بعد  الجمهور  من  تصويت 
خاضها مع مصطفى سمري وحسني فلك. ويف 
للفوز،  سعادته  عن  ليو  أعرب  السياق،  هذا 
بكثافة،  له  صوت  الذي  الجمهور  شاكراً 
تحديا  إيل  بالنسبة  كانت  «الحياة  وأضاف 
حلمي  وراء  دائماً  فسعيُت  الطفولة،  منذ 
كل  أدعو  النجاح،  أساس  هو  السعي  وهذا 
صاحب موهبة أالّ يتخىل عن حلمه ويستمر 
وختم  تحقيقه».  من  يتمكن  حتى  بالسعي 
قائالً: «أتمنى أن أكون قد مثلت العراق أفضل 
تمثيل، وأن أتمكن مستقبالً من ترشيف فّنه 

العريق وتقديمه بأفضل صورة».
لوحات غنائية عّدة، قدمها  الحلقة  وتخلّلت 

أعضاء لجنة التحكيم حاتم العراقي، ورحمة 
رياض، وسيف نبيل عىل املرسح. كذلك قّدم 
سمري  ومصطفى  ليو  عيل  الثالثة  املتأهلون 
وحسني فلك، ومعهم غسان بريسم ومحمد 

أُعّد  الذي  احنا»  «هذولة  أوبريت  سجاد، 
خصيصاً للحلقة الختامية، من كلمات كريم 
داني  وتوزيع  بدر،  عيل  وألحان  العراقي، 

الحلو.

عن  نبيل،  سيف  العراقي،  الفنان  كشف 
األعمال  من  مجموعة  لجمهوره  تحضريه 
ويقوم  تصويرها،  من  انتهى  التي  الجديدة 
حالياً بوضع اللمسات النهائية عليها، وذلك 
الشاب  واملخرج  املاروق،  سعيد  املخرج  مع 
دان حداد، واعداً محبيه بأنها أعمال ستكون 
«إن  نبيل:  سيف  سابقها.وقال  من  أقوى 
من  كانت  أيدل»  «عراق  برنامج  يف  تجربته 
يستعد  «أنه  مبيناً  املهنية»،  التجارب  أجمل 

لتكرار هذه التجربة يف املواسم املقبلة».
وبنّي نبيل أن ال مانع لديه من خوض تجربة 
مناسبة،  عروض  له  تقدمت  إذا  تمثيلية 

مؤكداً أنه تلقى العديد من العروض، لكن لم 
يجد نفسه يف أي دور حتى اآلن.

الجمهور  لكن  بكثرة،  وراد  األمر  وأضاف» 
األفضل، وال  األعمال  تقديم  إىل  دائماً  يحتاج 
عىل  للحصول  ولكن  ظنه،  تخييب  نستطيع 
(سيف  شخصية  أجد  الذي  املناسب  الدور 
نبيل) به، سأصب تركيزي كامالً عىل األعمال 
طقوسه  الكليبات».وعن  وتصوير  الغنائية 
يقيض  أنه  نبيل  سيف  أشار  الرمضانية، 
معترباً  وأصدقائه،  عائلته  مع  وقته  معظم 
مضيفاً  والتأمل»،  للذات  العودة  «شهر  إياه 
بني  يومياتي،  تفاصيل  تختلف  «ال  بالقول: 

العمل والرياضة، نضيف اليها الجمعات عىل 
اإلفطار والسحور مع األصدقاء املقربني».

أما عن األعمال واملسلسالت التي يشاهدها يف 
شهر رمضان، فقال: «إنه يلتفت للعمل أكثر 
اإلعالنات  خالل  من  «أنه  مبيناً  نوعه»،  من 
واعدة  األعمال  تبدو  التي ُطرحت  الرتويجية 

حتى اآلن بحسب تعبريه».
أغنية  نبيل  سيف  أعمال  آخر  أن  إىل  يشار 
مطلع  يف  طرحها  التي  اني»  اروح  «فدوه 
«يوتيوب»،  عىل  الخاصة  قناته  عرب  العام 
الجابوري،  محمد  وكتبها  ألحانه،  من  وهي 

والفيديو كليب من إخراج حسني شعالن.

مجدداً  ضجة  زاهر،  أحمد  املرصي،  الفنان  أحدث 

بسبب مقطع فيديو تناقله عدد من الحسابات 

الصور  تبادل  تطبيق  عىل  الناشطة 

ليىل  ابنته  مع  فيه  وظهر  (إنستغرام) 

من  األغنيات  إحدى  يصاحبان  وهما 

طريق تحريك الشفاه والرقص.

املقطع  مشاهدي  عدد  أن  ورغم 

وصل إىل أكثر من ٦٥ ألفاً يف ساعات 

لسيل  وابنته  املمثل  تعرّض  قليلة، 

الكثري من  االنتقادات، حيث رأى  من 

بشكل  يظهران  باتا  أنهما  املتابعني 

حضورهما  يستهلك  هذا  وأن  متكرر، 

وطرافتهما.

ومما جاء يف التعليقات عىل أحد تلك الحسابات: 

أوي»  استهلكوا ظهورهم  بحبهم بس  أنا  «رصاحة 

و»كرب واستخف مو الزم االستظراف» و»طيب معقول هي ما 

تعرف إن دمها ثقيل ألن فعالً ترصفاتها ودمها ثقيل» و»بقوا يظهروا 

كتري أوي الزم يخففوا ظهور عشان الناس متزهقش».

من  موجة  أثار  قد  كان  زاهر  أحمد  أن  إىل  ُيشار 

املشاهد  بشأن  ترصيحاته  بسبب  الجدل 

إنسان  «أنا  قال:  والُقبالت، حيث  الساخنة 

خطوط  عىل  بناتي  ومرّبي  رشقي 

الـ(بوس)  فمشاهد  معينة،  حمراء 

جارية،  سيئة  الساخنة  واملشاهد 

صاحبها  حياة  يف  جارية  وهتفضل 

عمري  وأنا  وأحفاده،  والده  وحياة 

ما  وزي  ساخنة  مشاهد  قّدمت  ما 

عملت القيود دي لنفيس بناتي برده 

عندهم نفس القيود».

إلهام  القديرة  الفنانة  عليه  ورّدت 

األمور  نخلط  أال  «»يجب  قائلًة:  شاهني، 

ببعضها، ويجب أال يتكلم كل شخص بأمور ال 

يفهم فيها».

وأضافت» لو أنت ال تحرتم الفن وأهل الفن، فمن األفضل ترك 

داخل  دينية  آراء  يطلقون  من  أحب  ال  وأنا  معهم،  تكون  وال  املهنة 

الفن، هذا يشء وذلك يشء آخر».
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كشـفت منصة موقـع التواصل اإلجتماعي (فيس بـوك) عن مجموعة من 
األدوات الجديدة ملساعدة املستخدمني عىل االحتفال بشهر رمضان الكريم، 

الذي يتأثر مرة أخرى بقيود فريوس (كورونا) يف جميع أنحاء العالم.
وتكتسـب امليزات املوجودة عـرب التطبيقات االجتماعيـة أهمية متزايدة يف 
تسـهيل االتصـال واالحتفال خالل الشـهر الكريم يف ظل وجـود العديد من 

األشخاص الذين ال يزالون غري قادرين عىل التجمع جسدًيا.
وتدعـو (فيس بوك) هذا العام أكثر من ملياري شـخص يحتفلون بشـهر 
رمضان عىل مسـتوى العالم لتكريم الشـهر الكريم من خالل وسـم شـهر 

.MonthofGood# الخري
ويمكـن للناس أيًضا مشـاركة أعمالهـم الخريية والتواصـل مع األصدقاء 
والعائلة خالل الشـهر الفضيل، وتبًعا لذلك أطلقت (فيس بوك) دليالً جديًدا 
ملسـاعدة الناس عىل االحتفال بشـهر رمضان، مع 30 فكرة ملبادرة شـهر 

.MonthofGood# الخري
وتتعاون (فيس بوك) عىل مدار شهر رمضان مع صناع املحتوى واملجتمعات 
والنارشيـن واملنظمـات غـري الحكومية لتسـليط الضوء عـىل أولئك الذين 
ُيحدثون تأثريًا إيجابًيا يف املجتمعات ويلهمون اآلخرين لفعل اليشء نفسه.

ويشـارك املبدعون من جميع أنحاء العالم عرب (إنستغرام) لحظات خاصة 
مـن احتفاالتهم بشـهر رمضان مـن خالل سلسـلة من مقاطـع الفيديو 
املبـارشة عىل مدار الشـهر، التي تسـلط الضوء عىل مجموعـة متنوعة من 
أصوات املسـلمني، وذلك باإلضافة إىل محتوى وسـم #MonthofGood عرب 

(انستغرام).
وباإلضافـة إىل ذلك، يمكن ألولئك الذين يتطلعـون إىل تقديم تربعات خريية 
أو دفـع الزكاة خالل الشـهر اللجوء إىل (فيس بوك) و (إنسـتغرام) للعثور 
عـىل املنظمات غـري الربحية، مثـل: رحمة العامليـة، واملفوضية السـامية 
لألمم املتحدة لشـؤون الالجئني، وفريق ملهم التطوعي، ومؤسسـة الزكاة 
األمريكيـة، إىل جانـب آالف الجمعيات الخريية التـي تجمع التربعات خالل 
شهر رمضان لتقديم سالل غذائية وإمدادات وإغاثة طارئة ملن هم يف أمس 

الحاجة إليها يف جميع أنحاء العالم.
ويمكن لألشخاص االسـتماع إىل محادثات السحور املبارشة، وهي سلسلة 
عاملية يسـتضيفها املبدعون يف جميع أنحاء اململكة املتحدة وآسيا والرشق 
األوسط وشمال إفريقيا وتضم محادثات أسبوعية حول موضوعات ترتاوح 

من الطعام والصيام إىل الصحة العقلية والرفاهية.

أطلق املركز الوطني اإلرشادي السعودي لألمن السيرباني، التابع للهيئة 
الوطنية لألمن السيرباني، تحذيرا بدرجة ”شديدة الخطورة“ من تطبيق 

الرتاسل الفوري األشهر يف العالم ”واتسآب“.
وأوضح املركز السـعودي، يف بيان رسمي، أنه ينبغي تحميل التحديثات 
األمنية الجديدة لتطبيق ”واتسآب“، ألنها تعالج اختالالت أمنية ”عالية 

الخطورة“.
وقـال املركز: ”يف حالـة عدم تحميل تحديث واتسـآب، فـكل قطاعات 
الجهـاز واملسـتخدمني سـتكون مسـتهدفة، ألنهـا قد تكـون عرضة 
لالسـتغالل مـن قبل املتطفلـني والقراصنة، والقيام بـأي تعديالت غري 

مرصح بها، وكذلك تجاوز سعة الذاكرة العشوائية (رام)“.
وأوضـح أن ذلك الخطـر موجود يف إصـدارات ”واتسـآب“ عىل نظامي 

تشغيل ”أندرويد“ و“آي أو إس“، وكذلك نسخة ”واتسآب بزنس“.

الصينيـة  لينوفـو  رشكـة  قامـت 
بإطـالق الهاتـف الثانـي مـن طراز 
”ليغون دول“، الذي سيكون مكرسا 
أللعاب الفيديـو، وكانت الرشكة قد 
أطلقت العام املايض النسـخة األوىل 
مـن هذا الهاتف تحت اسـم ”ليغون 

فون دول 1“.
وتحمل النسـخة الثانية من الهاتف 
اسم ”ليغون فون دول 2“، وما يميز 
هذه النسـخة احتواؤها عىل ميزات 
جديدة تجعل ممارسة ألعاب الفيديو 
أكثـر متعـة، حيـث تبلـغ مسـاحة 
الشاشـة 6.9 إنـش، وهي مسـاحة 
تزيـد عن تلـك املوجودة يف النسـخة 

األوىل، وتغطي واجهة الحاسوب.
بوجـود  الجديـد  الجهـاز  وينفـرد 

بطاريتني عىل جانبي خلفية الهاتف، 
مع وجود منفذيـن مخصصني لـ ( 
USB)، ومدخلـني آخرين للشـحن، 
لطمـنئ البعـض الذي قـد يقلق من 
وجـود بطاريتـني، ويمكنـه إعـادة 
30 دقيقـة  %100 خـالل  الشـحن 

فقط.
ويعمـل هاتـف ”لينوفـو“ بنظـام 
تشـغيل ”أندرويد“، ورغم أن الهدف 
األسـايس منـه ألعـاب الفيديـو، إال 
أن بوسـعه أداء مـا تقـوم بـه بقية 
الهواتـف، حيـث يبدأ سـعر الهاتف 
الجديد من 950 دوالرا أمريكيا بسعة 
تخزين تبلغ 256 غيغابايت، ويرتفع 
السـعر كلما زادت املزايا املوجودة يف 

الهاتف.

 (Signal) سـيغنال  تطبيـق  كشـف 
للمراسـالت املشفرة عن اختبار ميزة 
املدفوعـات الجديـدة داخـل اململكـة 
املتحـدة، يف خطوة أخرى لجذب مزيد 

من املستخدمني.
التطبيـق يف بيـان لـه: ”إنـه  وقـال 
سـيتم طرح أحدث إصدارات سيغنال 
عـىل  تحتـوي  والتـي   ، التجريبيـة 
تحسـينات يف األداء، وعـدد كبـري من 
إصالحات األخطاء، وتحسـينات عىل 

إعدادات كتم الصوت“.
وأضاف البيـان“ إن اإلصدار يتضمن 
سـيغنال  مدفوعـات  ميـزة  أيضـا، 
تمكـن  التـي   ،(Signal Payment)
وتسـلم  إرسـال  مـن  املسـتخدمني 
املدفوعات التي تركز عىل الخصوصية 
بسهولة مثل إرسال أو تلقي رسالة“.
وأوضح التطبيق أنه يريد أن تتمتع تلك 

امليزة بالخصوصية والرسعة، وتعمل 
بشـكل جيد عىل األجهـزة املحمولة، 
حيث تمت إضافة بروتوكول ”موبايل 
كويـن“، الـذي يمتلك عملـة خاصة 

تسمي موب.
املسـتخدم  فـإن  البيـان  وبحسـب 
سـيكون بحاجـة إىل ربـط محفظـة 
موبايـل كويـن بالتطبيـق، ومـن ثم 
يسـتطيع إرسال األموال إىل األصدقاء 
والعائلـة، وتلقي األموال منهم وتتبع 
الرصيـد ومراجعـة سـجل املعامالت 

بواجهة بسيطة.
وأكد عـىل عدم قدرة (سـيغنال) عىل 
الوصول إىل بيانات املعامالت املختلفة 
للمسـتخدمني، مشـريا إىل اسـتعداد 
التطبيـق عىل التوسـع يف تلـك امليزة 
بعد استقبال التعليقات داخل اململكة 

املتحدة.
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