
لندن/ متابعة الزوراء:
دعـا رئيس الـوزراء الربيطانـي، بوريس 
يف  البقـاء  إىل  الربيطانيـني  جونسـون، 
واآلخريـن  أنفسـهم  وحمايـة  منازلهـم 
من اإلصابـة بمـرض كوفيـد19-، بينما 
باتت املستشـفيات عىل وشك بلوغ أقىص 
طاقاتها االسـتيعابية، أعلنت مدينة لندن 
تعبئة لألجهزة العامة يف مواجهة انتشـار 
”خارج عن السـيطرة“ لفـريوس كورونا 
يف  جونسـون،  بوريـس  املسـتجد.وقال، 
تغريـدة عـىل حسـابه الخـاص يف تويرت: 
”تتعـرض مستشـفياتنا لضغط أكرب من 
أي وقت آخـر منذ بداية الوباء، وتسـتمر 

بمعـدل  باالرتفـاع  اإلصابـة  معـدالت 
الوزراء  بالخطر“.وأضـاف رئيـس  ينـذر 
الربيطانـي: ”لقد منحنا طرح اللقاح أمال 
متجـددا، ولكن مـن األهمية بمـكان اآلن 
أن نبقـى يف املنزل ونحمي هيئة الخدمات 
الصحيـة الوطنية وننقـذ األرواح“.وتأتي 
دعوة جونسـون بعد يوم من إعالن عمدة 
لنـدن، صـادق خـان، حـال الطـوارئ يف 
العاصمـة الربيطانيـة بعـد تزايـد حاالت 
اإلصابة بفـريوس كورونا. وأعلن خان أن 
”الوضـع يف لندن حرج حاليا مع انتشـار 

خارج عن السيطرة للفريوس“. 

بغداد/ الزوراء:
امـس  والبيئـة،  الصحـة  وزارة  اعلنـت 
السـبت، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 
كورونا املسـتجد يف العـراق، وفيما اكدت 
تسـجيل  907 اصابات جديدة و4 وفيات 
دائرتـي  حـددت  حالـة،   1965 وشـفاء 
صحة الرصافـة والكرخ التوزيع الجغرايف 

لالصابات حسب املناطق.وذكرت الوزارة يف 
بيان تلقت ”الزوراء“: ان عدد الفحوصات 
املختربية ليوم امس: 29611، ليصبح عدد 
الفحوصـات الكليـة: 4836843، مبينـة 
انه تم تسـجيل  907 اصابـات جديدة و4 

وفيات وشفاء 1965 حالة.

بغداد/ الزوراء:
هنأت الرئاسـات الثالث وزارة الداخلية 
بجميع تشـكيالتها يف ذكرى تأسـيس 
الرشطة العراقية الـ 99، فيما اكدت ان 
الواجبات املناطة لقـوى االمن الداخيل 

تستدعي بذل الجهود لالرتقاء بها.
لرئيـس  اإلعالمـي  املكتـب  وذكـر 
الجمهورية يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن 
”الرئيس صالح هنـأ الرشطة العراقية 
بجميـع تشـكيالتها وصنوفها وجميع 
منتسـبيها، ضباطاً ومراتب، بمناسبة 
لتأسيسـها“.وقال  السـنوية  الذكـرى 
صالح حسب البيان: إن ”هذه املناسبة 
تدعونا السـتذكار التضحيـات الكبرية 
التـي قدمتهـا تشـكيالت الرشطة من 
أجل أمـن املواطنـني والسـهر لحماية 
األمن الداخيل وتعزيز االستقرار يف البلد، 
وكذلـك دورهـم املسـاند يف الحرب عىل 
داعش اإلرهابي، إىل جانـب املهام التي 
يضطلعون بهـا يف التخصصات املعنية 
بتوفـري الخدمات املطلوبـة للمواطنني 
يف يومياتهـم ومعامالتهم“.وأضاف أن 
”الواجبات املناطة عـىل عاتق الرشطة 
والتضحيـات التي يقدمونها يف سـبيل 
املواطنـني، تسـتدعي بـذل الجهود من 
أجل االرتقاء باملستوى املهني والتدريبي 

والقانونـي، وتوفـري أفضـل الوسـائل 
والتجهيزات الرضورية وبما يسـهم يف 
تسهيل وتطوير مهام عملهم، ومواكبة 
التحديـات الجسـيمة التـي ترافق أداء 

واجباتهـم، ويوفـر أفضـل الخدمـات 
للمواطنني“.وعـرب رئيـس الجمهورية 
عـن ”أحـّر التمنيـات للجميـع بالخري 
والسالم، والرحمة لشهداء الرشطة وكل 

االحرتام والتقدير لعوائلهم“.من جهته، 
ذكر رئيس مجلس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمي، يف كلمة خالل احتفالية عيد 
الرشطـة العراقيـة 99 وتخـرج الدورة 

التأهيليـة 27 للمعهـد العـايل للتطوير 
األمني واإلداري، واالستعراض لقطعات 
وزارة الداخلية بهذه املناسـبة: نحتفل 
اليوم بذكرى تأسيس الرشطة العراقية 
البطلة، 99 عاما من العطاء واإلنجازات 
والتضحيات“.واضـاف يف بيـان ملكتبه 
تلقته ”الـزوراء“: أحييكم أيها األبطال 
يف قواتنا األمنية البطلة ويف كل مفاصل 
وزارة الداخليـة يف هـذه املناسـبة التي 
تمثل عنـوان الدولة واملرشوع الوطني.
يقـّدرون  العراقيـني  ان  اىل:  واشـار 
عاليا التضحيات الكبـرية التي قدمتها 
شـهداء  الداخليـة،  وزارة  مؤسسـات 
الداخلية هم شـهداء العـراق ورموزه، 
وسنقف كعراقيني كل يوم مقّدرين تلك 
التضحيات التي قادت اىل حماية العراق 
وتحريـر أرضـه مـن براثـن عصابات 
ان هنـاك  اإلرهابية.واوضـح:  داعـش 
محطات كبـرية يف عمل الداخلية ال يتم 
أخذها بحجمها الحقيقي.. األمن املحيل 
ومطـاردة عصابات الجريمـة املنظمة 
واملخـدرات وتأمـني املناطق وتسـهيل 
معامـالت البطاقة املوحـدة والجوازات 
وغريها، كلها نشـاطات كبرية وجهود 

جبارة تؤتي ثمارها عىل األرض.
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بغداد/ الزوراء:
اعربت وزارة الخارجية عن اسـتغرابها 
قـرار الخزانـة االمريكيـة بحـق رئيس 
هيأة الحشـد الشـعبي فالـح الفياض.
وقالـت الـوزارة يف بيـان : انهـا ”ُتعرُِب 
عـن إسـتغرابها من القـرار الصادر عن 
الخزانـة األمريكّية بحـقِّ فالح الفّياض 

رئيس هيأة الحشـد الشـعبّي“، مؤكدة 
ان ”القـرار مّثَل مفاجـأة غري مقبولة“.
واشـارت اىل انهـا ”سـُتتابع بعناية مع 
اإلدارِة الحاليـة والجديـدة يف واشـنطن 
جميـع القـرارات الصـادرة عـن وزارة 
الخزانـة االمريكّية بحقِّ أسـماٍء عراقّية 

والعمل عىل معالجة تبعاِت ذلك“.

الرياض/ متابعة الزوراء:
بـن  سـلمان  السـعودية،  ملـك  تلقـى 
عبدالعزيز آل سـعود، يف نيـوم، الجرعة 
األوىل مـن لقـاح كورونا.وشـكر وزيـر 
الصحـة، الدكتـور توفيـق بـن فـوزان 
الربيعـة، خـادم الحرمـني الرشيفـني، 
الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة 
املواطـن واملقيم عـىل أرض اململكة منذ 
بداية الجائحة وحتى اآلن.وقال الربيعة: 
”اليوم تلقى خـادم الحرمني الرشيفني، 
اللقـاح حرصـاً منه - سـلمه الله - عىل 
الوقاية من هذا الفريوس، وهذه املبادرة 
منه تأكيد عىل أن سياسة اململكة تكمن 
يف الوقاية دائما قبل العالج“.يشار إىل أن 
املتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، 
محمد العبدالعايل، كان كشـف يف مؤتمر 

صحفـي، الخميـس، عـن رصـد حاالت 
مصابني بفريوس كورونا املتحور.وقال: 
”رصدنـا 10 حاالت ملصابـني بتحورات 
الفـريوس مؤخـرا، وقـد تتبعنـا كافـة 
املخالطـني لهـؤالء، ولـم تتبـني إصابة 
أحـد منهم“.إىل ذلك، شـدد عىل أن تحور 
الفريوس التاجي مسـتمر منذ ظهوره، 
وقد رصد العلماء واالختصاصيون آالف 
التحورات عىل مدى السـنة املاضية.ويف 
مـا يتعلق باللقاحـات يف اململكة، أكد أن 
أكثر من مليون شخص سجلوا للحصول 
عىل اللقاح، مضيفا أن أكثر من 137 ألفا 
خضعوا حتى اآلن للتطعيم.أما بالنسبة 
للجـواز الصحـي، فأعلـن أنه دشـن يف 
السعودية، مشددا عىل أنه سيساعد عىل 

مواجهة الجائحة.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
شـن الرئيس األمريكي املنتهية واليته، 
دونالـد ترامـب، هجوما عـىل ”تويرت“  
بعد تعليق حسـابه بشكل دائم، مؤكدا 
أن هـذا اإلجراء لن يجعله يصمت.وقال 
ترامـب يف بيان نـرشه البيـت األبيض، 
وظهـر كذلك عىل ”تويـرت“ قبل أن يتم 
حذفه عـىل الفور من قبل ”تويرت“: ”ال 

يمكنك إجبارنا عىل السكوت!“.وأضاف 
ترامب يف البيان: ”لقد توقعت أن يحدث 
هذا.. نحـن نجري محادثات مع العديد 
من املواقع األخرى وقريبا سيكون لدينا 
إعالن كبري.. نحن أيضا ندرس إمكانية 
إنشـاء منصتنـا الخاصة يف املسـتقبل 
القريب“.وتابـع ترامب: ”تويرت يميض 
إىل أبعـد من ذلك يف حظر حرية التعبري، 

واليـوم ينسـق العاملـون يف تويرت مع 
الراديكاليني  الديمقراطيني واليساريني 
إلزالة حسـابي من املنصة إلسـكاتي“.

وقال الرئيـس األمريكي املنتهية واليته 
إن ”تويرت ليس له عالقة بحرية التعبري. 
إنهـم يروجـون فقـط ملنصة يسـارية 
راديكاليـة تسـمح لواحـد مـن أكثـر 
الناس رشا يف العالم بالتحدث بحرية“.

وكان موقـع تويرت قرر تعليق حسـاب 
ترامـب،  دونالـد  األمريكـي،  الرئيـس 
بشـكل دائم خشـية ”حدوث املزيد من 
التحريض عـىل العنف“.وأضاف  تويرت 
أن القـرار اتخـذ ”بعد مراجعـة دقيقة 
-rea  للتغريـدات األخرية من حسـاب

املحيـط  والسـياق   @DonaldTrump
بها“.وكان حسـاب ترامـب عىل تويرت 

قد أُغلق يف وقت سـابق ملدة 12 ساعة.
وقال املوقع حينها إنه سـيعلّق حساب 
ترامب ”بشـكل دائـم“ إذا خرق قواعد 
املنصة مـرة أخرى.ويأتي ذلـك بعد أن 
غرد ترامب بعدة رسـائل، يوم األربعاء 
املـايض، وصف فيها األشـخاص الذين 
اقتحمـوا مبنـى الكابيتـول األمريكـي 

بأنهم ”وطنيون“.

الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت لجنة االمن والدفاع النيابية عن خطط 
حكومية لتسـليم امللـف االمنـي يف مراكز املدن 
واملحافظـات اىل وزارة الداخلية، وفيما شـددت 
عىل رضورة تطوير قدرات الرشطة املحلية، اكد 
خبري اسـرتاتيجي ان املؤسسـة االمنيـة تحتاج 
اىل الجهـد التقني لتتمكن من اسـتعاضة الجهد 
العسكري يف مراكز املدن.وقال عضو لجنة االمن 

والدفـاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، يف 
حديث لـ»الـزوراء»: ان قوات الرشطة بمختلف 
صنوفهـا كالرشطـة االتحاديـة والـرد الرسيع 
وغريها، قـادرة عىل مسـك االرض باعتبار انها 
قاتلـت، واثبتت جـدارة يف معاركهـا ضد تنظيم 
داعـش االرهابـي وتحريـر املناطق.واضاف: ان 
الرشطـة املحلية ما زالت تحتاج اىل العمل الكثري 
من اجـل تطويـر قدراتهـا. مبينا: انـه تم فتح 

التطوع اىل الرشطة املحلية يف فرتة من الفرتات، 
وتم تطويع عدد كبري من دون تدريب.وشدد عىل 
وزارة الداخليـة والقائد العام للقوات املسـلحة 
االلتفات اىل الرشطة املحلية من خالل تقديم كل 
الدعم والتدريب والتسـليح، ودمج قسـم منهم 
مع القـوات القتاليـة يف وزارة الداخلية.واشـار 
اىل: ان هناك خططا لدى الحكومة بتسليم امللف 
االمنـي يف مراكز املـدن واملحافظـات واالقضية 

والنواحـي اىل القـوات التابعة لـوزارة الداخلية. 
مؤكـدا رضورة سـحب الجيش اىل خـارج املدن 
لكي يصبح امللـف االمنـي اىل الرشطة بمختلف 
صنوفها.مـن جهته، رأى الخبري االسـرتاتيجي، 
احمد الرشيفي، ان قـوات وزارة الداخلية لديها 
القـدرة عىل مسـك االرض، مؤكدا ان املؤسسـة 

االمنية تحتاج اىل التطوير.

الزوراء/ يوسف سلمـان:
جلسـته  يف   ، النـواب  مجلـس  انهـى 
املسـائية التي عقدها امس السـبت ، 
القـراءة االوىل ملرشوع قانـون املوازنة 
العامـة االتحادية لجمهوريـة العراق 
للسـنة املالية ٢٠٢١.ووافقت رئاسـة 

نيابـي  طلـب  عـىل  النـواب  مجلـس 
رسـمي مرفقـا بتواقيـع ١٠١ نائبا ، 
الدراج القـرار ٣١٥ يف املوازنـة العامة 
االتحادية ٢٠٢١ ، وكذلك اضافة كافة 
العقود واملحارضيـن واالجراء يف كافة 
الوزارت ضمـن املوازنة ، حيث وجهت 

هيئة الرئاسـة ، اللجنة املالية النيابية 
باعتماد الطلب النيابي ، الذي يتضمن 
ايضـا اضافـة فقـرة يف املوازنـة تلزم 
وزارتي الدفاع والداخلية ووزارة املالية 
بتحويـل منتسـبي وزارتـي ( الدفـاع 
و الداخليـة ) اصحـاب الشـهادات ( 

البكلوريوس - الدبلـوم ) اىل موظفني 
مدنيني وحسب اختصاصاتهم يف كافة 
املالية  اللجنـة  الوزارات.كمـا عقـدت 
النيابيـة ، اجتماعـاً مغلقـا ناقشـت 
فيه مـرشوع قانـون املوازنـة العامة 
االتحادية لعام ٢٠٢١ .واشارت اللجنة 

اىل مجموعة من النقاط االساسـية يف 
فقـرات قانون املوازنة ، أهمها نسـبة 
الكبرية واالسـتقطاعات  املـايل  العجز 
املفروضة عىل رواتب املوظفني وحجم 

التخصيصات املالية للمحافظات .
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إندونيسيا / متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة النقل اإلندونيسية، امس السبت، تحطم طائرة 
تابعة رشكة الخطـوط الجوية ”رسيويجايا“ االندونيسـية 
بالقـرب من جزيرة الكي، فيمـا أكدت البحرية أنه تم تحديد 
مكان تحطم الطائرة وسـتبارش فرق االنقاذ عمليات البحث 
عـن ناجني.وقـال وزير النقـل اإلندونيس، أنه فقـد االتصال 
مـع الطائرة املنكوبة بعد 4 دقائق مـن إقالعها من جاكرتا.
وكانت متحدثة باسـم وزارة النقل أفادت يف وقت سابق بأن 
الطائـرة املفقودة كانت تقل 62 شـخصا، بعـد إقالعها من 
العاصمة اإلندونيسية يف رحلة داخلية. وقالت أديتا إيراواتي، 
إن طائـرة من طراز بوينـغ 500-737 أقلعت من جاكرتا يف 
حوايل السـاعة 1:56 مسـاء، وفقدت االتصال بربج املراقبة 
السـاعة 2:40 مساء.من جهتها، أوضحت رشكة الطريان يف 
بيـان أن الطائرة كانت يف رحلة تسـتغرق 90 دقيقة تقريبا 

من جاكرتا إىل بونتيانـاك، عاصمة إقليم كاليمانتان الغربي 
يف جزيرة بورنيو اإلندونيسـية، وعـىل متنها 56 راكبا بينهم 
10 أطفال، وسـتة من أفراد الطاقم، مشـرية إىل أن الطائرة 
كانـت يف حالـة جيدة.كما أعلنت البحرية األندونيسـية، عن 
ارسال سـفينتني إىل املوقع املفرتض لسـقوط الطائرة.فيما 
أفادت وسـائل إعالم محلية بالعثور عىل أجزاء حطام شمال 
جاكرتا، ُيعتقـد أنها للطائرة، ونرشت بعض املواقع مقاطع 
مصورة ملا قيل إنه الحطامإىل ذلك، ذكرت خدمة فاليت رادار 
24 لتعقـب الطائـرات عىل تويـرت، أن الطائرة اإلندونيسـية 
نزلت مسـافة أكثر من عـرشة آالف قدم عـن االرتفاع الذي 
كانت تحلق فيه خالل أقل من دقيقة واحدة، وذلك بعد حوايل 
أربع دقائق فقط من اإلقالع.وأوضحت أن تفاصيل التسجيل 
الـواردة يف بيانات التعقب تفيد بأن الطائرة من طراز بوينغ 

500-737 ودخلت الخدمة قبل 27 عاما.
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بغداد/ الزوراء:
يف  طفيفا  ارتفاعا  الدوالر  رصف  اسعار  سجلت 
امس  ليوم  املحلية  واالسواق  الرئيسة  البورصة 
السبت.ففي بورصة الكفاح بالعاصمة بغداد، بلغ 
دينار، مقابل كل ورقة  الف  البيع ١٤٤٫٥٠٠  سعر 
فئة ١٠٠ دوالر، بينما بلغ سعر الرشاء، ١٤٣٫٥٠٠ 
دوالر».  ١٠٠ فئة  ورقة  كل  مقابل  دينار،  الف 
وشهدت اسعار الرصف يف االسواق املحلية ارتفاعا 
طفيفا، حيث بلغ سعر بيع الدوالر، ١٤٤,٠٠٠ ألف 
سعر  دوالر.أما   ١٠٠ فئة  ورقة  كل  مقابل  دينار 
املحلية فسجل ١٤٢,٠٠٠  الدوالر يف االسواق  رشاء 

ألف دينار، مقابل كل ورقة فئة ١٠٠ دوالر. 

@b«b–mäa@›vèÌ@ä¸Îá€a
ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a@¿@b–Ó–†
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ذي قار/ متابعة الزوراء: 
فاد مصـدر امني، امس السـبت، بوقوع 
اشتباكات بني القوات االمنية ومتظاهرين 
إن   : املصـدر  النارصية.وقـال  يف مدينـة 
«اشـتباكات وقعـت، عـرص امـس، بـني 
القوات االمنية واملتظاهرين وتم استخدام 
قنابل الغاز يف النارصية والشطرة وسوق 
الشـيوخ».كما أطلقـت القـوات األمنية، 
الرصاص لثني املتظاهرين من االسـتيالء 
عىل ساحة الحبوبي وسط النارصية مركز 
محافظـة ذي قـار جنوبـي العراق.وأبلغ 
مصـدر أمني : أن اعداداً مـن املتظاهرين 

توجهوا لساحة الحبوبي وسط النارصية 
بغية االعتصام فيها.وأشـار املصدر إىل ان 
املتظاهرين تمكنوا من استعادة الساحة، 
رغم اطالق الرصاص الحي، وقاموا بقطع 
الطرق املؤدية إليهـا باإلطارات املحرتقة.
وكانت القـوات األمنية، تمكنت يف كانون 
االول ٢٠٢٠ مـن فض اعتصام يف سـاحة 
الحبوبي اسـتمر لنحو عام كامل.غري أن 
االحتجاجـات عادت مـن جديد يف اطراف 
سـاحة الحبوبـي، إىل تمكـن املحتجـون 
من اسـتعادتها السـبت ٩ كانـون الثاني 

.٢٠٢١

بغداد/ الزوراء

كشف عضو مجلس النواب، محمد شياع 

السـوداني، امـس السـبت، عـن موافقة 

هيئـة التقاعـد الوطنيـة عـىل تقسـيط 

القروض والسلف الخاصة باملتقاعدين او 

خلفهم.وقال السوداني يف بيان مقتضب، 

تلقـت «الزوراء» نسـخة منـه: ان «هيئة 

التقاعـد الوطنيـة اعلنـت موافقتها عىل 

تقسيط القروض والسـلف املرتتبة بذمة 

املتقاعدين او خلفهم».واضاف السوداني 

ان «هذه املوافقة جاءت إسـتجابة لطلب 

تقدم به اىل الهيئة يف وقت سابق». 

\7j»n€a@ÚÌãy^@Âfl@È„bflãy@á»i@\6ÌÏm^@Û‹«@bflÏvÁ@ÂìÌ@kflaãm
·ˆaÜ@›ÿìi@Èibèy@“b‘Ìg@á»i

تتقدُم أرسة تحرير صحيفة «الزوراء» بأسمى آيات التهنئة 
وأعطر التربيكات اىل وزارة الداخلية مقرونًة بالود واالحرتام 

بمناسبة الذكرى الـ٩٩ لتأسيس الرشطة العراقية .
الله  وبهذه املناسبة العزيزة عىل قلوبنا جميعاً، نسأل 

قواتنا  ابناء  عىل  يديم  أن  وجل)  (عز 
ملواصلة  والسالمة،  الخري  االمنية 

يحفظ  وأن  للشعب،  خدمتهم 
األمنية  والقوات  وأهله  العراق 

بصنوفها وتشكيالتها كافة.

@ÚÓ”aã»€a@Ú†ãì€a@¯‰Ëm@ıaäÎç€a
bËèÓédm@Ùã◊âi



ÚÓœaãÃßa@pbflÏ‹»æa@·ƒ„Î@ıbóy�a@ÊÏ„b”@äaã”g@Û‹«@p�ÏóÌ@ıaäåÏ€a@ê‹™

RPRQ@Úflb»€a@Ú„åaÏæa@ÊÏ„b”@ Îãìæ@∂Î¸a@Òıaã‘€a@ÔË‰Ì@laÏ‰€a@ê‹™

الزوراء/ حسني فالح:

كشفت لجنة االمن والدفاع النيابية عن خطط 

املدن  مراكز  يف  االمني  امللف  لتسليم  حكومية 

الداخلية، وفيما شددت  اىل وزارة  واملحافظات 

املحلية،  الرشطة  قدرات  تطوير  رضورة  عىل 

االمنية  املؤسسة  ان  اسرتاتيجي  خبري  اكد 

تحتاج اىل الجهد التقني لتتمكن من استعاضة 

الجهد العسكري يف مراكز املدن.

وقال عضو لجنة االمن والدفاع النيابية، النائب 

لـ»الزوراء»:  حديث  يف  العزاوي،  الخالق  عبد 

ان قوات الرشطة بمختلف صنوفها كالرشطة 

عىل  قادرة  وغريها،  الرسيع  والرد  االتحادية 

مسك االرض باعتبار انها قاتلت، واثبتت جدارة 

يف معاركها ضد تنظيم داعش االرهابي وتحرير 

املناطق.

واضاف: ان الرشطة املحلية ما زالت تحتاج اىل 

مبينا:  قدراتها.  تطوير  اجل  من  الكثري  العمل 

انه تم فتح التطوع اىل الرشطة املحلية يف فرتة 

دون  من  كبري  عدد  تطويع  وتم  الفرتات،  من 

تدريب.

وشدد عىل وزارة الداخلية والقائد العام للقوات 

من  املحلية  الرشطة  اىل  االلتفات  املسلحة 

والتسليح،  والتدريب  الدعم  كل  تقديم  خالل 

ودمج قسم منهم مع القوات القتالية يف وزارة 

الداخلية.

الحكومة  لدى  خططا  هناك  ان  اىل:  واشار 

بتسليم امللف االمني يف مراكز املدن واملحافظات 

لوزارة  التابعة  القوات  اىل  والنواحي  واالقضية 

اىل  الجيش  سحب  رضورة  مؤكدا  الداخلية. 

خارج املدن لكي يصبح امللف االمني اىل الرشطة 

بمختلف صنوفها.

احمد  االسرتاتيجي،  الخبري  رأى  جهته،  من 

الرشيفي، ان قوات وزارة الداخلية لديها القدرة 

االمنية  املؤسسة  ان  مؤكدا  االرض،  مسك  عىل 

تحتاج اىل التطوير.

ان  لـ»الزوراء»:  حديث  يف  الرشيفي  وقال 

واملهارات  االفراد  عىل  يقترص  ال  التطوير 

القتالية بقدر ما يحتاج اىل الجهد التقني، وهذا 

والعسكرية،  االمنية  املؤسستان  تحتاجه  ما 

حتى يحصل تكامل بني الجهد الساند والجهد 

القتايل بالنسبة للجهد البرشي.

ال  القوات  الداخلية  وزارة  يف  ان  واضاف: 

القتالية  املهام  التسليح باعتبار  تعاني مسألة 

يف  ثقيل،  رادع  سالح  اىل  تحتاج  ال  للمؤسسة 

السالح  اىل  تحتاج  العسكرية  املؤسسة  حني 

والجهود  الطريان  مجال  يف  السيما  الثقيل، 

الساندة االخرى .

واشار اىل: ان وزارة الداخلية باستطاعتها مسك 

االرض يف مراكز املدن. مؤكدا: ان الوزارة ذاهبة 

اآلن باتجاه تسلمها بشكل كامل، وسيستعاض 

تنفيذا  وهذا  االمني،  الجهد  العسكري  بالجهد 

يف  االمني  امللف  ان  عىل  ينص  لكونه  للدستور 

مراكز املدن يكون بيد وزارة الداخلية.

اىل ذلك، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات 

الرشطة  أن  رسول،  يحيى  اللواء  املسلحة، 

تواصل مالحقة الجريمة املنظمة، ومن يحاول 

العبث بأمن النظام الداخيل.

وقال رسول يف ترصيح صحفي: إنه «الرشطة 

واملتابعة  الساهرة  العيون  تزال  وال  كانت 

يحاول  من  وكل  املنظمة،  للجريمة  واملالحقة 

العبث بأمن النظام الداخيل».

ولفت رسول إىل أن «قوات الرشطة، سواء قوات 

وفوج  الرسيع  الرد  وفرقة  االتحادية  الرشطة 

معارك  كل  يف  اشرتكت  قد  وسوات،  الطوارئ 

وحققت  مرشفة،  معارك  وخاضت  التحرير 

يف  «الداخلية  أن  إىل  مشرياً  كثرية».  انتصارات 

يف  والتسليح  التدريب  تطور مستمر من حيث 

كل مفاصل الوزارة».

ألن  تطمح  املسلحة  «القوات  أن  رسول  وأكد 

لغرض  الداخلية  وزارة  بيد  األمور  زمام  تكون 

االساسية  بواجباته  للقيام  الجيش  اخراج 

مشدداً  العراق».  وحدود  الشعب  عن  للدفاع 

الجهد  تفعيل  عىل  الرتكيز  «رضورة  عىل 

مهيأة  الداخلية  قوات  وأن  االستخباراتي، 

لتمسك االمن الداخيل ملحافظة بغداد وعدد من 

املحافظات االخرى».

والتسعني  التاسعة  الذكرى  بمناسبة  وتابع: 

لتأسيس الرشطة العراقية، أتقدم بأحر التهاني 

املسلحة،  للقوات  العام  القائد  اىل  والتربيكات 

ووزير الداخلية ولكل الضباط واالمرين واملراتب 

واملنتسبني واملوظفني يف وزارة الداخلية».

وزارة  يف  لألبطال  كان  لقد  قائالً:  وأردف 

الداخلية، وعىل رأسهم قوات الرشطة االتحادية 

دور  االخرى،  التشكيالت  وباقي  الرسيع  والرد 

مهم ومؤثر يف معارك تحرير االرايض العراقية 

من سيطرة عصابات داعش االرهابية».

بغداد/ الزوراء:
اكد املتحدث باسم مجلس الوزراء حسن 
ناظم، امس السبت، أن الحكومة ترغب 
بمراقبة جدية دولية لالنتخابات لضمان 
نزاهتها، وفيما أشار إىل أن هناك اهتماماً 
جدياً من الحكومة بمسألة االنتخابات، 
عىل  الوزراء  مجلس  تصويت  اعلن 
املعلومات  ونظم  اإلحصاء  قانون  إقرار 

الجغرافية.
الصحفي  املؤتمر  خالل  ناظم  وقال 
تابعته  الوزراء  ملجلس  األسبوعي 
الوزراء مصطفى  «الزوراء»: إن «رئيس 
لتذليل  اجتماع  بعقد  وجه  الكاظمي 
ذوي  معامالت  إكمال  أمام  الصعوبات 
الشهداء والجرحى»، الفتا إىل أن «هناك 
بمسألة  الحكومة  من  جديا  اهتماما 

االنتخابات».
بمراقبة  ترغب  «الحكومة  أن  وأضاف، 
لضمان  لالنتخابات  دولية  جدية 
الصحة  «وزير  أن  إىل  مشريا  نزاهتها»، 
تشهد  التي  الدول  إىل  السفر  ملنع  دعا 

تزايداً يف عدد اإلصابات بكورونا».
وتابع أنه «سيتم اتخاذ إجراءات قانونية 
التجمعات»،  يقيمون  من  بحق  صارمة 
عىل  صّوت  الوزراء  «مجلس  أن  مبينا 
املعلومات  ونظم  اإلحصاء  قانون  إقرار 
اإلحصاء  هيأة  إن  حيث  الجغرافية، 
ونظم املعلومات الجغرافية ستحل محل 

الجهاز املركزي لإلحصاء».
املصادقة  الوزراء قرر  أن «مجلس  وبني 
األنابيب  تنفيذ  مرشوع  تمويل  عىل 
النفط  تصدير  قدرات  لزيادة  البحرية 
الخام من املوانئ الجنوبية»، الفتا إىل أن 

«موازنة ٢٠٢١ ُبنيت عىل أساس الورقة 
البيضاء اإلصالحية، وأن شعار الحكومة 

الحالية هو دعم القطاع الخاص».
االعالمي  املكتب  ذكر  ذلك،  غضون  يف 
لرئيس الوزراء يف بيان تلقته «الزوراء»:  
ان مجلس الوزراء، عقد جلسة اعتيادية 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
الشؤون  بحث  خاللها  تمت  الكاظمي، 
األحداث، فضال عن  العامة ومستجدات 

املوضوعات املدرجة يف جدول األعمال.
اىل  البيان،  بحسب  املجلس،  واستمع 
مكافحة  مستجدات  بشأن  إيجاز 
جائحة كورونا، واإلجراءات التي تواصل 
وتطبيقها،  إتخاذها  املسؤولة  الجهات 
قدمه  عرض  اىل  املجلس  استمع  كما 
الوزراء  مجلس  رئيس  مستشار 
الحسني  عبد  السيد  االنتخابات  لشؤون 
التحضريات  سري  بخصوص  الهنداوي، 
واحتياجات  املقبلة،  االنتخابات  إلجراء 
الوزارات  وتعاون  االنتخابات،  مفوضية 
 ، عملها  لتسهيل  الدولة  ومؤسسات 
واهمية املراقبة الدولية لضمان نزاهتها 
الجهود  تكثيف  اهمية  عىل  والتاكيد 
البايومرتي  للتسجيل  الناخبني  لتشجيع 
عنها  اعلنت  التي  املتبقية  الفرتة  خالل 

املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات .
أعماله،  جدول  يف  املجلس  نظر  و 
واملواضيع املدرجة عليه، واتخذ عدداً من 

القرارات هي:
١- إقرار توصية املجلس الوزاري للطاقة 
بحسب ما جاء يف كتاب وزارة الكهرباء 
 ،٢٠٢١ الثاني  كانون   ٧ يف   ٥١١ املرقم 

والتي تضّمنت ماييل:

املدرجة  الكيمياوية  املواد  استثناء  أ - 
آنفاً،  املذكور  الكهرباء  وزارة  كتاب  يف 
الصينية   (CMEC) واملجهزة من رشكة 
تنفيذ  يف  الكهرباء،  وزارة  مع  املتعاقدة 
الدين  صالح  كهرباء  محطة  مرشوع 
اإلسترياد  إجازة  إصدار  من  الحرارية، 
وإخراج املواد من الكمارك حال وصولها 
اىل املوانئ وإيصالها اىل املحطة آنفاً، عىل 
والوثائق  االسترياد  إجازة  إنجاز  يتم  أن 
املطلوبة الحًقا من خالل متابعة الرشكة 

 - الكهربائية  الطاقة  إلنتاج  العامة 
التجارة/  الشمالية،  مع وزارة  املنطقة 
والخدمات  للمعارض  العامة  الرشكة 
عمل  يوم   ٦٠ خالل  العراقية،  التجارية 
العامة  الرشكة  وتتحمل  أقىص،  حّدا 
الكهربائية/املنطقة  الطاقة  إلنتاج 
حال  يف  القانونية  املسؤولية  الشمالية، 

عدم التزامها بذلك.

ب - إحالة املوضوع اىل الدائرة القانونية 

يف األمانة العامة ملجلس الوزراء، لغرض 
إبداء الرأي بشأن إدراجه يف جدول أعمال 
مجلس الوزراء، إستناداً اىل أحكام املادة 

٦ من النظام الداخيل ملجلس الوزراء.
٢- املوافقة عىل مرشوع قانون اإلحصاء 
الذي دققه  الجغرافية،  املعلومات  وُنظم 
مجلس الدولة وأحاله اىل مجلس النواب، 
إستناًدا اىل أحكام املادتني ٦١/البند أوال، 
األخذ  الدستور، مع  ثانيا من  البند  و٨٠ 
ملجلس  العامة  األمانة  رأي  النظر  بعني 

الوزراء املُثبت يف مذكرة الدائرة القانونية 
ل.ق،  م.د/ق/٢٨١/٢/٢  العدد  ذات 
ومالحظات   ،٢٠٢٠/١٠/٤ يف  املورخة 
خالل  الوزراء  مجلس  أعضاء  السادة 

جلسة االجتماع.
بدفع  النفط  وزارة  رشكات  قيام   -٣
املرتتبة  املالية  واملستحقات  الديون 
بذمتها، لصالح رشكات وزارة الكهرباء، 
وينظر بأمور التسويات واملقاصة املالية 
خالل  من  املجهزة   الطاقة  وتسعرية 
لجان تشكل لهذا الغرض وتنهي أعمالها 

قبل تاريخ ٢٠٢١/٤/١.
بقرار  العمل  تجديد  عىل  املوافقة    -٤
مجلس الوزراء املرقم ٢٧٧ لسنة ٢٠١٤ 
من  بدءا  إضافية،  سنوات   ١٠ وملدة 
تاريخ هذا القرار ،عىل أن يعّدل مضمونه 

بحسب اآلتي:
االيجارات  مبالغ  تقدير  يكون  أوالً/  
املنشأ  ونوع  أهمية  بحسب  الجديدة، 
القاعة  أو  امللعب  أو  العقار  أو  الريايض 

وأهمية النادي وبمعايري مهنية.
برئاسة  مركزية  لجنة  /تأليف  ثانياً 
ممثل وزارة الشباب والرياضة وعضوية 
العقاري يف وزارة  التسجيل  دائرة  ممثل 
العدل، وآخر عن دائرة عقارات الدولة يف 
املالية، لتحديد بدالت اإليجار عىل  وزارة 
الدولة  اموال  وإيجار  بيع  قانون  وفق 

رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ املعّدل.
اإليجار  عقود  يف  النظر  إعادة   / ثالثاً 
مجلس  قرار  بموجب  املربمة  السابقة 
الوزراء املذكور آنفاً، عىل وفق الضوابط 
املذكورة يف الفقرتني (أوالً ، وثانياً) آنفاً.

والجهات  للنادي  يجوز  ال  رابعاً/ 

وأبنية  أرايض  عىل  االستثمار  املستفيدة 
التي  والرياضة  الشباب  وزارة  وأمالك 
أو  االستثمار  يكون  وإنما  يشغلها، 
طلب  بموجب  اإليجار  أو  املساطحة 
تنظيم  لغرض  آنفاً،  الوزارة  اىل  يقدم 
أن يكون  الطرفني، عىل  عقد أصويل بني 
االستثمار  أو  املساطحة  أو  اإليجار 
الشباب  وزارة  أهداف  مع  منسجماً 
لتصاميم  وفقاً  وتوجهاتها،  والرياضة 
الطبيعة  مع  ينسجم  بما  الحقاً  تعد 
دائرة  ومتطلبات  للنادي  املعمارية 

التخطيط العمراني يف املنطقة.
٥-تخويل وزير التخطيط الدكتور خالد 
بتال النجم صالحية التفاوض والتوقيع 
العلمي  التعاون  اتفاقية  مرشوع  عىل 
العراق  جمهورية  حكومة  بني  والفني، 
الجنوبية،  كوريا  جمهورية  وحكومة 
إستناداً اىل أحكام املادة ٨٠/البند سادساً 

من الدستور.
وثيقة  بإعداد  الخارجية  وزارة  قيام   -
حكومة  باسم  الالزمة  التخويل 
جمهورية العراق للسيد وزير التخطيط 
اىل  ورفعها  املعتمدة،  للسياقات  وفقاً 
أجل  الوزراء، من  العامة ملجلس  األمانة 
استحصال موافقة السيد رئيس مجلس 

الوزراء.
بقرار  العمل  استمرار  عىل  املوافقة    -٦
من   ،٢٠٢٠ لسنة   ٥٤ الوزراء  مجلس 
تلبية  واملهجرين  الهجرة  وزارة  قبل 
الحتياجات العوائل النازحة والعائدة من 
لحني  كاهلها،  عن  وللتخفيف  النزوح 
االتحادية  العامة  املوازنة  قانون  إصدار 

للسنة املالية /٢٠٢١ وتعليماتها.

الزوراء/ يوسف سلمـان:
التي  املسائية  ، يف جلسته  النواب  انهى مجلس 
ملرشوع  االوىل  القراءة   ، السبت  امس  عقدها 
لجمهورية  االتحادية  العامة  املوازنة  قانون 

العراق للسنة املالية ٢٠٢١.
ووافقت رئاسة مجلس النواب عىل طلب نيابي 
رسمي مرفقا بتواقيع ١٠١ نائبا ، الدراج القرار 
٣١٥ يف املوازنة العامة االتحادية ٢٠٢١ ، وكذلك 
يف  واالجراء  واملحارضين  العقود  كافة  اضافة 

وجهت  حيث   ، املوازنة  ضمن  الوزارت  كافة 
باعتماد  النيابية  املالية  اللجنة   ، الرئاسة  هيئة 
اضافة  ايضا  يتضمن  الذي   ، النيابي  الطلب 
والداخلية  الدفاع  وزارتي  تلزم  املوازنة  يف  فقرة 
ووزارة املالية بتحويل منتسبي وزارتي ( الدفاع 
و الداخلية ) اصحاب الشهادات ( البكلوريوس 
وحسب  مدنيني  موظفني  اىل   ( الدبلوم   -

اختصاصاتهم يف كافة الوزارات.
اجتماعاً   ، النيابية  املالية  اللجنة  عقدت  كما 

املوازنة  قانون  مرشوع  فيه  ناقشت  مغلقا 
العامة االتحادية لعام ٢٠٢١ .

النقاط  من  مجموعة  اىل  اللجنة  واشارت 
االساسية يف فقرات قانون املوازنة ، أهمها نسبة 
املفروضة  واالستقطاعات  الكبرية  املايل  العجز 
عىل رواتب املوظفني وحجم التخصيصات املالية 

للمحافظات .
العجز  معالجة  أهمية  املالية  اللجنة  واكدت 
االعتبار وضع  بنظر  واألخذ   ، املوازنة  يف  الكبري 

جائحة كورونا وعدم االعتماد بشكل كامل عىل 
للتغيري  معرضة  كونها  الحالية  النفط  أسعار 
املالية  التخصيصات  نسب  مراعاة  عن  فضالً   ،

للمحافظات ودرجة املحرومية لكل محافظة .
الصيغة  الفتح  تحالف  كتلة  انتقدت  باملقابل 
 ٢٠٢١ العامة  املوازنة  قانون  ملرشوع  الحالية 
العدالة  والتحقق  «باطلة  بانهـا  ووصفتها 

للمحافظات».
يف  الشمري  وفاء  التحالف  عن  النائب  وقالت 

هذه  ان   »  ،» الزوراء   » تابعته  صحفي  مؤتمر 
وفيها  باطلة   ، الحالية  بصيغتها   ، املوازنة 

مراوغات كثرية وال ترتقي للعدل باي يشء «.
تعطي  العامة  املوازنة  فقرات   » ان  واضافت، 
ابناء  وترتك   ، حقوقه  من  ليس  حقا  لالقليم 
الوسط والجنوب قيد الغبن والتهميش «، مبينة 
الشمال تعادل  ان « موازنة ثالث محافظات يف 
رغم   ، والجنوب  الوسط  محافظات  موازنة 
الجنوب  نفط  صادرات  عىل  بنيت  املوازنة  ان 

والوسط».
واوضحت انه « لم نجد حال او طرح رؤية جديدة 
النتشال   ، العامة  املوازنة  داخل  الحلول  لبعض 
من  تضحي  ومازالت  ضحت  التي  املحافظات 

اجل الوطن «.
 ، النيابية  الوطني  النهج  كتلة  تعهدت  ذلك  اىل 
بالتعاون مع الكتل والجهات السياسية االخرى 
لتعديل املوازنة ومعالجة  الثغرات الجوهرية قبل 

التصويت عليها لضمان تجاوز األزمة الراهنة.
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لندن/ متابعة الزوراء:

بوريـس  الربيطانـي،  الـوزراء  رئيـس  دعـا 

جونسـون، الربيطانيـني إىل البقاء يف منازلهم 

وحمايـة أنفسـهم واآلخريـن مـن اإلصابـة 

بمرض كوفيد19-، بينما باتت املستشـفيات 

عىل وشـك بلوغ أقىص طاقاتها االستيعابية، 

أعلنـت مدينـة لندن تعبئـة لألجهـزة العامة 

يف مواجهة انتشـار ”خـارج عن السـيطرة“ 

لفريوس كورونا املستجد.

تغريـدة  يف  جونسـون،  بوريـس  وقـال، 

عـىل حسـابه الخـاص يف تويـرت: ”تتعـرض 

مستشـفياتنا لضغط أكرب مـن أي وقت آخر 

منـذ بداية الوباء، وتسـتمر معـدالت اإلصابة 

باالرتفاع بمعدل ينذر بالخطر“.

وأضاف رئيس الوزراء الربيطاني: ”لقد منحنا 

طرح اللقاح أمال متجـددا، ولكن من األهمية 

بمـكان اآلن أن نبقـى يف املنـزل ونحمي هيئة 

الخدمات الصحية الوطنية وننقذ األرواح“.

وتأتـي دعـوة جونسـون بعد يوم مـن إعالن 

عمدة لنـدن، صادق خـان، حـال الطوارئ يف 

العاصمة الربيطانية بعد تزايد حاالت اإلصابة 

بفريوس كورونا.

وأعلن خـان أن ”الوضع يف لنـدن حرج حاليا 

مع انتشـار خارج عن السـيطرة للفريوس“. 

وقال: ”سـتنفد األرسة يف األسـبوعني املقبلني 

إذا لم يتباطأ انتشـار الفريوس بشكل كبري“، 

مطالبـا بدعـم أكرب مـن الحكومـة. وأضاف: 

”إذا لم نتحرك عىل الفور فقد تستنفد طاقات 

خدماتنـا الصحية الوطنيـة ويموت املزيد من 

الناس“.

وبحسـب أجهزته، فإن عدد اإلصابات تجاوز 

ألـف إصابـة لكل مئة ألـف نسـمة يف املدينة، 

حيـث يعالـج 7034 شـخصا مـن إصابتهـم 

بكوفيـد19- اي %35 أكثـر ممـا كانت عليه 

ذروة املوجـة األوىل مـن الوبـاء يف نيسـان/

أبريل 2020، وبينهـم 908 باتوا تحت أجهزة 

التنفس االصطناعـي (%42+ بني 30 كانون 

األول/ديسمرب و6 كانون الثاني/يناير)

وتسـجل مستشـفيات لندن، املدينة التي تعد 

تسعة ماليني نسـمة وتخضع منذ 20 كانون 

األول/ديسـمرب إلغالق تم تشـديده وتوسيعه 

ليشـمل كل أنحـاء إنكلـرتا، األربعـاء، دخول 

حـوايل 830 شـخصا يوميا مقابـل نحو 500 

قبل امليالد.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة الصحـة والبيئـة، امـس 
السبت، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 
كورونا املسـتجد يف العراق، وفيما اكدت 
تسجيل  907 اصابات جديدة و4 وفيات 
وشـفاء 1965 حالـة، حـددت دائرتـي 
صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف 

لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت ”الزوراء“: 
ليـوم  املختربيـة  الفحوصـات  ان عـدد 
امس: 29611، ليصبح عدد الفحوصات 
الكلية: 4836843، مبينة انه تم تسجيل  
907 اصابات جديدة و4 وفيات وشـفاء 

1965 حالة.
واضافت: ان عدد حاالت الشـفاء الكيل: 
554990 (%92.1)، امـا عـدد حـاالت 
االصابـات الـكيل: 602331، بينمـا عدد 
الحـاالت التـي تحـت العـالج: 34460، 
يف حني عـدد الحاالت الراقـدة يف العناية 
املركـزة: 129، وعـدد حـاالت الوفيـات 

الكيل:12881.
مـن جهتـه، اعلـن مديـر عـام صحـة 
بغـداد الرصافـة عبد  الغني السـاعدي، 
بفـريوس  جديـدة  اصابـة  تسـجيل34 
كورونا بينها 16 اصابة شـخصت خالل 

الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
جانـب  يف  الصحيـة  ”املؤسسـات  ان 
اصابـة   34 امـس,  سـجلت  الرصافـة 
جديـدة بفريوس كورونا موزعة كالتايل: 
16حالة خالل الرصد الوبائي للقطاعات 
الصحيـة: قطـاع االعظميـة حالتـني / 
قطـاع الصدر 8 حاالت / قطاع البلديات 
الثانـي 3 حـاالت / قطاع االسـتقالل 3 

حاالت .
واشـار اىل انه 18 حالة رصدت من خالل 
مراجعاتهم للمؤسسـات الصحية  وكما 
ييل : مدينة الصدر 3 حاالت / الزعفرانية 
4 حـاالت / وحالتـني يف كل من املناطق 
التالية : الحبيبية و السيدية و الكرادة / 

وحالة واحدة يف كل من املناطق التالية : 
الغدير و الطالبيـة و الثعالبة و البياع و 

حي الجامعة .  
واضـاف السـاعدي انه ”تـم نقل جميع 
املصابني اىل الحجر الصحي لتلقي العالج 
فيمـا نقلت الحاالت الحرجـة اىل العناية 
املركـزة الخاصة بالعزل“، مشـريا اىل ان 
”العـدد الرتاكمـي لإلصابـات ارتفع اىل 
73609 تويف منهم 1415 فيما اكتسـب 
الشـفاء 71597  ومتبقـي قيـد العال ج  

.”  597
ودعـا السـاعدي املواطنـني اىل ”االلتزام 
التباعـد  وتطبيـق  الوقايـة  بإجـراءات 
االجتمـاع لحمايتهم من االصابة وتقليل 

تفيش الوباء“.
اىل ذلـك، حـددت دائـرة صحـة الكـرخ، 
املوقف الوبائي لها مـع اعداد و عناوين 
الحاالت املشـخصة يف مخترباتها بمرض 
فـريوس كورونـا املسـتجد مـع اعـداد 
الشفاء والوفيات لغاية الساعة العارشة 
مـن ليلـة الجمعـة واملعلن عنهـا امس 

السبت.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
ان عدد االصابـات 245 موزعة  كاآلتي: 
أبو دشـري  1/ أبو غريب  47/ اإلسكان 
2/ االعـالم 5/ البيـاع 2/ التاجـي 4/ 
الحريـة 11/ الـدورة 14/ الدولعـي 1/ 
الرشطـة   /1 الشـالجية   /6 السـيدية 
الخامسـة 1/ الشعلة 6/ الصالحية  4/ 
الطارمية 4/ العامرية 7/ العطيفية  5/ 
العالوي 3/ الغزالية  12/ القادسية  4/ 
الكاظميـة 9/ اللطيفيـة 1/ املحمودية 
9/ حـي  الريمـوك   /21 املنصـور   /14
الجامعـة 12/ حـي الجهـاد 18/ حـي 
الخـرضاء 3/ حي العامل 3/ حي العدل  
1/ سـويب 2/ شـارع حيفـا 1/ صدر 
اليوسـفية 1/ كـرادة مريـم 5/ ناحية 

الرشيد 1/ سكنة جانب الرصافة 4.
واشـارت اىل ان عدد الشفاء: 158، بينما 

الوفيات التوجد.
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بغداد/ الزوراء:

هنـات الرئاسـات الثـالث، وزارة الداخليـة 

تاسـيس  ذكـرى  يف  تشـكيالتها  بجميـع 

الرشطـة العراقية الــ 99، فيمـا اكدت ان 

الواجبـات املناطـة لقـوى االمـن الداخـيل 

تستدعي بذل الجهود لالرتقاء بها.

وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس الجمهورية يف 

بيـان تلقته ”الـزوراء“: أن ”الرئيس صالح 

هنأ الرشطـة العراقية بجميع تشـكيالتها 

وصنوفها وجميع منتسبيها ضباطاً ومراتب 

بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها“.

”هـذه  إن  البيـان:  حسـب  صالـح  وقـال 

التضحيـات  السـتذكار  تدعونـا  املناسـبة 

الكبـرية التـي قدمتهـا تشـكيالت الرشطة 

مـن أجل أمـن املواطنـني والسـهر لحماية 

األمـن الداخـيل وتعزيز االسـتقرار يف البلد، 

وكذلك دورهم املساند يف الحرب عىل داعش 

اإلرهابي، إىل جانب املهـام التي يضطلعون 

بتوفـري  املعنيـة  التخصصـات  يف  بهـا 

الخدمات املطلوبـة للمواطنني يف يومياتهم 

ومعامالتهم“.

وأضـاف أن ”الواجبـات املناطـة عىل عاتق 

الرشطـة والتضحيـات التـي يقدمونهـا يف 

سبيل املواطنني، تسـتدعي بذل الجهود من 

أجـل االرتقاء باملسـتوى املهنـي والتدريبي 

الوسـائل  أفضـل  وتوفـري  والقانونـي، 

والتجهيزات الرضورية وبما يسهم يف تسهيل 

وتطوير مهام عملهـم، ومواكبة التحديات 

الجسيمة التي ترافق أداء واجباتهم، ويوفر 

أفضل الخدمات للمواطنني“.

وعرب رئيس الجمهورية عن ”أحّر التمنيات 

للجميع بالخري والسـالم، والرحمة لشهداء 

الرشطة وكل االحرتام والتقدير لعوائلهم“.

مـن جهتـه، ذكـر رئيـس مجلس الـوزراء 

مصطفى الكاظمي يف كلمة خالل احتفالية 

عيـد الرشطـة العراقية 99 وتخـرج الدورة 

التأهيليـة 27 للمعهد العايل للتطوير األمني 

وزارة  لقطعـات  واالسـتعراض  واإلداري، 

الداخلية بهذه املناسبة: نحتفل اليوم بذكرى 

تأسيس الرشطة العراقية البطلة، 99 عاما 

من العطاء واإلنجازات والتضحيات .

واضـاف يف بيان ملكتبـه تلقته ”الـزوراء“: 

أحييكم أيها األبطال يف قواتنا األمنية البطلة 

الداخليـة يف هـذه  وزارة  ويف كل مفاصـل 

املناسـبة التي تمثل عنوان الدولة واملرشوع 

الوطني .

عاليـا  يقـّدرون  العراقيـني  ان  اىل  واشـار 

التضحيات الكبرية التي قدمتها مؤسسـات 

وزارة الداخلية، شهداء الداخلية هم شهداء 

العـراق ورمـوزه، وسـنقف كعراقيـني كل 

يـوم مقّدرين تلـك التضحيات التـي قادت 

اىل حمايـة العراق وتحريـر أرضه من براثن 

عصابات داعش اإلرهابية.

واوضـح: ان هناك محطات كبـرية يف عمل 

الداخليـة ال يتم أخذها بحجمها الحقيقي.. 

األمن املحـيل ومطاردة عصابـات الجريمة 

املنظمة واملخدرات وتأمني املناطق وتسهيل 

والجـوازات  املوحـدة  البطاقـة  معامـالت 

وغريها، كلها نشاطات كبرية وجهود جبارة 

تؤتي ثمارها عىل األرض.

وتابع: واثقون من شـبابنا وأبنائنا وأخوتنا 

يف قطعات وزارة الداخلية بمختلف الصنوف 

واملهام ، ودورنا هو تفعيل الجهود من أجل 

أن تعـاد األمور اىل نصابهـا يف العراق وتويل 

الداخليـة دورهـا الكامـل إلنهـاء الحاالت 

االسـتثنائية التـي فرضتهـا الحـرب عـىل 

عصابات داعش اإلرهابية .

وبني كلنا ثقة بأن أبطال الداخلية سيكونون 

عـىل العهـد مـع شـعبهم وعـىل العهد مع 

قادتهـم، للقيـام بدورهـم يف حفـظ األمن 

الداخيل وحماية الشعب، مؤكدا ان الرشطة 

يف خدمة الشـعب، هذا الشعار كان ومازال، 

ويجب أن يسـتمر، فنحن يف خدمة شـعبنا، 

وهذا واجبنا الذي نفتخر به جميعا.

ولفـت اىل ان تحديـات البلـد كبـرية وهـي 

فرصـة لإلصالح والتعاون فيمـا بيننا ومع 

مؤسسات الدولة، من أجل العنوان الوطني 

الكبري ومفهوم الدولة .

ومـىض بالقـول: أبارك لكـم أيهـا األبطال 

ومنتسـبني،  ومراتـب  ضباطـاً  عيدكـم، 

والرحمة لشهداء العراق واملجد ألبطاله.

اىل ذلـك، أكد رئيـس مجلس النـواب محمد 

الحلبـويس ، أن قـوى االمن الداخـيل لعبت 

دوراً وطنياً يف معارك التحرير وبذلت جهوداً 

كبـرية يف فرض األمن ومواجهـة التحديات 

التـي يمرُّ بها العراق، مقدماً تهانيه لجميع 

منتسـبي وزارة الداخلية بمناسـبة الذكرى 

العراقيـة  الرشطـة  لتأسـيس   (99) الــ 

البطلة.

وذكر بيان صدر عن الدائرة االعالمية ملجلس 

النواب تلقته ”الزوراء“: أن ”الحلبويس قدم 

التهاني والتربيكات ملنتسبي وزارة الداخلية 

بمناسبة الذكرى الـ (99) لتأسيس الرشطة 

العراقية البطلة“،مشـريا اىل ان ”قوى االمن 

الداخيل بجميع أصنافها وتشكيالتها لعبت 

دوراً وطنيـاً يف معـارك التحريـر، وقدَّمـت 

التضحيات الغالية، وقاتلت بشجاعة، وأدت 

دوراً متميـزاً يف مسـك األرض والتعاون مع 

املواطن يف مرحلة مهمة وحّساسـة، وبذلت 

جهوداً تستحق اإلشـادة والتكريم يف فرض 

األمـن ومواجهـة التحديـات التي يمـرُّ بها 

العراق“.

واضاف: أن ”الرشطـة العراقية وامام هذه 

االنجازات ،ال بدَّ من العمل عىل تعزيز قدراتها 

املهنيـة وتمكينهـا مـن الوسـائل املتطورة 

والحديثة لالرتقـاء يف أداء مهامها“، مثمنا 

دور ”العيـون السـاهرة من رجال ونسـاء 

رشطتنا الوطنية وهم يف خدمة الشعب“.
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انقرة/ متابعة الزوراء:

اسـتباق  اىل  الرتكيـة  الحكومـة  تسـعى 

القرارات التي سـيتخذها الرئيس املنتخب 

جو بايدن حيال تواصل النتهاكات الرتكية 

ضد الديمقراطية واستمرار خطط الرئيس 

طيـب اردوغان يف انتهاك سـيادة عدد من 

عـىل  إرصاره  إىل  إضافـة  املنطقـة  دول 

صفقة الصواريخ الروسية.

ويف هذا الصدد دعا وزير الخارجية الرتكي 

مولود تشـاووش أوغلو، اإلدارة األمريكية 

الجديدة إىل رفـع العقوبات املفروضة عىل 

تركيا ضمن قانون «كاتسا»، والتحرك ضد 

منظمة «غولن».

جاء ذلك يف ترصيحات أدىل بها تشـاووش 

أوغلو لوكالة األنباء الرسـمية اإلسبانية ، 

أكـد فيها أن بـالده تويل أهميـة لعالقاتها 

املتجذرة مع الواليات املتحدة.

وأشار إىل أن البلدين يملكان تحالفا يتحدى 

الزمـن ولـه دور فعال يف تشـكيل املشـهد 

السيايس العابر لألطليس.

ولفت تشـاووش أوغلـو إىل وجود خالفات 

مهمـة ال يمكـن إنكارهـا مـع الواليـات 

املتحدة تهدد األمن القومي لرتكيا.

وتابـع أن الخالفـات تتمثـل بالتعاون بني 

الواليـات املتحدة وتنظيمـات كردية وعدم 

تحـرك واشـنطن ضـد منظمـة «غولن» ، 

وفرض عقوبات ضد تركيا.

وذكـر أن إيجـاد طريقة لحـل خالفاتنا يف 

هـذه القضايـا املهمة، مطلـب ملح ليس 

فقط لعالقاتنا الثنائية ولكن أيضا لسالمة 

وحيوية التعاون عرب األطليس.

وأشار تشـاووش أوغلو إىل أن تركيا تقدر 

زيـارة بايدن عقب محاولـة االنقالب التي 

تعرضت لها منتصـف تموز/يوليو ٢٠١٦ 

وإبدائه التضامن مع تركيا حكومة وشعبا 

حني كان يتوىل منصب الرئيس.

وأضـاف «لذلـك نأمـل أن تسـاعد هـذه 

التجربة اإلدارة األمريكية الجديدة يف اتخاذ 

خطـوات فورية وملموسـة تجاه منظمة 

غولن وزعيمها».

واسـتطرد «لكن قبـل كل يشء نأمل منها 

أن تدرك أهمية العالقات الرتكية األمريكية 

لزيـادة  الرضوريـة  الخطـوات  واتخـاذ 

إمكاناتهـا، ولتحقيـق ذلك يجـب معالجة 

الخالفـات عرب الحوار والدبلوماسـية كما 

يفعل الحلفاء».

وأوضح أن الخطوة األوىل لذلك تكون بإنهاء 

العقوبـات املفروضـة عىل تركيـا يف إطار 

قانـون مكافحة خصـوم الواليات املتحدة 

«كاتسـا» تحـت ذريعـة رشاء منظومـة 

الدفاع الروسية «إس ٤٠٠».

وأكـد أنه ال مـكان للتهديـدات والعقوبات 

بني الحلفاء، وأن تلك العقوبات اسـتهداف 

مبـارش لسـيادة تركيـا بغـض النظر عن 

إطارها ومسندها وأهدافها وحجمها.

ويف ١٤ ديسـمرب/ كانـون األول املـايض، 

فرضـت الواليـات املتحـدة عقوبـات عىل 

تركيا عـىل خلفية رشائهـا منظومة «إس 

٤٠٠» الدفاعية من روسيا، استنادا لقانون 

«كاتسـا»، الـذي وقعـه الرئيـس دونالـد 

ترامب، ودخل حيز التنفيذ يف ٢ أغسطس/

آب ٢٠١٧.

وأكد تشاووش أوغلو أن تركيا حليف بارز 

داخل حلف شمال األطليس (ناتو)، مشريا 

إىل املهـام األساسـية للحلف املسـاهمة يف 

الدفـاع الجماعي وإدارة األزمات والتعاون 

األمني.

وأضاف أن تركيا واحدة من أكرب املساهمني 

الخمسة يف مهمات وعمليات الناتو، وثامن 

أكرب مساهم يف امليزانية املشرتكة للحلف.

وشـدد أن اسـتالم تركيا قيادة قوة املهام 

املشرتكة عالية االسـتعداد لحلف الناتو يف 

١ يناير/كانـون الثاني الحـايل، يعد أحدث 

دليل عىل التزام أنقرة تجاه الحلف.

وبنّي أن عالقات الناتو مع الواليات املتحدة 

توفر أساسا متينا لتعزيز العالقات الثنائية 

من كافة الجوانب.

وقـال «نأمـل أن تـرى إدارة بايـدن ذلـك 

وتتواصل معنا يف حوار هادف من شأنه أن 

يساعدنا عىل العودة إىل أجندتنا الحقيقية 

والبـدء يف التعاون بفاعليـة أكرب يف العديد 

من القضايا ابتداء من سـوريا ووصوال إىل 

ليبيا».

كمـا ثّمن تشـاووش أوغلو الرسـائل التي 

بعثتها إدارة بايدن حـول أهمية العالقات 

عرب األطلـيس والتعددية الفعالة والتزامها 

بالتعاون البناء مع الحلفاء.

لكن من غـري املتوقع ان يسـتجيب بادين 

للدعـوات الرتكية برفـع العقوبات خاصة 

وان الرئيـس املنتخـب من اكثـر املطالبني 

بايقـاف أطماع اردوغـان يف املنطقة وذلك 

وفـق ترصيحـات سـابقة وصـف فيهـا 

الرئيس الرتكي « باملسـتبد».وينظر بايدن 

اىل السـلطة يف تركيـا عـىل انهـا سـلطة 

قمعيـة ارضت بالديمقراطية وبالحريات 

كمـا ينظـر اىل اروغـان بكونـه شـخصا 

حاملا بالعظمة عـىل طريقة دونالد ترامب 

وبانه عنرص مهدد الستقرار عدد من دول 

املنطقة.

ودعا بايدن مـرارا اىل مواجهة ما تقوم به 

تركيا من انتهاكات يف ليبيا وسوريا اضافة 

اىل عمليـات التنقيـب غـري الرشعية رشق 

املتوسـط وذلـك برفض عقوبات مشـددة 

عىل تركيا لكن ترامب صديق اردوغان كان 

يحاول تاجيل اتخاذ مثل تلك القرارات.

ترامـب  الرتكـي مـع  الرئيـس  وصداقـة 

سـاهمت يف تجنيـب تركيـا عقوبـات يف 

السـابق وخففت مـن انتقـادات الواليات 

املتحدة لسـجل أردوغان يف انتهاك حقوق 

اإلنسـان لكن يبـدو ان ذلك لن يسـتمر يف 

فرتة بايدن.
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بغداد/ الزوراء:

أكدت األمانة العامة ملجلس الوزراء،امس السبت، 

إرسال الوجبة الثالثة لجرحى التظاهرات للعالج 

يف الخارج خالل أسبوعني.

ملجلس  العامة  األمانة  باسم  املتحدث  وقال 

إنه  صحفي:  ترصيح  يف  مجيد،  حيدر  الوزراء، 

وتوجيهات  الوزراء  مجلس  لقرارات  «تنفيذاً 

رئيس الوزراء لرعاية جرحى التظاهرات، غادرت 

التظاهرات  جرحى  من  الثانية  الوجبة  امس 

الثالثة  «الوجبة  أن  إىل  الفتاً  الهند»،  يف  للعالج 

ستنطلق خالل أسبوعني أو عرشة أيام».

هو  املغادرين  الجرحى  «عدد  أن  مجيد  وأوضح 

٢٦ مصاباً وتشمل جميع اإلصابات الخطرة، مثل 

الشلل وإصابات الحبل الشوكي وإصابة العيون»، 

ذي  محافظة  من  الجرحى  «أغلب  أن  إىل  مشرياً 

شهداء  قدمت  التي  املحافظات  أكثر  كونها  قار 

وجرحى خالل التظاهرات».

وأضاف أن «وزارة الصحة أكملت جميع اإلجراءات 

من خالل قسم اإلخالء واالستقدام وأرشفت عىل 

هذه العملية، وأن األمانة العامة قامت بالتنسق 

استكمال  لغرض  الصحة  وزارة  مع  واإلرشاف 

بقية اإلجراءات الخاصة إلرسال جميع املصابني 

الذين يستوجب عالجهم خارج العراق».

أن « كل مصاب يرافقه مرافق واحد من   مبيناً 

ذويه، أما املصابون الذين ال يستوجب إرسالهم 

جميع  استكمال  تم  فقد  العراق  خارج  اىل 

إجراءاتهم وتم عالجهم». ولفت إىل أنه «سبق أن 

التظاهرات  جرحى  من  األوىل  الوجبة  إرسال  تم 

لغرض  تركيا  إىل  مصابني  سبعة  ضمت  والتي 

العالج».

بغداد/ الزوراء:

السبت،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  أصدرت 

العراق  أن  مؤكدة  كورونا،  فريوس  بشأن  بياناً 

رغم  الجديدة،  الساللة  هذه  من  بمأمن  ليس 

انخفاض أرقام كورونا فيه.

نسخة  «الزوراء»  تلقت  بيان  يف  الصحة  وذكرت 

الخطري  الوبائي  املوقف  بدقة  «تراقب  إنها  منه: 

إلصابات كوفيد ١٩ ووفياته يف الواليات املتحدة 

االمريكية ودول االتحاد االوربي واململكة املتحدة 

تفيش  بعد  املنطقة  دول  وبعض  الربيطانية 

انتشارها  تمتاز برسعة  والتي  الجديدة  الساللة 

فئة  وبضمنها  العمرية  الفئات  لكل  واصابتها 

األطفال».

انظمتها  يهدد  «بات  الفريوس  أن  واضافت 

مٔوسساتها  تعاني  حيث  خطري  بشكل  الصحية 

الصحية من اكتظاظ الحاالت الخطرة والحرجة، 

اجراءاتها  لتشديد  الدول  تلك  اضطرت  لذلك 

االحرتازية الوقائية للسيطرة عىل التفيش الوبائي 

االنشطة  وحظر  املؤسسات  كل  غلق  خالل  من 

عىل  للحفاظ  والثقافية  واالجتماعية  التجارية 

حياة مواطنيها وتقليل الوفيات».

العراق  الوبائي يف  املوقف  أن «تحسن  إىل  ولفتت 

بشكل كبري والذي تعكسه استمرار زيادة نسب 

والوفيات  االصابات  عدد  انخفاض  مع  الشفاء 

ارتفاع نسب  بلدنا يف مأمن من خطر  لن يجعل 

سفر  استمرار  بسبب  أخرى،  مرة  االصابات 

التفيش  ذات  الدول  من  واالجانب  العراقيني 

الوبائي إىل العراق وبالعكس».

من  جملة  «التخاذ  يدعوها  ذلك  أن  اىل  واشارت 

االجراءات الوقائية االحرتازية لحماية املواطنني 

ملنع دخول السالالت املتحورة الجديدة لفايروس 

كورونا الخطري».

املسؤوليات  اىل  «استناداً  الوزارة:  وأكملت 

الصحية  فرقنا  رصدت  فقد  والوقائية،  الرقابية 

لاللتزام  كبريا  تهاوناً  املحافظات  و  بغداد  يف 

باإلجراءات الوقائية املعروفة وهي ارتداء الكمام 

واستئناف  اليدين،  وتعقيم  الجسدي  والتباعد 

العادات االجتماعية املتعارفة من قبيل املصافحة 

واملعانقة والتقبيل اىل سابق عهدها قبل ظهور 

جدا،  خطرية  املؤرشات  وهذه  كوفيد-١٩،  ازمة 

وتنذر بعودة ارتفاع االصابات وتفيش الوباء مرة 

أخرى بعد ظهور السالالت الجديدة».

واردفت الوزارة بأنه «ال بد من التذكري لخطورة 

بشكل  تساهم  والتي  االجتماعية  العادات  تلك 

املصابني  االشخاص  من  العدوى  نقل  يف  كبري 

بدون أعراض اىل املخالطني االصحاء، وهذا يحتم 

علينا ترك هذه العادات حاليا».

ان «وزارة الصحة والبيئة تهيب  البيان  واوضح 

الشديد  واالنتباه  التام  للحذر  الكرام  باملواطنني 

ألهمية االستمرار بااللتزام باإلجراءات الوقائية، 

الجسدي  والتباعد  الكمامة  ارتداء  وخاصة 

وتعقيم اليدين وتجنب العادات االجتماعية ذات 

ارتفاع  ملنع  املبارش،  والتماس  الكبري  االختالط 

االصابات والوفيات مرة اخرى وعندها سنضطر 

الحظر  من  الشديدة  الوقائية  االجراءات  التخاذ 

ذات  الحيوية  املرافق  كل  وغلق  للبالد  العام 

التجمعات البرشية».

كافة  االعالم  وسائل  «دور  عىل  الوزارة  وأكدت 

الدينية  واملؤسسات  املدني  املجتمع  ومنظمات 

التوعوية،  نشاطاتها  لتكثيف  العشائر  وشيوخ 

باإلجراءات  االلتزام  عىل  الكرام  املواطنني  وحث 

املسؤولية  بها، وتحمل  التهاون  الوقائية، وعدم 

الجماعية للحفاظ عىل التقدم الذي احرزناه يف 

مجال السيطرة عىل الوباء يف بلدنا».

بغداد/ الزوراء:

دياىل،  محافظة  عن  النائب  رأى 

ان  السبت،  امس  الدهاكي،  رعد 

املعايري التي اعتمدت الختيار قوائم 

غري  املحافظة  بمدارس  املحارضين 

واعتماد  توضيحا  اىل  داعيا  عادلة، 

اخرى ثابتة.

تلقت  بيان  يف  الدهلكي  وقال 

«االليات  إن  منه:  نسخة  «الزوراء» 

اختيار  يف  اتباعها  تم  التي  واملعايري 

املدارس  ضمن  املحارضين  قوائم 

االبتدائية والثانوية يف عموم مناطق 

محافظة دياىل غري عادلة ويشوبها 

عالمات  من  والعديد  الغموض 

تراِع  لم  انها  اعتبار  عىل  االستفهام 

السكانية يف  والنسب  املدارس  اعداد 

تكرار  وجود  عن  ناهيك  قضاء،  كل 

اسماء  وجود  مع  االسماء  بعض  يف 

او  متعاقدون  باالصل  هم  اخرى 

متعينون عىل دوائر تابعة اىل وزارات 

االخر  «االمر  ان  اىل  الفتا  اخرى»، 

االختصاصات  بتهميش  يرتبط 

املهمة التي تحتاجها غالبية املدارس 

اخرى  اختصاصات  عىل  والرتكيز 

رغم الفائض الكبري لها».

«وزارة  ان  الدهلكي  واضاف 

املحافظة  املحلية يف  واالدارة  الرتبية 

التي  االلية  عن  باالعالن  مطالبتان 

هي  وما  االختيار  يف  اعتمادها  تم 

املحارضين  بني  التنافس  معايري 

االختيار»،  يف  اليها  الجنوح  تم  التي 

مشددا عىل «اهمية تطبيق التقاطع 

وشمول  العدد  لتقليص  الوظيفي 

اكرب عدد من املتقدمني، حيث ظهرت 

اسماء ويف الحقيقة هم معينون او 

متعاقدون مع دوائر تابعة لوزارات 

اخرى».

ومعايري  اليات  «اعتماد  اىل  ودعا 

بينها  من  االختيار  عملية  يف  ثابتة 

التخرج، املعدل، االختصاص،  (سنة 

املوقع الجغرايف مدن او ارياف،الحاله 

رضورة  عن  فضال  االجتماعية)، 

قضاء  لكل  املحارضين  عدد  تحديد 

السكاني  التعداد  مع  يتناسب  بما 

وعدد املدارس».

بغداد/ الزوراء:

أعلنت وزارة الداخلية، امس السبت، إلقاء القبض 

بالقتل  آخرين  عىل منتحل صفة ضابط ومتهمني 

واالتجار بالبرش.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: 

أن «مديرية رشطة بغداد سجلت نشاطات مهمة 

 (٢٤) خالل  األمنية  ممارساتها  حصيلة  ضمن 

ساعة املاضية، وتضمنت القبض عىل متهم بجريمة 

املادة ٤٠٦ ضمن قاطع مكتب مكافحة  قتل وفق 

إجرام الكرامة، بينما تمكن مكتب مكافحة إجرام 

الصالحية من إلقاء القبض عىل متهم قام بانتحال 

املادة ١٦٠  برتبة مالزم وفق  صفة ضابط رشطة 

االتجار  مكافحة  لجنة  مفارز  ألقت  حني  يف  ق.ع، 

لقيامها  متهمة  عىل  القبض  بالبرش/الرصافة 

من   ٦ املادة  وفق  توقيفهم  وتم  بالبرش،  باالتجار 

قانون مكافحة االتجار بالبرش».

أوامر  مفارزنا  نفذت  آخر  جانب  «من  وأضافت: 

قبض بحق عدد من املتهمني لقيامهم برسقة مبالغ 

مالية، ومحالت تجارية، ومنازل سكنية، وآخرين 

جنائية  بقضايا  ومطلوبني  بالتزوير  متهمني 

العامل،  حي  إجرام  مكافحة  مكاتب  ضمن  آخرى 

والشعب،  واملحمودية،  والكاظمية،  والكرادة، 

واملنصور، والبياع، والزهور، وابي غريب، والتاجي، 

وحسينية املعامل، والنهروان وفق املواد القانونية 

٤٤٦ ، ٤٤٤ ، ٤٤٣ ، ٢٩٢ ، ٢٩٨ ، ٢٤٨ ق.ع».  

وأشار البيان إىل «إلقاء القبض عىل خمسة متهمني 

تك  التك  نارية ودراجات  دراجات  لقيامهم برسقة 

ضمن مكاتب مكافحة إجرام الغزالية، والحبيبية، 

والقدس، وبغداد الجديدة، وباب الشيخ، وفق املادة 

عىل  والقبض  عجلة  ضبط  عن  فضال  ق.ع،   ٤٤٦

البيانات  قاعدة  يف  ضبط  إشارة  لوجود  حائزها 

ضمن مكتب مكافحة رسقة سيارات الكرخ».  

بغداد/ الزوراء:

عن  السبت،  امس  االستخبارات،  وكالة  أعلنت 

عملية   (١٧) نفذت  عصابة  عىل  القبض  القاء 

تجارة باالعضاء البرشية يف محافظة واسط.

منه:  «الزوراء» نسخة  تلقت  للوكالة  بيان  وذكر 

استخباراتية  معلومات  ورود  خالل  ”من  إنه 

املنظمة من  الجريمة  احدى عصابات  عن وجود 

تم  الفور  وعىل   ، البرشية  باالعضاء  املتاجرين 

وكالة  مفارز  من  مختص  عمل  فريق  تشكيل 

استخبارات  بمديرية  املتمثلة  االستخبارات 

الجريمة املنظمة واسط يف وزارة الداخلية، وبعد 

القبض عىل  القاء  تم  االستخباري،  الجهد  كثيف 

استخبارات  مديرية  مع  بالتعاون  متهمني  ثالثة 

ومكافحة ارهاب بغداد“.

وأضاف البيان أنه ”من خالل التحقيقات االولية 

لتجارة  عملية  بـ(١٧)  قيامهم  اعرتفوا  معهم 

عن  البرشية يف محافظة واسط، فضالً  االعضاء 

بتلك  مختصة   اجرامية  شبكة  ضمن  كونهم 

اعرتفا  كما  بغداد،  بمحافظة  مرتبطة  التجارة 

مبالغ  مقابل  كليتيهما  ببيع  منهم  اثنني  بقيام 

مالية“.

احكام  وفق  توقيفهم  ”تم  أنه  إىل  البيان  وأشار 

املادة (١٦) من قانون االتجار باالعضاء البرشية 

حسب قرار السيد قايض التحقيق».

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، امس السبت، عن عودة ٣٢٦١ نازحا كدفعة جديدة من مخيمات 
السالمية يف محافظة نينوى اىل مناطق سكناهم االصلية ، ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها 

الوزارة إلعادة النازحني.
الوزارة، عيل عباس جهاكري، يف بيان تلقت «الزوراء»  الفروع يف  وقال مدير عام دائرة شؤون 
نسخة منه: إنه «تم إعادة دفعة جديدة من النازحني بنحو ( ٦٩٤ ) ارسة وبواقع ( ٣,٢٦١ ) 
نازحا من مخيمات السالمية اىل مناطقهم يف (مركز مدينة املوصل، البعاج ، ربيعة، تلعفر ، تل 

عبطة، زمار، ناحية القريوان والقرى التابعة لها) يف محافظة نينوى».
وأضاف جهاكري أن «عودة النازحني جاءت بعد اتمام التدقيق االمني لهم بالتنسيق مع الجهات 
االدارية واالمنية يف املحافظات، وتم إيصالهم اىل مناطق سكناهم االصلية تمهيدا لغلق املخيم».

بغداد/ الزوراء:

كشفت وزارة الكهرباء، امس السبت، عن مقدار الغاز الذي تضخه ايران اىل العراق.

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء، أحمد العبادي، يف حديث صحفي: ان «ايران رفعت ضخ الغاز 

اىل العراق من ٣ ماليني اىل ٥ ماليني مرت مكعب».

االزمة  تزال  وما  مكعب،  مرت  مليون   ٤٥ اىل  يفتقر  مازال  الطاقة  منظومة  «وضع  ان  وأضاف 

قائمة».

يشار اىل ان العراق وايران اتفقا مؤخراً عىل ان تعاود ايران ضخ الغاز اىل العراق لتلبية احتياجات 

منظومة الطاقة الكهربائية يف البلد.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت القوات األمنية يف محافظة بابل، امس 
السبت، القاء القبض عىل ٤٤ مطلوباً بقضايا 
العمد.وذكرت  القتل  أبرزها  مختلفة  جنائية 
وزارة الداخلية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة 
منه: أن «قيادة رشطة بابل نفذت يف غضون 
أمنية تضمنت  املاضية فعاليات  الـ٢٤ ساعة 
تحٍر  وعمليات  اعرتاضية  سيطرات  «نصب 
ومطاردة لعدد من املطلوبني الصادرة بحقهم 
ان  البيان  واضاف  قضائية».  قبض  أوامر 

 ٤٤ القبض عىل  أسفرت عن  العمليات  «هذه 
العمد  القتل  أبرزها  جنائية  بقضايا  متهماً 
ومخالفات قانونية متنوعة، ليتم نقل جميع 
إىل  املنفذة  الدوريات  أفراد  قبل  من  املتهمني 
املسؤولية  قاطع  وبحسب  التحقيق  مراكز 
أن  القانونية».يذكر  االجراءات  الستكمال 
العراق كان كشف، يف وقت سابق، القبض عىل 
العرشات من العصابات بتهم جنائية مختلفة، 
املهربة  الشحنات  املئات من  فضالً عن ضبط 

من املخدرات إىل داخل العراق.

بغداد/ الزوراء:
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  أعلنت 
خطة  زيادة  عن  السبت،  امس  العلمي، 
قبول الطلبة يف قناة ذوي الشهداء ضمن 
الحكومية  الجامعات  يف  املركزي  القبول 

للعام الدرايس ٢٠٢٠/٢٠٢١.
وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء» نسخة 
منه: أن ”الوزارة تستعد إلطالق استمارة 
عرب  الشهداء  ذوي  لفئة  مجددا  التقديم 
واملتابعة  والتخطيط  الدراسات  بوابة 
مخرجات  من  أعدادهم  واستيعاب 
والثالث،  والثاني  األول  لألدوار  اإلعدادية 

املدروسة  الزيادة  وتوزيعها عىل مساحة 
ذوي  فئات  تشمل  التي  القبول  خطة  يف 
ضحايا  وذوي  الشعبي  الحشد  شهداء 
جرائم حزب البعث املنحل وذوي ضحايا 
العسكرية  واألخطاء  الحربية  العمليات 

والعمليات اإلرهابية“.
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  وكانت 
ترشين   ١٧ بتاريخ  أعلنت،  قد  العلمي 
املركزي  القبول  نتائج   ،  ٢٠٢٠ الثاني 
وطالبة  طالبا   ٩٥٤٣ قبول  وتضمنت 
الدرايس  للعام  الشهداء  ذوي  فئة  ضمن 

 .٢٠٢٠/٢٠٢١

بغداد/ الزوراء:
أوصت لجنة الرتبية النيابّية بزيادة أيام الدوام يف املدارس، بينما استبعدت وجود عطلة 

نصف السنة.
يوماً  للطلبة  الدوام  «إبقاء  إنَّ  صحفي:  حديث  يف  اللهيبي،  طعمة  اللجنة،  مقرر  وقال 
واحداً أمر غري صحيح، عىل الرغم من ان هذا املوضوع تحدده اللجنة العليا للسالمة، 
لكن يجب أن تتخذ وزارة الرتبية إجراءات اخرى كون مادة املنهاج الدرايس ال يمكن أن 

تصل للطلبة بصورة صحيحة».
واضاف ان «رأي اغلب اعضاء اللجنة هو زيادة عدد ايام الدوام“»، مشريا اىل ان «اقتطاع 

مناهج الدراسة احد مساوئ الدوام ليوم واحد».
واستبعد اللهيبي ان «تكون هناك عطلة نصف السنة عىل اعتبار ان دوام املدارس يوم 

واحد فقط».

بغداد/ الزوراء:
هنأ أمني العاصمة بغداد، عالء معن، امس السبت، قوى األمن الداخيل بعيد الرشطة ٩٩، 

فيما اكد ان مرشوع النهضة سيحقق نقلة نوعية يف واقع العاصمة الخدمي.
التهنئة مقدمة  «الزوراء» نسخة منه: «نطرز أحىل عبارات  بيان تلقت  وقال االمني يف 
وتمنياتنا  الـ٩٩  العراقية  الرشطة  عيد  بمناسبة  الداخيل  األمن  قوى  منتسبي  لجميع 

الرفعة والسؤدد ألبطال اجهزتنا االمنية والرحمة والرضوان لشهداء العراق».  
وأضاف «حفظ الله العراق وشعبه العظيم وأيده دائًما بنرصه لتظل راياته مرفوعة أبد 

الدهر، كل عام وأنتم بخري ايها العيون الساهرة».   
وتابع «نحن اليوم عىل اعتاب مرحلة جديدة تتطلب تركيز الجهود والتعاون مع جميع 
جهات الدولة إلسناد ودعم مشاريع العمل والبناء وانجاح مرشوع نهضة بغداد الذي 
اعلنا عن انطالقه والذي بدوره سيحقق نقلة نوعية يف واقع العاصمة الخدمي اىل جانب 
الوزراء  رئيس  السيد  بارشاف  قريباً  تنفيذها  سيتم  التي  العديدة  والدراسات  الخطط 

ودعمه املستمر «.  

بغداد/ الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للجمارك، امس 
السبت، اتالف مواد غذائية مخالفة 

يف جمرك القائم الحدودي.
تلقت  بيان  يف  الهيئة،  وذكرت 
كوادرها  أن  منه:  نسخة  «الزوراء» 

بإتالف  الحدودي  القائم  جمرك  «يف 
(بامية  مخالفة  غذائية  مواد 

مجمدة)».
وأضافت أن «عملية االتالف تمت من 
من  الغرض  لهذا  مشكلة  لجنة  قبل 

الجهات العاملة يف املركز املذكور».

بغداد/ الزوراء:
 أفادت وكالة االستخبارات، العاملة بوزارة 
الداخلية،امس السبت، بإلقاء القبض عىل 
ثالثة ارهابيني ينتمون لعصابات داعش يف 

صالح الدين.
وذكرت الوكالة، يف بيان صحفي: أنه «من 
داعش  عصابات  عنارص  متابعة  خالل 
مفارز  تمكنت  املسؤولية،  قواطع  ضمن 
بمديرية  املتمثلة  االستخبارات  وكالة 
استخبارات صالح الدين يف وزارة الداخلية 
ارهابيني  ثالثة  عىل  القبض  إلقاء  من 

ارهاب)   ٤) املادة  احكام  وفق  مطلوبني 
النتمائهم لعصابات داعش االرهابي».

بمايسمى  عملوا  «املتهمني  أن  وأضافت 
قاطع سامراء تحت كنى واسماء مختلفة 
والذي اعرتفوا من خالل التحقيقات معهم 
االجرامية  العصابات  لتلك  بانتمائهم 
ضد  ارهابية  عمليات  بعدة  واشرتاكهم 
عمليات  قبل  واملواطنني  االمنية  القوات 
«تدوين  إىل  الوكالة  التحرير».وأشارت 
جهة  اىل  وتسليمهم  باالعرتاف  اقوالهم 

الطلب بوصل تسلم اصويل».
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بغداد/ الزوراء:
أكـدت اللجنة املاليـة النيابية أنَّ جميع 
مـواد املوازنة قابلة للتغيـري لتعارضها 
الحكومـي واإلصالحات  الربنامـج  مع 
املفرتضـة. وفيمـا كشفـت عـن عـدة 
مالحظات عىل مـرشوع قانون موازنة 
2021، أوضحـت ان ابرزها عدم وجود 
املحافظـات،  بـني  التوزيـع  يف  عدالـة 
وعدم وجود بصمة اصالحية بالنسـبة 

للوزارات وتوزيع املوارد عليها.
وقـال مقـرر اللجنـة املاليـة النيابية، 
أحمد الصفار، امس السـبت، يف حديث 
صحفـي ”إذا عقدت الجلسـة سـتقرأ 
املوازنـة قـراءة أوىل، وسـتكون هنـاك 
جلسـة يوم االثنني أو الثالثـاء للقراءة 
الثانية، وبعدها ستتسلم اللجنة املالية 
املرشوع، وتبدأ بمناقشة جميع ما ورد 
يف مـرشوع موازنـة 2021“، الفتـًا اىل 
أن ”جميع بنـود املوازنة قابلة للتغيري، 
ألنها ال تنسجم مع الربنامج الحكومي 
واملنهـاج الـوزاري والورقـة البيضـاء 

املقدمة من قبل وزارة املالية“.
وأضـاف أن ”املحور الرئيـس األول من 
املحـاور الخمسـة يف الورقـة البيضاء 
التـي قدمتهـا الحكومـة، يركـز عـىل 
ترشـيد النفقات وزيادة اإليـرادات، إذا 
مـا الحظنـا يف هـذه املوازنـة، أنها تعد 
مـن كربى املوازنـات يف العراق منذ عام 
2004، وهي موازنة توسعية انفجارية، 
فأغلـب بنود االنفاق أصبح بها توسـع 
وليـس ترشـيدا، وهـذا فيـه تناقـض 

للمحور الرئيس يف الورقة البيضاء“.
وأكـد الصفـار أّن ”املوازنة تسـتهدف 
الطبقات الفقرية واملتوسطة واملوظفني 
مـن ذوي الرواتب املتوسـطة أو الدنيا، 
كون القرار الخاص بتغيري سعر رصف 
الدينـار مقابل الـدوالر، أدى اىل تضخم 
بنسـبة 25 باملئة، وهذا يعني انخفاض 
الدخل الحقيقي للموظفني بهذا املقدار، 
و25 باملئة من الدخل بدأ يتآكل بسـبب 
التضخم وارتفاع االسعار“، منوهاً بأن 
”هـذه الطبقة هـي األكثر تـرضراً من 

املوازنـة، علماً أن الورقة البيضاء تقول 
إن (اتجـاه الحكومـة دعـم وتشجيـع 

الطبقات الهشة ومحدودي الدخل)“.
وانتقـد مقرر اللجنة املاليـة ما وصفه 
بالخطـأ القانونـي الـذي وقعـت فيـه 
الحكومة بمسـألة الرضائب، وقال: إن 
”الحكومـة وبدالً من التوجـه اىل الهدر 
املوجـود يف جباية وتحصيـل االيرادات؛ 
وقعـت يف خطـأ يتمثـل يف إدراج تغيري 
قانوني يف سـعر رضيبـة الدخل ضمن 
مرشوع املوازنـة الذي يعد من القوانني 

(املؤقتـة) التي ترسي ملـدة عام فقط، 
قوانـني  الرضيبيـة  القوانـني  بينمـا 
(دائمة) ترسي بشكل عام لغاية تعديل 

القوانني أو إلغائها“.
مبيناً أنـه ”إذا أرادت الحكومة أن تغري 
أو تعـدل قانون الرضيبـة؛ يفرتض أن 
تقدم مرشوع (قانون تعديل الرضيبة) 
قانـون  ضمـن  املوجـودة  املـواد  أو 
الرضيبة، وليس بإدراج سلم تصاعدي 
باسـتقطاع الرضيبـة مـن املوظفـني 
ضمـن قانون املوازنة الـذي هو قانون 

(مؤقـت)، بمعنـى أن الحكومة أجرت 
تغيـريات يف قانون (دائم) ضمن قانون 

(مؤقت)“.
مـن جهته، كشف عضـو اللجنة املالية 
النيابيـة، جمال كوجر، امس السـبت، 
يف حديـث صحفـي: ”ان هنـاك عـدة 
مالحظات عىل مـرشوع قانون موازنة 
2021، ابرزهـا عـدم وجـود عدالـة يف 
التوزيـع بني املحافظـات، وعدم وجود 
بصمـة اصالحيـة بالنسـبة للـوزارات 

وتوزيع املوارد عليها“.
يف  غائبـة  ”االصالحـات  ان  وأضـاف 
املوازنة ما عدا االسـتقطاعات، وهذه ال 
تسـمى اصالحات، وما هو موجود من 
اصالحات يف هذه املوازنة هي الرضائب 

واالستقطاعات“.
وبـني انـه ”ليـس يف املوازنـة محاربة 
للفسـاد وال فقرات عن االموال املهربة 
والفضائيـني ومعالجة هـذه النقاط“، 
مؤكداً انه ”حتـى االصالحات املوجودة 
فيهـا ال تتضمـن التوقيتـات الزمنيـة، 
وكمثال عىل ذلك اتمتة املنافذ الحدودية 
ومتعـددي الرواتـب لـم يحـدد توقيت 

لها“.
واوضـح ان ”من بني املالحظات الهامة 
هـي االرقام املبالـغ فيهـا يف املوازنة“، 
مؤكـداً انـه ”من غـري املعقـول يف عام 
ترليونـا فعليـا   72 يتـم رصف   2020
 164 فيهـا  الجديـدة  املوازنـة  وتأتـي 
ترليونـا ما يعني ضعفـي موازنة العام 

السابق + 20 ترليون“.

بغداد/ الزوراء:
كشف مسـوؤل حكومي يف دياىل عن خسائر مادية هائلة بسبب 

مرشوعني سرتاتيجيني يف بعقوبة.
وقـال قائممقـام قضـاء بعقوبـة، عبداللـه الحيـايل، يف حديث 
صحفي: ان“ مرشوعي مجاري غرب بعقوبة واملجمع السـكني 
يف منطقة كاطون الرازي تبلغ كلفتها املادية اكثر من 185 مليار 
دينار معطل العمل بها منذ 8 سـنوات متتالية رغم وجود نسـبة 

انجاز عالية يف املجمع السكني“.
واضـاف الحيـايل ان“ اسـبابا متعددة تقـف وراء تعطـل انجاز 
املرشوعني االسـرتاتيجني، باالضافة اىل ان اعادة العمل بهما بعد 

رفع سعر رصف الدوالر سيؤدي اىل خسائر مادية الرتفاع الكلف 
املادية للمرشوعني الذين سـتتحمله الدولة بالتأكيد“. مؤكدا ”ان 
خسـائر اخرى تتمثل بتقادم املـواد االولية وتعرضهـا للتقلبات 
الجويـة مـا يجعل اسـتخدامها مرة اخـرى أمرا بالـغ الصعوب 
لرتكها سـنوات طويلة“.واشـار الحيايل اىل ان“ كـل وعود احياء 
املشاريـع االسـرتاتيجية يف بعقوبـة حرب عىل ورق حتـى اآلن“. 
مؤكـدا ”ان املواطن هو الخـارس االكرب من تعطـل وتلكؤ انجاز 
املشاريع االسرتايجية“. وتعاني اغلب مدن دياىل، ومنها بعقوبة، 
من توقف عرشات املشاريع االسـرتاتيجية بكلف مادية تصل اىل 

مئات املليارات من الدنانري بسبب تقاطعات وشبهات فساد.

بغداد/ الزوراء:
نفت هيئة االسـتثمار الوطنية، امس السـبت، رفع 
اسـعار الوحدات السـكنية يف مجمع بسماية، فيما 
اكدت عدم وجود انعكاسات مالية لقرار تغيري سعر 

رصف الدوالر.
ونقـل بيـان للهيئـة، عن رئيسـتها سـهى النجار، 
قولهـا: انـه ”انترشت خـالل هذه االيـام، يف مواقع 
التواصل االجتماعي، أخبار عن نية هيئة االستثمار 
الوطنية تغيري أسـعار الوحدات السكنية يف مرشوع 

بسماية“.
 مؤكـدة انه ”لم يصدر عن الهيئة قرار برفع سـعر 
الوحدات السكنية يف بسـماية، سواء التي تم بيعها 
أو املنفذة حديثاً، نتيجة الرتفاع سعر رصف الدوالر 

يف السوق املحلية“.
وأضافـت أن ”تكلفـة الجـزء الحـايل مـن املرشوع 

واملكون من 35 ألف وحدة سـكنية قد تم تسديدها 
عىل سـعر الـرصف القديـم 1.180 ، لذلـك ال توجد 
انعكاسـات ماليـة عـىل كلفـة املـرشوع يف هـذه 

املرحلة“.
 مبينـة انه ”من املتوقع االنتهاء من تنفيذ وتسـليم 
الــ 35 ألف وحـدة يف نهاية عام 2022 ، وسـتبقى 

األسعار عىل ما هي عليه“.
وأشـارت اىل أن ”الهيئة تسعى جاهدة للحفاظ عىل 
استقرار سعر الوحدات السكنية يف املراحل الالحقة 

عن طريق إيجاد سبل تخفيض كلفة البناء“.
ولفتـت إىل أن الهيأة ”سـتقوم باإلعـالن قريباً عن 
التعليمـات الجديدة لبيع الوحدات السـكنية والتي 
تتضمن خفض الدفعة املقدمة وسعر الفائدة ومدة 
التسـديد عند االنتهـاء من التفـاوض مع املصارف 

املقرضة“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت منظمـة التنمية التجاريـة اإليرانية، 
امس السبت، عن تحسن الصادرات اإليرانية 
إىل العـراق والصني بعد انكمـاش حاد خالل 
املدة مـن 20 آذار 2020 وحتى 20 أيلول من 

العام نفسه.
وقال مسـاعد شـؤون االسـواق التصديرية 
يف  ريـزي،  موسـويان  مجتبـى  باملنظمـة، 
للعـراق  الصـادرات  إن  صحفـي:  ترصيـح 
والصني اللذين يسـتحوذ كل منهما يستحوذ 
عـىل 25 % من الصـادرات االيرانيـة ”باتت 

مالئمة“.
وأشـار إىل: ”أن دوال أخرى مثل افغانسـتان 
أيضـاً تحسـنت الصـادرات اليها وسـجلت 
مسـتويات ايجابية بعد االنكمـاش“، مبينا 
”انه عىل الرغـم من جائحة كورونا والحظر 
االقتصـادي االمريكـي يف الشهـور التسـعة 

املذكورة، إال أن وضعية االسـواق التصديرية 
للسلع االيرانية شـهدت تحسنا، وباتت أكثر 
من 90 % من البوابات الحدودية فاعلة حاليا.
وتوقع ريزي أن يسـجل حجم الصادرات مع 
انتهاء السـنة املالية الجارية 20 آذار 2021، 

انخفاضا بنسـبة 10 % عىل اساس سنوي، 
وأن تتحقق 90 % من املستويات املستهدفة، 
عازيـاً االنخفـاض اىل توقعـات املؤسسـات 
الدوليـة عىل خلفية تبعات اجراءات كورونا، 

وال تتعلق بإيران وحدها.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلنت ادارة معلومات الطاقة األمريكية عن 
هبوط صادرات العراق والسعودية النفطية 
االسـبوع  خـالل  ”الصفـر“  إىل  ألمريكـا 

املايض.
وقالـت ادارة معلومات الطاقـة األمريكية، 
عليـه  اطلعـت  تقريـر  يف  السـبت،  امـس 
االسـتريادات  ”متوسـط  إن  ”الـزوراء“: 
االمريكية من النفط الخام خالل االسـبوع 
املايض مـن اربع دول بلغـت 4.792 ماليني 
برميـل يوميـاً مرتفعـة بمقـدار 197 الف 

برميل يومياً عن االسبوع الذي سبقه والذي 
بلغ 4.595 ماليني برميل يومياً“.

وأضافـت أن ”امريكـا لـم تسـتورد النفط 
الخام من العراق والسعودية خالل االسبوع 
املـايض بعـد أن صـدرا معـدل 123 و118 
الـف برميل يومياً كالهمـا عىل التوايل خالل 

االسبوع الذي سبقه“.
وأشـارت إىل أن ”أكثـر االيـرادات النفطيـة 
ألمريكا خالل االسـبوع املـايض جاءت من 
كنـدا وبمعـدل بلـغ 3.894 ماليـني برميل 
يوميـاً، تليهـا املكسـيك التـي بلغـت كمية 

االسـتريادات منها بمعـدل 520 الف برميل 
يومياً، ثم كولومبيا وبكمية بلغت 337 الف 

برميل يومياً“.
وأشارت إىل أن ”كمية االستريادات االمريكية 
من النفط الخام من نيجرييا بلغت معدل 41 
الـف برميل يوميا، فيما لم تسـتورد النفط 

الخام من الربازيل او االكوادور“.
وأعلنت ادارة معلومات الطاقة األمريكية يف 
1 كانـون الثاني املايض، أن صادرات العراق 
من النفـط ألمريكا بلغـت 123 الف برميل 

باليوم خالل االسبوع املايض.
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بغداد/نينا: 
اعلنت اللجنة املالية النيابية ان رواتب 
سـترصف  واملتقاعديـن  املوظفـني 
بموعدهـا ولـن تتاخر بتاخـر اقرار 

املوازنة ”.
وقـال عضـو اللجنـة النائـب جمال 
كوجـر يف ترصيح للوكالـة الوطنية 
العراقية لالنباء / نينا / :“ ان مجلس 
النواب سـيجري تعديالت كبرية عىل 
فقرات قانـون املوازنة لعـام 2021 
، ولكـن ليـس بالـرضورة ان تحدث 
مشاكل بني الكتل السياسـية حولها 
، ونامل ان تتوافق الكتل السياسـية 
عىل بنود قانون املوازنة بارسع وقت 

ممكن ”.
لغايـة  املوازنـة  ان مناقشـة  واكـد 
اقرارهـا يحتـاج وقـت يـرتاوح بني 
20 - 30 يومـا ، الفتـا اىل انـه مـن 
السـابق الوانـه الحكم عـىل فقرات 
الجلـوس  بـدون  املوازنـة  قانـون 
واجراء املناقشة مع الجهات املعنية 

يف الـوزارات التي طلبـت املبالغ، وثم 
تحديـد املبالـغ التـي تحتاجها فعال 
واملهمة وغري املهمة وهل هي شكلية 

او واقعية ؟“.
اعطـى  املاليـة  وزيـر  ان  واوضـح 
تعليمـات اىل دوائـر الـوزارة بشـأن 
رصف رواتـب املوظفني واملتقاعدين 
لشهـر كانون الثاني الجـاري والتي 
سـتكون وفـق مبـدأ 1 / 12 ، ولـن 
ينتظـر اقـرار املوازنـة ليتـم رصف 
الرواتب ، وبالتايل تاخر اقرار املوازنة 
لن يؤثـر يف رصف رواتـب املوظفني 

واملتقاعدين اشهر الحايل ”.

بغداد/ الزوراء:
اكدت لجنة االقتصاد واالسـتثمار النيابية، امس السبت، ان االتفاقية الصينية 
هي الضمانة الوحيدة لتطوير البنى التحتية وانهاء الفساد يف املشاريع، مبينة 

ان االتفاقية ستحل ازمة الخدمات الكربى.
وقـال عضـو اللجنـة، فـالح الخفاجـي، يف ترصيـح صحفـي: ان ”االتفاقية 
الصينيـة من اهم ركائـز تنمية العراق املسـتقبلية، وال يمكـن التفريط فيها 
كونها السـبيل الوحيد يف تطوير البنى التحتية وانهاء الفسـاد والبريوقراطية 

يف انجاز املشاريع“.
وأضـاف الخفاجي ان ”خطوة بناء الف مدرسـة باالتفـاق مع رشكة صينية 
مختصة من  خالل دفع النفط لها خارج حصة االوبك النفطية للعراق خطوة 

يف غاية االهمية لزيادة دخل البالد ”.
واشـار اىل ان ” العـراق قـد ينجح يف تطويـر اغلب بناه التحتيـة يف حال ابعاد 
الضغوط السياسـية وعدم السـعي إلفشال املرشوع كما جرى يف قانون البنى 

التحتية يف عهد رئاسة حكومة نوري املالكي“.

بغداد/ الزوراء:
دعا اتحاد الجمعيات الفالحية يف املثنى الجهات املعنية إىل تسـليم مستحقات 
مسـوقي الحنطـة والشعري يف املحافظـة، مشرياً إىل أن عدم تسـلم ٥٠ % من 

املسوقني مستحقاتهم حتى اآلن سبب تراجعاً بأداء املزارعني.
وقـال رئيـس االتحـاد، عواد عطشـان، يف ترصيـح صحفـي: إن تأخر رصف 
املسـتحقات يعد العائـق األكرب أمام رشيحـة املزارعني يف الوقـت الحارض، ال 

سيما فيما يتعلق باستصالح األرايض ورشاء البذور واألسمدة.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن مسـتشار رئيـس الـوزراء 
للشـؤون املالّيـة، مظهـر محمد 
صالح، امس السبت، أن الحكومة 
الحسـابات  سـتحيي  الحاليـة 

الختامية لعامي 2013 و2014.
وقال صالح يف ترصيح صحفي:ان 
”الحسابات الختامية لعام 2013 
كـان يجـب ان تقـدم مـع العام 
اىل ان ”موازنـة  2014“، مشـرياً 
2014 لم تقدم بسـبب املشكالت 
التي عاشها العراق خالل سيطرة 
عصابـات داعـش االرهابيـة عىل 

بعض املحافظات».
عـىل  ”التصويـت  ان  واضـاف 
حسـابات عامـي 2013 و2014 
يحتـاج اىل مرشوع  قانون (واقع 
النفقـات  يغطـي  الـذي  حـال) 

واملرصوفات واالدخـار الذي يقع 
خارج قانون االدارة املالية».

السـابقة  ”الحكومـة  ان  وتابـع 
الختاميـة  الحسـابات  ناقشـت 
للعامـني املذكوريـن، إال انـه لـم 
يصـدر اي قـرار فيهمـا“، مؤكداً 
(واقـع  ترشيـع  حـال  ”يف  انـه 
الحـال) فإنه سـيجري التصويت 
عىل حسـابات 2014 مـع ملحق 

حساب لعام 2013».
واكد صالح ”جهوزية الحسابات 
الختامية لغاية 2019، فإذا صودق 
عىل موازنتـي 2013 و2014 فإن 
باقي املوازنات تتقدم برسعة ألن 
كـل واحـدة تسـتند اىل االخرى“، 
الحالية  ان ”الحكومـة  موضحـاً 
الختاميـة  الحسـابات  سـتحيي 

للموازنات السابقة».

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرافدين، امس السـبت، عن اطالق مبـادرة النافذة الواحدة 

لتمويل املشاريع االستثمارية يف البالد وبسقوف مالية مفتوحة .
وقال املكتـب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: انه 
”تماشـيا مع سياسـة وخطة املرصف الهادفة اىل دعـم االقتصاد الوطني 
واملسـاهمة يف تفعيل القطاع الخاص والنشاطات والفرص االسـتثمارية، 
وبتوجيه من وزارة املالية لدعم االستثمار، فقد تقرر اطالق مبادرة النافذة 

الواحدة لتعزيز القطاع االستثماري يف العراق“.
وأضاف البيان أن ”هذه املبادرة تقوم عىل اساس تسهيل وتبسيط اجراءات 
الرشكات واملستثمرين وانجاز املعاملة يف وقت وبرسعة قياسية بعيدا عن 
الروتني وحلقـات الرتهل الزائدة التي تتطلب اكتمالها أليام معدودة، وذلك 
عرب انشاء غرفة موحدة من االقسام املعنية واملناطة لها مهمة االستثمار 
يكـون هدفها االنتهاء من معاملة املسـتثمر ومنحه القرض بكل سـهولة 

وانسيابية“. 

فقدان هوية
فقدت الهوية الصادرة من 
جامعـة املصطفـى األمني 
االهليـة -  كليـة الفقـه – 
قسـم علوم القران باسـم 
(فاطمة أياد قاسـم) فعىل 
مـن يعثر عليها تسـليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان هوية
الهويـة  فقـدت 
وزارة  من  الصادرة 
باسـم  الكهربـاء 
جاسـم  (مـروان 
محمـد) فعـىل من 
يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

جمهورية العراق 
وزارة العدل                                          رقم االضبارة:2020/2018

دائرة التنفيذ                                              التاريخ:7/1/2021
مديرية تنفيذ النارصية

اىل/املنفذ عليه/غسان مردان كامل
لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة اريدو بالعدد 138/

يف 26/1/2020 وفـق املحرض انك مجهـول محل االقامة وليس لك 
موطن دائم او مؤقت او مختار، يمكن اجراء التبليغ عليه، واستناداً 
للمـادة (27) مـن قانون التنفيـذ تقرر تبليغك اعالنـا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ النارصية خالل خمسة عرش يوماً تبدأ من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 

ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل 
ناجي عبد الهادي السعداوي

اوصاف املحرر:
قـرار محكمـة االحـوال الشخصيـة يف النارصيـة بالعـدد 1838/

ش/2013 يف 28/4/2013 واملتضمن نفقة مستمرة للمرأة واالوالد 
(مالك/زين العابدين)
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بغداد/ الزوراء

عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  اكد 

الَجمارك  يف  الَعالقة  املَواد  ان  درجال 

الَزوراء  َملعب  إْنَجاز  َتأخري  َسبب 

َوَحال ُدخولها َيفرتض إْنَجازه ِخالل 

٤ أْشَهر.

وقال درجال ان ِنسبة اإلْنَجاز املُعلن 

ليست  هي  الَزوراء  َملعب  يف  َعنها 

َوَثمانني  اْثَنني  َعنها  ُمعلن  كما 

باملِئة، َكونها َتشمل الفندق َواملَسبح 

َوالَقاعة الَداخلية، أما بالِنسبة ملَلعب 

اإلْنَجاز  ِنسبة  أْعَتقد  أنا  الَقدم  ُكرة 

باملِئة  َوِتسعني  َخمسة  ِمن  أكَثر 

ُغرف  ُتحيط  التي  املَناطق  ان  مبينا 

َبسيطة  أُمور  هناك  املَالبس،  َتغيري 

لم  َداخلها  يف  التي  بالُسقوف  َتتعلق 

ُدخول  َعدم  بسبب  اآلن  َحتَّى  َتجَهز 

يف  ُمشكلة  لُوجود  بها  الَخاصة  املَواد 

الَجمرك ، أَساسها ُوجود َقرار َسابق 

الَرشكات  بإْعَفاِء  الوزراء  ملَجلِس 

الَخاص  الُجمرك  َدفع  ِمن  األجنبية 

الِعرَاق لكن  باملَواد األولية ِمن َخارج 

ال  َقرار  َصدر  الُحكومي  الَتغيري  َبعد 

َيدفع  َوالَجميع  لالْسَتثناءات  ُوجود 

َوتأخريًا  إرباًكا  َسبب  َوهذا  الُجمرك، 

َحاوية  ِمئِة  ِمن  أكَثر  هناك  فالَيوم   ،

َتنتظر  املَلعب  ِبَمواِد  َخاصة  أكَثر  أو 

الُدخول للِعرَاق.

واوضح درجال ان ِمن َضمن املَوجودة 

 ) املَلعب  ِخاللها  ِمن  َسيكتمل  التي 

الَخاص  األملنيوم  الَثانوية،  الُسقوف 

َوَقسم  للَملعب  الَخارجي  بالِجدار 

الكامريات)  َمنظومة  الُرخام،  ِمنها 

َونحُن ُمتواصلون مع األُخوة يف َمطار 

َتقريًبا  إْجرَاءاتها،  إلْكَمال  بغداد 

(٢٣١) كامريا َوَقسم ِمن املَواد املُهمة 

ُننهي  أن  َوأرجو   ، أَخرِه  إىل  كالَحديد 

األُْسبوع  ِخالَل  الَجمارك  َموضوع 

َوبنَي  َبيننا  الَتعهد  َوَموضوع  الَقادم 

املَالية  وزارِة  إىل  بِه  للَدفع  الَرشكة 

َودائرة الَجمارك ِمن أجِل ُدخول هذِه 

املَواد مشريا اىل انه و َبعد ُدخول املَواد 

ال أْعَتقد َستكون هناك حجة للَرشكة 

ِبعدِم اْسِتكمال املَلعب، َبل ُهم َجادون 

َواآلن َيعملون ِبشكٍلٍ ُمبارش َمعي ِمن 

إلْنَجاز  املَواد  هذِه  ُكل  َتكملة  أجِل 

األْشَهر  ِخالَل  اللّه  َشاء  إن  املَلعب 

َدخلت  إذا  َوأْعَتقد  الَقادمة،  الَقليلة 

املَواد ِخالَل هذا األُْسُبوع َيفرتض أن 

َتزيد  ال  ُمدة  ِخالَل  املَلعب  إْنَجاز  َيتم 

عن ٤ أْشَهر. 

ُنتابع  درجال  ذكر  اخرى  جهة  ومن 

َتسري  َواألُمور  املِيناء  َملعب  َمرشوع 

ِبشكٍل َجيد َوأْعَتقد ِخالل ٥-٦ أْشَهر 

َسَينتهي الَعمل فيِه مع َمالعب أُخرى 

موضحا أنا ُمتواصل مع املُهندس عيل 

رحمُه  عويز  الله  عبد  املُهندس  نجل 

اللّه ِبشأِن َملعب املِيناء َوُمتابع َجيًدا 

أن  َتماًما  َيعلم  َوهو  املَرشوع،  لهذا 

هذا املَلعب َسيكون أحد املَالعب التي 

ُمباريات  اللّه  َشاَء  إن  َعليها  َسُتقام 

الَعام. واردف  ِنهاية هذا  َخليجي ٢٥ 

ُمفصل  ِبشكٍل  األُمور  ُنتابع  قائال 

َوربما  اعتيادي  ِبشكٍل  َتسري  َواألُمور 

ِخالل ُمدة ال َتزيد عن ٥ إىل ٦ أْشَهر أنا 

الَعمل  َسَينتهي  َمالعب  هناك  أْعَتقد 

 ) الَعام  هذا  ِخالَل  اللّه  َشاَء  إن  ِفيها 

املِيناء، الَزوراء ، املَدينة، َكركوك).

درجال  اشار  منفصل  سياق  ويف 

شبه  الحبيبية  يف  املدينة  ملعب  اىل 

بسيطة  إضافات  وهناك  مكتمل 

مع  باإلتفاق  معالجتها  نحاول 

املنشآت  ان  مؤكدا  املنفذة  الرشكة 

الرياضية ومالعب كرة القدم تحديداً 

التي سيتم إنجازها قريباً هي ملعبًي 

ملعبًي  عن  فضالً  واملدينة  الزوراء 

امليناء وكركوك.

مكتمل  شبه  املدينة  ملعب  ان  وتابع 

وهناك مالحظات بسيطة يف املقصورة 

بصعود  تتعلق  وإضافة  الرئيسية، 

املقصورة،  إىل  الشخصيات  كبار 

صالة  بإضافة  معالجتها  وحاولنا 

إستحصال  بعد  خاصة  استقبال 

التخطيط  وزارة  من  خاصة  موافقة 

العمل  سيبدأ  مبينا  املايض  األسبوع 

خالل  املدينة  ملعب  يف  أخرى  مرة 

اإلتفاق  بعد  القادمة،  القليلة  األيام 

املنفذة وبمبالغ بسيطة  مع الرشكة 

ضمن مرشوع التنفيذ املبارش.

املدينة  ملعب  ان  درجال  واوضح 

سُيفتتح قريباً جداً ، ونرجو أن تكون 

والبلدان  البلد  يف  الصحية  األوضاع 

أجل  من  جيد  بشكل  تسري  األخرى 

الدويل  اإلتحاد  موافقة  إستحصال 

هذا  بإفتتاح  تليق  مباراة  إقامة  عىل 

ثابتاً  امللعب موضحا لم نحدد موعداً 

إكمال  ننتظر  كوننا  امللعب  إلفتتاح 

اإلتفاق عىل اإلضافات البسيطة التي 

ان تأخذ أكثر من شهرين.

إحدى  مع  تكلمنا  درجال  وتابع 

لعمل  باملصاعد  الخاصة  الرشكات 

وصول  وننتظر  خاص  ديكور 

التفاصيل ليتم العمل به.

األمور  ان  قائال  درجال  وواصل 

الرئيسية  املقصورة  يف  البسيطة 

تأخذ  ان  الشخصيات  كبار  بمنطقة 

فالح  األخ  من  وأرجو  طويالً،  وقتاً 

أجل  من  معنا  التواصل  عودة  منفي 

بشكل  نفتتحه  لكي  امللعب  إكمال 

متكامل.

نهاية  يكون  ان  أرجو  درجال  وزاد 

نيسان  شهر  بداية  أو  آذار  شهر 

وإن  أقىص،  حد  عىل  امللعب  إفتتاح 

الصحية  الظروف  تكون  الله  شاء 

أحد  نستقدم  لكي  ومالئمة  مواتية 

الفرق املهمة إلفتتاح هذا امللعب املهم 

يف هذه املدينة العزيزة.

بغداد/ متابعة الزوراء

جليل  السابق  الدويل  الحارس  أكد 

زيدان، ان طريقة انهاء عقده مع نادي 

الزوراء لم تكن الئقة باسمه وتأريخه، 

النادي استغنى عنه بطريقة  ان  مبيناً 

مهينة.

لم  الزوراء  ”ادارة  إن  زيدان  وقال 

انهاء  مسألة  يف  باحرتافية  تتعامل 

حرضت  كوني  الفريق،  مع  عقدي 

املنزل  اىل  وغادرت  التدريبية  الوحدة 

دون ابالغي بخرب االستقالة“.

واوضح بالقول، ”علمت خرب استقالتي 

عن طريق وسائل االعالم، لألسف هذا 

وملشواري  يل  اهانة  يعترب  الترصف 

الكروي وال يليق بأسمي وتأريخي“.

عن  االستغناء  قرر  الزوراء  ان  يذكر 

كادر  مع  تعاقده  بعد  زيدان  خدمات 

تدريبي جديد بقيادة رايض شنيشل.

بغداد/ امري الداغستاني
نفى رئيس نادي الكرخ ، االنباء التي ترسبت من املكتب االعالمي 

للنادي بتسمية املدرب ثائر احمد مدربا لكرة الكرخ.
وقال رشار حيدر ، ننفي ما تداولته بعض وكاالت االنباء ومواقع 
خلفا  للفريق  مدربا  احمد  ثائر  تسمية  االجتماعي،  التواصل 
النادي  مكتب  كوادر  «احد  أن  سلمان».وأضاف  كريم  للراحل 
االعالمي رسب الخرب الخاطئ الذي ال صحة له اساساً ، مما حدا 

بإدارة النادي اعفاءه من العمل ضمن املكتب االعالمي».وبني 
حيدر، أنه «سبق وأن أكد يف ترصيحات عديدة بعد رحيل الكابتن 
السابق كريم سلمان، أن الراحل سيبقى مدرباً اوالً للنادي وال 
بديل له».واستدرك قائالً «يف اآلونة االخرية، وبطلب من املدرب 
املساعد احمد عبد الجبار الذي دعا االدارة الختيار مستشار له 
إلدارة الفريق»، مشرياً اىل «اننا مازلنا كإدارة نبحث عن االنسب 

لتسمية مستشار للمدرب املساعد احمد عبد الجبار».

بغداد/ متابعة الزوراء
للدوري   A املجموعة  منافسات  تتواصل 
محافظة  يف  الطائرة  بكرة  املمتاز 
الحبانية  فريق  السليمانية.وتألق 
الشمال  مصايف  عىل  الفوز  بتحقيقه 

بثالثة أشواط مقابل شوط وحيد بواقع 
 (٢٥-٢١) (٢٠-٢٥) (٢٥-٢٣) (٢٥-٢٢)
نقطة.اما نادي البيشمركة فحقق الفوز 
دون  أشواط  بثالث  دوكان  نادي  عىل 
مقابل بواقع (٢٥-١٩) (٢٥-٢١) (٢٥-

١٨) نقطة.
انتصاراتها  الرشطة  طائرة  وواصلت 
حققت الفوز عىل الصناعة بثالثة أشواط 
 (٢٥-٢٧) بواقع  وحيد  شوط  مقابل 

(٢٥-٢١) (٢٥-١٦) (٢٥-١٨) نقطة.

بغداد/ مصطفى العبطان
عدسة/ قحطان سليم

حقق فريق كرة السلة لنادي الحشد الشعبي الريايض 
فوزاً صعباً عىل فريق االعظمية بنتيجة ٧٨_٦٩ نقطة 
يف  املمتاز  للدوري  الثانية  النافذة  جوالت  ثاني  ضمن 

اللقاء الذي احتضنته قاعة الشعب املغلقة.
طريف  قبل  من  كبريتني  واثارة  ندية  شهد  األول  الربع 
املباراة وتمكن فريق االعظمية من بسط سيطرته عىل 
مجريات الربع األول وحسمه لصالحه بنتيجة ٢٧_١٧ 

نقطة.
ويف الربع الثاني حاول الحشد العودة وتقليص الفارق اال 
ان املنافس واصل زخمه باالعتماد عىل الرميات الثالثية 
االساسيني  من العبيه  عدداً  بغياب  متأثراً  الحشد  وبدا 
نتيجة االصابات والحرمان لينجح فريق االعظمية من 

الفوز بالربع الثاني بنتيجة ٤٤_٣٦ نقطة.
عيل  الحشد  فريق  مدرب  حث  االسرتاحة  فرتة  ويف 
إىل  والعودة  جيد  مستوى  تقديم  عىل  العبيه  فرحان 
بعد  مراده  وتحقق  املحيطة  الظروف  وتحدي  املباراة 
عقب  الثالث  الربع  انطالقة  عىل  دقائق  ثالث  مرور 
ثم  ومن   ٤٩_٤٩ النتيجة  معادلة  من  الحشد  تمكن 
ثم  ومن   ٥٠_٤٩ بنتيجة  األوىل  للمرة  اللقاء  يف  التقدم 
الثالث  الربع  وإنهاء  نقاط  ثمان  إىل  الفارق  توسيع 
الرابع  الربع  نقطة.ويف   ٦٠_٥٢ بنتيجة  الحشد  بتقدم 
وفرض  املباراة  بزمام  التحكم  من  الحشد  استطاع 
واملباراة  الرابع  الربع  لينهي  لعبه  وطريقة  اسلوبه 
بالفوز بنتيجة ٧٨_٦٩ نقطة.يشار إىل أن فريق الحشد 
الرابعة  الساعة  يف  األثنني  غد  يوم  الرشطة  سيواجه 

عرصاً عىل قاعة الشعب املغلقة.

ثالث  مواعيد  تغيري  السلة  كرة  اتحاد  قرر  جانبه  ومن 
مباريات، يف الجولة الثالثة من النافذة الثانية، واملقررة 

يف الحادي عرش من شهر كانون الثاني الجاري.
مواعيد  تغيري  «تم  نجم  خالد  االتحاد  رس  أمني  وقال 
النقل  مقتضيات  بسبب   ، اإلثنني  غد  يوم  مباريات 

التلفزيوني وبالتنسيق مع الرشكة الناقلة».
ستكون  والرشطة  الشعبي  الحشد  مباراة  أن  وأوضح 
فيما  مساًء،  الثالثة  من  بدال  الرابعة  الساعة  تمام  يف 
ستكون مباراة الخطوط والكهرباء يف الساعة السادسة 
بدال من الخامسة، ومباراة األعظمية والنفط يف الساعة 
الثانية  النافذة  أن  إىل  السابعة.يشار  من  بدال  الثامنة 
ستشهد  فيما  بينها،  فيما  بغداد  أندية  تقاطع  شهدت 
بينها  فيما  املحافظات  أندية  تقاطع  الثالثة  النافذة 

حسب آلية املسابقة.

بغداد/ متابعة الزوراء

 اعلنت الهيئة التطبيعية التحاد الكرة املركزي بموافقة االتحاد 

اآلسيوي؛ عىل قبول العراق ضمن دورات (A) االسيوية.

إدارة  مدير  ان  التطبيعية  رئيس  نائب  كامل  شامل  وقال 

التعليم والتطوير يف االتحاد اآلسيوي، أكد قبول طلب العراق 

باالنضمام لدورات A االسيوية.

وأضاف كامل، ان االتحاد اآلسيوي اشرتط «إرسال لجنة تقييم 

وضوابط  متطلبات  عىل  للوقوف  اآلسيوي  االتحاد  قبل  من 

وعمل الدورات التدريبية»، مشريا إىل حصول «املوافقة املبدئية 

بنهاية  العراق  يف  پرو  فئة  تدريبية  دورات  ثالث  إقامة  عىل 

التدريبية  للدورات  النهائي  التقييم  بعد  خاصة   ،  ٢٠٢١ عام 

االسيوية».

اعجابه  عن  عرب  اآلسيوي  التطوير  «مدير  ان  كامل،  وبني 

وتنظيم  إعداد  إنجازات عىل مستوى  بما يحصل من  الشديد 

دعم  مؤكدا  الحاصلة»،  التطور  والية  العراق،  يف  املشاريع 

الركائز  أحد  باعتباره  للعراق  الالمحدود  االسيوي  االتحاد 

االساسية يف عضوية االتحاد االسيوي.
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بغداد/ متابعة الزوراء

حـددت رابطة جماهري الطلبة الريايض يوم غد اإلثنني، موعًدا للتظاهرة الكبرية التي سـتخرج 
أمام بوابة وزارة الشباب والرياضة، للمطالبة بحل أزمة النادي.

وقـال مصـدر من الرابطة  ان التظاهرات سيشـارك فيها عدد كبري من أنصـار النادي، املطالب 
تقترص عىل حل إدارة النادي، التي احتكرت أخذ القرارات عىل مدار ١٥ سنة، ولم تقدم أي إنجاز 

عكس األندية الجماهريية األخرى».
وأوضح أن الجماهري مصممة عىل إيجاد حل ألزمة الطلبة، بعد تراكم املشـاكل املالية واإلدارية 
نتيجة لسـوء اإلدارة وإقامة رئيس النادي خارج البالد، منوًها أن الجهة الراعية، وزارة التعليم 
العايل، أوقفت الدعم، وبدأ الفريق يرتنح يف الدوري املمتاز. يشـار إىل أن الطلبة تعرض لخسـارة 

مذلة يف الجولة املاضية من الدوري املمتاز أمام أربيل، بخماسية نظيفة.
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الهيئـة االداريـة لنـادي نفـط ميسـان الريايض سـمت 
عضـو املكتب التنفيـذي لالتحاد العراقـي للصحافة 
الرياضية سمري السعد مستشارا اعالميا للنادي... 
نتمنى للزميل السـعد التوفيـق والنجاح يف مهمته 

الجديدة.
 ********************

احتفلـت ارسة االعـالم الريـايض  
بعيـد ميـالد الصحفـي العراقـي الـذي يعمل يف 
دولـة قطر عيل الالمي ... نتمنى له التألق املهني 

والعمر املديد.
 ******************

الزميـل االعالمـي احمد سـعيد 
تلقى برقيات التعزية واملواساة

بوفاة (عمته) ... نسأل الله العيل القدير ان يتغمد 
الفقيدة برحمته الواسـعة ويلهـم اهلها ومحبيها 

الصرب والسلوان.



أعلن نادي يوفنتوس اإليطايل يف موقعه الرسمي عىل اإلنرتنت 
عـن إصابة مدافعـه الهولندي دي ليخت بفـريوس كورونا.
وجاء يف بيان لنادي يوفنتوس: ”أظهرت الفحوصات الطبية 
وفقـاً للربوتوكول املعمول به قبـل املباريات، إصابة املدافع 
دي ليخـت بعدوى فـريوس كورونا، نتمنـى الشفاء العاجل 
لالعبنـا“. وكـان دي ليخت مشاركـاً يف املباراة التـي فاز بها 
يوفنتوس األربعاء املايض عىل غريمه ميالن يف معقل األخري 3-1 
يف الـدوري اإليطايل.وغـاب عن اللقاء يف ميالنـو املدافع الربازييل 

أليكس ساندرو إلصابته أيضاً بفريوس كورونا الذي طال سابقاً 
نجمي الهجوم الربتغايل كريسـتيانو رونالدو واألرجنتيني باولو 
ديباال.وتأتـي إصابة دي ليخت بالفريوس وغيابه عن يوفنتوس 
يف فـرتة صعبـة لألخـري، إذ أّنـه مدعو يف األيـام القليلـة املقبلة 
ملواجهات شاقة أولها اليوم األحد يف الدوري ضد مفاجأة املوسم 
ساسوولو. وبعد لقاء جنوى األربعاء املقبل يف الكأس اإليطالية، 
يحـّل يوفنتوس األحد املقبـل يف الدوري ضيفاً عـىل غريمه إنرت 

ميالن، قبل لقاء نابويل يف 20 الحايل ضمن الكأس السوبر.

العمالقة  سـيلتقي كورنيا قاهر 
الــ32  دور  يف  برشـلونة  مـع 
بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم 
بعد أن أطـاح بأتلتيكو مدريد 

من الدور الثاني.
وفّجر الفريـق املنتمي لدوري 
مفاجـأة  الثالثـة  الدرجـة 

بالتغلب عىل متصـدر دوري الدرجة 
األسـبوع  منتصـف  -1صفـر  األوىل 
وأسفرت القرعة عن مواجهة بملعبه 
ضد جاره فريق املدرب رونالد كومان 

يف وقت الحق هذا الشهر.  
وسـيلعب أتلتيك بيلباو، الذي ينتظر 
مواجهـة غريمه ريال سوسـيداد يف 

نهائي الكأس للموسم املايض املؤجل 
حتـى اآلن بسـبب وبـاء كوفيد19-، 
ضد إيبيـزا. ويحل سوسـيداد ضيفا 
عـىل قرطبـة بينما يسـتضيف بينيا 
ديبورتيفـا بلد الوليد. ويسـافر ريال 
مدريـد ملواجهة ألكويانو بينما يلعب 

ملقة ضد غرناطة.
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تم إدخال الرئيس السـابق لالتحاد الدويل لكرة القدم (فيفا) 
السـويرسي جوزيف بالتر إىل املسـتشفى بحسـب الصحف 

املحلية نقال عن ابنته.
ونقلـت صحيفـة ”بليـك“ عـن ابنتـه كورين بالتـر قولها: 
”والدي يف املستشفى. إنه يتحسن بشكل يومي لكنه يحتاج 
إىل وقـت وراحة“ مشـرية إىل أن وضعه الصحـي جدي لكن 

حياته ليست يف خطر.
وأضافت: ”نيابة عن عائلتي، أطلب احرتام خصوصيتنا“.

وكـان بالتـر (84 عاما) اضطر إىل االسـتقالة مـن منصبه 
عـام 2015 بعد 17 عاما من انتخابه رئيسـا لالتحاد الدويل 
بسـبب فضيحة رشوة هزت أركان املنظمة الكروية وطالته 
شـخصيا بعد إيقافه عىل مدى سـت سـنوات بسـبب دفعه 
مبلغا مقداره مليونا دوالر لرئيس االتحاد األوروبي السـابق 

الفرنيس ميشال بالتيني.

قالـت تقاريـر صحفيـة الليلـة املاضيـة إن العبـة التنـس 
األمريكيـة الصاعـدة أماندا أنيسـيموفا املصنفـة 30 عامليا 

أصيبت بفريوس كورونا املستجد رسيع العدوى.
ولم تؤكد أنيسـيموفا (19 عاما) إصابتهـا بالعدوى إال أنها 
ال تشـارك يف بطولـة أبـو ظبـي الحاليـة للسـيدات يف دولة 

اإلمارات.  
وإىل جانب صورة وجه يبكي كتبت الالعبة األمريكية الشابة 

عرب إنستغرام: ”أريد أن ألعب“.  
وتوجت أنيسـيموفا بلقبهـا األول يف بطـوالت املحرتفات يف 
بوغوتـا عاصمة كولومبيا يف أبريل/نيسـان 2019 ووصلت 
ألعىل تصنيف لها طوال مسـريتها وهو املركز 21 عامليا بعد 

ذلك بستة أشهر.  

أعلن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا عن 
هذا اإلجراء الذي يسـتمر شـهراً ويغطي 
منطقـة طوكيو الكربى اعتبـاراً من أول 
أمس الجمعة، حيث تواجه البالد ارتفاعاً 

يف عدد اإلصابات. 
وكـان منظمـو طوكيـو 2020 أعلنوا أن 
تأجيال آخر لأللعـاب املقررة أن تنطلق يف 

23 تموز/يوليو غري وارد.
وكـرروا أن حالـة الطـوارئ لـن تعرقـل 
الخطـط املوضوعـة، وقالـوا يف بيـان إن 
”إعـالن الطوارئ يوفر فرصة للسـيطرة 
عىل جائحـة كوفيد- 19 مـن أجل إقامة 
ألعاب آمنة وساملة هذا الصيف، وسنواصل 

االستعدادات الالزمة وفقاً لذلك“.
وستكون القيود الجديدة التي تستمر ملدة 
شـهر، أقل رصامـة من عمليـات اإلغالق 
التي شـوهدت يف أجزاء أخرى من العالم، 
وسـتكون أكثـر ليونـة حتـى مـن حالة 
الطـوارئ األوىل التـي أعلنـت يف اليابـان 

الربيع املايض.
وسـتشمل التدابـري التقييديـة الجديـدة 
قطـاع املطاعـم واملقاهي التي سـيطلب 
منهـا التوقف عن تقديـم الكحول بحلول 
السـاعة 19:00 واإلغالق بعد سـاعة من 
ذلك، مـع مطالبة السـكان أيضا بتجنب 
الخـروج غـري الـرضوري بعـد السـاعة 

.20:00
وأكد سوغا أن اليابان مصممة عىل إقامة 
”ألعـاب آمنة وسـاملة“، معربـاً عن ثقته 
بأن عقلية السـكان سـتتغري عندما تبدأ 

عملية إجراء اللقاحات املقررة اعتباراً من 
الشهر املقبل.

بيـد أن عضـو اللجنـة األوملبيـة الدوليـة 
الكنـدي ديك باونـد أكد يف حديـث الذاعة 
”بي بي يس“ أنه ”ليس واثقاً“ من إقامة 
األلعاب ألن ”املشكلة األساسية قد تكمن 

يف ارتفاع كبري يف عدد حاالت الفريوس“.
لكن إعالن حالة الطوارئ عزز من تشاؤم 
الرأي العـام بإمكانية إقامـة األلعاب، إذ 

أفادت استطالعات عدة أن غالبية الشعب 
الياباني يعارض إقامة األلعاب هذا العام 
حتـى قبل ارتفـاع عدد الحـاالت يف األيام 

األخرية.
وسـجلت اليابـان 2392 حالـة أول أمس 
الجمعـة، أي أقـل بقليـل مـن الخميـس 

املايض عندما سجلت 2447.
وأعلـن باونـد يف حديث لشبكة ”سـكاي 
سبورت“ الربيطانية أن األولوية يف الوقت 

الحـايل هي لتلقيـح الرياضيـني من أجل 
تأمني إقامة األلعاب.

وقـال يف هـذا الصدد: ”إنه قـرار يجب أن 
تتخـذه كل دولة. قد يقول البعض إن ذلك 
يؤدي إىل اسـتعجال األمور، لكنني أعتقد 
أنه الطريق األكثر منطقية للميض قدماً“ 

وإقامة األلعاب.
وكـان رئيـس اللجنـة األوملبيـة الدوليـة 
األملاني توماس بـاخ قال العام املايض إن 

اللجنة ”سـتبذل كل الجهود املمكنة“ من 
أجل ضمان تلقيح أكرب عدد من الرياضيني 

واملتفرجني قبل انطالق األلعاب.
وكانـت ألعـاب طوكيـو مقـررة الصيف 
املايض، لكنهـا تأجلت إىل الفـرتة من 23 
تموز/يوليو إىل الثامن من آب/أغسطس 

املقبلني.
وأدى هـذا التأجيل إىل جعـل هذه األلعاب 
األعـىل تكلفة يف تاريخ الـدورات األوملبية 
الصيفية، حيث سـتبلغ الكلفة اإلجمالية 

13 مليار يورو.
وهـذه امليزانية الجديدة التي تزيد بمقدار 
294 مليـار يـن (2,3 مليـار يـورو) عن 
امليزانيـة السـابقة التي تـم اإلعالن عنها 
قبل عام، تؤكـد التقديرات التي ُنرشت يف 
أوائـل كانون األول/ديسـمرب عندما حدد 
املنظمـون التكلفة اإلضافية الناجمة عن 

التأجيل والتدابري املرتبطة بالفريوس.
وسـيصبح أوملبيـاد الصيف املقبـل الذي 
أبقي عىل تسـميته ”طوكيو 2020“ رغم 
التأجيل لعـام، أغىل ألعاب أوملبية صيفية 
يف التاريخ، متجـاوزا تكلفة أوملبياد لندن 
2012 التـي بلغـت 12,2 مليـون يـورو، 
وذلك وفقا لدراسة مقارنة أجرتها جامعة 

أوكسفورد وُنِرشت يف أيلول/سبتمرب.
ويبقـى أوملبياد سـوتيش 2014 الشتوي 
األعىل تكلفـة يف تاريخ األلعـاب األوملبية 
(الصيفية والشتويـة)، بعدما أنفق عليه 
21,9 مليـار دوالر (17,9 مليـار  قرابـة 

يورو)، وفقاً للدراسة ذاتها. 

تخلـص بايـرن ميونيـخ حامل اللقب مـن عقدة تلقـي الهدف األول 
واضطـراره إىل التعويـض، وذلـك بتقدمـه عـىل مضيفه بوروسـيا 
مونشنغالدبـاخ بهدفني نظيفني، لكن األدوار انقلبت ونجح األخري يف 

العودة والفوز يف النهاية 3 - 2.
ودخـل النادي البافاري اللقاء يف افتتاح املرحلة الخامسـة عرشة من 
الـدوري األملاني وهو عالق يف مشكلة الزمته يف عدة مباريات ماضية 
يف الدوري حيث اضطر لتعويض تخلفه والعودة، لكنه نجح يف تحقيق 

انتصارات بمعظمها.
ويبـدو أن التوبيـخ الذي نالـه الالعبون من املدرب هانـزي فليك بني 
الشوطـني خـالل املباراة أمـام ماينتس األحـد املايض مـا أدى لقلب 
تأخرهم بهدفني إىل فوز 5 - 2، أعطى ثماره وتجنب النادي البافاري 

تلقي الهدف األول بتقدمه بهدفني.
لكن مضيفه قلب الطاولة عليه ووضع بالنهاية حداُ ملسلسل املباريات 
املتتاليـة للنـادي البافـاري مـن دون هزيمـة عند 20 ضمـن جميع 
املسابقات، وتحديداً منذ الخسارة الوحيدة هذا املوسم قبل اليوم ضد 

هوفنهايم 4-1 يف 27 أيلول/سبتمرب ضمن املرحلة الثانية.
وقـال فليك بعد مباراة األحد املايض عـن توبيخ العبيه: ”بإمكاني أن 
أرفـع صوتي أيضاً، ال مشكلـة، هذا أمر تتعلمه عىل مر السـنوات“، 

مضيفاً: ”يف بعض األحيان األمر يتعلق بقول األمور بوضوح تام“.

لكن تجنب تلقي الهدف األول قلب األدوار يف مباراة أول أمس الجمعة، 
إذ وبعـد أن أضاف الهدف الثاني، دخل اسـرتاحة الشوطني وهو عىل 
املسافة ذاتها من مضيفه بعد أن اهتزت شباك مرتني، ثم بدأ الشوط 

الثاني متخلفاً بعد تلقيه الهدف الثالث.
وتجمد رصيد بطل أوروبا بهزيمته الثانية للموسـم عند 31 نقطة يف 
الصدارة بفارق نقطتني عن اليبزيغ الثاني الذي خاض أمس السـبت 
مواجهـة صعبـة جـداُ عىل أرضه ضـد بوروسـيا دورتمونـد الرابع.

ويدين مونشنغالدباخ بفوزه الثاني توالياً والسـادس هذا املوسـم ما 
رفع رصيده إىل 24 يف املركز السـابع، إىل يوناس هوفمان الذي سـجل 

هدفني ومرر كرة الهدف الثالث.
وبـدأ النـادي البافـاري اللقاء بشكل مثـايل بعدما تقـدم عرب هدافه 
البولندي روبرت ليفاندوفسـكي الذي عـزز صدارته لرتتيب الهدافني 
بعرشين هدفاً من ركلة جزاء بعد ملسة يد داخل املنطقة من فلوريان 

نوهاوس (20).
ورسعـان ما عّزز ليون غوريتسـكا النتيجة للضيـوف يف الدقيقة 26  
بعد تمريرة من لوروا سانيه، لكن مونشنغالدباخ عاد إىل أجواء اللقاء 
بعدما قلص الفارق عرب هوفمان إثر هجمة مرتدة وتمريرة من الرس 

ستيندل (35).
وانطلقـت املواجهة من نقطة الصفـر قبيل دخول الفريقني إىل غرف 
املالبس وتكرر سـيناريو مباراة األحد املايض لكن بصورة معاكسـة، 
إذ تلقـى بايـرن الهدف الثاني الذي كان بطـاله نفس الالعبني إذ مّرر 

ستيندل وسجل هوفمان إثر هجمة مرتدة (1+45).
وتعقدت أمور النادي البافاري يف مسـتهل الشوط الثاني بعد أن وجد 
نفسـه متخلفـاً بهدف رائع لنوهاوس بتسـديدة قويـة من مشارف 
املنطقـة إثـر تمريرة من هوفمـان الذي تحـول إىل ممرر هـذه املرة 

.(49)
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قلب ستيفن كوري تأخر فريقه غولدن ستايت ووريرز بـ22 
نقطة أمام لوس أنجليس كليربز إىل فوز بفارق 10 نقاط 115 

- 105 يف الدوري األمريكي للمحرتفني بتسجيله 38 نقطة.
ورغم تقدم كليربز يف النصف األول من املباراة 65 – 51 قلص 
غولدن ستايت الفارق بعد االسرتاحة إذ تفوقوا يف الربع الثالث 

 .22 - 30
سيطرته  فرض  بعدما  للوريرز  حاسماً  األخري  الربع  وكان 
بمنحه  كان كفيالً  ما  لكليربز   18 نقطة مقابل   34 بتسجيله 

االنتصار.
وقال كوري: ”نحن فريق شاب نحاول العثور عىل هويتنا وفهم 
كيفية الفوز باملباريات. انتصار كهذا يمنحنا الثقة بأنه مهما 

كنا بعيدين يف النتيجة، يمكننا أن نقلبها لصالحنا“.
منها  الـ38  للنقاط  باإلضافة  حاسمة  كرة   11 كوري  ومرر 

تسع ثالثيات ناجحة.
وأضاف: ”إنها مثابرة ومرونة من جانبي. أنا أحاول التكييف 

ألكون قادراً عىل االستمرار واستخدام ذكائي يف كرة السلة“.
 25 بتسجيله  كليربز  صفوف  يف  األفضل  جورج  بول  وكان 

نقطة.
الالعبني  ألن  الفوز  ستايت  غولدن  مدرب  كري  ستيف  وأعاد 
كانوا  روحهم  عىل  حافظوا  لقد  طاقتهم.  عىل  ”حافظوا 
يشجعون بعضهم البعض. لقد شعرنا وكأننا نسري عىل الحبال، 

لكننا فزنا يف النهاية وهذا ما يهم“.
ميلووكي  عىل  للفوز  جاز  يوتا  فريقه  ميتشل  دونوفان  وقاد 

باكس 118-131، بتسجيله 32 نقطة.
بويان  والرصبي  نقطة،   26 كالركسون  جوردان  وأضاف 

بوغدانوفيتش 20 نقطة ليوتا جاز.
وقال مدرب يوتا جاز كوين سنايدر: ”اعتقد أن ما هو أهم عدد 
النقاط، هو التوازن. هذه قوة فريقنا. لدينا الكثري من الرجال 
شيئا  كان  لقد  (الثالثية)  الرميات  بتلك  القيام  يمكنهم  الذين 
اهتمينا به من اليوم األول. نريد الالعبني أن يسجلوا ثالثيات“.

اليوناني يانيس  التي سجلها كل من  الـ66  النقاط  ولم تمنع 
فريقهما   (31) ميديلتون  وكريس  نقطة)   35) أنتيتوكونمبو 
من الخسارة. وقال مايك بودنهولزر مدرب ميلووكي: ”بالتأكيد 
تقاسموا  جيد.  بشكل  خطتهم  ونفذوا  جيد.  بشكل  لعبوا 

شعرت  الناجحة،  الثالثية  الرميات  ذلك  كل  وفوق  التسجيل 
أنهم كانوا يهاجون طيلة املباراة“.

من  ليكرز  أنجليس  لوس  فريقه  جيمس  لبريون  وأنقذ 
وتمريره  نقطة   28 بتسجيله  بولز  شيكاغو  أمام  الخسارة 

7 كرات حاسمة باإلضافة إىل 7 متابعات وقاده لفوز صعب 
بفارق نقطتني 117-115.

أنهى  حيث  املباراة  مدى  عىل  األفضلية  الفريقان  وتقاسم 
نال  ثم   33-28 متقدمني  األول  الربع  الضيوف 

 31-25 الثاني  الربع  يف  التقدم  ليكرز 
لينهي القسم األول متفوقاً بفارق 

نقطة 59-58.
الربع  يف  تفوقه  ليكرز  وواصل 

بعدها  لينهي   33-30 الثالث 
27- األخري  الربع  شيكاغو 
عنه  يبعد  لم  ذلك  لكن   25

الخسارة.
جيمس  ”امللك“  واعترب 
بشكل  لعب  فريقه  أن 
جيد  إىل  به  بأس  ال 
”فزنا  ما  نوعاً 
األهم.  وهذا  باملباراة 
بدأنا بتشكيلة جديدة 
كيفية  واختربنا 
بعضنا  مع  اللعب 
عمليات  خالل 
الالعبني،  تبديل 
من  نتعلم  زلنا  ما 
البعض“.ويف  بعضنا 

فاز  املباريات،  بقية 
بوسطن سلتيكس عىل 

واشنطن ويزاردز 116 - 
107، وهيوستن روكتس 

عىل أورالندو ماجيك 132 
غريزليز  وممفيس   ،90  -
115- نتس  بروكلني  عىل 
بيستونز  ديرتويت   ،110
 110 صنز  فينيكس  عىل 
- 105 بعد التمديد. وخرس 
أمام  نيكس  نيويورك 

ثاندر  سيتي  أوكالهوما 
101-89، وساكرامنتو كينغز 
 -  123 أمام تورونتو رابتورز 
بيليكانز  أورليانز  ونيو   ،144
 110 هورنتس  تشارلوت  أمام 
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القاهرة/ متابعة الزوراء:

تحرص القنوات الفضائية والصحف واملواقع 
اإلخباريـة حاليا عىل املنافسـة عـرب املواقع 
اإللكرتونيـة الخاصـة بها ومواقـع التواصل 
االجتماعـي، فمن يريـد أن يكون له مكان يف 
املشـهد اإلعالمـي عليه االهتمـام باملضمون 
والحـرص عىل الجـودة، إىل جانـب التقنيات 
البرصية، ألن الشـكل وحده ال يصنع إعالما 

حقيقيا.
زادت املنافسة بني القنوات الفضائية واملواقع 
اإللكرتونية والصحف، فـكل جهة تحاول أن 
تثبـت قوتهـا وقدرتها عىل الوصـول إىل أكرب 
رشيحة من الجمهور، فأدخلت تعديالت عىل 
الشـكل واملضمون لتستطيع منافسة الثورة 
الحاليـة يف منصـات التواصـل االجتماعـي، 

واإلعالم الرقمي عموما.
وتطورت آليات الرصاع غري املرئي بني الجهات 
الثالث، وبدأت كل جهة تسعى للسيطرة عىل 
نقاط القوة املوجودة يف بقية األطراف، لزيادة 
عـدد الزيـارات ”الرتافيـك“ واملنافسـة عـىل 
حصة جيدة مـن العوائد اإلعالنيـة الرقمية، 
وضمـان والء أكرب عدد مـن املتابعني للتمكن 

من توصيل الرسالة إليهم.
وتتطلب املنافسة كوادر صحافية عىل درجة 
عاليـة من التأهيـل ومتعـددة التخصصات، 
ففـي إعالن الفت خـالل األيـام املاضية، عن 
طلـب صحافيـني يف تخصصـات مختلفـة، 
كانـت الـرشوط تتضمـن أن يكـون املتقدم 
ملمـا بحرفيـة الكتابـة ويجيـد التعامل مع 
املنصـات والصورة واملونتاج، وتبني الحقا أن 
اإلعالن لفضائية عربية، تريد تطوير موقعها 
الجديـدة  انطالقتهـا  وتكـون  اإللكرتونـي، 
متكاملـة، وتجمـع داخلها كل فنـون العمل 

اإلعالمي الحديث.
وابتعـدت املكاتـب اإلعالميـة العربيـة عـن 
التجريب والهواية، وتتبنى اآلن رشوطا قاسية 
يف تعيني فـرق اإلعداد والتحرير واملراسـلني، 
أهمهـا القدرة عىل تحويـل املحتوى البرصي 

إىل مكتوب، والعكس.
ويؤكـد خـرباء اإلعـالم أن أغلـب املتابعـني 
يلجأون إىل املواقع بواسطة هواتفهم النقالة 
عرب حسـاباتها عىل مواقع التواصل، وهناك 
ما يشـبه االتفـاق عىل أن املحتـوى البرصي 
املخترص أكثـر جذبا من املكتـوب، واملكتوب 
القصـري أكثر جذبا من البـرصي الطويل، ما 
دفع اإلعالم التقليدي إىل البحث عن مسـاحة 
لالسـتمرار، كمـا حـدث لعدد مـن الصحف 
اليوميـة، مـن خـالل إصـدار نسـخ رقميـة 

تمكنها من الوصول إىل القارئ برسعة.
ويدق اإلعالن السابق جرس إنذار للعاملني يف 
اإلعالم والقائمني عليه، فاملنافسـة رشسـة، 
ومـن يريدون أن يكون لهم مكان يف املشـهد 
اإلعالمي، عليهـم االهتمام باملضمون املقدم، 
والحـرص عىل جـودة متناهية، ألن الشـكل 

وحده ال يصنع إعالما حقيقيا.

وأحدثـت مواقـع إلكرتونيـة كثـرية نقلة يف 
محتواها وشكلها، وتقدم برامج وفيديوهات 
قصـرية بجودة واحرتافية تقرتب مما تقدمه 
فضائيـات متخصصة، مثـل موقع صحيفة 
”اليـوم السـابع“املرصي الـذي حصـل عىل 
جائزة أفضل موقع يف جائزة دبي للصحافة.

واكتشـف القائمون عىل الفضائيات العربية 
أن املتابع يسـتطيع تذكر النص املكتوب ملدة 
أطـول من املرئـي، ووجود محتـوى مكتوب 
يعـزز الـوالء، ويزيـد مـن تكريـس املعلومة 
التي تبث بشـكل مرئي، وهو مـا يمثل ميزة 

للصحافة الجادة العميقة.
وتحـرص القنـوات الفضائيـة حاليـا عـىل 
املنافسة والجودة من خالل الشاشة واإلعالم 
الرقمي، حيث أنشأت مواقع إلكرتونية خاصة 
بها، وصفحات عىل مواقع التواصل، وقنوات 
عـىل يوتيـوب تبـث مقاطـع مـن برامجها، 

ملنافسة الصحف واملواقع اإلخبارية.
ووفرت تلك املواقع فرصا للمتابعني للتفاعل 
الفـوري مـع ما يقـدم من محتـوى واإلدالء 
بآرائهـم يف القنـاة والقضايا التـي تطرحها 
برامجهـا، عـىل عكس ما يحـدث يف املحتوى 
البـرصي الـذي يتم بثه عـىل الشاشـة دون 

تغذية مرتدة.
ويشري خرباء إىل أن املواقع اإللكرتونية أفادت 
الفضائيـات بإمكانية وصول بثها املبارش إىل 
أكرب عـدد ممكن من املتابعـني دون الحاجة 
إىل التقيد بتقنيـات األقمار الصناعية وجودة 
استقبال البث يف أماكن بعيدة ومختلفة حول 

العالم.
وكان الراغبـون يف البحـث عن مـادة معينة 
بأرشـيف أي فضائية يضطـرون للذهاب إىل 
مقرها، واسـتهالك الوقـت يف طلب تصاريح 

قبل السماح باإلطالع عىل أرشيف القناة.

مع التنوع وازدياد حدة املنافسة برزت أسئلة 
عديدة يف أذهان املهتمني واملتابعني، مثل: هل 
أدت الصحافـة املتنوعـة يف الشـكل إىل إثراء 
املحتوى أم ال؟ وهل املنافسـة الحـادة بينها 
عـىل الجودة سـوف تؤدي إىل إلغـاء إحداهما 

األخرى؟
ويرى مسعد صالح األسـتاذ بكلية اإلعالم يف 
جامعـة القاهرة، يف ترصيحـات لـ“العرب“، 
أن ”تعدد الوسائل اإلعالمية يصب يف مصلحة 
الجمهـور، ألن التطـور التكنولوجي سـاعد 
عىل اكتشـاف الطـرق التي تجـذب القراء إىل 
املحتـوى مهمـا كان املضمون الـذي يقدمه 

وتوجهه السيايس“.
وأشـار إىل أنـه ”ليسـت هناك وسـيلة إعالم 
تتصـف بالحياديـة الكاملـة، فالجميـع لـه 
أهداف ومصالح تخـدم مموليه، لكن الفارق 
هو الـذكاء يف املعالجة والتحليـل للتأثري عىل 
املواطـن وجذبه من خالل ابتـكار طرق غري 

تقليدية يف التناول“.
وال تـزال بعـض الصحـف العربيـة الورقية 
تملك القدرة عىل جـذب القراء من دول عدة، 
رغـم املنافسـة الرشسـة مـن الفضائيـات 
واإلعالم الرقمي، طاملا أنها تسـتطيع نسـج 
طريقها لتجاوز العقبات املالية واللوجستية 
والسياسـية املصاحبة، فالوسـائل اإلعالمية 
ال تسـتطيع إحداها أن تلغـي األخرى، فلكل 

وسيلة هدف ورشيحة معينة من الجمهور.
وحـذر متابعـون مـن خطـر أكرب قـد يرض 
بجميع الوسـائل اإلعالمية، وهـو ”اإلنرتنت 
الفضائـي“، وهـو مرشوع عمالق سـيكون 
شوكة يف ظهر وسائل اإلعالم، وقد يدفن الكثري 
منها، ألن املنافسـة سـوف تأخذ شـكال غري 
معتاد.وأكد اإلعالمي املرصي أسـامة الشيخ، 
رئيـس تحريـر مجلـة ”سـوبر“ اإلماراتية، 
ورئيـس تحرير املحتوى الريـايض الرقمي يف 
مجموعة ”إم.بي.يس“ بدبي، ورئيس قنوات 
”أون سـبورت“ املرصيـة السـابق، أنه ”من 
املبكر الحديث عن قـدرة األطراف املتصارعة 

عـىل اسـتكمال السـباق مـن عدمـه يف ظل 
التطـور التكنولوجي“. وأوضـح لـ“العرب“ 
أن ”من يزعم عدم تأثر املطبوعات باملنافسة 
والتطور التكنولوجي، شـخص واهم، بدليل 
أن هناك صحفا عريقـة ومهمة حول العالم 
توقفـت عـن الصـدور، وتحولـت إىل مواقع 
إلكرتونية، وهناك مؤسسات صحافية تعاني 
ماليـا بسـبب انخفـاض املبيعـات، وتراجع 
العائـد اإلعالني، لتفضيـل املعلنني التوجه إىل 

الفضائيات واملواقع اإللكرتونية“.
القنوات الفضائية تحرص حاليا عىل املنافسة 
والجودة من خالل الشاشة واإلعالم الرقمي، 
حيث أنشـأت مواقع إلكرتونيـة خاصة بها، 

وصفحات عىل مواقع التواصل
وقبل ١٥ عاما أو يزيد كان الحديث يدور حول 
اختفاء اإلعـالم الورقي لصالـح الفضائيات 
واملواقـع اإللكرتونيـة، وهذا لم يحـدث، ألن 
الصحـف الورقية ال يزال لديهـا قراء موالون 
لها.ولـم يكن أحد يتخيل، قبل خمسـة أعوام 
فقـط، أن املواقع اإللكرتونية سـوف ترتاجع 
أمـام مواقـع التواصـل االجتماعـي بهـذه 
الصـورة، التـي أتاحـت أمـام مسـتخدميها 
ميزات لـم توفرهـا املواقـع التقليدية، وهي 
املشاركة يف صنع الحدث وليس فقط التفاعل 
معه.ونجحت وسـائل التواصل يف استقطاب 
املاليني مـن املتابعني، خاصـة األحدث عمرا، 
الذين تمردوا عىل فكرة التلقني دون مشاركة، 
إنشـاء  يف  اآلن  متخصصـة  رشكات  وثمـة 
حسـابات وصفحات متخصصة عىل مواقع 
التواصل دون اهتمام بإنشاء موقع إلكرتوني 
أو فضائيـة، فهـل يعني هذا اختفـاء املواقع 

والفضائيات لصالح مواقع التواصل؟
يف ظـل املعطيات السـابقة، ال أحد يضمن أن 
تبقى مواقع التواصل املنتعشـة حاليا بنفس 
الزخـم الحايل، بـل يمكن أن تظهـر منصات 
أخـرى تمنـح مسـتخدميها ميـزات أفضل، 
وتسـرتد الصحافـة التقليديـة عافيتهـا من 

جودة املحتوى وتطوير الشكل.

واشنطن/متابعة الزوراء:
كشـفت وسـائل إعالم أمريكيـة ماكانت 
تفعلـه ميالنيـا ترامـب، زوجـة الرئيس 
األمريكـي، دونالـد ترامب، وقـت اقتحام 
أنصـاره مبنـى الكابيتـول يف العاصمـة 
األمريكيـة واشـنطن، األربعـاء املـايض.

ونقلـت شـبكة «يس إن إن» عـن مصدر 
مطلع عىل أنشطة «سـيدة أمريكا األوىل» 
يف ذلك اليوم، فإن ميالنيا ترامب، خضعت 
إذ كان يمكـن رؤيـة  لجلسـة تصويـر، 
اإلضـاءة االحرتافية من النوع املسـتخدم 
يف التصويـر الفوتوغـرايف والفيديـو مـن 
خالل نوافذ البيت األبيض. وقال الشخص 
املطلع لـ «يس إن إن» إنه «تم التقاط صور 
للسـجاد وأشـياء أخرى يف املقر التنفيذي 

والجناح الرشقي، وكانـت ميالنيا ترامب 
تـرشف عىل مـرشوع التصويـر مع قرب 
نفـاذ وقتها داخـل البيت األبيـض، وذلك 
تزامنـا مع يوم تنصيب الرئيس األمريكي 
املنتخـب، جو بايدن، يف ٢٠ يناير الجاري.
وبينمـا كان مبنـى الكابيتـول يتعـرض 
لالقتحـام، كانـت السـيدة األوىل مهتمـة 
بإكمـال التصويـر. ورغم الفـوىض التي 
أصابـت البالد كانت السـيدة األوىل هادئة 
وبقيـت كذلك يف تلك األثنـاء وقال مصدر 
آخـر يف البيت األبيض إن عـدم اهتمامها 
بمخاطبـة البـالد كان مـؤرشا عـىل أنها 
«مسـتعدة للرحيـل»، مضيفـا أنهـا «لم 
تعد يف مكان تريد املشـاركة فيه عقليا أو 

عاطفيا»، باستثناء األثاث.

تونس/ متابعة الزوراء:
 ارتفـع نسـق االعتـداءات عـىل 
الصحفيني يف تونس خالل شـهر 
ديسـمرب ٢٠٢٠ بصفة ملحوظة 
مـن  نوفمـرب  بشـهر  مقارنـة 
نفـس السـنة، وفق ما سـجلت 
وحـدة الرصـد بمركز السـالمة 
املهنية، التابع لنقابة الصحفيني 
التونسيني، بينما يخىش العاملون 
يف الحقـل اإلعالمـي مـن تراجع 

يهدد حرية الصحافة يف البالد.
وأشـار تقريـر وحـدة الرصد إىل 
تسـجيل ٢٠ اعتداء خالل شـهر 
ديسـمرب املـايض، حيـث وردها 
خالل فـرتة التقرير ٢٤ إشـعارا 
بحالـة اعتـداء، عـرب االتصاالت 
املبـارشة أو الرصد عىل شـبكات 
التواصـل االجتماعـي ومنصات 

املؤسسات اإلعالمية.
واعتربت ياسمني كاشا مسؤولة 
مكتـب شـمال أفريقيـا ملنظمة 
”مراسـلون بـال حـدود“ خـالل 

”مكاسـب  أن  إذاعـي  برنامـج 
حرية الصحافة يف تونس مهددة 

اليوم“.
”تونـس  أن  كاشـا  وأوضحـت 
تراجعت مرتبة يف الرتتيب العاملي 
ملنظمـة مراسـلون بـال حدود يف 
حرية الصحافة بسبب الضغوط 
عـدد  واسـتجواب  السياسـية 
مـن الصحفيـني من قبـل فرقة 

مكافحـة اإلرهاب وعـدم تفعيل 
املرسـوم ١١٥ وتتبع الصحفيني 
إىل جانـب  الجزائـي،  بالقانـون 
تضارب املصالح داخل املؤسسات 

اإلعالمية“.
ال  ”الصحفـي  أن  وأضافـت 
يستطيع أن يكون مستقال ولديه 
نـوع من الخوف الـذي يدفعه إىل 

ممارسة الرقابة الذاتية“.

وبّينـت أنـه لم يتم أيضـا تفعيل 
قانون حـق النفـاذ إىل املعلومة، 
بل عىل العكس تم إصدار منشور 
إشـارات سـلبية حـول  أعطـى 
توجه الحكومة نحو عدم تفعيل 

القانون املذكور.
الصحفيـني  نقابـة  ودعـت 
الجمهورية  رئاسـة  التونسـيني 
إىل التعديل يف سياستها اإلعالمية 
يف  الصحفيـني  حـق  واحـرتام 
الحصول عـىل املعلومـة وإيجاد 
الجهـات  مـع  تنسـيق  آليـات 
املحليـة خـالل زيـارات الرئيس 
للمناطـق الداخلية ومزيد تنظيم 
عمل الصحفيـني يف إطار تكافؤ 

الفرص.
رئاسـة  النقابـة  طالبـت  كمـا 
الحكومـة بمحاسـبة موظفيها 
الذين قاموا بعمليات  العموميني 
العمـل  مـن  الصحفيـني  منـع 
رضب  يف  املعلومـات  وحجـب 
صـارخ لحق املواطن يف الحصول 

عىل املعلومة وإلغاء كل القرارات 
الداخلية التـي تعيق حرية تدفق 
املعلومات والحصـول عليها من 

مصادرها.
الداخليـة  وزارة  إىل  وتوجهـت 
االعتـداءات  يف  تحقيـق  لفتـح 
التـي مارسـها موظفوهـا ضـد 
ومحاسـبتهم  الصحفيـني 
بهـدف إيقاف حالـة اإلفالت من 
جانـب  إىل  املتفشـية،  العقـاب 
دعـوة املجلـس األعـىل للقضـاء 
للتوعيـة بطبيعة عمـل الصحايف 
وتفعيل التوصيـات الصادرة عن 
الورشات التدريبية املشرتكة بني 
الصحافيـني والقضـاة يف مجال 
حماية الصحفيني.ودعت النقابة 
أعضاءها واملنظمات الوطنية إىل 
التضامـن مع الصحفيني ضحايا 
االعتداءات والدفع يف اتجاه وضع 
اسرتاتيجية وطنية لحمايتهم من 
كل أشكال العنف وخاصة العنف 

القائم عىل النوع االجتماعي.

بغداد/ الزوراء:
كرم مجلس امناء شبكة االعالم العراقي عددا من الصحفيني الرواد بحضور فاعل 
لنقيب الصحفيني العراقيبـن رئيس اتحاد الصحفيني العرب  مؤيد الالمي والنائب 

نعيم العبودي.
وقد شمل التكريم  كل من االستاذ سجاد الغازي االكرب سنا والدكتور كاظم املقدادي 
وزيد الحيل وحمزة مصطفى وعيل الفواز ورسام الكاركتري خضري الحمريي وسناء 

النقاش والزميلة نرمني املفتي بمبادرة لطيفة لتكريم الرواد املبدعني يف حياتهم.
واثنى الصحفيون الرواد عىل مجلس امناء شبكة االعالم العراقي عىل هذه املبادرة 

الرائعة .

بغداد/نينا:
 اعلنت كلية اآلمال الجامعة عن تخفيض األجور الدراسية لالعالميني والصحفيني للعام 

الدرايس( ٢٠٢٠_٢٠٢١).
واوضـح معـاون عميـد الكليـة العلمي عامر حسـن فيـاض يف كتاب وجهـه اىل نقابة 
الصحفيني العراقيني ان نسـبة التخفيـض بلغت (٢٥٪) للطلبـة الراغبني بالتقديم عىل 
الكلية، مشـرتطا عىل الراغبني بالتخفيض التزويد بكتاب االستمرارية بالعمل الصحفي 

من قبل نقابة الصحفيني العراقيني أو املؤسسات التابعة لها.

بغداد /نينا:
 ادان املرصـد العراقي للحريـات الصحفية يف نقابة الصحفيني العراقيني قيام القوات األمنية 
بمنع صحفيني ووسائل إعالم من تغطية التظاهرات االحتجاجية يف مدينة النارصية، مطالبا 
الجهات املسـؤولة عن إعتقال مراسـل قنـاة / زاكروس/ عيل صالح بٱطـالق رساحه فورا، 

وضمان سالمته الشخصية.
وابلغ مصدر مسـؤول يف قناة زاكروس الفضائية املرصـد العراقي للحريات الصحفية بقيام 
قوة أمنية بإعتقال مراسل القناة عيل صالح يف النارصية عندما كان يقوم بواجبه الذي كلف 
به من إدارة القناة، وإن اإلدارة تحمل تلك القوات مسـؤولية ماقد يتعرض له مراسـل القناة 
من إذى، وتدعوهـا اىل إحرتام القوانني والتعهدات واملواثيق الخاصة بالعمل الصحفي، وعدم 
منـع الصحفيني مـن القيام بعملهم إحرتامـا للمواد القانونية والدسـتورية الخاصة بحرية 

التعبري، وحق الوصول اىل املعلومة.

الرباط/ متابعة الزوراء:
 أفـاد يونس مسـكني، مدير نرش جريـدة ”أخبار اليوم»، أن عدد الخميـس املايض ٠٧ يناير 
٢٠٢١ من الجريدة احتجب عن األكشـاك واملكتبات، وذلـك بعد خوض طاقمها الكامل، من 
هيئة تحرير وأقسـام تقنية وتجارية وإدارية إرضابا مدته ٢٤ سـاعة.وأضاف مسـكني، يف 
تدوينـة له عىل فيسـبوك، أن هـذا اإلرضاب جاء بناء عـىل بالغ صادر عـن النقابة الوطنية 
للصحافـة املغربيـة. وذكـر بالغ النقابة مـا ييل ”نظرا للظـروف االجتماعية التي يعيشـها 
طاقـم جريـدة «أخبـار اليوم» الصـادرة عن مؤسسـة MEDIA٢١ جراء تماطـل اإلدارة يف 
رصف أجورهم وتسـوية أوضاعهم وحقوقهم االجتماعية املنصوص عليها بموجب قانون 
الشـغل واالتفاقية الجماعية، فقد قررنا نحن صحافيو وتقنيو وتجاريو وإداريو املؤسسة، 
املنضـوون تحت لواء النقابة الوطنية للصحافـة املغربية، خوض إرضاب عن العمل ملدة ٢٤ 

ساعة.
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á‡´@7j«
”هذا ما جناه أبي عيل و ما جنيت 
عـىل أحـد“ اشـتهرت تلـك املقولة 
عىل مـدى العصور ، فمنذ أن قالها 
الشاعر أبـو العالء املعري و أخذها 
عن لسـانه الكثري مـن الشعراء و 
املفكـرون و عدد كبري مـن األفراد 
، فقد اشـتهر الفيلسوف و الشاعر 
اإلسـالمي أبي العـالء املعري بقوة 
شـعره و حسـن أخالقـه ، و هـو 
الشاعـر الـذي تم تسـميته برهني 

املحبسني .
نشـأت أبـو العالء املعري و سـبب 

تسميته برهني املحبسني :
هو  الشاعر اإلسالمي و الفيلسوف 
أحمـد بن عبـد اللـه بن سـليمان 
القضاعـي التنوخـي املعـري ، ولد 
عـام ٣٦٣ هــ أي عـام ٣٩٧م يف 
معرة النعمان بسـوريا ، و هو أحد 

أفصح شـعراء عـرصه و قد ُعرف 
بأنه ال ينشد الشعر من أجل املال و 
ال يقوم بنافقة أحد ، و هو يف سـن 
صغري أصابه مرض الجدري و هو 
ما أدى إىل إضعاف برصه حتى إنه 
فقد عينه اليرسى و قد أشار بعض 
املؤرخـني أنه فقد بـرصه تماًما و 
هو يف سن السابعة ، تم تسمية أبو 
العالء املعري بالعديد من األسـماء 

لكـن كـان أشـهرهم لقـب رهني 
املحبسـني و هـو من قـام بإطالق 
هـذا اللقب عـىل نفسـه ، و يرجع 
سبب تسـميته بهذا االسـم إىل أنه 
كان رهني العمى و رهني البيت ، و 
ذلك ألنهم أكثر األشياء التي الزمته 

طوال حياته.
تعليم أبو العالء املعري : 

كان أبو العالء املعـري محًبا للعلم 

منـذ طفولتـه و تلقـى تعليمـه يف 
و  العربيـة  اللغـة  فتعلـم  املعـرة 
قواعدهـا و تعلم مبادئ النحو عىل 
يد والده ، و بعد ذلك سافر إىل حلب 
و تعلـم فيها عىل يد كبـار العلماء 
و مـن بينهـم األسـتاذ محمـد بن 
عبـد الله بن سـعد النحوي ، و بعد 
فرتة قصرية رحـل إىل بغداد و كان 
بها خزائن من الكتب العلمية التي 
فتحت له آفاق واسعة ليستزيد من 
العلم، و ظل يف بغداد قرابة العامني 
حتى تمكن مـن تحصيل أكرب قدر 
من اللغـة العربية و كـل ما يتعلق 

بها .
وفاة أبو العالء املعري:

عـاش أبو العـالء املعـري يف أواخر 
حياتـه أوقـات عصيبـة و كـان يف 
رصاع دائم مع املرض، حتى تمكن 
منـه املـرض و توىف و هو يف سـن 

السادسة و الثمانني ، و قد شهدت 
جنازتـه حضـور عـدد كبـري مـن 
العلمـاء و الشعراء الذيـن تتلمذوا 
عـىل يده ، و قد شـهد لـه الجميع 
بحسـن الخلق و الفضيلة حتى إن 
أكـرب الشعراء قامـوا بنظم ثمانني 
مرثية لـه ، و كل مـا أوىص به أبو 
العـالء هو كتابـة عبـارة ”هذا ما 
جناه أبي عيل و ما جنيت عىل أحد“ 
عىل قربه ، و قد ترك لنا العديد من 
املؤلفـات املشهورة التي كانت و ال 

تزال محط أنظار العالم .
أشهر أعمال أبو العالء املعري :

١- رسالة الغفران .
٢- رشح اللزوميات .

٣- رسالة املالئكة .
٤- ضوء السقط .

٥- فقرات و فرتات .
٦- تاج الحرة يف النساء و أخالقهن 

و عظاتهن .
٧- معجزة أحمد .

٨- عبث الوليد .
٩- ديوان سقط الزند .

١٠- رشح ديوان الحماسة .
١١- رسالة الفصول و الغايات .

بعض من أشعار أبو العالء املعري :
غريـت بذمي أمـة و بحمد خالقها 

غريت
و عبـدت ربـي ما اسـتطعــت ، و 

من بريته بريت
خلـق النـاس للبقاء فضلـت ، أمة 

يحسبونهم للنفاد
إنما ينقلون من دار أعمال ، إىل دار 

شقوة أو رشاد
ال أطلـب األرزاق و املـوىل ، يفيض 

عيل رزقي
إن أعـط بعـض القـوت أعـلم ، أن 

ذلك فوق حقي
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ثقافية

بـــــاِح ـْــمـــاُت الصَّ أيقظيني يا ُنَسيـ
كي ُنديم الذِّكِر إسعــــاُد القلـــــــوِب
بـــــــِح تكفرُي الخــــطايا بصالِة الصُّ
إهجريني يا عظـــــــيماُت الّذنــــوِب
يا ذنــــــوَب الرُّوِح مهالً إرحميــــني

وإسعفيني يا دمــــوعي بالنَّحــــيِب
دوَن ِذكـــٍر هــــذه األرواُح تفنــــــى

فالخطايا مخجالٌت فـي املَِشــــــِب
بِح َخــــرٌي َيرَتجــــينا يف صالِة الصُّ

َعنُي ماٍء َسلَسبيٍل ال َمشــــــــــــوِب
وادركيني يا َصالتي لألمــــــــــــاِن

بلقاٍء عانقيــــني كالحــــــــــــــبيِب
واكثري من طيباِت القلِب ظامئ

واطفئــــي ناراً توارت ْ باللّهـــــيِب
واربطـــي قلبــــي أماناً وادركيــني

وارحمي مأساَة روحي يا طبيــبي
واشبعي روحي قنوتاً يف اللَّيــايل

مِس  ادعو للغروِب من رشوَق الشَّ
ـَّـالحاِت َنحتمي باملحسنــاِت الص

فاللّيايل مثقــــــــالٌت بالكــــروِب
كل هذا الخيـــُر من لطــــِف اإلٰلِه

فســــــــالٌم ِحنَي زّالِت وََعيــــِب
ـَّــــــــالِح وأَديمـــاً نرتجــــيُه للص

كرغيـــــٍف ساتٌر َجوعــــــاً رهيِب
كن ْ فما شئَت ،، ثواني العمُر يفنى

نيا أفــــــوٌل باملغــــــــيِب هذه الدُّ
أيُّ َذنبــــــــاً يا إٰلـــــهي نشــــــتكيه

ُخذ ذنوَب الرُّوِح مآلى كالَعشـــيِب
من رزايا العيِش َنشكو مقـــــفراٌت

معِثراٌت الذَّنِب حالت ْ بالــــّدروِب
يا رحيُم الَخلــــــِق رفقاً بالبــــرايا

فقفاُر الَعيــــِش مدعــــاُة الّذنوِب

 أعرف لحظة من العمر .. من التاريخ قد توقفت عندك
وإن قرصت

وإن تطول
فإنها يل وللعشاق أعماٌر

كألف ليلٍة وليلٍة عندي
سأذكرها .. حقيقة  كانت

ت لكنها عىل يديك تغريَّ
ككل أرسار الكون

ال تتبدى
إال لعارف توَّاق
لطبيعة الحب

« ال ينزل اإلنسان النهر ملرتني»
وأراه فاض كاملرة األوىل

هنا عىل مقياس قلبي
ال ما تغري

عرائىس فيه
ر وردي من ُسكَّ

رسائىل تعطرت بِمْسِكه
ولحظة النشوة

فصوُل العام تسكنها
والطرُي واملَّن

والسلوى
ربيع الناس تصوغه  يل 

يف غري موسمه
ويف أماىس الشتاء يل

خوايف أجنحة الطيور املطمئنة
وملمس القطيفة

عىلَّ أعطفها كأنني المست كفك
للمرة األوىل

ولست أعرفها  .. يمامات مهاجرة إىل كفى
تدثرني أم أنني دوما أدثرها  ؟

وكم خصفُت عليك خصالتي
ذهبية كانت واآلن تختار أن تنمو

عىل كتفّى بلونها األزرق
أغًدا حبك ؟

لكي أنضد أحريف  للعالم
كلؤلؤاٍت

ويف صدفاتها  لغتى
أصفى ألحانها

من « الَصَبا»
ويف مقام الوجد

تصوُغ خاتمي الفيض
يرن .. يرن يف شغف
عىل أصابعي يرقص

فياله من خاتم فىض
وياله من فص ياقوٍت

خلته يف لحظة من اللحظات
قلبي

ُمستغرقا يف ضمة
بالحب ُتغرى .
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ترى النظرية الرومانسية ان جوهر الفن االدبي 
كجوهر الحيـاة عندهم، هو التعبري عن النفس 
الفرديـة  بالعبقريـة  تؤمـن  الرومانسـية  الن 
والقـدرات الفردية والحريـة الفردية واملصلحة 
وانطلـق  بعبقريتـك»  «ثـق  فالقـول  الفرديـة 
متحررا مـن كل قيد وجدد ما شـاء لك التجديد 
وعرب عن نفسـك وحدك ما شـاء لك التعبري هي 
من ابجديات النظرية الرومانسية، فالفردية يف 
االحسـاس والخيال اذن تصلح شعار للعنارص 
عـىل  اعتمـادا  الرومانـيس  االدب  يف  املختلفـة 
البداهـة دون مناقشتـه يف العقـل لذلـك فهـي 
عبارة عن اشـباع غرائـز الشعور الـذي منبعه 
القلب لذا فهي فردية النفس بكاملها التي تؤكد 
عـىل ان املشاعـر والخيـال فيها يبـدو جوهريا 
, ومـن ثـم يكـون االدب الرومانيس ادبـا ذاتيا 
فرديا الن الكاتب يعرب عن شـخصيته وفرديته 
وذاتيته بحرية، والن مادته مسـتقاة من فكرة 
الكاتب الشخصية عن الحياة من وجهة نظرهم 
الذاتيـة وبالنتيجة يكونـون ذاتيني يف قصصهم 
الحساسـهم  العنـان  فيطلقـون  واشـعارهم 
الفردي , فهم يصفون ذات انفسهم يف ابطالهم 
فعند الرومانيس ( نوفاليس ) شاعر وفيلسوف 
املاني ( ان الشعر تمثيل للشعور ولعالم النفس 
يف مجموعـه، وكلمـا كـان الشعـر فرديـا وذا 
طابـع محيل وصبغة حـارضة ذاتية كان اقرب 
اىل صميـم الشعـر ) لذلـك نجـد ان الشاعـرة ( 
ا ال  ايمان عبد السـتار بديـر) يف قصيدتها (أ حقًّ
تدري؟ )  قد نهجت هذا املنهج  الرومانيس الذي 
يعرب عـن تجربة ربما تكون شـخصية وبما ان 
قصيدتها من البحـر الكامل لكمال حركاته ألن 
فيـه ثالثني حركة لم تجتمع يف غريه من الشعر 
فقـد ارادت ان تكون الصور يف االبيات الشعرية 
ابلغ واعمق يف الداللة عىل املوقف والشعور الذي 
َخلفـه فمن خـالل العنوان نفهـم انها تخاطب 
شخصا ما بصيغة التعجب واالستفهام املنذهل 
فهي يف بداية القصيدة تطلق هذا التساؤل وهي 
تحاول ان ُتَذكـره بما كان بينهم وما جرى من 

لقاءات ذات بعد رومانـيس عاطفي حد الثمالة 
وهذا املعنى نفهمه من خالل التساؤل والتعجب 
وعـدم امكانيتها نسـيان ما جـرى بينهما من 
التداخـل الروحـي يف ابلـغ املعانـي العاطفيـة 
(والـّروُح مّني يف ضلوعَك ترتمـي ) فعند إيمان 
املشاعـر  مقدسـة ولهـا طقـوس ال يمكن ان 
تكون طارئة فالحب لديها هو االخالص والوفاء 
ينطبـع كالختـم يف القلـب والذاكـرة النه يمثل 
لهـا حالة من الطمأنينة حـني يصيبها االرق يف 
لحظـات معينة وهنـا يرتفـع يف داخلها صوت 
وجدانـي يعطينا معنني املعنـى االول الذكريات 
الجميلـة واملعنـى االخـر الحالة التـي تعيشها 
بعد ان طرح الفراق نفسـه بينهمـا وال تجد له 
سـببا يقنعها  (عيني مسّهدٌة وأنَت لها الكرى ) 
(أنـىس وكيَف يكوُن ذا يـا منيتي ) فكيف تنىس 
وقد جـرى ما جرى بينهما مـن لقاءات انتجت 
انسـجام عاطفي وصل اىل حد (اللُه ما أشـهى 
ثناياَك التي، سـكبْت رضابَك باملباسـِم سـّكرا) 
وهـذا الوصـف يـدل عـىل مـدى عمـق العالقة 
ووصولها اىل مرحلة االسـتنفار الوجداني حتى 
وصل اىل جذوته من الشبق، ثم تستمر الشاعرة 
يف وصف الشعور الذي غـري من طبيعة العالقة 
بينهما وتطرح تسـاؤالت عدة عـن هذا الجفاء 
الذي بـدر من الشخص املعنـي ( الحبيب ) وان 
كل ما اصاب عالقتهما من جفاء من قبله تراه 

غـري مألوف لديها وال مسـوغ له او ربما هنالك 
تاثريات غـري معروفة لديها فهي قد اعطته من 
حبها وتفانيهـا يف الوفاء له ما يجعلها يف حرية 
من امره حتى وصفتـه بالخيانة وعندما يصل 
الشعـور اىل هـذا الوصـف فهذا يـدل عىل عمق 
العالقـة ومدتها الطويلة بني عاشـقني تجاوزا 
مرحلـة الحب وفجـأة انكفـأ ليسـبب لها هذا 
االحبـاط وعديد من التسـاؤالت ( قل يل برّبَك ما 
دعاَك ملـا مىض، أفتيَت يف قتـيل وخنَت املعرشا) 
وهـي بـني املصـدق واملكـذب لهذا الجفـاء من 
قبلـه وقد اصابهـا يف مقتل امنياتهـا واحالمها 
بـان تتطور تلك العالقة وان يسـمو هذا العشق 
اىل ما تصبو اليه من نهاية سـعيدة من اجتماع 
حقيقـي فوجـدت يف جفـاءه لكنهـا يف نفـس 
الوقـت تقـول له بانها ليسـت امـراة طارئة او 
هامشية وتقدس مشاعرها رغم كل ما اصابها 
منـه من جفاء وتراه تهـور يف ما اقدم عليه  او 
انـه قد أصيب بمس شـيطاني غري من طبيعته 
التي عهدتها فيه من حب وعشق صويف , لكنها 
يف نهايـة القصيدة تجدها متشبثـة بهذا الحب 
النها تشعر بانهما ان لم ُيكتب لهم االستمرار يف 
الدنيا فانهما سيلتقيان بعد ان يخرجا من عالم 
الدنيـا النها ترى ان هذا العشق قد ُكتب عليهما 
والتقيا يف عالم ( الذر ) من قبل الوجود ككائنني 
يف عالـم الدنيا وانهما مباركـني من الله يف عالم 
الكينونة قبل الوجود املادي وانهما سيعودا اليه 

يف وعد مؤجل . 
وأخريا اقـو الن الشاعـرة ( إيمان عبد السـتار 
بديـر ) لديهـا قـوة العبـارة الرومانسـية التي 
حاولـت فيها الولوج يف تفاصيـل غاية يف الدقة 
من وصـف لتلك التجربة العاطفية يف زمن يعلو 
فيـه صوت الحزن يف اغلـب النصوص الشعرية 
انعكاسـا للواقع الذي يعيشه املجتمع , اضافة 
اىل انهـا حاولـت ان تصف تلـك املشاعر بكونها 
عالقة لها جانب روحاني مقدس وأخالقي النها 
ترى ان الحب واملشاعر مقدسـة لديها وال تقدر 
بثمـن وانها تحافظ عليه كمـا تحافظ األم عىل 

وليدها .

›öbœ@áºc
 (مقاربة نقدية ) 

يف  نصـه  «السـاحر»  يتوقف بنـا الشاعر 
املـرصي محمـد الشحات ، أمـام محاكاة 
درامية صيغـت بأسلوب مرسحي تجريبي 
« بيـرت بروكـي» « إذا  جـاز لنـا  التعبـري 
،  فهـو  مـن  خـالل أبياتـه األوىل يأخذنـا 
لحكايـة طاملـا  دغدغت أحاسيسـنا  منذ  
الصغـر ، أال وهي « حكاية السـاحر» أو « 
البلياتشو» يف السريك الجوال ، وهي صورة 
من الثقافة الشعبية  التي  ال تزال  حارضة  
بيننـا ، حينـمـا  يظهر بوجهه ومالبسـه 
امللونـة  فيدفعنا  للتصفيـق  قبل  أن  نرى  
ألعابه السـحرية ، وقبل الدخول إىل عوالم 
القصيدة  نود  أن  نلقي  نظرة  رسيعة عىل 
املـرسح التجريبي الذي  سنؤسـس  عليه  
مشاهدهـا  وأصواتها  الثالثة : السـاحر ، 

الطفل  الجد. 
بـدأ املـرسح  التجريبـي ( املعـروف أيضاً 
باسم املرسح الطليعي ) يف املرسح  الغربي  
يف  أواخـر  القرن التاسع عرش ، مع ألفريد 
جاري ومرسحياته كرفض لكل ما سـبقه  
عىل وجه الخصوص  وبشكل عام ، الطرق  
السـائدة يف كتابة وإنتاج املرسحيات ، لقد  
تغـري املصطلح  بمرور  الوقت  حيث  تبنى 
عالم  املرسح  السـائد العديد من األشكال  
التـي  كانت  تعترب  ذات يوم جذرية ، مثـل 

األشكال األخرى للطليعة
، إنشـاؤه  جـاء كرد فعـل ألزمـة ثقافية 
عامـة عىل الرغم  من  اختـالف  املقاربات  
السياسـية  واالجتماعيـة ،  فـإن  املرسح  
الطليعـي يعـارض  املـرسح  الربجوازي  ، 
يحــاول  تقـديم اسـتخدام مختلف للغة  
والجسـد  لتغيـري نمـط  اإلدراك  وإنشـاء 

عالقـة  جديدة أكثر نشاطاً مع الجمهور ،  
يصف  مخـرج  املرسح التجريبي والكاتب 
املرسحـي الشهـري بيـرت بـروك  مهمتـه 
بأنهـا بناء «... مـرسح رضوري ، حيث ال 
يوجـد  سـوى  اختالف  عميل  بـني  املمثل  

والجمهور ، وليس اختالفاً أساسـياً «  . 
حـدد بيرت بـروك  مثلثـاً  مـن  العالقات 
داخـل األداء : العالقـات الداخلية لفناني  
األداء ،  وعالقـات  فناني  األداء ببعضهم 
البعـض عىل خشبة املـرسح ، وعالقتهم 

بالجمهور . 
وبرصف  النظـر  عن  اآلثار  األيديولوجية  
لدور  الجمهور  ،  فإن املسـارح والعروض 
األخـرى  قد خاطبـت الجمهور أو أرشكته 
بطرق متنوعة ،  هنا  بالذات  أجرينا  هذه  
املقـاربـة  بني  النــص  الشعري الذي بني 
أيدينـا ، واملـرسح التجريبـي الـذي يمكن 
أن تصطـف حروفهـا معـه ، ابتـداءاً  من  

مفتتحهـا  والتـي  يمـكـن  أن تدلنا عىل « 
السـاحـر « والذي حمل عنـوان القصيدة 

وبطلها الرئييس  : 
وضع الساحر منديالً
 فوق الفيل فأخفاه 

انبهر الجمهوْر 
وهو يحملق 

ويحاول أن يعرف أين تبخَر  
رغم ضخامتِه 

إىل هنا نتوقف أمامه وسوف نعتربه املمثل 
رقم واحد يف هذه الدراما  املرسحية ، الذي  
أبهـر جمهـوره  بإخفاءه  للفيـل الكبري 
الحجـم بمنديله الصغري ، هنا  يربز نجمنا  
الصغـري املمثـل  الثاني  والـذي يقول عنه 

الشحات :
كان الطفل يراقبه 

وتمنى لو كان لديه منديل  أكرب 
حتي يخفي مدينته 

يستخرج منها أبويه وشقيقيه وقطتُه 
وبعض رفاق طفولته 

أنظـر  كيـف  هـي  تمنيات  الطفـل   التي  
تقربنـا  من مشهديـة املـرسح التجريبي 
 ، الربوجوازيـة  األمانـي  يعـارض  الـذي 
وهو ما قـام عليه ذلك   املـرسح الطليعي 
بمحاولته تقديم  استخدام  مختلف    للغة 
والجسـد  لتغيـري نمـط  اإلدراك  وإنشـاء  
عالقـة  جديدة  أكثر  نشاطاً مع  الجمهور  
، يقرتب الشاعر – وهو  واضع  السيناريو  
املرسحـي  الشعــري  هنـا –  مـن  طفله 

فيجعله يردد :
«جال جال جال»

فتذوب كما ذاب الفيل 
ولن يرتدد لو أخفى فيما أخفى 

كل  شقاوتِه 
وصغرياٍت  كن يعاندن الصحبة 

ومعلمه ظل يعاقبه عن فشل تخيلِه 
ذلـك التخيل الربيء الـذي يوظفه الشاعر 
هنـا لصالح املأثـور الشعبي الـذي ورد يف 
حكايات ألف ليلة وليلة ، الذي يقول فيه :

كيف تواري املارد
 ىف مصباح عالء الدين 

ظل يمني النفَس
 فلو كان لديه املصباح 

ليعرف
 كيف استلقي به العفريت

وإن صادفه 
ليقول له بما عرفناه من أصل الحكاية :

فلديَّ ثالث آمان
إىل  هنا  ينتهي هذا املشهد الدرامي ، ينتقل 
بعدهـا الشاعر إىل مشهد آخـر يشارك به 

الجد كصوت ثالث فاعل هذه املرة :
عاد من املدرسة

 فحاول أن يبحث  
ىف حاجات الجد  عن املصباح 

أمسكه الجد  وحن عليه وأجلسه 
وتحسسه 

وراح يحاوره يف رفق
هنـا نعـود ألمنيات طفـل القصيـدة التي 
أراد مـن خاللها الشاعـر تذكرينا بصفحة 
طفولتنـا الربيئة يف مشهد خـال من حياة  
االضطراب العائـيل، بتفيش ظاهرة العنف 

لدى أكثر األطفال :
ويسائله  ماذ لو كان لديك املصباح

فقال :
 سأويص العفريت 

بأن يأتيني بجبال من ذهٍب 
وأن يجعلني أقوى رجل فوق األرض

وأن يمنحني القدرة 
ىف أن أخفي األشياء

وأن أصعد فوق السحب

بانتهاء الطفل مـن أحالمه وأمنياته تلك ، 
يدخـل الجد معلماً وناصحاً حفيده، وكأن 
الشاعـر يعطينـا هنـا درسـاً تربويـاً من 

خالله:
 فضحك الجد وقربه إليه 

 وقال له بمقدورك
أن تملك هذي األشياء 

ولن تحتاج لعفريت املصباح 
فبعقلك

يمكنك البحث عن الذهِب
ولسوف تصادفه 

أما أقوى رجل فوق األرض
فلم تنفعك القوة 

ففوقك من هو أقوى منك
أما أن تخفي األشياء

فمقـدورك أن تغلـق عينيـك 
أما أن تعلو من فوق األرض

فلو أخلصت رسائرك ستسمو 
هنـاك  تلميحات  حاذقة  وضعها  الشاعر  
يف  فـم  الجد هـي جزء من تجارب  العمر ، 
لكـن  الظنـون  يف  بعض  األحيان  ترسـل 

إشارات بالتصديق :
كان يظن  بأن الساحر

 يخفي ما يخفيه بجعبته 
وما إن ينرصف الجمهوْر

فيعيد األشياء إليى سريتها األوىل  
فكيف له لو أخفى  عنه مدينته 

وهل جعبته 
سوف يكون بها متسُع

املشاهـد  تكـاد  تنتهـي  ، وبنهاية عمل « 
الساحر « ، ينتقل الشاعر إىل مشهد آخر ال 

يمكن لغريه والطفل اإلطالع عليه :
انطفأ النور 

وخرج الجمهور 
فأختبأ

 لكي يعرف من أين سيأتي الفيْل 
كان الساحر يلعب خدعته

من خلف ستار 
يمكنه أن يخفي الفيل 

فيظن الجمهور بأن الساحر أخفاه
ولكي  يكتمـل املشهد املرسحـي الشعري  
أنـوار مـرسح   ، تطفـأ  بكامـل فصولـه 
السـريك  الكبيـر ، لتـدور مشاهـد أخرى 
بـني السـاحر والطفل ، ليحـل مكان الجد 

ناصحاً ومعلماً أيضاً :
 نظر اليه الساحر وهو يداعبه 

هل فتنتك الخدعة 
هذا العالم يتحرك من خلف ستار

لكن البد وأن تعرف 
كيف تجيد الخدعة وأصول اللعبة  

ويكون لديك الجمهوُر 
لكي ينخدع

فال تتعجل كي تمتلك أصول الخدعِة 
فلسوف تجيئك حني يحني الوقُت 

ابتسم إليه وأعطاه املنديْل 
وعىل  الرغم من اتباع الشاعر اسرتاتيجيات 
الـرسد املرسحي املبني عىل  الشعر ، إال أنه 
يف نفس الوقـت منح نصه أسـلوبية آرسة 
اقـرتب فيها من معرفة نفسـية السـاحر 
والطفـل والجد ، حيث ينقـل الشعر غالباً 
أفكـاراً ومشاعـر معقدة قد ال تسـتوعب 
طرق  التواصل األكثر مبارشة  عىل  سـبيل  
املثـال  مـن  خالل النثـر ، هـذا التعقيد يف 

الفكر والشعور
حقيقتـه  أن  معظـم الشعر قصـري جداً ، 
مقارنة بأشـكال الكتابة الخيالية األخرى  
يعني  أنه من املرجح أن يستخدم الشعراء 
مـوارد كبرية مـن اللغة  للتواصـل  بطرق  
مكثفـة ودقيقة ، غالباً ما تحمل اللغة عن 

عمد معاني مختلفة يف نفس الوقت .
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من الرضوري أن تعتني بمحتويات حقيبة مكياجك، والسـبب أن بعضها 
قد يشـكل بيئة مناسـبة لنمو البكترييا الضاّرة. لـذا يجب أن تعلمي منذ 
اآلن أنه عليك االهتمام بنظافة فرشـاة تطبيق املكياج التي تستخدمينها 

لوضع البودرة أو كريم األساس أو أي مستحرض آخر.
ويف هذا السياق، أشارت دراسة إىل أن هذه األدوات يمكن أن ُتلحق الرضر 
بالبـرشة ألنهـا قد تنقل إليها الكثـري من الجراثيم. ولفتـت النتائج إىل أن 
معظـم النسـاء ال ينّظفنها بالطريقة الصحيحة رغم أنهن يسـتخدمنها 

ملدة طويلة.
وبـنّي إحصاء أجـراه موقع My little Box الفرنـيس بالتعاون مع عالمة 
Mac أن 2 من كل 5 نسـاء ال ينّظفان فرشـاة املكياج بل إنهما يضعانها 
يف كثري من األحيان عىل رّف ما يف الحمام. ورأى الباحثون أن الفرشـاة يف 
هذه الحالة تسـتقطب الكثري من بقايا البخار والغبار، ما يجعلها سـبباً 
لتهّيـج البرشة لـدى الكثريات. ولهـذا نّبهوا إىل رضورة تنظيفها بشـكل 
دوري مـن طريق نقعها يف املاء وإزالة كل البقايـا عنها، ثم تركها لتجّف 

يف الهواء الطلق.

إذا كنـت من الذين يسـتعلمون الهواتف الذكية فوق أرستهم قبل النوم يف 
ظل الظالم، فحاول تجنب هذه العادة.

وقالت مجلة طبية إن امرأتني أصيبتا بحالة من العمى املؤقت إثر استعمال 
املتكرر للهواتف الذكية وذلك بتوجيه عني واحدة عىل هذه األجهزة ووضع 

األخرى يف الوسادة.
وحـذر أطبـاء مـن هـذه الظاهـرة الغريبـة وتداعياتهـا عـىل عيـون 

املستخدمني.
وذكـرت مجلـة ”نيـو إنغالند جورنـال أووف ميدسـني“ أن عمـر إحدى 
السـيدتني(22 عاما)، واألخرى (40 عاما)، مشـرية إىل أنهما تعانيان من 

العمى املؤقت منذ أشهر.
وأوضحت أن املرأتني اشـتكيتا من نوبات فقـدان البرص ملدة تصل إىل 15 

دقيقة، وأخضعتا الحقا إىل فحوص طبية عديدة.
وخلـص طبيب أرشف عىل عالج املرأتني إىل أن السـبب وراء العمى املؤقت 

هو نظرهما بعني واحدة عىل الهواتف.
وأشـار إىل أن العمى املؤقت غري مؤذية يف نهايـة املطاف، ويمكن تجنبها 

عرب تركيز كلتا العينني عىل شاشة الهاتف.
ويصيـب العمى املؤقت األشـخاص بحالة من الضعف الشـديد يف النظر، 

ويصاحب ذلك حالة من الصداع النصفي وأمراض أخرى.

مقادير عمـل املكرونة بالدجـاج بصوص 
الطماطم والريحان:

٥٠٠ جرام صدور دجاج مخلية متوسـطة 
السمك

١/٤ كوب زيت زيتون
٦ حبات طماطم مقطعة

١ ملعقة صغرية ثوم مهروس
١ كوب من ورق الريحان

٢ ملعقة زبدة
٢٥٠ جرام مكرونة اسباجيتي

ملح وفلفل حسب الحاجة
ملعقة كبرية جبن بارميزان مبشور

طريقـة عمـل مكرونة بالدجـاج بصوص 
الطماطم والريحان:

١- يتبـل الدجـاج بامللح والفلفـل يف وعاء 
مناسب.

٢- يف مقالة مناسبة، يسخن زيت الزيتون 
و تضـاف إليـه قطـع الدجـاج وتقىل عىل 
الجانبني إىل أن تكتسـب لـون ذهبي غامق 

وتقرتب من النضج.

٣- يرفـع الدجـاج مـن املقالة ثـم تضاف 
الطماطـم وملعقـة الثوم وتقلـب عىل نار 

هادئة حتى تتحول الطماطم لصوص.
٤- اضيفـي الزبـدة ثـم اعيـدي الدجـاج 
للصـوص حتى ينضـج تماما مـع إضافة 

القليل من املاء عند الحاجة.
٥- تسـلق املكرونة ثم تضاف مع الريحان 

اىل صوص الطماطم والدجاج.
٦- يزيـن الطبق بمعلقة كبـرية من الجبن 

البارميزان.

لالعتنـاء  األزواج  مـن  الكثـري  يسـعى 
تكويـن  لضمـان  البعـض،  ببعضهـم 
واسـتمرارية الحياة الزوجية واألرسية، 
ففي النهاية هي حياة يتشاركها الرجل 
واملـرأة، ولكـن عندمـا تهمـل الزوجـة 
زوجهـا، وتنشـغل عنه، فهنـا ال بد من 

وقفة للزوج من أجل حقوقه.
تتوفـر العديد من االجابات عىل السـؤال 
ملـاذا تهمل الزوجة زوجها، ومنها بعض 
األسـباب املرتبطـة بالزوجـة ومنها ما 
يتعلـق بالـزوج، وعـدم اهتمـام الزوج 
بها وشـعورها بالحرمان مـن االهتمام 
والعاطفـة، وهو ما يدفعهـا اىل مبادلته 

باملثل، ومن األسباب الرئيسة.
التـي  الترصفـات  ببعـض  قيامـه   .1
يمكـن أن تزعجها مـن دون ان ينتبه اىل 
ذلـك، وهذا مـا يمكن ان يسـبب تراجع 

عاطفتها تجاهه.
2. ضعـف الرغبـة الحميمـة لديهـا او 
شـعورها باالنزعـاج خاللهـا وهـو ما 
يمكـن ان يدفعهـا اىل االبتعـاد عنه قدر 
االمـكان واىل تجنـب حـدوث اللقـاءات 

العاطفية بينهما.
3.  انشغالها الدائم، أي اهتمامها بأمور 
اخـرى تسـبب اتبعادهـا عـن حياتهـا 
الزوجيـة وضعـف الروابـط بينها وبني 

رشيك حياتها.
4. حـدوث املشـاكل الزوجيـة املتالحقة 
وعدم السعي اىل ايجاد الحلول لها، ومع 

مـرور الوقـت يمكن هـذه املشـاكل ان 
تسـبب الربود بني الزوجني وان تشـجع 

الزوجة عىل االبتعاد عن زوجها.
5. انشـغال الزوج الدائـم يف العمل وهو 
ما يمنعه من سؤال الزوجة عن احوالها، 
وهـذا ما يشـعرها بالوحـدة ويمكن ان 

يسبب الجفاء بينها وبينه.
الحلول

بعدما معرفة بعض االجابات عىل السؤال 
عن سـبب اهمال الزوجة لزوجها بشكل 
مفاجـئ، مـن املهـم اكتشـاف الحلول 
التـي يمكن اللجوء اليهـا من اجل اعادة 
العالقـة اىل مجراها الطبيعي، وهذه أهم 

النصائح للزوجة:
1. يعـد الحوار مـن افضل الطـرق التي 
يمكـن الزوجة اعتمادهـا لكي تعرب عن 

مشـاعرها برصاحة تامة امـام الزوج، 
ويف هـذه الحالة يمكنهـا ان تتحدث اليه 
وان تظهـر كل مـا يزعجهـا مـن دون 

مواربة.
2. مـن املهـم التقـارب الجسـدي بـني 
الزوجـني ألنه يسـهم يف تعزيـز العالقة 
بينهما، ويف هـذه الحالة عىل الزوجة ان 
تجلـس اىل جانـب الزوج وان تسـتخدم 

طريقتها االنثوية يف التأثري عليه وجذبه 
اليها مجدداً.

3. عليهـا ان تسـأل الزوج عـن مكامن 
تقصريها يف التعامل معه، ويف هذه الحالة 
قد يشري اىل بعض االمور والتفاصيل وقد 
يعرب عن شـعوره بالرىض، ويف الحالتني 

تشعر املرأة باالرتياح.
4. مـن املهـم ان تظهر الزوجـة العناية 
بشـكلها ومظهرهـا ألن هـذا يسـهم يف 
تعزيز عالقتها بزوجها ويف اعادة اللحمة 

والتقارب بينهما اىل سابق عهدهما.
5. مـن املفيد جـداً يف هـذه الحالة ايضاً 
ان تهتم بمظهر الـزوج وان تعتني مثالً 
بمالبسه وباختيارها وبعطره وغري ذلك 

من التفاصيل.
6. عليهـا ان تقدم له الدعم والتشـجيع 
بشـكل دائم، فهذا يجعله أكثـر انجذاباً 

اليها وشعوراً باالمان اىل جانبها.
7. عليها االنتبـاه اىل عدم اهمال العالقة 
الحميمـة واىل ايالئهـا االهتمـام الـالزم 
ألنها تشـكل جـزًءا ال يتجزأ مـن الحياة 

الزوجية السليمة.
8. مـن املهم جـداً ان تعرب عـن حبها له 
واهتمامهـا بـه بشـكل مبـارش، فهـذا 
يشـكل جرس عبـور يسـاعد كالً منهما 
عـىل االقرتاب من اآلخر، وقبل اختيار اي 
من هـذه الخطوات من الـرضوري جداً 
معرفـة االجابة عىل السـؤال  ملاذا تهمل 

الزوجة زوجها.

10واحة
bËuÎç€@Òdvœ@ÚuÎç€a@fib‡Ág@fiÏ‹yÎ@lbjéc@Û‹«@“ã»m

È€NNN›õœa@›j‘nèfl@ÏÆ

alzawraanews@yahoo.com

ال حاجة للذهاب إىل طبيب األسنان، ضعوا هذا 
عىل الرضس املوجوع إنه كالسحر 

ألم األسـنان ألم قـوي ال يحتمـل ويؤثر يف كل 
جسـمنا. ويمكـن أن يصبح حـاداً لدرجة أنه 
يجعـل مزاجكم سـيئاً ويمنعكم من األكل كما 

تشتهون.
أفضل عالج لشـفاء ألم األسـنان هـو الذهاب 
إىل الطبيـب، لكن إذا أصابكـم الوجع ليالً أو يف 
يـوم عطلة، ليـس لديكم خيـار إال باللجوء إىل 
عالج بديل. لذلـك إذا كان من الصعب الوصول 
إىل طبيب األسـنان لسـبب معني، أنتم بحاجة 
إىل مهـدئ فوري بـرشط أن يكون فعاالً وليس 
مكلفـاً : كبش القرنفل وزيـت جوز الهند هي 

الخلطة التي ستقوم بهذا الدور.
العـالج الطبيعـي الـذي نقرتحـه عليكـم هنا 
لذيذ وشـديد الفعالية، فاأللم سوف يختفي يف 
خالل دقيقة. وتستطيعون أن تتابعوا حياتكم 

العادية حتى موعد الطبيب. 
مـا  كل  الشـهرية  الوصفـة  هـذه  لتحضـري 

تحتاجونه هو :
املكونات :

• كبش القرنفل املطحون

• زيت جوز الهند
اتبعـوا الخطـوات  لتحضـري هـذه الوصفـة، 

التالية:
• خـذوا نصـف ملعقـة صغـرية مـن هذيـن 

املكونني، اخلطوهما للحصول عىل عجينة.
• يجـب أن تضعوا هذه العجينة عىل السـن أو 
الـرضس الـذي يؤملكـم (يمكنكـم أن تكرروا 

العملية حتى 3 مرات).
 eugenol سـحر هذا العالج ناتج عن مادة ال •
املوجـودة يف كبـش القرنفـل وهـي مسـكن 
لأللـم فعال جداً، بينما زيت جـوز الهند يمتلك 

خصائص مضادة للبكترييا.
• إذا لم تستعملوا زيت جوز الهند، يمكنكم أن 

تمضغوا كبش القرنفل لتسكني األلم فورا.

قد يتسـاءل الكثريون عن سبب 
وجـود أزرار قميص الرجال عىل 
جهة اليمني بينما قميص النساء 

عىل جهة اليسار. 
- اعتـادت النسـاء الثريات عىل 
ارتداء مالبسهن بمساعدة الخدم 
الذيـن كانوا يميلون السـتخدام 
الرجـال  بينمـا  اليمنـى،  اليـد 
كانـوا يميلون الرتداء مالبسـهم 

بأنفسهم. 
وكانـت األزرار أغراضا غالية، لم 
يكن يتحمل تكلفتها إال النسـاء 
الثريـات ممـن لديهـن خادمات 
ملسـاعدتهن عـىل تركيـب أو فك 
أزرار تلـك األزيـاء املفصلة. بعد 
ذلـك أرادت النسـاء األقـل ثـراء 
الثريـات  النسـاء  نمـط  نسـخ 

بوضع األزرار عىل اليسـار.
- كان الرجال يحملون سيوفهم 
باليـد اليمنـى، ولهـذا كان مـن 
املالئم واألرسع اسـتخدام يدهم 

اليرسى لفك   األزرار.
لحمـل  النسـاء  مالـت  بينمـا 
اليـرسى،  يدهـن  يف  أطفالهـن 

وبالتـايل فـإن األزرار يف الجانب 
األيرس ستسهل عليهن فك أزرار 
قمصانهن باليـد اليمنى إلرضاع 

أطفالهن.
- اعتـادت النسـاء عـىل امتطاء 
الخيول بوضع جانبي، ووضعت 
أزرار قمصانهـن عـىل الجانـب 
األيرس ما قلل من النسيم الداخل 

لقمصانهم يف هذه الوضعية.
مفـرتق  الرجـل  جلـس  بينمـا 
الساقني فوق الخيل، وهو وضع 
سـاعده عـىل محاربـة الراكـب 
القادم باسـتخدام السيف يف يده 

اليمنى.
وليأخـذ الرجل السـيف من عىل 
فخـذه األيـرس، كان يتطلب منه 
ذلك إزاحة معطفـه للخلف بيده 
اليرسى ثـم تناول السـيف بيده 
اليمنـى. لـذا كان يجب أن يكون 
الجانب األيرس من معطفه فوق 

الجانب األيمن.
- لوحات نابليون عادة ما تظهره 
بيـده اليمنـى مدسوسـة داخل 
معطفه، وهو أمـر ممكن فقط 

ألن األزرار عىل الجانب األيمن.
وقـد أمـر نابليـون أن تـزرر كل 

قمصـان النسـاء عـىل الجانـب 
املعاكـس، ألنهـن كـن يضعـن 
أيديهـن يف قمصانهن ليسـخرن 
منه، ال يمكن للنسـاء السخرية 

منه بعد اآلن.
- اتسمت مالبس النساء بالعديد 
مـن الخصائـص القريبة ملالبس 
الرجـال يف محاولـة إلثبـات أن 

النساء متساويات مع الرجال.
إال أنهـن أردن مـع ذلـك بعـض 
اللمسـات التـي تظهـر أنهن يف 
الواقـع مختلفـات عـن الرجال. 
وضـع األزرار يف الجانـب األيرس 
كان أحد أساليب التعبري عن هذا 

الشعور.
لم تكـن هنـاك معايـري موحدة 
حتـى بدأ عـرص اإلنتـاج الكبري، 
أنهـا  املصنعـون  حينهـا  ورأى 
اسرتتيجية إنتاجية جيدة إلنتاج 
نـوع. لـكل  مختلفـة  مالبـس 
بطريقـة أخـرى، بـدأ االهتمـام 
بتزايد االختالفات بني احتياجات 
الجنسـني بسـبب عرص اإلنتاج 

الكبري.
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بعد انتشـار فريوس (كورونا) يف أغلب أنحاء 
العالم، وتسبب بموت أكثر من مليون شخص، 
ظهرت السـاللة الجديدة للفريوس، حيث بدأ 
باالنتشار ألول مرة يف اململكة املتحدة، وبعض 

الحاالت يف عدد من دول العالم.
وحذر الخرباء من بعض األعراض التي يتميز 
بها الفريوس املتحور، والتي يجب الحذر منها 

واالنتباه إليها يف حال ظهورها.
وال يعتقد أن السـاللة الجديـدة أكثر خطورة 
من الحالية، إال أنها رسيعة االنتشـار بنسبة 

.% 70
وقالت الهيئة االستشارية الحكومية الخاصة 
بفـريوس (كورونا)، يف اململكـة املتحدة: ”إن 
لديهـا ثقة كبرية يف أن السـاللة الجديدة أكثر 
عـدوى لكنها ال تملك أي دليل قاطع عىل أنها 

أكثر فتكا“.
إليك األعراض يجب االنتباه إليها:

1. حمى أو قشعريرة
2. سعال

3. ضيق التنفس أو صعوبة التنفس
4. اإلجهاد

5. آالم يف العضالت أو الجسم

6. صداع الرأس
7. فقدان حاسة التذوق أو الشم

8. التهاب الحلق
9. احتقان أو سيالن األنف

10. الغثيان أو القيء مع اإلسهال.
وأكد األطباء عىل أن األعراض مشابهة إىل حد 
ما مع الساللة األوىل، مشريين إىل أنها ترتاوح 

بني الخفيفـة والشـديدة، ويمكنها أن تظهر 
من يومني إىل 14 يوما.

االلتـزام  يف  باالسـتمرار  األطبـاء  ونصـح 
باإلجـراءات االحرتازية، مثل ارتـداء الكمامة 
والحفاظ عـىل التباعـد االجتماعـي وتجنب 

األماكن املزدحمة وغسل اليدين باستمرار.

 عندما يتم الطفل شـهره الثالث 
مـع  البسـيط  التفاعـل  يف  يبـدأ 
يف  ويبـدأ  حولـه،  مـن  األشـياء 
تفحـص الوجـوه بدقـة، خاصة 
وجـه أمـه وأبيـه، فاألطفـال يف 
ينجذبـوا  ال  األوىل  شـهورهم 
لأللعاب أو األشـكال املختلفة، بل 
ينجذبون لألشـخاص وحركاتهم 

ووجوهم ونظراتهم.
لذا تعد املرآة هي االختيار األفضل 
لألطفـال يف هـذه السـن، لتعزيز 
نموهـم وتفاعلهـم مـع العالـم 
الخارجـي، حتـى وإن لـم يعرف 
الطفـل يف البدايـة أن مـا يظهـر 
املـرآة هـو وجهـه، سـيكون  يف 
مستمتًعا بالنظر واالبتسامة لهذا 
الوجـه الغريـب، ويف النهاية، بعد 
ممارسـة اللعب باملرآة لشـهور، 
بشـكل  نفسـه  عـىل  سـيتعرف 

واضح.
وإليـِك بعض من األنشـطة التي 
يمكنك ممارسـتها مـع صغريك 
باسـتخدام املرآة:يمكنـك وضـع 
مرآة آمنة (غري قابلة للكرس) عىل 
األرض أمام طفلك، وهو نائم عىل 

بطنه، وهذا سـيعزز لديه القدرة 
عىل رفع رقبته، حتى يكون قادًرا 

عىل النظر للمرآة.
عندمـا يصبـح طفلك قـادًرا عىل 
الجلوس بمفرده، يمكنك الجلوس 
معـه أمـام املرآة وعمـل تعبريات 
مختلفة بوجهك، سـيتعرف منها 
الوجـه،  تعبـريات  عـىل  الطفـل 
مثل: الحزن والضحك واالبتسـام 
أيًضـا  يمكنـك  كمـا  والغضـب، 
ممارسة لعبة إخفاء الوجوه التي 
لها تأثري هائل عـىل نمو وتفاعل 

الطفل.
أخـرًيا، يمكنـك اسـتخدام املـرآة 
يف مسـاعدة طفلـك عـىل معرفة 
اإلشـارة  طريـق  عـن  حواسـه، 
بيديـك  الخمسـة  حواسـه  إىل 
وتسـميتها، وبعد فرتة يستطيع 
الطفل الربط بني الحاسة واسمها 
ويكـون قادًرا عىل اإلشـارة إليها 

بسهولة.
من فوائد املرآة أيًضا أنها تعزز من 
التواصل الفعيل لطفلك ومعرفته 
كمـا  واضـح،  بشـكل  لنفسـه 

أنها تسـاعد الطفل عنـد مرحلة 
النطق يف التعبري عما يريده بربط 

االنفعاالت بالكلمات.  
مـن النصائح التـي ذكرها خرباء 
الرتبية: اجعيل جلوس طفلك أمام 

املرآة جزًء من روتينه اليومي.
بعـد االنتهاء مـن تحميم الطفل، 
احمليه أمام مرآة الحمام، والعبي 
معه وحديثه عن أنه أصبح نظيًفا 

وذا رائحة جميلة.
عند انشـغالك يف املطبـخ، ضعي 
أمام طفلك مرآة آمنة يف كرسـيه، 
واتركيـه يتفاعـل معهـا، وبذلك 
للتوتـر  أقـل عرضـة  سـتكونني 
وسيستغل الطفل وقته يف نشاط 

مفيد.
العبي لعبة إخفاء الوجوه بشكل 
دائـم مع طفلك أمـام املرآة، فهذا 
يعـزز عنـده الفرق بـني الظهور 

واالختفاء بشكل فّعال.
كل هـذه األنشـطة تجعـل مـن 
وقـت الجلوس أمـام املـرآة وقًتا 
مرًحـا، يمكنك االسـتمتاع به مع 
طفلـك وليس فقط وقًتـا لتنمية 

مهاراته.
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أنا متزوجة من 23 سـنة، باختصار قبل سنة عرفت 
أن زوجي كان وال يزال عنده عالقة مع سيدة، وله ولد 

غري رشعي منها منذ 12 سنة.
النصائح والحلول:

 الحكمـة تقتـيض أن تكونـي صديقـة اآلن لزوجـك، 
فال شـك أن إخفـاءه األمر عنِك يعنـي أنه يخىش من 
معرفتـك، وبالتـايل يضعك يف مكانة مهمـة ينبغي أن 
تحافظـي عليها، كونـي جدية وواقعيـة يف مواجهة 
نفسـك، قبـل االسـتمرار يف مواجهـة زوجك. اسـأيل 
نفسـك: هل أسـتطيع أن أتركه حًقا إذا لم يرتك هذه 
املرأة؟ ومـاذا أفعل من دونه؟ وكيف أعيش؟  أجوبتك 

ومصارحتك لنفسك ستساعدك؛ كي ال تفقدي مكانتك 
الخاصـة، لهذا قلـيل الكالم عن املوضـوع، وال تحويل 
حياتـك إىل جحيـم؛ بالحديث عن تلك املـرأة، فتصبح 
جـزًءا مـن حياتكما، فهـذا أخطر ما يف األمـر ، الولد 
ال ذنب لـه، وإذا لم يكن لديك أبنـاء، فاعميل بأصلك، 
واحتضنـي الطفل؛ لكي تكسـبي زوجـك، وتفاهمي 
يف جلسـة واحدة عـىل مصريه مع املرأة، ثم اسـتفتي 
قلبـك، وأكثري من الدعاء؛ ليسـاعدك الله عىل تجاوز 
هذه املحنة بما يريح قلبك بإذن الله، وسيحاسب الله 
رجلـك عىل فعلته الشـنيعة، فادعي لـه بالهداية؛ ألن 

العقاب األكرب والحقيقي لن يكون منِك .

هل تعلـم: االفاعي تغري جلدها الـذي يضيق عليها الن 
نمو جسـمها يفوق نمو جلودهـا فيصبح الجلد ضيقا 
عىل الجسـم ، وتغري جلدها عدت مرات يف السـنة وذلك 

حسبما نموها . 
هـل تعلم ان العناكـب تصوم أثناء فـرتة وضع البيض 
وحضانتـه، وهنـاك أنواع مـن العناكب تصنـع خيمة 
مـن الحرير أثنـا فرتة وضع البيض لكـي تضع البيض 
فيهـا وعليه اآلن أن تكون قائمة عليها وترعاها يف هذه 
الخيمـة ال تغادرهـا طـوال الفرتة وهـي صائمة حتى 

تفقس فتصبح األم ضعيفة وهزيلة.
هل تعلم أّن الفيل يعّرب عن حزنه بالبكاء، فإّن رّدة فعله 

وأسلوبه مشابهة لرّدة الفعل البرشّية، أال وهي الّدموع، 
فمـن الّظاهر أّن الفيلة تبكي حني تحزن، أو حني تفقد 
أحد صغارها، وللّتعبري عن حزنها تصاحب تلك الّدموع 
ترصفات تشـبه تّرصفات البرش؛ حيث تحتفظ بعظام 

صغارها بعد موتها من شّدة حزنها عليها.
 هـل تعلـم أّن معظـم األسـماك الّتي تعيـش يف أعماق 

املحيطات عمياء. 
هل تعلم أّن الزواحف لها 6000 نوع يف العالم، والعناكب 
لهـا 73 ألـف نوع يف العالـم، و القمل لـه مايقارب 33 
آالف نوع، والثدّيات لها 4600 نوع عىل مستوى العالم 

والطيور لها 9 آالف نوع.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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1901 - منح جوائز نوبل للمرة االوىل.
1936 - ملـك بريطانيـا ادوارد الثامـن يتنـازل عن 
العـرش لجـورج الخامـس للـزواج مـن االمريكية 

املطلقة واليس سيمبسون.
1948 - تبنـي ميثـاق حقـوق االنسـان يف االمـم 

املتحدة.
املتحـدة تعـرتف ضمنـا بالصفـة  1957 - االمـم 

التمثيلية لجبهة التحرير الوطني الجزائرية.
1952 - مجلـس قيادة الثورة يلغي الدسـتور الذي 

اصدره امللك فاروق يف 1923 يف مرص.
1958 - السلطات السوفياتية تجرب الكاتب بوريس 
باسـرتناك عـىل رفـض جائـزة نوبل بسـبب كتابه 
”دكتور ديفاغو“ الذي استخدم يف الغرب دعاية ضد 

السوفيات.
1964 - جان بول سارتر يرفض جائزة نوبل لآلداب 

عمال بمبدئه رفض اي تمييز ايا كان مصدره.

1981 - انضمام اسبانيا اىل حلف شمال االطليس.
1991 - جيـب ناغورنـي كارابـاخ حيـث الغالبيـة 
السـكان من االرمـن يصوت بنسـبة 99% ملصلحة 

االستقالل.
1996 - اسـتئناف تصدير النفـط العراقي بموجب 
اتفاق ”النفط مقابل الغذاء“ بعد توقف استمر ستة 

اعوام.
2004 - املحكمـة االبتدائيـة يف ميالنو تربىء رئيس 
الـوزراء االيطايل سـيلفيو برلوسـكوني مـن تهمة 

رشوة قضاة بسبب تقادم الوقائع.
2005 - ثالثـة انفجـارات عرضيـة تدمـر خزانات 
للمحروقات تملكها مجموعتا ”توتال“ و“تكساكو“ 
قـرب لنـدن ممـا ادى اىل جرح 43 شـخصا احدهم 

اصابته خطرية.
2006 - وفاة الديكتاتور التشـييل السـابق اوغستو 

بينوشيه 91( عاما).

غزل عراقي
اريد احچي چذب بلكت يصدگونــي
اريد اخلف وعد بلكت يوفــــونــي
اريد ارسق ذهب بلكت يأمنونــــي
اريد اميش عكس حتى يماشونــي
حرت مدري شجاها نظرة عيونـي
انه الشويف غلط مدري يشبهوني

اريد اسأل أكو وادم يفهمونـــــي ؟

أبـــــــراج

مهنياً: تنطلق هـذا اليوم ويف جعبتك مرشوع مهني 
متطور جداً تعرضه عىل أربـاب العمل بغية الحصول 

عىل املوافقة للرشوع فيه
عاطفياً: تدرك جيداً أن أسـس العالقة الرصيحة واملتينة هي 

الثقة، فإذا كنت تريد أال تتزعزع فكن عىل قدر الثقة
صحيـاً: أنـت تكره املستشـفيات والدخـول إليها، لـذا انتبه 

لصحتك قدر اإلمكان لئال تضطر إىل دخول املستشفى

مهنيـاً: يتحـدث هـذا اليـوم عـن وضـع يجب أن 
تحسـمه لجهة اختيار املرشوع الذي تراه األفضل 
لك. عاطفياً: حذار االنجرار وراء األحاسيس واألفكار 
السـلبية حّتـى لو شـعرت بتحّديات واسـتفزازات بغية 
اإليقاع بينك وبني الرشيك. صحياً: معدتك الحساسـة توجب 
عليك االنتباه إىل نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب 

لك مشكالت صحية.

مهنياً: تواجـه معارضني لخططك، فتحلَّ بالصرب 
لتتوضح الصـورة أكثر، وحـاول إقناعهم بوجهة 

نظرك
عاطفيـاً: تبحث عـن جديـد يف الحب لتخرج مـن املأزق 
العاطفـي الذي تمّر به، انتبـه إىل طريقة حديثك مع الحبيب 
وال تجرحـه. صحيـاً: رياضـة امليش رضورية كلما سـنحت 

الظروف يف الشتاء، ونتائجها مضمونة ومهمة

مهنيـاً: النّيـات تجاهك ليسـت سـليمة، فالحذر 
واجب ويوفر عليك متاعـب عديدة أنت بغنى عنها 

اليوم وال سيما أن استحقاقات كثرية بانتظارك
عاطفيـاً: التنافـس مع الرشيك ال يفيد أحـداً منكما، وقد 
يـؤدي إىل صدامات غري مربّرة قد تصـل إىل االفرتاق وربما إىل 
االنفصال.صحيـًا: أنت عنيد يف قراراتك عن وعي، وال سـيما 

حني يتعلق األمر بالوضع الصحي.

مهنيـاً: املواجهـة مـع بعضهـم باتـت حتميـة، 
وخصوصـاً أنك جاهز يف كل املجاالت، لكن التّرسع 

يدفعك إىل ارتكاب األخطاء.
عاطفياً: ترتاح إذا عّربت للرشيك عن حقيقة مشـاعرك، 
وهـذا يسـاعدك أكثر، تأكد مـن أي أمر قبل إطـالق األحكام 
املسبقة لئال تظلمه. حياً: حاول أن تستفيد من املناخ الجّيد، 

فالطبيعة أفضل عالج من ضغوط العمل.

مهنياً: تعرف صداقـات جديدة اليوم وتتمّكن من 
فرض سلطتك أو اتخاذ إجراءات قد ال يوافق عليها 

الجميع
عاطفياً: الجّو العام يتحّدث عن عشق وتعلّق وكالم كثري 
ودعوات مرتاكمة وسحر تمارسه أينما حللت وتكون حديث 
الجميع.صحياً: الشـعور بالخيبة أحياناً يولـد حالة اكتئاب 

ورغبة يف االنزواء واضطراباً نفسياً

مهنيـاً: يخفـف هذا اليـوم األعبـاء، ويحمل إليك 
التفـاؤل مجدداً، ويغمرك الفرح بسـبب سـماعك 

خرباً يتعلق بأحد الزمالء.
عاطفياً: إذا أردت الزواج فهنيئاً لك، رشط اختيار الوقت 
املناسـب والرشيـك املناسـب، ومعرفة مـا يجـب القيام به 
إلنجاح العالقة مستقبلياً.صحياً: ال تكثر من الرصاخ يف وجه 

من تقابله، ما يرفع ضغطك ويزيد من عصبيتك.

مهنيـاً: تتخلص مـن خيبة أمل بسـيطة واجهتك 
أخـرياً، وتسـتوعب األمور بجدية أكـرب يف محيطك 
املهني وتكون املرجـع الصالح.عاطفياً: حاول القيام 
بخطـوات جديـدة تجـاه الرشيـك السـتعادة ثقتـه بك، 
القـرار لك لتحديد طموحاتك ومشـاريعك املسـتقبلية معه.
صحياً: اإلهمال املتعّمد للوضع الصحي يرتد سـلباً ويسـبب 

مضاعفات خطرة يف بعض األحيان.

مهنياً: تكون متفائالً جداً وتتحسـن ظروفك عىل 
نحو واضح، وتناسبك املسـتجدات وتتعامل معها 
بانفتـاح كبـري وصدر رحـب. عاطفياً: أطلـق العنان 
لخصالك اإليجابية لتحافظ عىل استقرار العالقة واهتمام 
الحبيب أو مودته لك. صحياً: اندفاعك وحماستك يدفعانك إىل 
الطلب من اآلخرين مشـاركتك يف ممارستك الرياضة اقتناعاً 

منك أنها خري عالج.

مهنياً: يسـهل أمامك هذا اليـوم األعمال ويخفف 
مـن األعباء ويطرد الشـكوك ويجعلك تثابر عىل ما 

تقوم به حاليا.
عاطفيـاً: تنجـح يف تقوية الروابط مع الرشيـك، إّنه يوم 
ناجح وغني بالحوافز والشعور بالتفاؤل الكبري واإلقدام عىل 
خطوات جديدة. صحياً: تحرّك بعض اليشء ومارس نشاطك 

املعهود ونظم بعض الرحالت الرتفيهية.

مهنيـاً: ال تحاول أن تؤلب اآلخرين ضدك، فهذا لن 
يكون يف مصلحتك بل سـيؤدي اىل خلق متاعب أنت 
بغنى عنها. عاطفياً: تواجـه بعض املصاعب وفقدان 
الحيوية والنشـاط، العصبية الزائـدة ال تنفع يف معالجة 

املشكالت مع الرشيك، فهي تولّد العناد.
صحيـاً: أنـت بحاجـة دائمـة إىل املراقبـة الذاتيـة ومعالجة 

إيجابية لحالة عدم استقرارك الصحي.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنيـاً: حـاول البحث عـن حليف أو عـن صديق 
ليلّطف األجواء وليمأل بعض الفراغ، وجّهز امللفات 

للدرس الشامل
عاطفياً: ال تفرض عىل الرشيك رأياً وال تجرح كربياءه وال 
تضعه يف مواقف محرجة، فهو يمّر بيوم عصيب بسـبب أحد 
زمالئـه يف العمل. صحيـًا: إذا أرهقت نفسـك أكثر من الالزم 

ستكون العواقب وخيمة عليك، انتبه.
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ارسار  عـىل  التعـرف  يمكـن 
الشخصية وخفاياها من خالل 
حركات بسـيطة يتم القيام بها 
بواسطة الوجه او الجسم. وابرز 
الحـركات تلك التي يتم تنفيذها 
بواسطة اليدين وخصوصاً عند 
بسطهما من اجل النظر اليهما. 
فاالشخاص يفعلون هذا بطرق 
مختلفة وهو ما يكشـف ارسار 
شـخصية كل منهـم وصفاتـه 

واهم نقاط قوته وضعفه.
تعترب لغة اإليماء من ابرز الطرق 
التي تسـاعد عىل كشـف ارسار 
الشـخصية وصفاتهـا والطباع 
التي تتميز بها. وتشـكل اليدان 
اوضـح عنارص تلـك اللغة التي 
تظهر الكثري من الخفايا. ولهذا 
يجب االنتباه جيـداً اىل الطريقة 
التي يتـم بهـا فـرد اليدين من 
اجـل النظـر اليهمـا ومراقبـة 
تفاصيلهمـا والتغيـريات التـي 

تطرأ عليهما.
1 راحـة اليد اىل اسـفل مع فتح 

االصابع
من ارسار الشـخصية التي يتم 
كشـفها من خـالل طريقة فرد 
اليدين بتوجيـه راحة اليدين اىل 
اسـفل مع فتح االصابع ان من 
يختار هذه الطريقة يعترب كتاباً 
بالنسبة إىل االشخاص  مفتوحاً 
الذين يعيشون يف محيطه. فهو 
يعرب بطريقة عفوية عن كل ما 
يدور يف رأسـه من افـكار وعما 
يشـعر بـه مـن دون مواربة او 
اخفـاء اي معلومات. كما يعني 
هذا االختيار الحرص الدائم عىل 
تقاسم الفرح واالخبار السعيدة 
مع اآلخرين وعـىل عدم اضاعة 

الوقـت والتخطيـط لـكل قـول 
وفعل. ويدل عىل التمتع بموهبة 
الحوار واخفاء املشاعر املزعجة 
ورسـم االبتسـامة عـىل الوجه 

عند لقاء االصدقاء واملقربني.  
2 راحـة اليـد نحو االسـفل مع 

تالصق االصابع
يكشـف الخيـار الثانـي التمتع 
بشخصية مرنة وقابلة للتكيف 
واملواقـف  الظـروف  كل  مـع 
الكرم  والتقلبـات. كمـا يعنـي 
واالسـتعداد الدائمـة للعطاء يف 
مختلـف االوقات والقـدرة عىل 
التفاهم مع انواع الشـخصيات 
كافة. ويشري اىل الوفاء والنزاهة 
والحرص عىل عدم إلحاق االذى 
بأي شـخص اضافة اىل املثالية 
االولويـات  وترتيـب  والتنظيـم 
قبـل القيام بأي خطـوة او اخذ 
اي قرار. ومن ارسار الشخصية 
التـي يكشـفها هـذا الخيـار يف 
عـىل  واالرصار  العنـاد  املقابـل 
تطلـب  وان  االهـداف  تحقيـق 

انهـاك اآلخريـن ومنعهم  هـذا 
مـن ممارسـة حياتهم بشـكل 
الطموح  طبيعـي. ويـدل عـىل 
يف  العارمـة  والرغبـة  الجـارف 
تحقيـق االحالم اياً يكـن الثمن 

الذي يجب دفعه لذلك.
3 راحـة اليـد اىل اعـىل واصابع 

متباعدة
اذا تـم اختيـار وضعيـة اليدين 
هذه فهذا يشـري اىل ان العفوية 
والرصاحـة هما ابـرز الصفات 
التي تغلب عىل الشخصية ويدل 
يف املقابل عىل امليـل اىل االنطواء 
عىل الـذات والوحدة. ويكشـف 
املرهفة.  واملشـاعر  الحساسية 
كمـا يعني عـدم الثقـة الكبرية 
اىل  الدائمـة  والحاجـة  بالـذات 
تلقـي الدعـم والتشـجيع مـن 
اآلخرين والشـعور غالباً بالقلق 
الغـدر والخيانة.  والخوف مـن 
الخيـار  هـذا  يكشـف  كذلـك 
سـيطرة االنفعاالت عـىل العقل 
وعدم القدرة عىل التحكم بها يف 

املواقف التي تحتاج اىل الهدوء.
4 راحـة اليد اىل اعىل مع اصابع 

متالصقة
يكشـف اختيار هـذه الوضعية 
الكثـري مـن ارسار الشـخصية 
ايضـاً ومنها الدقة يف كل ما يتم 
القيام به وتوخي الحذر والرتدد 
مـن  خوفـاً  القـرارات  اخـذ  يف 
الفشـل. ويدل عىل عـدم القدرة 
عـىل االسـتماع اىل آراء اآلخرين 
وعـدم قبول تلقـي الدعم منهم 
وعـدم الثقـة بعـدد كبـري مـن 
االشـخاص. ويشـري اىل املعاناة 
من وسـواس قهري قـد يرتبط 
بالنظافـة او االناقـة او مراقبة 
التفاصيـل أو من فوبيا االماكن 
املغلقـة او العتمة... كما تفيش 
هذه الوضعية ارسار شـخصية 
اخـرى مثل الشـعور باالنزعاج 
او  للمراقبـة  التعـرض  عنـد 
يختـار هـذه  فمـن  املسـاءلة. 
الطريقـة يف فرد اليديـن يتمتع 

بشخصية مستقلة تماماً.     

هناك حركة ذكية بالفعل قام بها أحد النبالء الفرنسيني.. فذات يوم عاد 
لقـرصه قلقاً متجهم الوجه فسـألته زوجته عن السـبب فقال: أخربني 
املاركيـز كاجيلسـرتو (وكان معروفا بممارسـة السـحر والعرافة) انك 
تخونيننـي مـع أقـرب أصدقائي فصفعته بال شـعور.. فقالـت الزوجة 
بهـدوء: وهـل أفهم من هـذا أنك لم تصـدق ادعاءه!؟ فقـال: بالطبع لم 
أصدق كالمه، إال أنه هددني بقوله ”إن كان كالمي صحيحا ستسـتيقظ 
غـدا وقـد تحولَت إىل قطة سـوداء“!.. ويف صباح اليوم التايل اسـتيقظت 
الزوجـة فوجـدت بجانبها قطـة نائمة فرصخت من الرعـب والفزع ثم 
عـادت وركعت أمامها تعتـذر وتطلب منها الصفـح والغفران.. ويف تلك 

اللحظة بالذات خرج الزوج من خلف الستارة وبيده سيف مسلط!.
وعنرص الذكاء هنا هو (اسـتغالل خرافـات اآلخرين واالتجاه بتفكريهم 

لنهاية تخدم مصلحتك)!!.
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وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغـرية، ثـم أكمل توزيـع باقي األرقـام يف األعمدة التسـعة 
الرأسـية واألفقية يف املربـع الكبري وال تسـتخدم الرقم إال مرة 

واحدة.
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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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لست ضابطا يف الجيش العراقي، لكن اقسم بالله العظيم كم كانت 
رغبتي شديدة ألكون ضابطا يف القوات املسلحة العراقية فخر كل 
العراقيني.. هذه االمنية رافقت تفكريي منذ نعومة اظفاري، كنت 
اعد العدة للتقديم اىل الكلية العسكرية بعد اكمايل الدراسة االعدادية، 
وضع  يف  ابي  وجدت  يوم  االمنية  تلك  تحقيق  عىل  ارصاري  وزاد 
عرشة  من  مكونة  كبرية  عائلة  يعيل  انه  خصوصا  صعب،  مادي 
اشخاص ال يكفي ما يتقاضاه من راتب شهري لسد احتياجاتها، 
فصممت عىل اختصار الزمن ألكون ضابطا يف الجيش، خاصة ان 
رواتب الضباط يف تلك الفرتة كانت كبرية ومجزية.. فهممت امري 
اجراء  وبعد  العسكرية،  الكلية  اىل  بزمالئي  اسوة  اوراقي  وقدمت 
اختبارات اللياقة البدنية للقبول واجتيازها بتفوق تم تحديد موعد 
اجراء  مقابلة املتقدمني، ولم تمِض إال ايام حتى كنت صباحا مع 
زمالئي داخل الكلية العسكرية وما هي إال بضع ساعات حتى بدأنا 
برتب عسكرية كبرية  بثالثة ضباط  وإذا  اىل غرفة كبرية  الدخول 
يجلس  وبجانبهم  القاعة،  وسط  منصة  يعتلون  باالحمر  مطرزة 
شخص وبكربياء وتعاٍل يرتدي مالبس مدنية، وتبني انه مسؤول 
املكتب العسكري لحزب البعث، وبادرني هذا الشخص بسؤال هز 
الحزب،  املرسلة من  القوائم  قائال ”هل ورد اسمك ضمن  كياني، 
وما تسلسلك يف تلك القوائم»؟، فأخربته ان اسمي لم يرد يف قوائم 
الحزب كوني ال انتمي ألي حزب سيايس.. وما ان انتهت املقابلة 
حتى شعرت بإحباط كبري، حيث عرفت حينها ان القبول ال يتم إال 
يف ضوء االسماء املوجودة ضمن قوائم الحزب، وشعرت عندها ان 
اسمي لن يظهر يف قوائم املقبولني، وفعال لم تمِض إال ايام حتى 
اعلنت النتائج وشعرت اني محق فيما احسست به، فدخلت البيت 
وأنا متوتر االعصاب واعتكفت ملدة اسبوع وأنا أتألم، وبعد سنتني 
تخرج زمالئي وهم يحملون رتبة مالزم ثاٍن، وكم كان أملي شديدا  
يوم رأيت الدمعة مرتسمة يف عيون والدتي التي كانت تأمل وتمني 
النفس ان اكون ضابطا تفتخر به، لكن مشيئة الله كانت بالضد 
مما تمنت، ومرت سنني العمر قاسية  وانا مؤمن بتلك االغنية التي 
تغنيها املطربة أم كلثوم ومطلعها «وما نيل املطالب بالتمني ولكن 
تؤخذ الدنيا غالبا»، وفعال عقدت العزم عىل تجاوز املحنة فصقلت 
اكون صحفيا،  والتدريب الن  واملطالعة  دراستي  نفيس من خالل 
وان ابرز يف هذه املهنه التي مارستها بتميز يف وكالة االنباء العراقية 
العام  يف  الصحفيني  نقابة  مجلس  لعضوية  نفيس  رشحت  حتى 
العامة وافوز  الهيئة  ان أحظى بمحبة  ١٩٩٦، ولم يكن يف خلدي 
بعضوية املجلس من بني صحفيني كبار لهم باع يف الصحافة، وان 
التجربة  تلك  بتجرد ومسؤولية، وان تصبح  املهني  العمل  امارس 
املريرة تجربة الفشل يف القبول حافزا  يل ملواصلة العمل والتفوق 
رغم قساوة الظروف وتحقيق جزء من الطموح بعيدا عن االهتزاز 
وجل)،  (عز  بالله  االستعانة  بعد  للهزيمة  والخنوع  والخضوع 
جزءا  حققت  لله  والحمد  البرش..  لكل  املستعان  وهو  املعني  فهو 
من الطموح بفضل االرادة، لكن حلمي االول لم يتحقق بأن اكون 
العراقيني.. فتحية  الذي يفتخر به كل  العراقي  الجيش  عنرصا يف 
لكل الصحفيني يف عيد الجيش العراقي  الذي هو عيدهم، وتحية 
االنتصارات  تلو  االنتصارات  حققوا  الذين  املسلحة  قواتنا  ألبطال 
بالذكرى  نحتفل  الذي   ١٩٢١ عام  العراقي  الجيش  تأسيس  منذ 

املئوية عىل تأسيسه.

اصدارها  عن  بكشفها  الجمهور  بولغور،  مرييف  الرتكية،  النجمة  فاجأت 
اغنية قريبا، إال انها لم تكشف عن قصة هذه األغنية أو موعد طرحها، 

والقى األمر ضجة كبرية خصوصا أن الجمهور اعتاد عليها كممثلة.
«حريم  الشهري  املسلسل  بطلة  هي  بولغور  مرييف  ان  ذكره  الجدير 

السلطان» بدور السلطانة نور بانو.
 وعىل صعيد آخر، كانت عىل عالقة عاطفية برجل األعمال الرتكي هاكان 
املوضوع، خصوصا  الرتكية كثريا عن هذا  الصحافة  صبانغي، وتحّدثت 
بعد ان تّمت مشاهدتهما يف وضع حميم يف أحد منتجعات مدينة بودروم 

السياحية.

أطلقت شمس األغنية اللبنانية، نجوى كرم، عرب قناة سكاي 
نيوز عربية مع اإلعالمي روبري نخل برنامج منصات أغنية 
لتحيي  فغايل،  روجيه  نفسه،  الشاعر  كلمات  من  جديدة 
الجمهور اإلماراتي الذي يتحرض لحفل كرم. «اإلمارة الزايد 
مجدها» أغنية حبكها لبنانيون: كلمات روجيه فغايل ألحان 
أنطوان الشعك توزيع داني حلو ميكس وماسرتينغ موريس 
للوطن  شكر  عربون  هي  بارودجيان،  جو  ستوديو  طويلة 
وتقدير  لبنان  مساعدة  يف  يتأخر  وال  لبنانيني  يحضن  الذي 
لحكامها.وقالت: «اليل بدي أحمله بصوتي هوي تحية كبرية 
لكل الشعب اإلماراتي واللبنانيني يف اإلمارات، كتحية عرفان 
يقدم  وقادر  كثرية،  إنجازات  صنع  لوطن  والحب  بالجميل 
دائماً  بيلفتني  اليل  قلبه..  وفاتحله  اللبناني  للشعب  الكثري 
هالبلد  عليهم،  كاملتعارف  حكام،  بيحكمه  ما  إنه  بهالبلد 
زايد  الشيخ  قلبه، وهذا ما عودنا عله  بيحكمه شقفة من 
ولشعبه.  لهالبلد  بمحبتهن  اليوم  مسؤوليه  مع  ومتوارث 
من نحنا وزغار منسمع بابا زايد عن الشيخ زايد، وملا كربنا 

سلم».كرم  ما  ومن  زرع  ما  من  حقيقية  لقيتها 
العربية يف الخامس عرش  ستنضم إىل اإلمارات 

برعاية  حفل  يف  لتشارك  الحايل،  الشهر  من 
التجاري  دبي  مركز  يف  إيفنت  مومنتس 

وتطلق مبارشة بصوتها اللبناني أغنيتها 
«زايد مجدها».

املُسلسل  لنجوم  حرب،  ريتا  النجمة،  انضّمت 
الدرامّي «ظّل» الذي سُيعرض خالل شهر رمضان 
املُبارك ٢٠٢١.وُتشارك ريتا يف «ظّل» إىل جانب كّل 
الخال  ويوسف  خّياط  باسل  العمل  أبطال  من 
وجيّيس عبدو وغّسان مسعود ونخبة من نجوم 
الدراما العربّية.  وقد عّربت ريتا حرب عن سعادتها 
 Media» الكبرية يف التعامل للمرّة األوىل مع رشكة

بعمل  املُشاركة  خالل  من   «٧  Revolution
الغامض،  التشويقّي  اإلطار  ضمن  يندرج 
املُحامّية  «أمل»  شخصّية  خالله  من  وتؤّدي 
التي تفرض عليها مشاعرها وظروف طارئة 
ُمواجهة أحداث كثرية ُمتشّعبة الخيوط. كما 
أبدت ريتا حماستها لتقديم هذه الشخصّية 
الجديدة عليها من حيث الرتكيبة واإلطار.     

تنتظر الفنانة راندا البحريي طرح فيلمها الجديد 
«الرشابية» بعدما انتهت من تصويره بالكامل، 
املونتاج  أعمال  من  العمل  مخرج  انتهى  كما 
خالل  للعرض  وتجهيزه  الصوتية  واملؤثرات 
لبيب  لطفي  البطولة  يف  املقبلة، ويشارك  الفرتة 
محمود  الله  عبد  وأحمد  مرىس  وعالء 
عيد  وسليمان  الفتاح  عبد  وحسن 
ودومينيك حوراني، وتقدم ملطربة 

أمينة أغنيتني يف الفيلم.
عالء  قصة  «الرشابية»  فيلم 
محمود  وتأليف  مرىس 
وإخراج  السنطى، 
إسماعيل،  معوض 
يف  أحداثه  وتدور 
«الرشابية»،  منطقة 
العالقات  ويظهر 
اإلنسانية واالجتماعية 
وداخل  سكانها،  بني 
األحداث يقع ثالث 
حب  يف  رجال 
 « سمني يا »
تجسد  التي 

شخصيتها 
الفنانة راندا 
 ، ي لبحري ا
ولكل رجل 
 ، منهم
يقة  طر
ه  تفكري
الخاصة.

وتكشف األحداث أن األول خرج من «الرشابية» 
الثاني  الرجل  أما  جديدة،  حياة  وخوض  للعمل 
متمسكاً  واألصدقاء  األهل  وسط  البقاء  ففضل 
الرجل  وسلك  فيها،  ونشأ  عاش  التي  بالبيئة 
الرش  طريق  محمود»  الله  عبد  «أحمد  الثالث 

وتغريت تركيبة شخصيته وأفكاره.
«األخ  مسلسل  البحريى  راندا  أعمال  آخر  وكان 
عبد  أحمد  تأليف  املاىض،  يناير  الكبري» يف شهر 
وإنتاج رشكة  فاروق  اسماعيل  وإخراج  الفتاح 
صربى،  عبري  رجب،  محمد  وبطولة  سينرجى، 
هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أرشف زكي، 
فهمي،  ايهاب  أحمد،  هاجر  حجازى،  محمود 
محسن منصور، رانيا مالح، أحمد حالوة، عمرو 

عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

لتعاون  نبيل،  العراقي، سيف  الفنان  يستعد 

الشهري،  الكولومبي  املغني  مع  جديد  فني 

مالوما، ومن املقرر إطالق هذا التعاون الذي 

ينتظره املاليني من جمهور النجمني يف شهر 

يونيو / حزيران املقبل.

والجدير ذكره أن سيف نبيل شارك يف الحفل 

 Make الغنائي الذي أُطلق تحت عنوان ٢٠٢١

A Wish.حيث بث تطبيق تيك توك، حفل رأس 

السنة من برج خليفة يف دبي، وأحياه سيف 

وبعروض  مميز  مرسح  عىل  وبلقيس،  نبيل 

ضوئية مبهرة.

وقدم سيف نبيل أجمل أغنياته، وأطل بأكثر 

إنستجرام  عرب  متابعيه  وشارك  لوك،  من 

 «: بالتعليق  وأرفقها  الحفل  من  بلقطات 

حبيت اميس عليكم واتمنا لكم سنه سعيدة 

باذن الله #من_تواضع_لله_رفعه».

مسريته  بدأ  عراقي  مغني  هو  نبيل  وسيف 

عندما  سوريا  داخل   ٢٠١١ عام  يف  الفنية 

السنة»  «هاي  بعنوان  له  أغنية  أول  أصدر 

قدم بعدها العديد من األغنيات املنفردة، ومن 

أغانيه «دايخ بيك»

أما مالوما فهو مغني وكاتب أغاٍن كولومبي 

عرب   ٢٠١٠ عام  يف  الغنائية  مسريته  بدأ 

وقع  وبعدها  وإطالقها،  األغاني  تسجيل 

لرشكة سوني ميوزك كولومبيا.

أطلق الفنان العراقي نجم آراب أيدول، 

عرب  جديدة  أغنية  ابراهيم،  همام 

اليوتيوب، وهي من كلمات  قناته عىل 

وتوزيع  بدر  عيل  وألحان  عيىس  قيص 

أما  الرسام،  كرم  وماسرت  وميكس 

واإلنتاج  الظفريي  فلمهند  التصميم 

سمري  إرشاف  تحت  بروداكشن  للموىل 

املوىل.  

شارك  قد  همام  أن  بالذكر  الجدير 

مهرجان  يف  التوايل  عىل  الرابعة  للمرة 

دار  مرسح  عىل  العربية  املوسيقى 

أقيم  الذي  القاهرة  يف  املرصية  األوبرا 

خالل جائحة كورونا والذي القى صدًى 

واسعاً وحضوراً الفتاً.

ميديا  السوشيال  رواد  من  كبري  عدد  احتفى 

الفنانة  بنجاح  العربي،  والوطن  مرص  يف 

األول  الرتند  فؤاد، عقب تصدرها  دينا 

عرب  «تويرت»،  موقع  عىل  مرص  يف 

جمال  يف  فؤاد  «دينا  هاشتاج 

الحريم»، وذلك بعد تألقها الكبري 

داخل  «حنان»  شخصية  أداء  يف 

عىل  استحوذت  والتي  العمل، 

عرض  منذ  املشاهدين  اهتمام 

الحلقة األوىل.

أن  ميديا  السوشيال  رواد  وأكد 

دينا فؤاد، نجحت باقتدار يف تقديم 

شديدة،  برباعة  «حنان»  شخصية 

وأبدعت يف الدور رغم صعوبته، حيث أشاد 

الشخصية،  بتفاصيل  بإمساكها  الجمهور 

وإبداعها فيها حتى أنها صارت حديث مواقع التواصل 

االجتماعي بسبب تميزها واختالفها يف أداء الشخصية، كما 

عىل  «كوميكس»  كـ  استخدامه  تم  مشاهدها  من  كثريا  أن 

منصات التواصل االجتماعي.

نسب  الحريم»  «جمال  مسلسل  ويحقق 

كما   DMC قناة  عىل  عالية  مشاهدة 

يتصدر ترند «جوجل» عقب انهاء كل 

حلقة، وأيضا سبق وتصدر املسلسل 

من  املسلسل  ويعد  تويرت،  ترند 

واملختلفة،  املميزة  األعمال 

من  نخبة  بطولته  يف  ويشارك 

رأسهم  عىل  املتميزين،  النجوم 

والنجم  نور  اللبنانية  النجمة 

والفنان  فؤاد  ودينا  سليم  خالد 

والفنان  الله،  عبد  صالح  القدير 

سمري،  حازم  مصيلحى،  أرشف 

ومن  شاهني،  أمري  فهمي،  ايهاب 

سوسن  وتأليف  الصيفى،  منال  إخراج 

عامر، وإنتاج رشكة سينرجي.

السابعة  الساعة  يف   DMC قناة  عىل  املسلسل  ويذاع 

والنصف  عرش  والثانية  صباحا،  والثالثة  مساًء،  والنصف 

 ١١ الساعة  يف  دراما  ىس  ام  دي  قناة  عىل  يذاع  كما  ظهرا، 

مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إال ربع عرصا.
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إبتكر 4 شبان مغاربة بينهم فتاة، جهازا ملساعدة األشخاص الذين 

يعانون صعوبات يف حركات الذراع من أداء املهام اليومية.

وبـدأ الشـبان مرشوعهـم انطالقا من غـالء األجهزة التي تسـاعد 

األشخاص ذوي اإلعاقة عىل تحريك أطرافهم.

وقـال املبتكـرون:“إن الجهاز الروبوتي الجديد من شـأنه أن يعالج 

النقص يف األجهزة املسـاعدة لألشخاص الذين يعانون صعوبات يف 

الحركة حول العالم“.

وأوضحوا أن الهدف من الجهاز هو تقديم حل تقني أفضل ملساعدة 

األشخاص الذين يواجهون مشـاكل يف الحركة، وتطوير نوع جديد 

من الهيكل الخارجي لتسهيل القيام بمهام الحياة اليومية.

وتوقعـوا أن يسـاهم جهازهم يف جعل املغرب من الـدول املنتجة يف 

مجـال الروبوتات والـذكاء االصطناعي عمومـا، ويف مجال الصحة 

بشكل خاص.

ويعتمد الجهاز عىل التأهيل الروبوتي، ويمكن أن يحل محل التدريب 

البدنـي أو الرتويض الطبي الذي يرشف عليه املعالج، حيث يسـاعد 

الجهـاز عىل القيام بحركات متكررة ومكثفة، وبالتايل يسـاعد عىل 

العالج بتكلفة معقولة، مع إمكانية تقييم مستوى التعايف الحركي 

كمًيا عن طريق قياس القوة وأنماط الحركة.

اسـتخدم  األخـرية،  األعـوام  يف 
املزارعـون يف املـزارع التقليديـة 
أدوات جديدة لتحسني  املسطحة 
الطائرات  فاسـتخدمت  الزراعة؛ 
دون طيار والروبوتات لتحسـني 
جـودة املحاصيل، فضـًال عن أن 
الـذكاء االصطناعي القـى إقباًال 
كبـرًيا أيًضا من أكثـر من 1600 
رشكة ناشـئة، واسـتثمر يف هذا 
املليـارات مـن  املجـال عـرشات 
الـدوالرات، رغـم ذلـك مـا زالت 
املزارع املسطحة تسـتهلك كثريًا 
مـن امليـاه واألرايض.للبحث عن 
حل لهذه املشكلة وتطوير املزارع 
والزراعة شـارك ”نيت ستوري،“ 
يف تأسـيس رشكـة ”بلينتـي“ يف 
سـان فرانسيسـكو، وتوىل أيًضا 
العلميني  املسؤولني  منصب كبري 
يف الرشكة، وهو يرى أن مستقبل 
املـزارع عمودي وداخـيل، فبهذه 
الطريقة سـيكون ممكًنـا إنتاج 
الطعـام يف أي مـكان يف العالـم 
عـىل مـدار العـام، مـع االعتماد 
مستقبًال عىل الروبوتات والذكاء 
جـودة  لتحسـني  اإلصطناعـي 
الفواكه والخرضوات مع الحاجة 
إىل مياه أقل وأراض أصغر، فرشكة 
بلينتـي مثـًال، تسـتخدم مياًهـا 
ومسـاحات   95% بنسـبة  أقـل 
أصغر بنسبة %99 باملقارنة مع 
املزارع التقليدية. فمثًال، بإمكان 
مزرعة بلينتـي العمودية املقامة 
عـىل 8 آالف مرت مربـع (0.008 
كيلومـرت مربـع)، إنتـاج الكمية 

نفسها من الفواكه والخرضوات 
التـي تنتجهـا مزرعة مسـطحة 
مساحتها 3 آالف كيلومرت مربع.

وتحتوي مزرعة بلينتي الداخلية 
عـىل صفوف مـن النباتـات التي 
تنمـو عمودًيـا وهـي معلقة من 
السقف. وزودت أيًضا بمصابيح 
الشـمس  أشـعة  تحاكـي  ليـد 
النباتات وذكاء  وروبوتات تحرك 
اصطناعـي يدير جميع متغريات 
املـاء ودرجـة الحـرارة والضوء، 
ويتعلم نظام التحكم باسـتمرار 
ويحسـن كيفية زراعة محاصيل 
أقـرص  ووقـت  أكـرب  بكميـات 
وجـودة أفضـل.. وتضمـن هذه 
امليزات املسـتقبلية نمو كل نبات 
بشـكل مثايل عىل مدار العام، ما 
يتيـح للمزرعة إنتـاج محاصيل 
التي  الكميـات  بكميـات تفـوق 
ينتجها الفدان الواحد من املزرعة 
املسـطحة التقليديـة بنحو 400 

ضعف.
امليزة األخـرى للزراعة العمودية 
هي الغـذاء املنتـج محلًيـا؛ إذ ال 
حاجة لزرع الفواكه والخرضوات 
عىل بعـد ألـف كيلومـرت أو أكثر 
من املدينـة، بل يكفي اسـتغالل 
مسـتودع قريب لهـذه الغاية. ما 
يعني االستغناء عن نقل الخضار 
والتوقـف  طويلـة،  ملسـافات 
عـن إطـالق ماليني األطنـان من 
انبعاثـات ثاني أكسـيد الكربون 
سـنوًيا، فضـًال عـن انخفـاض 

األسعار عىل املستهلكني.

أعلنـت تقارير صحفيـة عاملية 
الصـور  تبـادل  تطبيـق  أن 
(إنستغرام)، يخترب حاليا تقنية 
جديدة مخصصة ألجهزة سطح 

املكتب.
تقنيـة  (إنسـتغرام)  ويختـرب 
خاصيـة  لتصفـح  جديـدة 
(الستوري)، بصورة أسهل كثريا 
عىل نسخة سطح املكتب، حيث 

ستظهر (السـتوري) عىل شكل 
دائرة بدال مـن الظهور يف مربع 
واحـد، فيما تـم جعـل االنتقال 

سهال وبنقرة واحدة فقط.
(إنسـتغرام):  مسـؤولو  وقـال 
”إن االختبـار سـيكون متاحـا 
ملجموعة صغرية من مستخدمي 
التطبيق، عىل أن يتم توفريه عىل 

نطاق أوسع يف موعد الحق“.
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