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بغداد/ الزوراء:
الرتبيـة تحديـد يـوم  أعلنـت وزارة 
السبت املوافق الـ20 من شهر شباط 
المتحانـات  جديـداً  موعـداً  الحـايل 
الدراسـة االبتدائيـة للعـام الـدرايس 
الحـايل 2020 – 2021 .وذكـر بيـان 
صادر عـن املكتب اإلعالمـي للوزارة 
تلقتـه ”الـزوراء“: ان االمتحان كان 
مـن املقـرر أن يجـري يـوم السـبت 
املوافق الـ6 من شـهر شـباط، حيث 

تـم تأجيلـُه مراعاًة لظـروف الطلبة 
ولتهيئـة األجـواء املناسـبة لهـم ايل 
يـوم السـبت املصـادف الــ20 مـن 
الشـهر ذاتـه لعـام 2021  .يذكر ان 
امتحانـات الكـورس األول ونصـف 
السنة للدراسـة الثانوية ستبدأ أيضاً 
يوم السبت املصادف الـ20 من شهر 
شباط وتسـتمر لغاية الـ8 من شهر 
آذار املقبل، عىل ان يكون يوم السبت 

من ضمن أيام االمتحانات أعاله .

انقرة/ متابعةالزوراء:
اعلنت تركيا، امس االثنني، إنها اعتقلت 
14 عنرصا من تنظيم ”داعش“ اإلرهابي 
يف عدد من الواليات، بينهم املكلف بتنفيذ 
اغتياالت يف البالد.جاء ذلك وفق ما أفاد به 
وزير الداخلية الرتكي، سليمان صويلو، 
يف تغريـدة عـىل تويـرت، بحسـب وكالة 
قـوات  الرسـمية.وقامت  ”األناضـول“ 
األمـن الرتكية بمداهمـات متزامنة يف 6 
واليات ضد عنـارص ”داعش“، وتمكنت 
من اعتقـال 14 مـن عنـارص التنظيم، 
أحدهـم تم توقيفه بواليـة يالوفا غربي 
البـالد، وكان مكلفـا بتنفيـذ اغتيـاالت 

داخـل تركيـا، بحسـب املصـدر ذاتـه.
وأوضحت الوكالة أنه خالل التحقيق مع 
املوقوفني تبني أنهم شاركوا يف نشاطات 
التنظيم اإلرهابية يف سوريا والعراق، قبل 
العثور  الرتكية.وتـم  انتقالهم لـألرايض 
بحوزة أعضـاء التنظيم خـالل مداهمة 
وطلقـات  ”مسدسـني  عـىل  منازلهـم 
ناريـة وجوازات سـفر مـزورة وأجهزة 
لطباعة البطاقات الشخصية“.وكشفت 
التحقيقـات عـن أن من بـني املوقوفني 
12 شخصا يحملون الجنسية العراقية، 
وواحد يحمل الجنسـية املغربية، واآلخر 

تركي.

بغداد/ متابعة الزوراء:
يف الوقت الذي ال يزال فيه العالم مرتبكاً 
وهو يكافح وبـاء كورونا الذي أصاب 
أكثـر مـن 103 ماليني إنسـان، وأودى 
بحيـاة أكثـر مـن 2.2 مليـون، أثريت 
املخاوف، مؤخراً، بشأن احتمال تفيش 
فـريوس فتـاك يعـرف باسـم ”نيباه“ 
أخطر من كورونا.ووفق مقال ملنظمة 
الصحة العاملية يف 2018، فإن ”نيباه“ 

هو فريوس حيواني املنشـأ، ينتقل من 
الحيوانات مثل الخفافيش أو الخنازير 
إىل البـرش، ويمكن أيضـًا أن ينتقل عن 
طريق الطعـام امللـوث أو مبارشة بني 
النـاس. وترتاوح العـدوى البرشية من 
العدوى بدون أعراض إىل عدوى الجهاز 
التنفـيس الحـادة (خفيفة وشـديدة) 
والتهـاب الدمـاغ القاتـل. كمـا يمكن 
أن يتسـبب الفـريوس يف مرض خطري 

التعرف  الخنازير.تم  بالحيوانات مثـل 
عىل فريوس نيباه ألول مرة عام 1999 
أثنـاء تفيش املرض بني مربي الخنازير 
يف ماليزيـا. ولم يتم اإلبـالغ عن حاالت 
تفٍش جديدة يف ماليزيا منذ عام 1999. 
كمـا تم التعرف عليه يف بنغالديش عام 
2001، وحدثت تفّشيات سنوية تقريباً 
يف ذلك البلد منـذ ذلك الحني. إىل ذلك تم 
التعـرف عىل املـرض بشـكل دوري يف 

رشق الهند.وقـد تكـون مناطق أخرى 
معرضة لخطر اإلصابة، حيث تم العثور 
عىل دليل عىل الفريوس يف املستودعات 
الطبيعيـة لدى خفافيـش من معروفة 
باسـم الثعلـب الطائـر أو أكل الثمـار 
 Pteropus العمـالق وباالسـم العلمـي
مع عدد من أنـواع الخفافيش األخرى 
يف عـدة بلـدان، بمـا يف ذلـك كمبوديـا 
وغانا وإندونيسيا ومدغشقر والفلبني، 

وتايالند.وبحسب الصحة العاملية، تعد 
-Pterop  خفافيش الفاكهة من عائلة

didae - وخاصة األنواع التي تنتمي إىل 
Pteropus - املضيف الطبيعي لفريوس 
نيباه.خـالل أول انتشـار معرتف به يف 
ماليزيا، والذي أصاب سنغافورة أيضاً، 
نتجت معظـم اإلصابـات البرشية عن 
االتصال املبـارش مع الخنازير املريضة 

أو أنسجتها امللوثة. 

بغداد/ الزوراء:
استقبلت الرئاسات الثالث، امس االثنني، 
االمني العام ملجلـس التعاون الخليجي، 
نايف فالح الحجرف، فيما اكد الحجرف 
التـزام مجلـس التعـاون الخليجي عىل 
دعـم أمن وسـالمة العـراق وسـيادته 
الكاملة.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية 
تلقتـه «الـزوراء»: أن «الرئيـس، برهم 
صالـح، اسـتقبل األمني العـام ملجلس 
التعاون الخليجي، نايف فالح الحجرف، 
وجرى خالل اللقاء، بحث العالقات بني 
العـراق ومجلـس التعـاون الخليجي».

وأضـاف: أنـه «تـمَّ التأكيد عـىل أهمية 
تطويرهـا يف جميع املجـاالت بما يخدم 
املصالـح املشـرتكة للشـعوب، ويعـزز 
ت  فرص التقدم والبناء والسالم، كما تمَّ

اإلشادة بما تمَّ اتخاذه من خطوات بني 
العراق ودول مجلـس التعاون يف توقيع 
مذكـرات تفاهـم واتفاقـات يف مجـال 
االقتصـاد واالسـتثمار من أجـل تعزيز 
العالقـات األخويـة املشـرتكة».ورحب 
رئيـس الجمهوريـة «بنجـاح اجتمـاع 
القمـة الخليجية األخـري، والتوقيع عىل 
بيان العال وتحقق املصالحة الخليجية، 
مشـرياً إىل أن ذلـك مـن شـأنه تعزيـز 
مسرية مجلس التعاون ودوره الحيوي، 
وتأثريه اإليجابي يف األمن واالستقرار يف 
عمـوم املنطقة».وتابـع: أن «التحديات 
التي تمر بها املنطقة، السيما اإلرهاب، 
والوضـع االقتصادي، تشـّكل تحديات 
الجهـود  تنسـيق  مشـرتكة تسـتدعي 
للتصـدي لخطـر اإلرهـاب، ومواجهـة 

األزمـات االقتصادية عـرب تعزيز فرص 
التنمية واالزدهار االقتصادي»، الفتاً إىل 
«أن العراق اآلمن ذا السـيادة والعالقات 
الراسـخة مع عمقـه العربـي وجواره 
اإلسـالمي يّمثل مرتكـزاً يف تعزيز األمن 
واالسـتقرار والتنميـة يف املنطقة».من 
جانبـه، أكـد الحجرف «التـزام مجلس 
التعـاون الخليجـي دعم أمن وسـالمة 
العـراق وسـيادته الكاملة ومسـاندته 
ملواجهـة اإلرهـاب»، مشـرياً إىل» تطلّع 
مـع  العالقـات  لتعزيـز  املجلـس  دول 
العـراق يف جميـع املجـاالت وفتح آفاق 
التعاون املشـرتكة».اىل ذلك، ذكر املكتب 
اإلعالمـي لرئيـس مجلـس الـوزراء يف 
بيـان تلقتـه «الـزوراء»: أن «الكاظمي 
اسـتقبل الحجـرف والوفـد املرافق له، 

مجلـس  رئيـس  االثنني».وأكـد  امـس 
الـوزراء، خـالل اللقـاء بحسـب البيان 
«سـعي العراق لتمتني عالقاته مع دول 
مجلس التعـاون الخليجي، واىل تحقيق 
التكامـل مـع األشـقاء يف دول املجلس 
بمختلف املجاالت السياسـية والثقافية 
واالقتصادية والتجارية، السيما أن تلك 
العالقـات لم تصل بعـد إىل ما يتطلع له 
العراق، حيث أكد سـيادته عىل رضورة 
اإلرساع بملف الربط الكهربائي وتعزيز 
الكاظمـي  التجاري».وبـنّي  التبـادل 
لجهـود  ومباركتـه  العـراق  «ترحيـب 
إىل  مشـرياً  الخليجيـة»،  املصالحـة 
«رضورة أن يكون الحوار أساساً يف حل 

املشاكل العالقة بني دول املنطقة».
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
شـدد عضـو مجلـس السـيادة االنتقـايل يف 
السودان، يارس العطا، عىل أن بالده لن تفرط 
بشـرب من أراضيها.وقـال العطا: ”أعرب عن 
ثقتـي بعـدم نشـوب حـرب بـني السـودان 
وإثيوبيا ألننا نؤمن بالحل السلمي“.يشار إىل 
أن الوضع عىل الحدود بني السودان وإثيوبيا 
ال يزال أشـبه بنريان جمـر تحت الرماد، فقد 
أقـدم محتجـون، األحـد، عـىل إغـالق معرب 
حـدودي بني البلديـن احتجاجـاً عىل خطف 
تجار سـودانيني.وقد عمد عدد من املواطنني 
السودانيني إىل إغالق املعرب الحدودي الرئييس 
الرابط بني البلدين، يف باسـندا التابعة لوالية 
القضارف الحدودية، احتجاجاً عىل خطف 3 

تجار سودانيني عىل يد قوات إثيوبية، السبت 
املايض.يأتي هذا بعد أن شـهدت الحدود بني 
البلدين اشـتباكات دامية الشـهر املايض، ما 
دفع السلطات السودانية إىل تكثيف تعزيزاتها 
عىل الحدود.. يف حـني أعلنت إثيوبيا، الثالثاء 
املايض، أنها لن تجري محادثات حدودية مع 
السـودان حتى انسحاب قوات الخرطوم من 
األرايض املتنـازع عليهـا، ما قـد يعقد جهود 
نـزع فتيل النـزاع الذي أدى إىل االشـتباكات.
وزاد التوتـر بني البلديـن الواقعني يف منطقة 
القرن اإلفريقي حول منطقة الفشـقة التي 
تبلغ مسـاحتها نحو 250 كيلومـرتاً مربعاً، 
ويطالب السودان بها، فيما يستغل مزارعون 

إثيوبيون أراضيها الخصبة.

بغداد/ الزوراء:
رصـد مجلس القضـاء االعـىل، امـس االثنـني، مخالفات 
وعمليـات تحايـل وتزويـر لبعـض املصارف لالشـرتاك يف 
مـزاد العملـة، فيمـا اكـد ان التحقيـق يف تهريـب العملـة 
االجنبية خارج البالد وصـل اىل مراحل متقدمة.وذكر بيان 
ملجلـس القضـاء تلقته ”الـزوراء“: انه عىل اثـر التداعيات 
االقتصادية األخرية التي شهدتها البالد، وبعد إعمام وجهه 
مجلس القضـاء  األعىل، بارشت محكمة التحقيق املختصة 
بمكافحة غسـل األمـوال بإجراء التحقيـق بخصوص  احد 
أهم الركائز املؤثرة عـىل االقتصاد الوطني الكامن بـ(مزاد 
بيع العملـة األجنبية) ومتابعة  مخالفـات بعض املصارف 
الخاصة للقانون باالشـرتاك يف مزاد بيـع العملة األجنبية.
وقال القايض املختص، بحسـب البيـان: ان التحقيق وصل 
ملراحـل متقدمـة من الكشـف عـن عمليات غـري  قانونية 

وتحايل وتزوير لالشرتاك يف مزاد بيع العملة وتهريب العملة 
االجنبيـة خارج البلـد، ما  يسـبب رضراً كبـرياً باالقتصاد 
العراقـي وتأثـرياً عـىل الشـعب. بدورها، اتخـذت محكمة 
تحقيق الرصافة املختصة بالنظر يف قضايا النزاهة وغسيل 
األمـوال  والجريمـة االقتصاديـة، يف الرابـع والعرشين من 
كانـون األول املايض، إجـراءات قانونية بحـق  13 مرصفا 
أهليـاً عن دخول مزاد العملة، من خالل زبائنها دون تقديم 
تصاريـح كمركية  تؤيد دخول البضائع ودون محاسـبتهم 
رضيبياً.واشـار اىل: ان محكمة الرصافة املختصة اصدرت 
قـرارات باسـتقدام املـدراء املفوضني للمصـارف املخالفة 
 جـراء إخاللهـم بإجـراءات العنايـة الواجبة التـي فرضها 
قانون مكافحة غسـل االموال وتمويـل  االرهاب رقم (٣٩) 
لسـنة ٢٠١٥ ، معلنة أنها بصدد اتخاذ اإلجراءات القانونية 

بحق كل  املتعاملني املخالفني مع املصارف. 
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الزوراء/ حسني فالح:
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصاديـة، مظهـر محمـد صالـح، 
عن مسـاهمة البنك املركـزي يف تمويل 
املوازنة بنسبة %70، وفيما حدد اهداف 
الورقـة االصالحيـة البيضـاء، اكـد ان 
تغيري سعر رصف الدوالر مقابل الدينار 
يعتمـد عـىل وضـع ميـزان املدفوعات 
وحجم االحتيـاط النقـدي، الفتا اىل ان 

سعر الرصف سيكون ثابتا.
وقـال صالـح يف حديـث لـ“الـزوراء“: 
بتمويـل  يسـاهم  املركـزي  البنـك  ان 
مـرشوع املوازنـة بنسـبة %70، وهذا 
التمويل يسـمى بتقنني الديـن. مبينا: 
سـلطة  هـي  النقديـة  السـلطة  ان 
اصـدار نقـدي تسـتخدم احتياطاتهـا 
إلسـناد ودعم املوازنة .واشـار اىل: انها 
مسـؤولية كبرية جدا، النها تشرتط ان 
تحافظ السـلطة النقديـة عىل اهدافها 
يف ضبط بشـكل عـام االسـعار وليس 
انفالت االسـعار. مؤكدا: ان السياسـة 
النقدية يجـب ان تأخذ بنظـر االعتبار 
بأنه ممكن ان يتحـرك االقتصاد بيشء 
مـن ارتفـاع االسـعار، لكـن اذا تحرك 
النمو اكرب فهذا هو الهدف.واوضح: ان 
التمويل يتم عن طريق قبول السـندات 
وخصمهـا بالدينـار العراقـي. مؤكدا: 
ان تخفيـض قيمـة الدينـار صار حتى 
االحتياطي يغطي التمويالت، ويحافظ 
عىل نفسه.وبشـأن تغيري سـعر رصف 

الدوالر مقابل الدينار، اشـار صالح اىل: 
ان هذه سياسـة نقدية ممكن ان يتغري 
سـعر الرصف، لكن العـراق يعتمد عىل 
سـعر رصف ثابت. مؤكـدا: ان التغيري 
يعتمـد عـىل وضـع ميـزان املدفوعات 
وعـىل وضع االحتيـاط النقـدي، وهذه 
تعد قضية نسـبية.واكد: ان رفع سعر 

الرصف سـيحقق ايرادات مالية، وفيه 
اثر اقتصادي واخر اجتماعي لكن االثر 
االجتماعـي يمكـن ان تعالجه املوازنة. 
مبينا: ان رفع سعر الرصف فيه اهداف 
ماليـة واخرى اقتصادية.وحول الورقة 
االصالحيـة البيضـاء، قـال صالح: ان 
الورقـة البيضـاء هـو مـرشوع طويل 

االجـل وليـس قصـري االمد. مبينـا: ان 
الورقة تصلـح ان تكون ديباجة غايات 
ألهداف مرشوع تنمية لعرش سـنوات. 
وتابـع: ان الورقة تتضمن جدوال زمنيا 
للتطبيق.وكان مستشار رئيس الوزراء، 
مظهر محمد صالح، قد كشف، يف وقت 
سـابق، عن وجـود نقـص يف اإليرادات 

والتمويل، فيما أشـار إىل أن تغيري سعر 
برميل النفط يف املوازنة سـيقلل العجز.

وقال صالح إن ”الريع النفطي يشـكل 
83 % من املوازنة، واملرصوفات الفعلية 
تصل اىل اكثر من 90 %“. مبيناً أنه ”يف 
قانـون االدارة املالية يعتمد عىل سـعر 
برميل النفط، ويكون السـعر متحفظاً 
خوفاً من تقلبات السـوق“.وأضاف أن 
”الحكومـة تواجـه نقصـاً يف اإليرادات 
”املسـودة  أن  اىل  مشـرياً  والتمويـل“، 
األوىل للموازنـة دخلـت مجلـس النواب 
وتضمنـت تحديد سـعر برميـل النفط 
بـ42 دوالراً، وهو سعر متحفظ، إّال أنه 
يبـاع اآلن بأكثر من ذلك، وما يهمنا هو 
متوسـط اسـعار النفط لسنة 2021“.

وتابع صالح أنـه ”يف حال عّدل مجلس 
النواب السعر سيكون مفيداً، وسيكون 
التعديل بــ3 دوالرات، أي مـا يعادل 3 
مليـارات دوالر، وهذا يقلل من العجز“، 
موضحـاً أنـه ”يف حـال غـرّي مجلـس 
النـواب سـعر برميل النفـط فيجب أن 
يكـون ذلـك بالتنسـيق مـع الحكومة 
ليكون تنفيذ املوازنة واضحاً للجميع“.

وأكـد أن ”اإليرادات غري النفطية مهمة 
جـداً، لكن انضباطها ضعيف سـوى يف 
التحصيل الجمركـي وعوائد موجودات 
الدولـة“. الفتـاً اىل أن ”الحكومة اليوم 
عازمة عىل تنويع اإليرادات وتعظيمها، 
وهـو قيـد املوازنـة، إّال أن الصعب هو 

وضع القيود عىل رأسها“.
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بغداد/ الزوراء:
انه  االثنني،  امس  الرافدين،  مرصف  اعلن 
بدءا  للموظفني  السلف  باطالق  سيبارش 
جديدة  وصيغة  بالية  املقبل  االسبوع  من 
بيان  يف  للمرصف  االعالمي  املكتب  وقال   .
ان االخري سيبارش بإطالق  تلقته «الزوراء»: 
القادم،  للموظفني بدءا من االسبوع  السلف 
ووفق آلية وصيغة جديدة تضمن للموظفني 
جيدة  وبانسيابية  السلف،  عىل  الحصول 

وعالية.
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بغداد/ الزوراء:
االثنـني،  امـس  النفـط،  وزارة  اعلنـت 
للكميـات املصـدرة  االوليـة  االحصائيـة 
للنفط الخام وااليرادات املتحققة لشـهر 
كانـون الثانـي املايض، فيما اشـار اىل ان 
االيـرادات بلغـت اكثـر مـن ٤٫٧ مليارات 
تلقتـه  بيـان  يف  الـوزارة  دوالر.وذكـرت 
«الزوراء»: ان مجموع الصادرات لشـهر 
كانون الثاني  املايض، بحسب االحصائية 
االولية الصادرة عن رشكة تسويق النفط 
العراقيـة «سـومو»، بلغـت (٨٨) مليونا 
و(٩٢٢) ألفـا و( ٦٩٧ ) برميالً، بإيرادات 
بلغـت قرابة (٤) مليارات و(٧٣٩) مليونا 
و (٨٢ ) الف دوالر .واشارت االحصائية اىل 

ان مجموع الكميـات املصدرة من النفط 
الخام لشـهر كانـون الثانـي املايض من 
الحقول النفطية يف وسط وجنوب العراق 
بلغت قرابـة (٨٥) مليونا و(٨٧٠) ألفا و 
(٥٠٣) برميال، أما من حقول كركوك عرب 
ميناء جيهان فقد بلغت الكميات املصدرة 
( ٣) ماليني و( ٥٢) ألفا و( ١٩٤ ) برميال 
.واوضحـت: ان معـدل الكميـات اليومي 
بلـغ (٢) مليونـني و(٨٦٨) الف برميل يف 
اليوم، وان معدل سعر الربميل الواحد بلغ 
( ٥٣٫٢٩٤ ) دوالرا.يذكـر ان الوزارة، ومن 
خالل ايمانها باطالع الشعب عىل عمليات 
التصدير وااليرادات املتحققة منه، اتخذت 

هذا االجراء الشهري .

بغداد/ الزوراء:
يف ظاهـرة ال تتكـرر اال بعـد ٨٢٣ عامـا، 
توزعت ايام شـهر شباط الـ ٢٨ يوما من 
عام ٢٠٢١ بطريقة عجيبة، حيث سيكون 
يوم السبت ٤ ايام، واالحد ٤ ايام، واالثنني 
٤ ايام ، والثالثاء ٤ ايام، واالربعاء ٤ ايام، 

والخميس ٤ ايـام، والجمعة ٤ ايام.ويعد 
شـهر شباط هو الشـهر الثاني يف تقويم 
السنة امليالدية، ويتميز هذا الشهر بكونه 
أقـرص شـهر يف السـنة، فهـو يف العـادة 
يتكون من ٢٨ يوما، لكن كل أربع سنوات 

يصبح شهر شباط ٢٩ يوما.

ãìj€a@∂g@ãÌåb‰©aÎ@îÓœb–©a@Âfl@È€b‘n„aÎ@dì‰æa@Ô„aÏÓ®a@\ÍbjÓ„^@ëÎ7œ@Ôì–m@Âfl@“Îb¨
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بغداد/ الزوراء:
الطيار  البحث عن  ملتابعة سري  اليونان  إىل  النقل وصول وفد عراقي  وزارة  أعلنت 
املفقود مع طائرته.وذكرت الوزارة يف بيان صحفي أن «زمالء الطيار املفقود عمار 
إبراهيم ينضمون إىل فرق اإلنقاذ اليونانية».وأضافت: «يف خطوة مهمة شكل زمالء 
(أكناتيا)  أكاديمية  إىل  العراقيني  الطلبة  بعثة  ضمن  املتواجدين  املفقود  الطيار 
يف  كوزاني  منطقة  يف  اليونانية  اإلنقاذ  فرق  إىل  رسمي  بشكل  انضمت  بحث  فرق 
اليونان».وأشارت إىل أن «جهود وزارة النقل ومركز إدارة األزمات يف الرشكة تواصل 
تحركاتها الحثيثة للتوصل إىل نتائج تطمنئ الرأي العام العراقي بشكل عام وعائلته 
عن  تتابع  أنها  العراقية  الجوية  الخطوط  أعلنت  االول  أمس  خاص».ويوم  بشكل 

كثب األنباء حول فقدان طائرة تدريب يونانية كان يقودها طيار عراقي متدرب.
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بغداد/ الزوراء:

امس  الثالث،  الرئاسات  استقبلت 

التعاون  ملجلس  العام  االمني  االثنني، 

فيما  الحجرف،  فالح  نايف  الخليجي، 

التعاون  مجلس  التزام  الحجرف  اكد 

الخليجي عىل دعم أمن وسالمة العراق 

وسيادته الكاملة.

تلقته  الجمهورية  لرئاسة  بيان  وذكر 

”الرئيس، برهم صالح،  أن  ”الزوراء“: 

التعاون  ملجلس  العام  األمني  استقبل 

الخليجي، نايف فالح الحجرف، وجرى 

خالل اللقاء، بحث العالقات بني العراق 

ومجلس التعاون الخليجي“.

أهمية  عىل  التأكيد  ”تمَّ  أنه  وأضاف: 

تطويرها يف جميع املجاالت بما يخدم 

ويعزز  للشعوب،  املشرتكة  املصالح 

ت  فرص التقدم والبناء والسالم، كما تمَّ

اإلشادة بما تمَّ اتخاذه من خطوات بني 

العراق ودول مجلس التعاون يف توقيع 

مجال  يف  واتفاقات  تفاهم  مذكرات 

تعزيز  أجل  من  واالستثمار  االقتصاد 

العالقات األخوية املشرتكة“.

”بنجاح  الجمهورية  رئيس  ورحب 

األخري،  الخليجية  القمة  اجتماع 

وتحقق  العال  بيان  عىل  والتوقيع 

أن ذلك  إىل  الخليجية، مشرياً  املصالحة 

من شأنه تعزيز مسرية مجلس التعاون 

يف  اإليجابي  وتأثريه  الحيوي،  ودوره 

األمن واالستقرار يف عموم املنطقة“.

بها  تمر  التي  ”التحديات  أن  وتابع: 

والوضع  اإلرهاب،  السيما  املنطقة، 

مشرتكة  تحديات  تشّكل  االقتصادي، 

للتصدي  الجهود  تنسيق  تستدعي 

األزمات  ومواجهة  اإلرهاب،  لخطر 

التنمية  فرص  تعزيز  عرب  االقتصادية 

”أن  إىل  الفتاً  االقتصادي“،  واالزدهار 

والعالقات  السيادة  ذا  اآلمن  العراق 

وجواره  العربي  عمقه  مع  الراسخة 

اإلسالمي يّمثل مرتكزاً يف تعزيز األمن 

واالستقرار والتنمية يف املنطقة“.

من جانبه، أكد الحجرف ”التزام مجلس 

وسالمة  أمن  دعم  الخليجي  التعاون 

ومساندته  الكاملة  وسيادته  العراق 

تطلّع  إىل“  مشرياً  اإلرهاب“،  ملواجهة 

مع  العالقات  لتعزيز  املجلس  دول 

آفاق  وفتح  املجاالت  جميع  يف  العراق 

التعاون املشرتكة“.

لرئيس  اإلعالمي  املكتب  ذكر  ذلك،  اىل 

مجلس الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: 

أن ”الكاظمي استقبل الحجرف والوفد 

املرافق له، امس االثنني“.

خالل  الوزراء،  مجلس  رئيس  وأكد 

العراق  ”سعي  البيان  بحسب  اللقاء 

مجلس  دول  مع  عالقاته  لتمتني 

تحقيق  واىل  الخليجي،  التعاون 

املجلس  دول  يف  األشقاء  مع  التكامل 

بمختلف املجاالت السياسية والثقافية 

واالقتصادية والتجارية، السيما أن تلك 

العالقات لم تصل بعد إىل ما يتطلع له 

العراق، حيث أكد سيادته عىل رضورة 

اإلرساع بملف الربط الكهربائي وتعزيز 

التبادل التجاري“.

العراق  ”ترحيب  الكاظمي  وبنّي 

ومباركته لجهود املصالحة الخليجية“، 

الحوار  يكون  أن  ”رضورة  إىل  مشرياً 

أساساً يف حل املشاكل العالقة بني دول 

املنطقة“.

بأهمية  العراق  ”إيمان  عن  ونوه 

الحوار، السيما وأن التطورات الحالية، 

لها  ستكون  والدولية،  اإلقليمية 

املنطقة،  دول  جميع  عىل  انعكاسات 

سوية  العمل  عليها  يحتم  الذي  األمر 

وفقا ملبادئ الحوار لتالفيها“.

متابعة  ”أهمية  إىل  الكاظمي  ولفت 

مؤتمر  وتعهدات  االستثماري  امللف 

لها  ملا  الكويت،  يف  عقد  الذي  املانحني 

من أثر يف تحقيق االستقرار االقتصادي 

ما  العراق،  يف  واألمني  واالجتماعي 

ينعكس عىل أمن املنطقة بشكل عام“، 

مع  متزامنا  يأتي  هذا  ”أن  اىل  ولفت 

اإلرهاب،  محاربة  يف  العراق  جهود 

والحملة املستمرة ملالحقة فلوله“.

من جانبه، أكد الحجرف ”دعم املجلس 

واستقراره  أمنه  تحقيق  يف  للعراق 

وسيادته، وهو ما تجسد يف إعالن الُعال 

الصادر عن قمة دول املجلس االخرية“، 

وأكد ”أن دول املجلس تثني عىل تجربة 

مكافحة  مجال  يف  الناجحة  العراق 

االرهاب، كما أعرب عن أسفه لسقوط 

الحادث  يف  السيما  مدنيني  ضحايا 

اإلرهابي الجبان يف ساحة الطريان“.

قد  الكهربائي  الربط  ”ملف  أن  وبنّي 

دول  وأن  متقدمة،  مراحل  إىل  وصل 

املجلس جادة يف مواصلة عقد اللقاءات 

الثنائية من أجل امليض به قدما“.

النواب،  مجلس  رئيس  استقبل  كما 

مجلس  عام  أمني  الحلبويس،  محمد 

مبارك  فالح  نايف  الخليجي،  التعاون 

بحث  اللقاء  خالل  وجرى  الحجرف، 

التعاون  العراق ومجلس  العالقات بني 

الخليجي وسبل تعزيزها، والتأكيد عىل 

أهمية تبّني القضايا املشرتكة، وتفعيل 

التعاون بني األشقاء لحلِّ املشاكل التي 

تخص الوضع اإلقليمي.

تلقته  ملكتبه  بيان  يف  الحلبويس  وقال 

حريص  النواب  مجلس  أن  ”الزوراء“: 

عىل تعزير عالقات العراق مع محيطه 

كافة“،  املجاالت  يف  والتعاون  العربي 

مرّحباً ”بنجاح اجتماع القمة الخليجية 

األخري، والتوقيع عىل بيان الُعال، مشرياً 

إىل أهمية دعم كل ما يعزز االستقرار يف 

عموم املنطقة.

التعاون  من جهته، أكد رئيس مجلس 

قمة  وبعد  هذه،  زيارتهم  أن  الخليجي 

واملساندة  الدعم  لتأكيد  هي  الُعال، 

حكومة  العراق  إزاء  الثابت  واملوقف 

وشعبا، ودعم كل ما يسهم يف تحقيق 

هناك  وأن  للبالد،  واالستقرار  التنمية 

تحديات كثرية تواجه املنطقة، والهدف 

حارضاً  التعاون  مجلس  يكون  أن 

قضايا  مع  إيجابي  بشكل  ومتفاعالً 

أشقائه.

إىل  اللقاء  تطرق  كما  البيان:  وتابع 

االهتمام  ذات  املواضيع  من  عدد 

املشرتك، ومنها ملف الربط الكهربائي، 

املؤتمر  مقررات  متابعة  ورضورة 

التعهدات  تكون  وأن  للمانحني،  الدويل 

املقدَّمة ملشاريع تالمس حاجة املواطن 

العراقي.

فؤاد  الخارجية،  وزير  بحث  فيما 

حسني، مع األمني العام ملجلس التعاون 

الخليجي، نايف الحجرف، االستثمارات 

الخليجية يف العراق مستقبالً.

صحفي  مؤتمر  خالل  حسني،  وقال 

التعاون  مشرتك مع أمني عام مجلس 

”بحثنا  ”الزوراء“:  تابعته  الخليجي، 

التعاون  ملجلس  العام  األمني  مع 

والحرب  الكهربائي  الربط  الخليجي 

إىل  التطرق  عن  فضالً  اإلرهاب،  ضد 

يف  الخليجية  االستثمارات  مسألة 

العراق مستقبالً“.

إلجراء  التهيئة  إىل  ”تطرقنا  وأضاف: 

بحث  عىل  عالوة  املبكرة،  االنتخابات 

بناء  يف  والتنسيق  التعاون  كيفية 

عالقات جيدة مع الدول اإلقليمية“.

التعاون  مجلس  عام  أمني  أكد  بدوره، 

أن  الحجرف:  نايف  الخليج،  لدول 

تعزيز  عىل  حريص  التعاون  ”مجلس 

وتوثيق العالقات مع العراق“، الفتاً إىل 

أن ”برنامج الربط الكهربائي أحد أهم 

املشاريع سيعود بالنفع عىل الجميع“.

”استقرار  أن  عىل  الحجرف  وشدد 

ألمن  إيجابية  انعكاسات  له  العراق 

تدعم  الخليج  دول  وأن  املنطقة، 

استقرار العراق يف حربه ضد اإلرهاب“، 

لديها  العراقية  ”الحكومة  أن  مبيناً 

القدرة عىل بسط القانون“.

بغداد/ الزوراء:
مجلس  لرئيس  االول  النائب  أكد 
امس  الكعبي،  كريم  حسن  النواب، 
ستكون  املقبلة  املرحلة  ان  االثنني، 

واحدة من املحطات املهمة.
االول  للنائب  االعالمي  املكتب  وقال 
تلقته  بيان  يف  النواب  مجلس  لرئيس 
استقبل،  ”الكعبي  ان  ”الزوراء“: 
العراق،  لدى  النرويج  مملكة  سفرية 
بحضور  باكفولد،  اليزابيث  تونا 
النيابية  والطاقة  النفط  لجنة  عضو 
ان  الكعبي:  العقابي“.وأكد  امجد 
دولة النرويج لها مواقف طيبة تجاه 
حكومة وشعب العراق، حيث ساهمت 
مراحل  يف  انسانية  منظمات  بإرسال 
يف  واملشاركة  البلد،  بها  مر  حرجة 
برامج عديدة لتعزيز الخربات املحلية 

واالقتصادية  االمنية  املجاالت  يف 
”العراق  ان  إىل  مشريا  واالنتخابية. 
الدعم واملساعدة  ما زال بحاجة لهذا 
وهو محط ترحيب واعجاب من قبل 

العراقيني“.
لالنتخابات  االستعدادات  مجال  ويف 
للبيان:  وفقا  الكعبي،  أضاف  املقبلة، 
واحدة  ستكون  املقبلة  ”املرحلة  ان 
من  يمكن  التي  املهمة  املحطات  من 
العراقي  املواطن  ثقة  اعادة  خاللها 
يستوجب  وهنا  السياسية،  بالعملية 
عىل جميع الرشكاء السياسيني العمل 
عىل االسهام يف اجراء انتخابات عادلة 
إىل ”وجود عدد من  وشفافة“.وأشار 
التحديات املتعلقة باالنتخابات تواجه 
البالد تتمثل باملراكز االنتخابية خارج 
العراق وتكاليفها، ومشكلة النازحني 

الجميع  ”ان  موضحا:  واملهجرين. 
مفوضية  باستقاللية  مٔومن  حاليا 

االنتخابات ونزاهتها“. 
الكعبي اىل ”امكانية االستفادة  ودعا 
الطاقة  النرويج يف مجال  من خربات 

الغاز  استغالل  وتحديدا  والنفط، 
القطاع  هذا  يف  واالستثمار  املصاحب 
لتوحيد وجهات  ارسال خرباء  وايضا 
الغاز  حقول  استثمار  يف  النظر 

الحالية“.

بغداد/ الزوراء:
والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
الوبائي  املوقف  االثنني،  امس 
اليومي لفريوس كورونا املستجد 
يف العراق، وفيما اكد تسجيل 984 
اصابة جديدة و10 حاالت وفيات 
حددت  حالة،   1255 وشفاء 
والكرخ  الرصافة  صحة  دائرتا 
لالصابات  الجغرايف  التوزيع 

حسب املناطق.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
الفحوصات  عدد  ان  ”الزوراء“: 
 ،38504 امس:  ليوم  املختربية 
الكلية:  الفحوصات  عدد  ليصبح 
5661047، مبينة انه تم تسجيل 
حاالت  و10  جديدة  اصابة   984

وفيات وشفاء 1255 حالة.
واضافت: ان عدد حاالت الشفاء 
اما   ،(95.6%)  593384 الكيل: 
الكيل:  االصابات  حاالت  عدد 
الحاالت  عدد  بينما   ،620620
يف   ،14179 العالج:  تحت  التي 
الراقدة  الحاالت  عدد  ان  حني 
وعدد   ،198 املركزة:  العناية  يف 

حاالت الوفيات الكيل: 13057.
عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
الغني  الرصافة عبد  صحة بغداد 
اصابة   58 تسجيل  الساعدي، 
بينها  كورونا  بفريوس  جديدة 
39 اصابة شخصت خالل الرصد 

الوبائي للقطاعات الصحية.
تلقته  بيان  يف  الساعدي  وقال 
”املؤسسات  ان  ”الزوراء“: 
الصحية يف جانب الرصافة سجلت 
اليوم, 58 اصابة جديدة بفريوس 
كورونا موزعة كالتايل: 39 حالة 
للقطاعات  الوبائي  الرصد  خالل 
الصحية : قطاع الرصافة حالتني 
/ قطاع النهروان حالتني / قطاع 
البلديات االول 10 حاالت/ قطاع 
قطاع   / حالة    14 جديدة  بغداد 
االستقالل حالتني / قطاع الصدر 

9 حاالت .
واشار اىل ان 19 حالة رصدت من 
للمؤسسات  مراجعاتهم  خالل 
يف  حاالت   5 ييل:  وكما  الصحية  

مدينة الصدر / 3 حاالت يف شارع 
 / املدائن    يف  ومثلها  فلسطني 
وحالتني يف كل من املشتل و سبع 
ابكار و البنوك / وحالة واحدة يف 

كل من الرسيدات و الكاظمية  .
نقل  ”تم  انه  الساعدي:  واضاف 
جميع املصابني اىل الحجر الصحي 
لتلقي العالج فيما نقلت الحاالت 
املركزة  العناية  اىل  الحرجة 
ان  اىل  مشريا  بالعزل“،  الخاصة 
”العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع 
اىل 74966 تويف منهم 1417 فيما 
اكتسب الشفاء 72819  ومتبقي 

قيد العال ج  730  ”. 
اىل  املواطنني  الساعدي  ودعا 
الوقاية  بإجراءات  ”االلتزام 

االجتماع  التباعد  وتطبيق 
وتقليل  االصابة  من  لحمايتهم 

تفيش الوباء“.
اىل ذلك، حددت دائر صحة الكرخ، 
اعداد  مع  لها  الوبائي  املوقف 
املشخصة  الحاالت  وعناوين 
فريوس  بمرض  مخترباتها  يف 
كورونا املستجد مع اعداد الشفاء 
والوفيات لغاية الساعة العارشة 
من ليلة االحد واملعلن عنها امس 

االثنني.
تلقته  بيان  يف  الدائرة  وذكرت 
”الزوراء“: ان عدد االصابات  259 
موزعة  كاآلتي: أبو دشري 10/ ابو 
5/ االعالم   17/ اإلسكان  غريب  
 /14 الحرية   /25 البياع   /14
الخطيب 1/ الدورة 12/ الدولعي 
الشالجية    /13 السيدية    /3
 /3 الطارمية    /13 الشعلة    /3
 /7 العطيفية    /8 العامرية 
العالوي 3/ الغزالية 3/ القادسية  
املحمودية   /12 الكاظمية    /8
 /5 املواصالت   /7 املنصور   /22
حي   /7 الريموك   /1 الوشاش 
 /12 الجهاد  حي   /8 الجامعة 
حي الخرضاء 3/ حي العامل 7/ 
 /3 مريم  كرادة   /6 العدل   حي 
سكنة جانب الرصافة  4، مبينة 
بينما   ،  200 الشفاء:  عدد  ان 
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لنقل منتسبي   (٠٠٨-L٤D) املرقمة املحلية  املناقصة  الوسطى عن  الكهربائية /املنطقة  الطاقة  العامة إلنتاج  الرشكة  تعلن 
الف  اربعمائة وتسعون مليون وثمانمائة  االوىل) وبكلفة تخمينية (٤٩٠,٨٠٠,٠٠٠)  (املرة  الشهيد عيل سبع  محطة كهرباء 
من   ١٢/١ بنسبة   ٢٠٢١ لعام  التخطيطية  املوازنة  ضمن   ٢٠٢١/١٢/٣١ ولغاية   ٢٠٢١/٣/١ من  للفرتة  وذلك  عراقي  دينار 

املرصوف الفعيل لعام ٢٠٢٠ وعىل حساب (نقل العاملني ٣٣٤١).
ندعو مقدمي العطاءات املؤهلني وذو الخربة لتقديم عطاءاتهم للمناقصة املذكورة اعاله وفق الرشوط التالية :

١. عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني بالحصول عىل معلومات اضافية االتصال (الرشكة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية 
/ املنطقة الوسطى) عرب الربيد االلكرتوني 

 www.gcep.moelc.gov.iq.com  : املوقع االلكرتوني للرشكة
 commercial.dept.m@moelc.gov.iq_الربيد االلكرتوني للقسم التجاري :   ٣٧

وخالل ايام الدوام الرسمي من االحد اىل الخميس (من الساعة الثامنة صباحا اىل الساعة الثانية ظهراً) وكما موضح بالتعليمات 
ملقدمي العطاءات .

٢. متطلبات النقل املطلوبة (كما موضحة يف وثائق العطاء).
وخمسون  (مائتان   (٢٥٠,٠٠٠) البالغة  للوثائق  البيع  قيمة  دفع  العطاء  وثائق  لرشاء  املهتمني  العطاء  مقدمي  بإمكان   .٣
الوثائق دون تعويض مقدمي  املناقصة من قبل الرشكة حيث تعاد ثمن  إلغاء  إال يف حالة  للرد  الف دينار عراقي) غري قابلة 

العطاءات.
 (١٩) (١٠٩) شارع  الرشقي ساحة غرناطة محلة  الباب  يف  الكائن  الرشكة  اآلتي: مقر  العنوان  اىل  العطاءات  تسليم  يتم   .٤
بناية (١٥) ص.ب (١٠٨٥) ويكون اخر موعد لتقديم العطاءات سيكون الساعة (١٢:٠٠) الثانية عرش ظهراً من تاريخ الغلق 
املصادف ٢٠٢١/٣/٢ يوم الثالثاء ويف حال صادف موعد الغلق عطلة رسمية يكون الغلق يف نفس الوقت من اليوم الذي ييل 
بالحضور يف  الراغبني  او ممثليهم  العطاءات  العطاء بحضور مقدمي  املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح  العطاءات  العطلة، 

العنوان االتي (مقر الرشكة) يف نفس يوم غلق العطاءات .
والرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن.

مع مراعاة ما ييل :
١. يكون موعد الفتح يف نفس موعد الغلق او يف اليوم الذي يليه.

٢. عىل مقدم العطاءات ارفاق استمارة تقديم العطاء الخاصة بهم بعد ملئها باملعلومات املطلوبة وأن يستخدم نموذج صيغة 
العطاء املوجود يف الفصل الرابع (نماذج العطاءات) ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف شكله ولن تقبل 
أي بدائل، وتعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة مع استكمال كافة الرشوط العامة املطلوبة، وعدم ارفاق باقي فصول 

الوثائق القياسية، وانما لالطالع واعتماد معلوماتها يف تقديم العطاء فقط .
٣. يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه.

٤. عىل مقدم العطاء ان يسلم جداول تفصيلية بنوع السيارات واعدادها وسعة كل منها .
٥. سيتم نرش التفاصيل الخاصة باملناقصة املعلنة لرشكتنا عىل :
                www.moelc.gov.iq.com : املوقع االلكرتوني للرشكة

٦. عىل مقدم العطاء ملئ استمارة تعريف الرشكات (املرفقة طياً يف الطلب) وتعترب مكملة للوثائق القياسية (مهمة جداً).

العلنية وفق  املزايدة  أدناه يف  املدرجة  املواد  بيع  نينوى عن  الحبوب فرع/  لتجارة  العامة  الرشكة  تعلن 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ وستجري املزايدة الساعة العارشة من صباح يوم 

. (٢٠٢١/٢/٨)
فعىل الراغبني بالرشاء الحضور  باملكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات املبينة ادناه بصك 
الرضيبة  من  الذمة  وبراءة  السكن  بطاقة  او  التموينية  والبطاقة  حرصا  املشرتي  وبإسم  الرشكة  ألمر 
البيع عن كل يوم  املئة من بدل  املزايدة اجور خزن بنسبة (٢/١)٪ نصف من  ويتحمل من ترسو عليه 
تأخري وملدة (٣٠) ثالثون يوم، عىل ان يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وأية مصاريف 

اخرى ورفع املواد خالل املدة املحددة. 
علما ان البيع خاضع لكرس القرار ملدة (٥) خمسة ايام اعتبارا من تأريخ االحالة.

عبد الوهاب ابراهيم الياس
   مدير فرع نينوى
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نايبيداو/متابعة الزوراء:
 أعلـن الجيـش يف ميانمـار (بورمـا) 
حالـة الطوارئ ملدة عـام واحد بعد أن 
كشف سـيطرته عـىل البـالد، ردا عىل 
حـني  يف  االنتخابـات،  يف  ”التزويـر“ 
حذر البيت األبيض من عرقلة املسـرية 
الديمقراطيـة مهـددا بعقوبـات حال 
لم يتـم اإلفـراج الفـوري عـن القادة 

املعتقلني.
واسـتوىل جيش ميانمار عىل السـلطة 
امـس االثنـني يف انقالب عـىل حكومة 
أونغ سـان سـو تيش التي اعتقلت إىل 
جانب قادة آخرين مـن حزب الرابطة 
الوطنيـة للديمقراطيـة يف مداهمـات 

خالل الساعات األوىل من الصباح.
وأعلـن الجيـش يف بيـان عـىل محطة 
تلفزيونية تابعة لـه إنه نفذ اعتقاالت 
ردا عـىل ”تزويـر االنتخابات“ وسـلم 
السلطة لقائد الجيش مني أونغ هالينغ 

وفرض حالة الطوارئ ملدة عام.
وتعطلت خطوط الهواتف مع العاصمة 
نايبيـداو ومدينـة يانجون الرئيسـة، 
وانقطـع بث التلفزيون الرسـمي قبل 
ساعات من موعد انعقاد الربملان ألول 
مرة منـذ االنتخابات التـي حقق فيها 
حـزب الرابطـة الوطنية بقيادة سـو 

تيش فوزا ساحقا يف نوفمرب.
وقال ميو نيونت املتحدث باسـم حزب 
الرابطـة الوطنية عرب الهاتف إن سـو 
تيش ورئيس ميانمار وين مينت وقادة 
آخريـن ”اعتقلوا“ يف السـاعات األوىل 

من الصباح.
وأضـاف املتحدث ”أود أن أبلغ شـعبنا 
أال يـرد عـىل هـذا بتهـور وأود منهـم 
وفقـا  يترصفـوا  أن  (املواطنـني) 
للقانـون“ مضيفـا أنه يتوقـع أن يتم 

اعتقاله هو أيضا.
وقـال شـاهد إن الجيش نـرش جنودا 
خـارج مقر مجلـس مدينـة يانجون 

الرئيسة.
وجـاءت االعتقاالت بعد أيـام من توتر 
متزايـد بني الحكومـة املدنية والجيش 

أثار مخاوف من انقالب.
من جهتـه، أكد البيـت األبيض يف بيان 
رفضه ملحاولة قلـب نتائج االنتخابات 
يف  الديمقراطـي  االنتقـال  عرقلـة  أو 
ميانمـار، ملوحـا باتخـاذ  إجـراءات 
للـرد عىل اعتقال الجيش ملسـؤولني يف 

ميانمار.  
وقال البيت األبيض يف بيانه إن ”الواليات 
املتحدة تنبهت للتقارير حول الخطوات 
التي اتخذها الجيش البورمي لتقليص 
االنتقـال الديمقراطـي يف البـالد.. وقد 
تم إخطار الرئيـس بايدن بالوضع من 
قبل مسـتشار األمـن القومـي، جايك 
سـوليفان.. وسـنواصل دعمنا القوي 
الديمقراطيـة يف بورمـا  للمؤسسـات 
بالتنسـيق والتعـاون مـع رشكائنا يف 
املنطقة من أجل حث الجيش البورمي 
عـىل االلتـزام باألعـراف الديمقراطية 

وحكم القانون“.
وأكد بيان البيت األبيـض أن ”الواليات 
املتحـدة ترفـض أي محاولـة لتغيـري 

نتائـج االنتخابـات األخـرية أو إعاقـة 
ميانمـار،  يف  الديمقراطـي  االنتقـال 
وسـنتخذ اإلجـراءات ضـد املسـؤولني 
عـن هذه الخطوات إن لـم يتم الرتاجع 
عنها. نراقب الوضع عن كثب ونقف إىل 
جانب شعب بورما، الذي تحمل الكثري 
يف سـعيه من أجل إحالل الديمقراطية 

والسالم“. 
و دعت الخارجية األمريكية، يف بيان عرب 
موقعها، القادة العسكريني يف ميانمار 
إىل إطالق رساح كافة املسؤولني وقادة 
املجتمـع املدنـي، مشـرية إىل رضورة 
”احرتام رغبة شعب بورما وفقا لنتائج 

انتخابات الثامن من نوفمرب“.
وأضافت الوزارة األمريكية أن ”الواليات 
املتحدة تقف إىل جانب شـعب بورما يف 
سـعيه للديمقراطية والحرية والسالم 
تراجـع  رضورة  وأكـدت  والتنميـة“، 

جيش ميانمار عن خطواته ”فورا“.
وندد األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوترييـش، ”بشدة“ يف بيـان باعتقال 
الجيـش البورمي الزعيمة أونغ سـان 

سو تيش وزعماء سياسيني آخرين.
وقـال غوترييـش إنـه ”مـع اإلعـالن 
عـن نقـل كـل السـلطات الترشيعية 
والتنفيذية والقضائية إىل الجيش، فإن 
هـذه التطـورات تشكل رضبـة قوية 

لإلصالحات الديمقراطية يف بورما“.
إىل  (75 عامـا)  ووصلـت سـو تـيش 

السلطة عقب فوز ساحق يف انتخابات 
عـام 2015 بعـد خضوعهـا لإلقامـة 
الجربية لعقود وذلك يف رصاع من أجل 
الديمقراطية جعل منها أيقونة دولية.
وتـرضرت مكانتهـا العامليـة بعد فرار 
مئات اآلالف من الروهينغا من عمليات 
عسـكرية بإقليم راخـني يف غرب البالد 
عام 2017. ورغم ذلك ال تزال سو تيش، 
الحاصلـة عـىل جائـزة نوبل للسـالم، 

تحظى بشعبية كبرية داخل البالد.
وكـان من املفـرتض أن يعقـد الربملان 
أوىل جلساته بعد االنتخابات يف نوفمرب 
املـايض، االثنـني، والتـي حظـي فيها 

حزب الرابطة بفوز كاسح.
والجيـش، املعروف باسـم ”تاتماداو“ 
ادعـى وجود تزوير عىل نطاق واسـع، 
دون توفـري أدلة، وقـد رفضت ”لجنة 
االتحاد االنتخابية“، األسـبوع املايض، 
مزاعم القادة العسـكريني وأكدت عىل 

نزاهة االنتخابات.
واحتـد التوتر بني القادة العسـكريني 
والحكومـة املدنية، االسـبوع املايض، 
عندما لم يستبعد أحد املتحدثني، خيار 

االنقالب، ردا عىل سؤال صحفي.
وأوضـح امليجور جنـرال زاو مني تون 
”سـيتبع  الجيـش  إن  حينهـا  قائـال 

القوانني املنصوص عليها دستوريا“. 
وباللهجـة ذاتهـا، قـال القائـد العام 
مـع  حديـث  يف  املسـلحة،  للقـوات 

إن  األربعـاء،  عسـكريني،  مسـؤولني 
الدسـتور يمكـن دحضـه إن لـم يتـم 
عليهـا  املنصـوص  القوانـني  فـرض 

بالشكل املناسب.
أن  السـبت،  أعلـن،  الجيـش  وكـان 
قواته سـتحمي الدسـتور وستترصف 
وفقا للقانون، وسـط مخـاوف بداية 
األسـبوع، تجـاه وقوع انقـالب. لكن 
الجيـش تراجع عن ترصيحـه، األحد، 
وألقى باللوم عىل السفارات األجنبية، 
وذكـر أنها أخطـأت يف تقديـر موقف 
الجيش ودعتهـا إىل ”االبتعاد عن دعم 

أي افرتاضات عن الوضع القائم“.
ورفضت هيئة االنتخابـات يف ميانمار 
مزاعـم الجيـش بتزويـر االنتخابـات، 
وقالـت إنه لم تشهـد عملية التصويت 
أخطـاء كبرية قد تدفـع إىل التأثري عىل 

نزاهة االنتخابات.
ويحفظ دستور البالد حوايل 25 يف املئة 
من مقاعد الربملان للجيش، إضافة إىل 

السيطرة عىل ثالث وزارات سيادية.
هذا وتعّهـد الجيش البورمـي بإجراء 
انتخابات جديدة وانتقال للسلطة بعد 
االنقالب يف وقت حّثت الزعيمة املعتقلة 
أونغ سان سوتيش الشعب عىل رفض 

االنقالب والخروج يف تظاهرات.
وأصـدرت سـوتيش الزعيمـة الفعلية 
مليانمـار بيانا حثت فيه املواطنني عىل 
معارضة استيالء الجيش عىل السلطة، 

بحسب ما قاله حزبها.
وقالت سو تيش ”هذا العمل العسكري 
ال يظهـر أي اهتمام للوضـع الوبائي 
الحايل ويعيـد البـالد إىل الديكتاتورية 

العسكرية“.
وأضافت“ نطالب املواطنني بمعارضة 

االنقالب العسكري ومقاومته“.
ُنـرش  بيـان  يف  العسـكريون  وقـال 
عـىل صفحتهم عـىل موقع فيسـبوك 
”سنقيم ديمقراطية حقيقية متعددة 
األحزاب“ مضيفاً أنه سـيجري انتقاالً 
للسـلطة بعد تنظيم ”انتخابات عامة 

حرة وعادلة“.
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الخرطوم/متابعة الزوراء:

 أعلـن مجلس رشكاء الفـرتة االنتقالية 
مرشـحي  قائمـة  تسـليم  بالسـودان 
الـوزارات لرئيـس الحكومـة، عبداللـه 
حمـدوك االثنـني، يف وقـت أعلنـت فيه 
خمـس فصائـل مـن الجبهـة الثورية 
تمسـكها بانتخابـات مبكـرة يف حـال 

تشكيل حكومة محاصصة.
جـاء ذلـك يف اجتمـاع للمجلـس (أحـد 
أطـراف السـلطة) يف القـرص الرئـايس 
بالخرطـوم، برئاسـة رئيـس مجلـس 
السـيادة عبدالفتاح الربهان، وفق بيان 

إعالمي للمجلس.
وقالت مريـم الصادق املهـدي املتحدثة 
باسـم املجلس إن االجتماع اطمأن عىل 
خطـوات سـري اسـتكمال التوافق عىل 

تشكيل هياكل السلطة االنتقالية.
وأضافـت ”الجميـع اتفق عىل تسـليم 
قائمة مرشحي الوزارات لرئيس مجلس 
الـوزراء، االثنني، ليتم إعـالن الحكومة 
االنتقاليـة يف املوعـد املحـدد الخميـس 

املقبل“.
ويف الوقـت الـذي اتفقـت فيـه القـوى 
السياسية عىل تقديم مرشحيها، حذرت 
خمس فصائل من قوى الجبهة الثورية، 
األحد، من تشكيل حكومة جديدة تقوم 
عىل املحاصصـة ال يعكس مشاركة كل 
أبناء السودان وإذا فشل ذلك فالبدائل يف 

االنتخابات املبكرة.
وقـال القيادي بالجبهـة الثورية رئيس 
مسـار الوسـط التـوم هجـو يف لوكالة 

األنباء السـودانية (سونا) إن الحكومة 
االنتقاليـة عىل قاب قوسـني من إعالن 
حكومـة جديـدة، وأن الجبهـة الثورية 
تـدق ناقـوس الخطـر، مطالبـا رئيس 
الـوزراء بعدم حـرص مشاوراته يف فئة 

واحدة.
وأضـاف أنـه لرئيـس الـوزراء الحق يف 
رفـض القائمـة املرشـحة وأن تكـون 
املعايـري بالثقل الكـايف والنضـايل، وإذا 
فشـل ذلك فـإن الجبهـة الثورية تدعو 

إىل االنتخابـات املبكـرة ليقـول الشعب 
كلمته.

وأكد سـيد أحمد الجاكومـي أن الفشل 
يـالزم الحكومـة االنتقاليـة يف ترجمة 
أحالم ثورة ديسمرب خاصة وأن املشكلة 
األساسية كانت تتمثل يف أزمة املعيشة، 
إنتـاج  إلعـادة  أمامهـم  الفرصـة  وأن 
الثورة السـودانية، وكشـف الجاكومي 
أن الجبهـة الثوريـة بفصائلهـا الثالثة 
عـرش لم تتفق عىل رؤيـة موحدة حول 

التشكيل الحكومي املرتقب الذي سـتتم 
مناقشتـه يف مجلـس الرشكـاء قريبا، 
وأشـار إىل أنه سيتم التوقيع عىل قسمة 

الثروة ملساري الوسط الشمايل.
وعـن الجبهـة الثالثـة (تمـازج) أكـد 
اللـواء مختـار فيصـل مختـار رفضه 
للمحاصصـة، مطالبا أن تكـون لكافة 
املناطق حقوقها يف السودان الجديد بدال 
عـن انفراد تنظيمات بعينها بالسـلطة 
عرب الثقل القاعدي والسـيايس، مشريا 

إىل أن (تمازج) جاءت للسالم الحقيقي 
وتحقيق التنمية.

وطالـب القيـادي أسـامة مختـوم عن 
حركتي جيش تحرير السودان الحكومة 
بالوقوف عىل مسـافة واحدة من كافة 
قوى الكفاح املسلح بدال عما يجري من 

محاصصات.
وانتقد أسـامة دهب عـن حركة كوش 
خطـة  لديهـا  ليـس  بـأن  الحكومـة 
إسـرتاتيجية، داعيـا إىل إحـداث تـدارك 
البدايـات الصفرية، مشـريا إىل أنه ليس 
هنالك خـالف بني قوى الحرية والتغيري 
وداخـل الجبهـة الثوريـة، ودعـا كـل 
القوى السياسـية الطموحة للعمل معاً 

والوقوف مع السالم.
وانتقد الربهان األحد تلكؤ قوى الحرية 
والتغيـري والجبهـة الثوريـة يف تقديـم 
مرشـحيهم، وهـدد بتجـاوز األحـزاب 
والقـوى املختلفـة وتشكيـل حكومـة 
طوارئ برئاسـة رئيس الوزراء عبدالله 
حمـدوك، حال عـدم االلتـزام بتشكيل 

الحكومة بالرسعة الالزمة.
ومـن املنتظر أن يقـدم وزراء الحكومة 
اسـتقاالتهم لحمـدوك، بعـد التأكد من 
تسلمه جميع القوائم، للرشوع مبارشة 
يف اختيـار طاقمه الـوزاري الجديد، من 

دون حرج وبحرية كاملة.
ومؤخرا، قال حمدوك ”التشكيل الوزاري 
الجديد يف بالده سيضم 25 إىل 26 وزارة 
(بدال مـن 21 حاليـا)، وسـيكون أكثر 

فعالية ويتجنب الرتهل اإلداري“.

وتأتـي خطوة إعادة تشكيـل الحكومة 
التزامـا باتفاق سـالم تـم توقيعه قبل 
أشـهر مع مسـلحني، أعيد عىل أساسه 

تشكيل املجالس االنتقالية بالبالد.
ويضـم مجلس رشكاء الفرتة االنتقالية 
 3 بحسـب قـرار الربهـان الصـادر يف 
ديسـمرب املـايض وفق وسـائل محلية، 
29 عضـوا منهـم الربهـان رئيسـا و4 
السـيادة،  مجلـس  مـن  عسـكريني 
باإلضافـة إىل قائـد ثانـي قـوات الدعم 
الرسيـع عبـد الرحيـم حمـدان دقلـو، 
ورئيـس الـوزراء حمـدوك. كمـا يضم 
وفق القـرار 13 عضوا مـن قوى إعالن 
الحرية والتغيـري (االئتالف الحاكم) و7 
من الجبهة الثورية (حركات مسـلحة) 
إىل جانـب عضوين من رشق السـودان 
يحددا الحقا عقب انعقاد مؤتمر بشأنه 

لم يحدد بعد.
ويف 3 نوفمـرب 2020، اعتمـد مجلسـا 
السـيادة والوزراء بالسـودان، تعديالت 
تشكلـت  التـي  الدسـتورية  للوثيقـة 
الحكومـة االنتقالية الحاليـة بموجبها 
يف 5 سـبتمرب 2019، وهي األوىل منذ أن 
عزلت قيـادة الجيـش، يف 11 أبريل من 
العـام ذاته، عمـر البشري من الرئاسـة 

تحت وطأة احتجاجات شعبية.
وعدلـت السـلطات السـودانية الوثيقة 
الدسـتورية، يف نوفمرب املايض، لتشمل 
تمديد املرحلة االنتقالية نحو 14 شهرا، 
بعد أن تم إقرار مدتها بـ39 شـهرا يبدأ 

حسابها منذ أغسطس 2019.
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رام الله/ متابعة الزوراء:
أعلن رئيـس الوزراء الفلسـطيني 
محمد اشـتية، عن إجراء اتصاالت 
األمريكيـة  اإلدارة  مـع  رسـمية 
الجديدة بعد مقاطعة فلسـطينية 
لإلدارة السـابقة، ردا عىل اعرتافها 

بالقدس عاصمة إلرسائيل.
وقال اشتية امس االثنني إنه أجرى 
اتصاال مع ”إدارة الرئيس األمريكي 
الجديد، جو بايدن، ممثلة بالسـيد 
ملـف  مسـؤول  عمـرو،  هـادي 
الشؤون الفلسطينية واإلرسائيلية 

يف وزارة الخارجية األمريكية“.
وأضاف اشـتية يف بدايـة االجتماع 
األسـبوعي للحكومـة يف رام اللـه 
إعـادة  سـبل  مناقشـة  ”تمـت 
العالقات الفلسـطينية األمريكية، 
خصوصـا من حيث فتـح املكاتب 
الدبلوماسـية والقنصليـة، وعودة 
املساعدات األمريكية، ودعم وكالة 
غوث وتشغيـل الالجئني ”األنروا“، 
وسـبل دفـع العمليـة السياسـية 

قدما“.
وأوضح اشتية أنه ناقش ”استعداد 

الرئيـس محمود عباس إىل مسـار 
سـيايس جدي مبني عىل الرشعية 
الدوليـة والقانـون الـدويل وتحت 

مظلة الرباعية الدولية“.
ونقـل اشـتية عـن عمـرو تأكيده 
”التـزام اإلدارة األمريكية بما جاء 
يف برنامجها االنتخابي وأنها سوف 

تعمل عىل تنفيذه بالتدريج“.
الفلسـطيني  الرئيـس  وكـان 
محمـود عبـاس، قـد أوقـف كـل 
إدارة  السياسـية مـع  التعامـالت 
الرئيـس األمريكي السـابق دونالد 

ترامـب، بعـد قـراره يف ديسـمرب 
2017 االعـرتاف بالقدس عاصمة 
إلرسائيل ونقل السفارة األمريكية 

إليها.
األمريكيـة  اإلدارة  وأوقفـت 
السـابقة كافة املسـاعدات املادية 
ووكالـة  الفلسـطينية  للسـلطة 
وتشغيـل  إلغاثـة  املتحـدة  األمـم 
(األونروا)  الفلسـطينيني  الالجئني 
منظمـة  مكتـب  أغلقـت  كمـا 
التحرير الفلسـطينية يف واشنطن 

والقنصلية األمريكية يف القدس.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
وجهت جامعة الدول العربية رسـالة اىل اثيوبيا حول 

لضمان حقوق مرص والسودان من مياه النيل.
وقالـت الجامعة العربية إن لديها قـرارا يؤيد حقوق 
مـرص والسـودان يف مياه النيـل، موجهة رسـالة إىل 

إثيوبيا حول ضمان حقوق مرص والسودان.
وأشارت الجامعة العربية إىل أن عىل ”إثيوبيا التعامل 
بعقالنيـة لضمـان حقوق السـودان ومـرص يف مياه 
النيل“. وأعـرب األمني العام لجامعـة الدول العربية، 
أحمـد أبو الغيـط، عن تقديـره للدور الـذي يقوم به 
االتحـاد اإلفريقـي يف رعايـة املفاوضـات بـني مرص 

والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.
وقـال أبو الغيـط، خالل االجتمـاع التاسـع للتعاون 
العام بني الجامعة العربية واالتحاد اإلفريقي، ”نأمل 
يف أن تفـيض هذه املفاوضات إىل هدفها املنشود، وهو 
التوصـل إىل اتفـاق قانونـي وملزم ومنصـف يراعي 
مصالح األطراف، وينظم عملية ملء وتشغيل السـد، 

بعيدا عن اإلجراءات أحادية الجانب، وبشكل يحافظ 
عـىل الحقوق املائيـة ملرص والسـودان والتي تدعمها 

الجامعة عىل طول الخط“.
وأطلقـت األمانة العامة لجامعة الدول العربية، امس 
االثنـني، أعمال االجتماع التاسـع للتعـاون العام بني 
جامعـة الـدول العربيـة واالتحاد اإلفريقي برئاسـة 
األمني العام للجامعة أحمـد أبوالغيط، وموىس فقيه 

رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي.

كابل/ متابعة الزوراء:
قالـت الرشطة األفغانية إن مسـؤوال بوزارة السـالم 
أصيـب بجروح طفيفـة يف انفجار قنبلـة بالعاصمة 

كابـل امـس االثنني يف أحدث سلسـلة مـن الهجمات 
األخرية عىل أهداف مدنية.

وقالـت رشطة كابل إن االنفجـار األخري وقع بالقرب 
مـن عربـة مدرعـة كانـت تقـل خوشـنوود نابيزادا 
املسؤول بوزارة السـالم ورئيس تحرير وكالة ”خاما 

برس“ املحلية للعمل.
ودانـت بعثـة األمـم املتحـدة ملسـاعدة أفغانسـتان 
الهجوم. وقالت بعثة األمم املتحدة لتقديم املسـاعدة 
إىل أفغانسـتان عـىل موقـع ”تويـرت“ إن ”الهجـوم 
املسـتهدف اليوم يف كابل ضد مسؤول كبري مشارك يف 
عملية السـالم هو حادث مؤسف آخر، يشبه الهجوم 

عىل عملية السالم نفسها“.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيـس القسـم االقتصـادي يف السـفارة 
الفرنسـية، عبد النور براهيمـي، ان الحكومة 
الفرنسـية حريصة عـىل أن تسـاهم يف إعمار 

العراق.
وذكـر بيـان عـن مكتب نائـب رئيـس اللجنة 
املاليـة النيابية مثنى عبد الصمد السـامرائي: 
أن االخري «استقبل رئيس القسم االقتصادي يف 
السفارة الفرنسـية عبد النور براهيمي، حيث 
تـم بحث تفاصيل القرض الفرنيس لجمهورية 
العراق واملخصص إلعادة بناء مطار املوصل»، 
مبينـاً ان «اللقاء حـرضه رئيس لجنة النزاهة 
النيابية ثابت العبايس وعدد من أعضاء مجلس 
أن  اللقـاء  خـالل  السـامرائي  النواب».وأكـد 

«الجهـود الدولية إلعادة إعمـار العراق تلكأت 
كثـرياً بسـبب املشـكالت األمنية التـي فرضت 
نفسـها عىل البالد يف املراحل السـابقة، وحان 
الوقـت السـتئناف املجتمع الدويل ملسـاهماته 
يف إعمـار البنـى التحتية يف العـراق عن طريق 
القروض الدولية ومن ذلك إعمار مطار املوصل 
عن طريق القرض الفرنيس، أو عن طريق املنح 

أو تقديم املشورة والخربات والدعم الفني».
من جانبه أوضح برهيمي أن «فرنسا حريصة 
عـىل أن تسـاهم يف إعمـار العـراق وأن تكون 
للرشكات الفرنسية مسـاهمة فاعلة يف ذلك»، 
مشـرياً إىل أن «القرض الفرنيس هو أحد السبل 
التي يمكن مـن خاللها تقديم العون للعراق يف 

هذا املجال».

بغداد/ الزوراء:

حصل فريق بحثي من ثالث جامعات 

عىل براءة اخرتاع بعد نجاحه بتحضري 

مركبـات جديـدة لتثبيط نمـو خاليا 

رسطان املبيض.

وقـال مديـر اعـالم جامعـة كربـالء 

يف  الطائـي،  ردام  يحيـى  املقدسـة، 

ترصيـح صحفـي: ان ”فريقـا ضـم 

اربعـة باحثني من جامعـات: كربالء 

والتكنلوجيـة وبابل، حصل عىل براءة 

اخرتاع من الجهـاز املركزي للتقييس 

والسـيطرة النوعيـة عقـب نجاحـه 

بتحضـري مركـب جديد لتثبيـط نمو 

خاليا رسطان املبيض لدى املرأة“.

وأضـاف الطائي أن ”االكتشـاف يعد 

اخرتاعا مهما يف علم مكافحة االمراض 

الرسطانيـة“، منوهـا بـأن ”الفريق 

نجح بتحضـري خمسـة (بوليمرات) 

جديدة اثبتت فعاليتهـا بقتل وتثبيط 

نمو الخاليا الرسطانية“.

وأوضح أن ”االكتشـاف طفرة نوعية 

الرسطانية  الخاليـا  بمجال معالجـة 

التـي تصيـب املبيض، وهـو ما يعني 

ان الجهـد العلمـي العراقـي يواكـب 

التطورات العاملية“. 

 بغداد/ الزوراء:

اكد املتحدث باسم وزارة الكهرباء، احمد العبادي، 

ان أزمة الغاز االيراني ستحل خالل اسبوعني.

وقـال العبـادي يف ترصيـح صحفـي: ان «هناك 

اتصاالت مع الجانب االيراني بشأن الغاز وننتظر 

موافقـة الحكومـة االيرانيـة»، مؤكـداً انـه «يف 

غضون اسبوعني سيتم حل هذه املشكلة».

واضاف انه «تم تأمني العقود واالجور حسـب ما 

وصلنا من معلومات»، مبينا ان «املوازنة الخاصة 

بالـوزارة مؤمنة من امـوال الجباية املركزية، وال 

توجد اي مشاريع استثمارية جديدة».

وكان وزيـر الطاقة اإليراني، رضا أردكانيان، زار 

بغداد، نهاية الشـهر املايض، وتعهد بإطالق الغاز 

إىل العـراق، لكن لم يحصل ذلـك عىل األرض، وما 

زال موضوع تسـديد الديون اإليرانية املسـتحقة 

عىل العراق يمثل عائقا أمام قضية تجهيز الغاز.

وبعد تراجع معدالت تجهيز الطاقة الكهربائية يف 

عموم املحافظات العراقية، لتبلغ يف بعض األحيان 

نحـو سـاعتي تجهيـز فقـط مقابل ٦ سـاعات 

إطفـاء، عاد املواطنون إىل صب جام غضبهم عىل 

السـلطات الحكوميـة ووزارة الكهرباء عىل وجه 

التحديد.

بغداد/ الزوراء:
حـذرت املفوضيـة العليا لحقوق االنسـان 
يف العراق تجاهل الحكومـة ووزارة التعليم 
العـايل والبحث العلمي ملطالـب املعتصمني 
من حملة الشهادات العليا وتكرار استخدام 

العنف املفرط بحقهم.
وذكـرت املفوضية يف بيان تلقته «الزوراء»: 

اسـتخدام  وثقـت  الرصديـة  «فرقهـا  ان 
قـوات حفـظ القانون العنـف املفرط بحق 
املتظاهرين السـلميني من حملة الشهادات 
يف منطقة العالوي وسـط بغداد امس، وهو 
ما يؤرش انتهاكا للحقوق املدنية والسياسية 
الضامنـة لحق التجمع والتظاهر السـلمي 
وإمعانـا يف التفريط بالكفـاءات والخربات 

الوطنية».
ودعت املفوضية القوات االمنية بشكل عام 
وقوات حفظ القانون عىل وجه الخصوص 
االنسـان،  حقـوق  مراعـاة  «رضورة  اىل 
وعدم انتهـاك الحريات االساسـية، والكف 
عن اسـتخدام العنـف يف تفريق التظاهرات 

السلمية».

وتابعـت أن «املفوضيـة تدعـو الحكومـة 
ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي لتوفري 
فرص العمل واستثمار الكفاءات والخربات 
الوطنية يف املؤسسـات الحكومية وتضمني 
الشـهادات  لحملـة  الوظيفيـة  الدرجـات 
كال ضمـن اختصاصـه التعليمـي والفنـي 

والتقني».

بغداد/ الزوراء:

االتصـاالت عـروض  وزارة  مـددت 

الكيبل الضوئي لغاية الشـهر املقبل 

السـتقطاب اكرب عدد من الرشكات 

لتسـويق الخدمـات، بينمـا تعـول 

الـوزارة عـىل هـذا املـرشوع لحـل 

مشكلة ضعف االنرتنت.

وقـال املتحدث الرسـمي باسـمها، 

رعد املشـهداني، يف حديث صحفي: 

ان «الـوزارة مـددت فـرتة العروض 

لتشـغيل خدمـات الكيبـل الضوئي 

الـ FTTH الستقطاب اكرب عدد من 

الرشكات االستثمارية التي ستعمل 

عىل تسويق الخدمات الخاصة بهذا 

املرشوع».

واكد املشـهداني ان «تشغيل الكيبل 

الضوئي سيسهم يف تحسن خدمات 

«البنـى  ان  اىل  الفتـا  االنرتنـت»، 

التحتية الخاصـة باملرشوع مهيأة، 

وتـم تنصيـب الخطـوط الضوئيـة 

باملهندسـني  ورفدهـا  والكابينـات 

واملدربني عىل التشغيل».

وبـني ان «الـوزارة تنتظـر اكمـال 

الخاصـة  العـروض  الرتويـج عـن 

بالرشكات التي ستسـوق الخدمات 

الضوئـي،  بالكيبـل  الخاصـة 

واشـرتطت رضورة تشـغيل االيدي 

العاملـة املحليـة، الن ذلك سـيوفر 

االف فـرص العمـل للعاطلـني عند 

تشغيله».

وتابع املتحدث الرسـمي للوزارة ان 

«رشكات عربيـة وعامليـة ومحليـة 

قدمـت عـىل املـرشوع السـتثماره 

الـوزارة  وان  خدماتـه،  وتسـويق 

ستعمل عىل اختيار االفضل منها يف 

تقديم الخدمات».
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بغداد/ الزوراء:
اكـدت قيـادة الحشـد الشـعبي املحـور 
الشـمايل، امس االثنني، نجاحها يف انهاء 
يف  االجرامـي  داعـش“   ” تنظيـم  اوكار 
منطقـة العيـث رشقـي صـالح الديـن، 
مشـرية اىل تدمـري عـرشات املضافـات 

واالوكار لداعش بفضل تعاون األهايل.
عـيل  املحـور،  باسـم  املتحـدث  وقـال 
ان  صحفـي:  ترصيـح  يف  الحسـيني، 
”تعاون االهـايل يف منطقة العيث رشقي 
صـالح الديـن واملناطق املجاورة اسـهم 

يف إلقاء القبض عـىل عرشات االرهابيني 
وتدمري عرشات املضافات ”.

واضاف انه“ تمت السيطرة عىل ١٠ اوكار 
داعشـية خالل اليومـني املاضيني، فضال 
عـن تدمري نفق رئييس لقيادة داعش بعد 

تعاون االهايل مع القوات االمنية“.
يف  ”االنتشـار  ان  الحسـيني  واوضـح 
اىل  يحتـاج  وال  كبـري،  الديـن  صـالح 
مزيـد مـن التعزيـزات بـل تـم تفعيـل 
الجهـد االسـتخباري ملالحقـة املطلوبني 

للقضاء“.

بغداد/ الزوراء:

اعلنـت رشطـة محافظة نينوى، امـس االثنني، القاء القبض عـىل ثالثة متهمني 

باالنتماء لتنظيم داعش.

وذكـرت وزارة الداخليـة يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منـه: أن «فوج طوارئ 

الرشطة الثالث التابع لقيادة رشطة نينوى، وبناًء عىل معلومات دقيقة والتعاون 

الكبـري الذي يقدمه املواطن املوصـيل للقوات األمنية، تمكن من إلقاء القبض عىل 

ثالثة عنارص من عصابات داعش اإلرهابية».

وأضـاف البيـان أن «أحد االرهابيني كان يعمل فيما يسـمى الرشطة االسـالمية، 

واآلخـر كان يعمل بصفـة مقاتل فيما يسـمى فرقة نهاوند، واآلخـر كان يعمل 

مسـؤوال عن شـؤون األرسى من ضباط ومنتسـبي القوات االمنيـة لدى داعش 

خالل فرتة سيطرته عىل مدينة املوصل».  

واشـار اىل انه «تـم القبض عليهم يف منطقة حي سـومر يف الجانب األيرس ملدينة 

املوصل».

بغداد/ الزوراء:

ضبطت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة، 

امس االثنـني، عمليات تالعـب وتزوير يف 

تخصيص (١٢٨٨) قطعة أرض لرشيحتي 

الشهداء والجرحى يف محافظة ذي قار.

وذكر بيان للهيئة تلقت «الزوراء» نسـخة 

منـه: أن ”الفريق الذي انتقـل إىل مديرتي 

شـهداء ذي قـار وبلديَّـة النارصيَّـة، قام 

بضبـط األوليـات الخاصـة ومخاطبـات 

تخصيص (١٢٨٨) قطعة أرض للشـهداء 

والجرحـى، مبينـًة وجود تالعـب وتزوير 

بإدخـال  التخصيـص تمثلـت  يف عمليَّـة 

أسـماء وهميَّة بأعداد كبرية ضمن قوائم 

التخصيص“.

قامـت  النارصيَّـة  ”بلديَّـة  إن  وأضافـت 

بتخصيص قطع األرايض ألشخاص بدون 

وجه حق وبشـكل مخالـف للقانون، بعد 

قيامها بالتالعب بالقوائم املرسلة من قبل 

مديريَّة الشهداء يف املحافظة“.

وأكـدت ”تنظيـم محـرض ضبـط أصويل 

ـرٍة  بالعمليَّـة التـي نفـذت بموجـب ُمذكَّ

قضائيَّـٍة، وعرضـه عـىل السـّيد قـايض 

محكمـة التحـقيـق املختصـة بالنظر يف 

قضايا النزاهة يف ذي قار، الذي قرَّر إصدار 

أمر قبٍض بحـق (٤) متهمني وفق أحكام 

املادَّة (٢٩٨,٢٨٩) من قانون العقوبات“.

املوصل /نينا:

 اعلن نجم الجبوري محافظ نينوى عن الرشوع بإنشاء الجرس املحاذي لجرس ( العتيق 

) الحديدي والذي سيتم تنفذه من قبل مديرية الطرق والجسور .

وقال الجبوري للوكالة الوطنية العراقية لالنباء /نينا/ان «القائمني عىل مرشوع انشاء 

جـرس محاذي لجـرس الحديدي القديـم رشع العمل به اليوم دون معوقات او مشـاكل 

وبوترية متصاعدة لغرض إنجازه وفق الجداول الزمنية املقررة له ومن املؤمل ان يسهم 

هذا الجرس فور إنجازه بتخفيف الزخم املروري للتنقل بني جانبي مدينة املوصل».
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بغداد/ الزوراء:

أعلـن املعهد القضائي، امـس االثنني، عن 

فتـح بـاب التقديـم للـدورة (٤٤) للعـام 

الدرايس ٢٠٢١ /٢٠٢٢.

اإلعالمـي ملجلـس  للمركـز  بيـان  وذكـر 

القضـاء األعـىل تلقـت «الزوراء» نسـخة 

منه: أنه ”بناًء عىل ما جاء بجلسـة املعهد 

القضائـي يف الجلسـة االوىل لعـام ٢٠٢١ ، 

تقرر فتح باب التقديم اىل املعهد القضائي 

للـدورة (٤٤) للعام الدرايس ٢٠٢٢/٢٠٢١ 

مـن تاريـخ ١ / ٢ / ٢٠٢١ ولغاية ١٧ /٣ 

.“٢٠٢١/

وأضاف البيـان أن ”التقديم سـيكون من 

خـالل الدخـول اىل موقع مجلـس القضاء 

األعىل ملـلء اسـتمارة التقديم وسـحبها، 

ومـن ثـم مراجعـة املعهـد القضائي وفق 

رشوط التقديـم املنصـوص عليها يف املادة 

السـابعة من قانون املعهـد القضائي رقم 

(٣٣) لسنة ١٩٧٦.

وتابع انه“ عىل املتقدمـني مراجعة املعهد 

خالل فـرتة التقديم املشـار اليهـا إلكمال 

إجـراءات تقديمه ودفع الرسـم القانوني، 

وبخـالف ذلـك يسـقط حقـه يف التقديـم 

واالعرتاض“. 

بغداد/ الزوراء:

تمكنت مفارز االسـتخبارات العسكرية، امس 

االثنـني، عـن اإلطاحة بــ «مفتـاح داعش» يف 

عملية أمنية نوعية جنوب املوصل.

وقال الخبري االسـرتاتيجي، فاضـل أبو رغيف، 

خالل حديث صحفي: إن «عملية أمنية واسعة 

انطلقـت صبـاح امـس، مـن تسـعة محـاور 

اشرتكت بها قيادة عمليات صالح الدين ونينوى 

والجزيرة بهـدف القضاء عىل أخر ما تبقى من 

فلول داعش، وتأمني املناطـق الوعرة والوديان 

والجبال وتدمري املضافات التي يتخذها اإلرهاب 

ملهاجمة القوات األمنية».وأشـار إىل أن «مفارز 

االسـتخبارات العسـكرية تمكنت من اإلطاحة 

بقيادي كبري يف داعش بمنطقة جسـمة جنوب 

املوصل»، الفتـًا إىل أن «هذا اإلرهابي يعترب احد 

مفاتيح التنظيم ومن ركائزه األساسية».

وتابـع أن «هنالك اسـتقرارا امنيا كبريا متمثالً 

بمتابعـة دقيقـة مـن قبل اللـواء الركـن فائز 

املعموري مدير االستخبارات العسكرية ورجال 

استخبارات الفرقة العارشة التابعة اىل عمليات 

االنبـار لجهودهم إللقاء القبـض عىل ما تبقى 

مـن فلول داعـش االرهابـي ورضب املضافات 

وعثورهـم عـىل اكـداس ومخلفـات الحربيـة 

وتفكيك الخاليا االرهابية».

بغداد/ الزوراء:
افاد القيادي يف حشـد محافظة االنبار، قطـري العبيدي، امس االثنني، 
بـأن القوات االمنيـة تمكنت من ابطال مفعول ٢٠ عبـوة بعملية امنية 

استباقية يف يف مناطق شمايل مدينة الرمادي .
وقال العبيدي يف ترصيح صحفي: ان “قوة امنية من اللواء الثامن الفوج 
الرابع والفرقة السـابعة مسـنودة بقوة من الحشـد العشـائري نفذت 
حملة امنية اسـتباقية اسـتهدفت مناطق مختلفة من صحراء شـمايل 
مدينة الرمادي، تمكنت من خاللها من ابطال مفعول ٢٠ عبوة ناسـفة 
محلية الصنع ”.واضاف ان“ القوات االمنية داهمت املناطق املستهدفة 
بعد تلقيها معلومات اسـتخباراتية تفيد بوجود عبوات ناسـفة محلية 
الصنع مـن مخلفات داعش ابان سـيطرته عىل املناطق املسـتهدفة“، 
مبينـا ان“ فرقة معالجة املتفجرات ابطلـت مفعول العبوات املضبوطة 

دون تسجيل أي اصابات برشية او مادية ”.
يشـار اىل ان قوات الحشـد الشـعبي، وبالتنسـيق مع بقيـة القطعات 
العسـكرية، اطلقت حملة امنية اسـتباقية لتعقب بقايا خاليا ارهابي 
داعـش، واماكـن اخفاء اسـلحتهم يف مناطق شـمايل مدينـة الرمادي 

باتجاه املناطق الغربية.

بغداد/ الزوراء:

اكدت قياد العمليات املشـرتكة، امس االثنـني، امتالكها قاعدة معلومات 

ثرية عن االرهابيني.

وقال املتحدث باسم القيادة، اللواء تحسني الخفاجي، يف ترصيح صحفي: 

ان «االجهـزة االسـتخبارية تمتلـك معلومـات ضخمـة عـن االرهابيني، 

وان هـذه املعلومـات تتضمن طـرق تحركات االرهابيـني والجهات التي 

تساعدهم والجهات الداعمة لهم، فضال عن امكانية تمييز بني جنسيات 

االرهابيني».

واكـد الخفاجي «وجـود عمليات نوعيـة تعتمد عىل قاعدة اسـتخبارية 

رصينة لـدى القوات االمنية وتوفـرت العديد من املعلومـات التي تخص 

االرهابيني».

وبـني ان «يف الجانب العسـكري كل يشء متوقع من قبـل القوات االمنية 

والتي تستمر بعملها سواء يف داخل او خارج او حزام العاصمة».

وكانت القوات االمنية نفذت عملية نوعية اودت بحياة وايل داعش، حيث 

اكدت العمليات املشرتكة ان «مقتل االرهابي العيساوي شتت الجماعات 

االرهابية، فضال عن انقطاع حلقة الوصل بينهم.
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جمهورية العراق                                                                        العدد: ١٨٧٦/ب/٢٠١٧
مجلس القضاء االعىل                                                                            التأريخ: ٢٠٢١/٢/١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

إعالن
سـتبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقارات تسلسـل ١٤٨/٣٩ شامية و٩٠/٣٩ شامية 
و ٣٧٥/١١٠ جزيـرة يف النارصيـة وخالل ثالثون يوماً اعتبار من اليوم التايل للنرش واذا صادف يوم الثالثون عطلة 
رسـمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهراً يف قاعة محكمة البداءة النارصية فعىل الراغبني 
بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة ١٠٪  بصك مصدق مع 

رسم تسجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علما ان الداللية عىل املشرتي .
• االوصاف:-

العقار االول تسلسل ١٤٨/٣٩ شامية
١-  عبـارة عـن دار من ثالث طوابق الطابق االريض مؤلف من سـاحة امامية يف مقدمته واسـتقبال وهول وغرفة 
طعـام وصالـة ومطبـخ وغرفتني ومجموعة صحية امـا الطابق االول والثاني مشـابه للطابـق االريض من حيث 

املشتمالت باقل حداثة عموم العقار مجهز باملاء والكهرباء ومسقف بالكونكريت املسلح.
٢-   مساحة العقار ٦٣٧ م٢.

٣- القيمـة املقدرة للعقار ارضا وبناءاً مبلغ قدره سـتمائة وثالثة وسـبعون مليون وثالثمائـة الف دينار عراقي 
فقط.

٤- الدار مشغولة من قبل املدعى عليه الثالث ويرغب بالبقاء كمستأجرة للدار بعد البيع.
العقار الثاني تسلسل٣٩\٩٠ شامية

١. العقار عبارة عن عرصة خالية من البناء.
٢. مساحة ٦١٢ م٢.

٣. القيمة املقدرة للعقار ارضا وبناءاً مبلغ قدره خمسمائة وخمسون مليون وثمانمائة الف دينار عراقي فقط.
العقار الرابع ٣٧٥/١١٠ جزيرة 

العقـار مؤلـف من طابقني الطابق االريض يتكـون من عدد من املحالت مجموعها اربعـة عرش محل متقابلة عىل 
شكل صفني اما الطابق االول عبارة عن شقة سكنية تتكون من غرفتني وهول ومطبخ وصحيات وسطح خارجي 

مجهز باملاء والكهرباء مبني من الطابوق ومسقف بالكونكريت املسلح ودرجة العمران متوسطة.  
١. مساحة العقار ١٧٣,٤٥ م٢.

٢. القيمة املقدرة للعقار ارضا وبناءاً مبلغ قدره ثالثمائة وثمانية ماليني ومائة واربعون الف دينار عراقي فقط.
٣. العقار مشغول من قبل الرشيك احمد عبد الرضا وبرغب بالبقاء كمستأجر بعد البيع.

القايض 
عادل خلف جاسم

مالحظة:-
•النرش يف صحيفتني محليتني.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
سـعر  تغيـري  أن  الـدويل  البنـك  أكـد 
مقابـل  العراقـي  للدينـار  الـرصف 
الـدوالر األمريكـي يعطـي اإلمكانية 
للدولـة لزيـادة إيراداتهـا ومواجهـة 
االسـترياد من الخـارج. وفيما أشـار 
العـراق  يف  املاليـة  محفظتـه  أن  إىل 
تبلغ حالياً ملياري دوالر، كشـف عن 
مبادرة عاملية يعمل عليها البنك الدويل 

الستعادة األموال املهربة من الدول.
وقـال املمثـل الخـاص لبعثـة البنـك 
الـدويل يف العـراق، رمـزي نعمـان، يف 
مقابلة نرشتها وكالة األنباء العراقية 
الحكومية، واطلعت عليها ”الزوراء“: 
إن ”عالقـة الرشاكة بـني البنك الدويل 
والعراق وثيقة جدا وتستند إىل سنوات 
أن  اىل  املشـرتك“، الفتـا  العمـل  مـن 
”العراق يتمتع بموقـع مهم جدا عىل 
املسـتوى العربي والعاملـي، وأن البنك 
الـدويل كان بجانب العـراق يف املراحل 
املختلفة من االستقرار والسالم، او يف 
املراحل التي تعـرض لها اىل الهجمات 
او تغري األوضـاع االقتصاديـة والذي 
أدى اىل تداعيـات صعبـة عـىل العراق 
حكومة وشعبا، وبدأ العمل الفعيل مع 
العراق اعتقد يف العامني 2006 و2007 

من خالل مجموعة مشاريع“.
وأضـاف أن ”محفظة البنـك الدويل يف 
العراق حاليـا تبلغ ملياري دوالر، وأن 
هذه القروض موقعة منذ حوايل سنتني 

او ثالث سنوات“، مشريا اىل أن ”الركن 
االسايس فيها هو قرض إلعادة اعمار 
املناطق املحـررة، وجاء نتيجة الطلب 
بعد بداية املرحلـة االوىل من التحرير، 
أي تحريـر محافظـة صـالح الديـن، 
ومن ثم استكمل هذا بمبلغ إضايف بعد 

تحرير باقي املحافظات“.
وبـني أن ”هـذه املحفظـة الحالية يف 
العراق تشـمل مشـاريع قيـد التنفيذ 
مسـتحقة،  قروضـا  او  ومشـاريع 

وأن البنـك الـدويل يعمـل عـىل تنفيذ 
املرشوعات املرتبطة بها“.

وبشـأن تغيري سـعر رصف الدوالر يف 
مزاد بيع العملـة العراقي، لفت اىل أن 
”تغيري سعر الرصف يهدف اىل اعطاء 
االمكانيـة للدولة لزيـادة إيراداتها، ال 
سيما أن بيع البرتول بالعملة الصعبة 
وتحويلـه اىل واقـع الدينـار العراقـي 
يتيـح له كتلـة مالية تسـمح بالفعل 
العجز“،  اإليـرادات وتخفيـف  بزيادة 

مشـريا اىل أن ”تغيري سعر الرصف قد 
يسمح بمواجهة االسترياد من الخارج 
ألنه يصبح الناتج املحيل أرخص سعرا 

مما يستورد من دول الجوار“.
وأوضح أن ”الهدف االسـرتاتيجي من 
تغيري سـعر الرصف العمل عىل تعزيز 
املنتـج املحـيل والصناعـات املحليـة 
لتسـتطيع أن تواجه املنتج الخارجي 

معززا بإجراءات لحماية املنتج“.
وشـدد عىل ”رضورة معالجـة زيادة 

األسـعار وخطورة التضخم، والرتكيز 
بالفعـل  تسـمح  مرشوعـات  عـىل 
بمواجهـة الضائقـة االجتماعية لدى 

الفئات الفقرية“.
وتابع أن ”فكرة رفع سعر الدوالر هي 
عبارة عن سياسة دولية اشرتكت بها 
كل من وزارة املالية ووزارة التخطيط 
والحكومة العراقية، السـيما صندوق 
النقـد الـدويل“، موضحـا أن ”العراق 
اآلن يف محنـة العجـز املـايل ليس لديه 
او  الداخـيل  امـا  االقـرتاض  سـوى 
”االقـرتاض  أن  مبينـا  الخارجـي“، 
الداخـيل يهدد احتياطي البنك املركزي 
كما أن اسـتخدامه لسـد العجز يبعد 
امكانيـة االسـتثمار بفـرص منتجة 
تسمح بتطوير القطاع الخاص، فيما 
أن االقـرتاض الخارجي لـه مقوماته 
ورشوطه التي تسـتند عىل اسـتدامة 
الديـن والقدرات يف التسـديد الالحقة، 
والثبات املايل والنقدي، فهذه الهندسة 
املاليـة التي يجب النظر إليها بشـكل 
يف  النظـر  يمكـن  ومنهـا  متكامـل 

تخفيض سعر العملة“.
وكشـف عن ”وجـود مبـادرة عاملية 
يعمـل عليها فريـق من البنـك الدويل 
الدوليـة  املنظمـات  مـع  بالتنسـيق 
السـتعادة األموال املهربة من الدول“، 
معلنا ربط دوائر خاصة بوزارة املالية 
بمبادرة البنك الدويل“، مبينا ان ”البنك 

الدويل مستعد تقديم الدعم التقني“.

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت وزارة النفط، امـس االثنني، 

عن تأمني احتياجات وزارة الكهرباء 

من الوقـود لضمـان ديمومـة عمل 

محطـات توليـد الطاقـة يف عمـوم 

البالد.

وقـال وكيل الـوزارة، حامـد يونس 

الزوبعـي، يف ترصيـح صحفـي: ان 

”الوزارة تعمل جاهدة بالتنسيق مع 

وزارة الكهربـاء عىل توفري ما تحتاج 

اليه االخرية من مختلف انواع الوقود 

املحطـات  عمـل  ديمومـة  لضمـان 

التوليدية يف عموم البالد“.

وأضـاف الزوبعي أن ”الـوزارة طيلة 

السـنوات السـابقة قدمـت مختلف 

انـواع الدعـم لقطـاع الكهربـاء بما 

فيها الدعم املـايل لتوفري الوقود الذي 

تحتـاج اليـه وزارة الكهرباء“، مبينا 

أن ”وزارة النفط، وعند اقدام الجانب 

االيرانـي عـىل خفض كميـات الغاز 

التي يمنحها للمحطات االستثمارية، 

ابدت بشكل مبارش استعدادها لتوفري 

اي وقود بديل لتعويض الغاز االيراني 

الواصـل لتلـك املحطات، السـيما ان 

املحطات الكهربائيـة يف عموم البالد 

تعمل عىل الوقود البديل» .

لجـان  ”هنـاك  الزوبعـي  واوضـح 

مشـرتكة تعمل عـىل تلبية متطلبات 

وزارة الكهربـاء مـن مختلـف انواع 

الوقـود لضمـان اسـتمرارية عمـل 

الطاقـة“، مؤكـدا  توليـد  محطـات 

”توفري ما يقـارب 1500 مقمق من 

الغاز يوميا لضمان تشغيل املحطات 

التوليدية التي تعتمد عليه يف املناطق 

الجنوبية».

واكـد الزوبعي ان ”الغـاز الذي تقوم 

وزارة النفـط باسـتثماره يف املناطق 

الجنوبيـة يعـرف بالغـاز املصاحب 

لعمليات انتاج النفط، والذي اضحى 

محدودا وفق تخفيض اوبك، السيما 

ان انتاج الغاز يرتفع بحسب ارتفاع 

عمليـات انتـاج النفـط وبالعكس“، 

مشريا اىل ان ”كميات الغاز املصاحب 

وفـق االنتـاج الحـايل 2700 مقمق، 

منها 1500 مقمق مسـتثمرة حاليا 

وتمنـح ملحطـات الكهربـاء وبعض 

املنشـآت الصناعيـة واملتبقي 1200 

انشـاء  اسـتثماره  يتطلـب  مقمـق 

منشآت، وهي اآلن تحت التنفيذ».

بغداد/ الزوراء:
أعلنت الرشكة العامة ملوانئ العراق، امس االثنني، 
عـن التعاقـد مـع رشكـة امنيـة عامليـة لالرتقاء 
بالجوانـب االمنيـة ومكافحـة عمليـات الفسـاد 
والحفاظ عىل الحرم الجمركي من عمليات التجاوز 

سعيا لرفع االيرادات اىل املستوى املنشود.
وقال مدير الرشكة العامـة ملوانئ العراق، فرحان 
محيسـن الفرطـويس، يف ترصيـح صحفـي: إنه 
”تـم التعاقد مـع رشكة امنية عامليـة متخصصة 
تعمل عىل ادارة املوانـئ واالرتقاء بالجانب االمني 
والسـيطرة عىل اية عمليات تحوم حولها شبهات 

الفساد».
املقبلـني  «الشـهرين  ان  الفرطـويس  وأضـاف 
سيشهدان اتمام الجهوزية االمنية لحماية املوانئ 
وممارسـة الجهـات املكلفـة بذلك اعمالهـا بأتم 
وجه“، مبينا أنه ”تم اجراء ممارسة للمسح االمني 

يف مينـاء خور الزبري، وذلك ضمن اجراءات املدونة 
االمنيـة التي تعد احد متطلبـات اتفاقية (صولو) 
التابعة اىل املنظمة البحرية الدولية، والتي يتوجب 
تطبيقها بشـكل انسيابي والسـيطرة عىل دخول 
وخروج الشـاحنات والحاويات ومناولتها بشكل 

دقيق“.
وأوضـح أن ”املوانـئ بـارشت ادخـال الحوكمـة 
االلكرتونية واالنتقال من تقديم الخدمات االدارية 
بالطـرق التقليدية اليدوية التـي تعتمد عىل أعداد 
كبـرية مـن املوظفـني، اىل طريقـة الكرتونية من 
خالل اسـتغالل ما تتيحـه التكنولوجيـة الحديثة 
مـن وسـائل وأدوات اختصـارا للوقـت والجهـد 
ونزاهة العمليات وتجاوز سلبيات االٕدارة الورقية 

التقليدية“.
ويتوقـع ان ينتهي مـرشوع (االتمتـة) يف املوانئ 
نهاية العام الحايل، وذلك بالتحول للربط االلكرتوني 

بني مقر الرشكة وادارات املوانئ والجهات االمنية 
وصـوال اىل جميـع املنافـذ الجمركيـة، والقيـام 
باالعمال اللوجستية االخرى مع الجهات الرقابية، 

والتحكم بها داخل امليناء، حيث تم االعالن مؤخرا 
عن تـراوح نسـبة انجـازه بـني 50 – 100 باملئة 

لبعض الفقرات. 
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بغداد/ الزوراء:
انتقـد الخبـري االقتصادي، باسـم جميل انطـوان، امس االثنني، عـدم دقة وزارة 
املالية يف وضع االرقام املناسبة وقلة خربة وزير املالية بإعداد املوازنة، فيما وصف 

األرقام املثبتة باملوازنة بأنها ”تاريخية“.
وقال انطوان يف ترصيـح صحفي: إن ”االرقام املثبتة يف املوازنة جميعها تاريخية 
وغري دقيقة“، مستغربا ”رصد 164 تريلون دينار، بينما تم وضع عجز (سيذكره 

التاريخ) بأكثر من 71 ترليون !“.
وأضـاف أن ”الحكومـة وضعـت املوازنـة بشـكل تخمينـي، إال انها ليـس لديها 
تصورات اقتصادية واضحة بشأن عائدات تلك االموال املرصوفة ومدى االستفادة 

من املشاريع“.
وأكـد انطـوان أن ”تقديـر وزارة املاليـة باالعتماد بنحـو 20 ترليـون دينار عىل 

العائدات غري النفطية غري دقيق ألنه ال تتجاوز الـ 10 ترليون كحد اقىص“.

بغداد/متابعة  الزوراء:
اعلـن نائب رئيـس الصناعـات التحویلیة والتكميليـة للجهاد الزراعـي بمحافظة 
جهارمحـال وبختیـاری طهمورث االيرانيتـني، فتاحي، عن تصديـر 130 طنا من 
دبس التمر املنتج يف وحدات انتاج املحافظة اىل العراق.وقال فتاحي، بحسب وسائل 
اعـالم ايرانية: إن ”وحدات اإلنتـاج يف مدينتي كندمان وبروجـن الصناعيتني بهذه 
املحافظـة تنتج هـذه الكمية من الدبس باسـتخدام أحـدث التقنيات“.واوضح ان 
”هذه الوحدات اإلنتاجية تنتج دبس العنب ومعجون الرمان اىل جانب دبس التمر“.
واشـار فتاحي اىل انه ”یتم توفري املواد الخام الالزمة لهذه الوحدات من املحافظات 
الجنوبية مثل كرمان“، مشريا إىل أن ”الدبس الذي تنتجه املحافظة يلبي احتياجات 

السوق املحيل ومصانع املواد الغذائية، كما يتم تصدير جزء منه الی الخارج“.

بغداد/ الزوراء:
حّقـق مرشوُع الفـردوس الزراعّي، الذي ُيعّد أحد أهّم املشـاريع الزراعّية التابعة 
للعتبة العّباسـية املقّدسـة، طفرًة نوعّيًة وكّميًة يف إنتاجه من محصول البطاطا 
بشـّقيها الصناعّي واالسـتهالكّي.وذكرت العتبة  العباسـية يف موقعها الرسمي: 
أن ”مـرشوع مزرعة الفردوس الزراعي، أحد أهم املشـاريع الزراعية التابعة لها، 
يهـدف إىل توفري املحاصيل الزراعية االسـرتاتيجية، إذ حقـق طفرة نوعية وكمية 
يف إنتاجه من محصول البطاطا بشـقيها الصناعي واالسـتهالكي، واسـتطاع أن 
يرفد السـوق املحليـة بهذا املحصول الـذي ُيعد من املحاصيـل الزراعية املهمة يف 
التغذيـة البرشية، وتكمن أهميتـه بموازاة وقدر أهمية القمح واألرز“.وبحسـب 
املديـر املفوض لرشكة اللواء التابعة للعتبة العباسـية، عـادل مالك، فإن ”تنمية 
القطـاع الزراعي وتوفري املحاصيل الزراعية جاء بعد أن شـهد البلد موجة عارمة 
من املحاصيل املسـتوردة مجهولة املصدر“.وقال: ”تصدت العتبُة العباسـية من 
خالل مشـاريعها لتكون حارضة بقوة بمنجزات صناعيـة وأخرى زراعية، ومن 

ضمنها مزرعة الفردوس إلنتاج البطاطا االستهالكية والصناعية“.

بغداد/ الزوراء:
أفاد النائب عن محافظة البرصة، 
حسـن خالطـي، بتجاوز نسـبة 
انجاز املرحلـة األوىل من مرشوع 
ماء البـرصة  % 96 ، الفتـا إىل أن 
إىل  عـادت  األجنبيـة  الـرشكات 
العمـل بعـد انسـحابها سـابقا 

نتيجة الجائحة.
وأشـار خالطي إىل: أن اإلجراءات 
كوفيـد  انتشـار  ملنـع  الوقائيـة 
19 تسـببت بمنـع دخـول بعض 
يف  العاملـة  األجنبيـة  الكـوادر 
املـرشوع، فيما تحـاول الجهات 

املعنيـة منحهـم اسـتثناء بذلـك 
إلكمال العمل باملرحلة األوىل. 

وأضاف خالطي: أنـه إذا اكتملت 
بالعمـل،  وبـارشت  الكـوادر 
فاملرشوع بحاجة إىل 5 أشهر لبدء 

ضخ املاء يف الشبكة العامة. 
وأشـار خالطي إىل: وجود مرحلة 
أخرى وهـي مرحلة الخط الناقل 
الذي تم االستغناء عنه يف املرحلة 
األوىل لوجود البديل، ولكن سـيتم 
العمل به يف املرحلة الثانية، وعند 
اكتمالـه سـيغطي مناطق مركز 

املحافظة والهارثة وما حولها.

بغداد/ الزوراء:
املركـزي  البنـك  مبيعـات  ارتفعـت 
العراقـي، امـس االثنني، مـن العملة 
الصعبة بنسـبة تبلغ %26 لتصل إىل 
أكثر من 86 مليون دوالر. وشهد البنك 
املركـزي العراقـي خالل مـزاده لبيع 
ورشاء العمالت االجنبية امس ارتفاعا 
يف مبيعاته بنسبة %26.47 لتصل اىل 
86 مليوناً و100 ألـف دوالر، غطاها 

البنك بسـعر رصف أساس بلغ 1460 
ديناراً لكل دوالر، مقارنة بيوم األحد، 
حيث بلغت املبيعـات فيها 68 مليوناً 
و 323 ألـف دوالر.وذهبـت املبيعـات 
جميعهـا لتعزيز االرصـدة يف الخارج 
عىل شـكل حواالت واعتمادات، فيما 
لـم يتـم رشاء الدوالر بشـكل نقدي.. 
وقامـت 17 مرصفـا بتلبيـة طلبات 

تعزيز االرصدة يف الخارج.

بغداد/ الزوراء:
ربطت لجنـة الخدمـات النيابية ازمة 
املشـاريع املتلكئة بنسـبة الــ 20 % 
للسلف التشغيلية التي كانت تمنح لها 
يف بداية العمل، كاشـفة عن مخاطبة 
املؤسسـات الحكومية بمنع منح تلك 

السلف اال بعد تكملة املرشوع.
وذكر عضو اللجنة، جاسـم البخاتي، 
يف حديث صحفي: ان ”عدد املشـاريع 
املتلكئـة قد يصـل اىل 7 آالف مرشوع، 
منهـا مـا مضت عـىل توقفـه عرشة 
اعـوام“، منوها بـأن ”تلك املشـاريع 
يف  املليـارات  مئـات  لهـا  خصصـت 
املوازنـات السـابقة، برغم ان نسـبة 
انجازهـا قبـل توقفها كانـت متدنية 

جدا“.
وتابع ان ”هناك اسبابا عديدة لتلكئها، 
منهـا اإلحالـة إىل رشكات غري رصينة 
تعود اىل جهات تستغل طريقة التعاقد 
لتمرير عمليات فسـاد كـربى، او غري 

متخصصة فشلت يف تنفيذ املرشوع“. 
وعـزا البخاتي السـبب الرئيـس وراء 
توقـف تلك املشـاريع اىل ”منح سـلف 
تشـغيلية تصـل اىل 20 % مـن قيمـة 
املـرشوع بالرغـم مـن أن املنجـز من 
املرشوع فقط 5 %، وهذا ما خلق هذا 

الكم الهائل من املشاريع املتوقفة“.
وكشف عن ”مخاطبة لجنة الخدمات 
النيابية جميع املؤسسـات الحكومية 
واملحافظـات ملنـع منـح اي رشكة او 
مقـاول تلـك السـلف، إال بعـد انجاز 
املرشوع“، الفتـا اىل ”ان هـذا االجراء 
منـذ  يطبـق  ان  املفـرتض  مـن  كان 

سنوات“.
ووصف البخاتي ازمة املشاريع املتلكئة 
بأنها ”مستنقع ال يمكن للحكومة ان 
تخـرج منه مـن دون خسـائر كبرية، 
ولهذا سـتكون مجربة عىل تخصيص 
االموال الستكمالها، منعاً الندثارها او 

تدمريها“. 

بغداد/ الزوراء:
أغلـق مـؤرش األسـعار يف سـوق العـراق 
لـألوراق املاليـة، أمـس االثنـني، مرتفعـا 

بنسبة (0.73%).
وجاءت مـؤرشات التداول لسـوق العراق 
لـألوراق املاليـة ليـوم أمس كما يـيل: بلغ 
عدد األسـهم املتداولة (3.284.063.637) 
األسـهم  قيمـة  بلغـت  بينمـا  سـهما، 

(2.117.142.631) دينارا.
وأغلق مؤرش األسـعار ISX 60 يف جلسـة 
امس عىل (487.68) نقطة مرتفعا بنسبة 
(%0.73) عن إغالقه يف الجلسـة السابقة 

البالغ (484.13) نقطة.
وتـم تداول أسـهم (31) رشكـة من أصل 
(104) رشكة مدرجة يف السـوق، وأصبح 
عـدد الـرشكات املوقوفة بقـرار من هيئة 

األوراق املاليـة لعـدم التزامهـا بتعليمات 
اإلفصاح املايل (22) رشكة.

وبلغ عدد األسهم املشرتاة من املستثمرين 
غـري العراقيـني يف السـوق (996) مليون 
سـهم بقيمة بلغـت (417) مليـون دينار 
من خالل تنفيذ (102) صفقة عىل اسـهم 

3 رشكات.
مـن  املباعـة  األسـهم  عـدد  بلـغ  بينمـا 
املستثمرين غري العراقيني يف السوق (34) 
مليون سـهم بقيمـة بلغـت (39) مليون 
دينـار من خالل تنفيذ (626 صفقات عىل 

أسهم 5 رشكات.
يذكـر ان سـوق العراق لـألوراق املالية قد 
استخدم أنظمة التداول االلكرتوني واإليداع 
املركزي منـذ عام 2009 ويسـعى إلطالق 
نظام التداول عرب االنرتنيت للمستثمرين، 
وينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من 
األحد إىل الخميس، ومدرج فيه 105 رشكة 
مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف 
واالتصاالت والصناعـة والزراعة والتأمني 

واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

أسواق

 بغداد/نينا:

 اعلنت وزارة الزراعة عن رصف 

املسـتحقات املاليـة للفالحـني 

ملحصويل  املسـوقني  واملزارعني 

الشـعري العلفـي والحنطـة يف 

الدفعـة   ، نينـوى  محافظـة 

وممـن  والعرشيـن،  السـابعة 

سـوقوا محصولهـم اىل مواقع 

الرشكة العراقية النتاج البذور.

واكدت الـوزارة يف بيان، رصف 

للفالحني  املاليـة  املسـتحقات 

واملزارعني املسـوقني ملحصويل 

والحنطـة  العلفـي  الشـعري 

2014- الزراعيـني  للموسـم 

الرشكـة  مواقـع  اىل   2015

يف  البـذور  النتـاج  العراقيـة 

نينـوى، والبالـغ عددهم (91) 

مسـوقا مـن الذيـن لـم تـرد 

امنيـة  أي مـؤرشات  بحقهـم 

املعلومـات  بموجـب  سـلبية 

الواردة من مستشـارية االمن 

للضوابـط  ووفقـا  القومـي، 

والتعليمـات املعمول بها، فيما 

تربط قوائم باسمائهم ليتسنى 

لهـم مراجعة مواقـع الرشكة 

لتسلم مستحقاتهم املالية. 
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اعتـذر  الـزوراء:  متابعـة  بغـداد/ 
منتخـب اذربيجـان عـن مواجهـة 
املنتخـب الوطنـي بسـبب انتشـار 
فـريوس كورونـا يف دولـة االمارات 

التي سيعسكر بها أسود الرافدين.
ويدخـل املنتخب الوطني بمعسـكر 
تدريبي خارجي يف مدينة دبي ضمن 
إطار تحضرياته للتصفيات املزدوجة 
وكأس   2022 ملونديـال  املؤهلـة 
آسـيا 2023 بني 12 و21 من شـهر 

شباط الجاري. يشـار اىل ان العراق 
خـاض مباراة ودية مع الكويت عىل 
ملعب جذع النخلة يف مدينة البرصة 
الرياضية األربعاء املايض وفاز فيها 
1-2 يف إطـار اسـتعدادات املنتخبني 
للتصفيات اآلسيوية املزدوجة. يذكر 
ان العراق يحتل صدارة مجموعته يف 
التصفيات االسـيوية التي تضم كل 
من ايـران والبحريـن وهونغ كونغ 

وكمبوديا.

بغداد/ متابعة الزوراء
حـدد االتحاد العراقـي بكرة اليد موعد نهائي بطولة الـدوري العراقي لكرة 

اليد للموسـم الحايل 2020-2021.وقال املنسـق االعالمي لالتحاد، حسـام 
عبـد الرضا: ان االتحاد العراقي لكرة اليد قرر إقامة املباراة النهائية للدوري 
العراقي لكرة اليد للموسم 2020-2021 خالل شهر اذار املقبل“.واوضح ان 
”النهائي سـيقام بني فريقي الجيش والرشطة يف بغداد يوم االحد املصادف 
الثالـث من شـهر اذار“. مشـرياً اىل ان ”اللقاء سـقام مـن دون جمهور“.

ويف سـياق منفصل، اعلن االتحـاد العراقي بكرة اليد خطـة لتطوير اللعبة 
وتوسـيع انتشـارها.وقال رئيس االتحاد العراقي لكرة اليد محمد االعرجي 
ان ”اتحاد اليد وضع خطة لتوسيع انتشار اللعبة وتطويرها، حيث ستكون 
اسـماء املدربني واملراكز التدريبية محط متابعة واهتمام من قبل االتحاد“.
واوضح انه ”يف ضوء النجاح الذي سـتالقيه هذه الخطة سـيتم فتح وجبة 
ثانيـة من املراكز يف املحافظات التي لم يتم فتح مراكز فيها كدياىل وكركوك 

واربيل واالنبار، وعدد من املدن واالقضية التي تنشط فيها اللعبة“.

الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com
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بغداد/ متابعة الزوراء

اصـدر االتحاد العراقي لكرة السـلة عقوبـة بحق مرشف فريق الرشطـة عباس خضري  
بسبب ترصيحاته االخرية يف احد الربامج التلفزيونية.

وذكر مصدر من اتحاد كرة السلة إن «العقوبة كانت بعد ان رفض مرشف فريق الرشطة 
الحضـور اىل االتحاد للتحقيق معه».واضاف املصدر أن «هناك أمرا اداريا صدر بتشـكيل 
لجنة تحقق بحق مدير فريق نادي الرشطة بكرة السـلة (عباس خضري) حول ادعاءاته 
وترصيحاتـه غري الالئقة يف القنـوات التلفزيونية، وعدم تلبية دعوة االتحاد بالحضور اىل 
مقـر االتحاد.وقرر االتحاد بذلك حرمان مدير الفريـق عباس خضري من مرافقة الفريق 

خمس مباريات يف املرحلة الثانية من الدوري للموسم الحايل.

ãºcÎ@ã–ñc

>Áaç„@ojqc@ıbõ‘€aÎ@ÊÏ‡õfl@Òãÿ€a@Üb•a@Úébˆãi@åÏœ@ZÜÏ»èfl

ÚÓöbÌã€a@pbèé˚æa@…Óª@¿@b‰‹r∫@¸@áÌç€a@áÓ€Î@Z@ÚÌÏßa@ÒäaÜg

بغـداد/ محمـد حمـدي

تفقد وزير الشـباب والرياضة، عدنان درجال، مجمع  الشـعب الدويل يف 
جولة عمل خاصة أكد خاللها أن وزارة الشباب والرياضة سترشع خالل 
املـدة القليلة املقبلـة، وبالتعاون مع إحدى الجهـات الراعية من القطاع 

الخـاص وعـىل وفق ما خططنـا له، بتحويـل املنطقة املحيطـة بملعب 
الشـعب الـدويل إىل مسـاحات خرضاء تضـم مالعب للتنـس التي وصل 
العمل فيها اىل مراحل متقدمة من اجل افتتاحها قريبا، فضالً عن  إنشاء 
مالعب لالسكواش، ومطاعم وكافيرتيات للرياضيني والعوائل التي ترتاد 
املـكان الذي سـيكون رياضياً وترفيهًيا ومتاًحا للجميع. وأشـار درجال 
إىل: أن  مسبح الشعب األوملبي سيشهد عملية تأهيل كبرية بالشكل الذي 
يعيـد إليه رونقه وجاهزيتـه للعمل مرة أخرى  عىل أكمل وجه، بما يليق 
بإسم وعراقة ملعب الشـعب الدويل كونه احد الرصوح الرياضية املهمة 
ونسعى لظهوره بصورة رائعة مع جميع املناطق املحيطة به. مؤكدا: ان 
املنطقة برمتها سـتتحول إىل وجهة رياضية سـياحية جاذبة، بتصاميم 

وطراز  عاملي كما هو الحال يف جميع املرافق الرياضية الكربى.

@ám7é@Ô€Îá€a@k»ì€a@…‡™@ZfibuäÜ
@ÒáÌáu@ÚÓËÓœãm@ÚÓöbÌä@Ú‹y

ıbnì€a@Ïmb◊7fl@¿@pb‘–ñ@t˝q@‚aãig@Âfl@l6‘Ì@Új‹�€a

بغداد/ متابعة الزوراء
اكد الرئيس السـابق لالتحاد العراقي 
لكرة القدم، عبد الخالق مسـعود، انه 
لو رشـح لقيادة كـرة القدم من جديد 
فـإن الفـوز مضمـون يف االنتخابـات 
املقبلة. وقال عبد الخالق مسـعود انه 
”ال ينوي العـودة مرة أخرى اىل العمل 
يف اتحـاد كـرة القدم بسـبب الفوىض 

العارمة التي تشـهدها كـرة القدم يف 
العـراق“. مبينـا انـه ”تعـرض ألمور 
تركت أثرها عىل وضعه النفيس والعام 
رغم انه خدم الكرة العراقية بكل تفان 

وإخالص“.
وبني مسـعود؛ الرئيس السابق التحاد 
الكـرة: ان ”القضـاء العراقـي اثبـت 
نزاهتـي بعد ان كشـف مـن وصفهم 

بـ“شـهود الزور“ ضد أعضاء االتحاد 
السابق يف قضية أخذت منحى خاطئاً 
ليثبـت القانون املحيل والـدويل بعدها 
بـأن االتحاد السـابق كان يسـري عىل 
نهـج صحيح وفـق النظام األسـايس 
لعـام 2017 الـذي سـُيعتمد ايضـا يف 
االنتخابـات املقبلـة تطبيقـاً لنظـام 

االتحاد الدويل لكرة القدم“.

بغداد/ الزوراء
دعـت الهيئة االدارية لنـادي القوة الجوية 
الرياضيـة  املؤسسـات  جميـع  الريـايض 
وغـري الرياضيـة بعدم التعامل مع السـيد 
وليـد الزيـدي كونه اليمثـل النـادي وانما 
يمثل نفسه فقط.وأضافت الهيئة االدارية 
للنادي: ان الزيدي والذي تسلم مهام نائب 
رئيـس نـادي القـوة الجويـة الريايض يف 
السـنوات املاضية ال يمتلـك اي تخويل من 
ادارة النادي بخصوص تواجده يف اي محفل 
سواء كان رياضيا أو غري ريايض،سيما أنه 

خرس يف انتخابـات الهيئة االدارية الجديدة  
التي جرت شهر ايلول من العام املايض.

وبينـت االدارة: أن الكابتـن عـيل زغري هو 
ممثل نادي القوة الجوية الريايض يف اتحاد 
الكـرة ووزارة الشـباب واللجنـة االوملبية 
الوطنيـة العراقيـة. مضيفة أنهـا فاتحت 
الهيئة التطبيعية ووزارة الشباب والرياضة 
واللجنـة األوملبيـة الوطنيـة العراقية بذلك 

املوضوع.
ويف سـياق منفصل، أبدى املدرب املسـاعد 
لفريق القوة الجوية، جاسـم محمد غالم، 

أداء  يف  الفنـي  االسـتقرار  مـن  ارتياحـه 
الفريـق، بعـد فوزه عىل النفـط (1-4)، يف 
الجولة السادسة عرشة.وقال غالم ”القوة 
الجوية يسـري بخطوات واثقـة يف الدوري، 
والفـوز عـىل النفـط أكـد مدى اسـتقرار 
الفريـق، نطمـح ملواصلـة مسـارنا حتى 
نهايـة املرحلـة األوىل ثـم ترتيـب خطوط 
الفريـق بشـكل أفضل“.وأضـاف: ”نحـن 
بحالة اسـتقرار فني تحـت إرشاف املدرب 
القديـر أيوب أوديشـو، رغـم أن اإلصابات 
املتكررة تؤثر بني الحني واآلخر عىل الفريق 

لكن القوة الجوية يؤدي املطلوب يف جميع 
األحوال“.

وتابع: ”املسـتوى الفنـي واألداء الرائع يف 
مواجهـة النفـط منحنا فرصة التسـجيل 
والتقدم بأربعة أهداف كانت قابلة للزيادة، 
وهذا املسـتوى يف التسـجيل مهـم جدا من 
أجل السـعي نحو لقب الدوري“.يشـار إىل 
أن القـوة الجويـة يتصدر ترتيـب الدوري 

املمتاز برصيد 32 نقطة.
ومن جهة اخرى اظهرت الفحوص الطبية 
اصابة موهبة نـادي القوة الجوية، محمد 

قاسم نصيف، اصابة بالرباط الصليبي.
وقـال عضـو الهيئة االدارية للنـادي هيثم 
كاظـم ان ”الالعـب محمد قاسـم نصيف، 
وصـل اىل لبنـان إلجراء الفحـوص الطبية 
والتأكد من اصابته“.واوضح ان ”الفحوص 
الطبية أثبتت عن تعرض الالعب إىل قطع يف 
الربـاط الصليبي، وحاجة الالعب إىل اجراء 
عملية جراحية خالل األيام املقبلة، وبالتايل 
سـيغيب الالعـب لفـرتة طويلة“.يذكر ان 
نصيـف تعـرض لالصابـة خـالل مبـاراة 

الفريق قبل املاضية امام الرشطة.

bÓée@’z‹fl@¿@@µj«˝€a@ıbÉé@Û‹«@ÂÁaäcÎ@k„buc@µœ60@Úub¢@ëäaÏ‰€a
@@@@@@@@@@@…fl@Úyaãó€a@sÌáyÎ@›ìÓ‰í@Ôöaä

بغداد / انتصار الرساج
أكد رايض شنيشـل، املديـر الفني 
لنادي الزوراء الريايض، ان تسنمه 
مهمة تدريب الفريق منحته جرعة 
من التفاعل بأن االمور تجري عىل 
ما يـرام ملعالجـة احـوال الزوراء 
الفنيـة كونـه من الفـرق الكبرية 
التـي تمـرض وال تمـوت، وتظـل 
مطالبة بتحقيـق اللقب بدعم من 

جمهورها العريض.
وقال شنيشل يف ترصيح َخص به 
صحيفة الـزوراء : بعد ميض عدة 
جوالت من الـدوري، فإن الصورة 
بـدأت تتوضـح اكثـر لتشـخيص 
نقاط القوة والضعف، وما يحتاجه 
يف الفرتة املقبلة من أجل املنافسة 
عىل لقب الـدوري وعبـور مباراة 
امللحق اآلسيوي عىل حساب فريق 

الوحدة اإلماراتي.
وأضاف: بدأت نتائجنا بالتحسـن 
بعـد ان ادرك الالعبـون صعوبـة 
املوقـف، وأنهم مع فريـق بحجم 
الزوراء، فال بد من بذل جهود اكرب 
من اجل الحفاظ عىل اسم وتاريخ 
الفريق، اضافة اىل محاولة االدارة 
توفري كل مستلزمات إنجاح املهمة 
وخاصـة دفعـات عقـود الالعبني 

لحثهم عىل تقديم أفضل عطاء.

@fiÏ‹®a@›õœc@=‰u˛a
اىل  بحاجـة  الـزوراء  واوضـح: 
محرتفـني اجانـب فقط، ولسـنا 
بحاجة ألي العب محيل، وشخصيا 
لـم أتكلم مـع اي العـب محيل يف 
الوقت الحارض، وكل ما شـياع يف 
التواصـل االجتماعي هو  مواقـع 

عار عن الصحة.
واشـار اىل ان: ما ينقصنا كالعبني 
لتدعيـم  فقـط  اثنـني  محرتفـني 
الفريق للفرتة املقبلة بحكم تواجد 
الـزوراء يف ملحق أبطال اسـيا مع 
الـذي  اإلماراتـي  الوحـدة  فريـق 
بإمكانيات  يملك العبني محرتفني 

راقيـة، ويضم الكثري من  املحليني 
الجيديـن، ولكن هـذا ال يقلل من 
قيمة ومسـتوى العبينا وقدرتهم 
عىل املنافسة لتحقيق نتيجة جيدة 
تمكنهم من العبور للدور الالحق.

وفيمـا يخـص دخـول الجماهري 
للمالعـب وتأثريها عىل مسـتوى 
الفـرق والالعبني، ذكر شنيشـل: 
اضـم صوتي مع املطالبني بدخول 
نسـبي للجماهري بهـدف مؤازرة 
انديتهـا، الن الفـرق الجماهريية 
اعتادت عىل اللعب امام جماهريها 
وتمتلـك حافـزا كبريا عـىل تقديم 
أفضـل العطاء، فغيـاب الجمهور 
اثر سلبا عىل اغلب األندية، وأنا عىل 
ثقة ان مستوى الفرق سيتصاعد 

بشـكل كبري ملا للجمهور من دور 
يف رفـع معنويات الالعبـني إذا ما 

عاد مجددا للمدرجات.  

k«˝€a@ıb�«@
وتنـاول مدرب الـزوراء موضوعة 
الدعـم املقـدم مـن إدارة النـادي 
لالعبـني والـكادر الفنـي، بقوله: 
جهدهـا  قصـارى  االدارة  بذلـت 
التـي  املسـتلزمات  كل  لتأمـني 
يحتاجها الفريق مـن اجل تقديم 
أفضـل وارقـى املسـتويات، كمـا 
اوعزت وزارة النقل بإطالق األموال 
ملسـاعدة النادي وتقديـم الحوافز 
لالعبـني أي بقـدر انفاقـك تحقق 
مـرادك من النتائـج، فالالعب يعد 
كرة القـدم مصدر رزقـه الوحيد، 

فكلما كنت سـخيا معـه بالعطاء 
يبادلك العطاء بسـخاء اكرب داخل 

املستطيل األخرض.

läáæa@ÚjÓÁ
وعـن تزايد ظاهـرة اقالة املدربني 
ان  أكـد:  العراقـي،  الـدوري  يف 
ادارات األنديـة هـي مـن تتحمـل 
هـذا املوضـوع كونهـا املسـؤولة 
عـن اختيـار املدربـني، وان عـدم 
اسـتقرار فرقهـا وسـوء نتائجها 
هـو مصـري حتمـي لتخبطهـا يف 
عملهـا وخططهـا قصـرية االمد، 
اضافة اىل ضعف املدربني أنفسهم 
وعدم وضعهـم رشوطا خاصة يف 
بنـود عقدهـم لحمايـة مكانتهم 
ووضعهـم مـع الفريـق، كمـا ان 

تسقيط املدربني فيما بينهم اسهم 
يف اقالة البعض منهم، مع احرتامي 
واعتزازي بالجميـع، ولهذا فال بد 
ان يقـوم االتحـاد العراقي بوضع 
الرشوط والضوابط للحد من هذه 
الظاهرة غري الصحية، واهم هذه 
الرشوط هو عدم السماح للمدرب 
املقال بالعمل يف املوسم نفسه مع 
اي مـن األندية االخـرى، الن تنقل 
املدربني املستمر بني األندية خالل 
املوسم الواحد يسقط هيبة املدرب 

ويضّيع قيمته.

@Új»ñ@Ú‡Ëfl
واختتـم رايض شنيشـل حديثه 
بالقـول: ان مواجهـة الـزوراء 
امام نادي الوحـدة اإلماراتي ال 

تخلو مـن الصعوبـة برغم اننا 
أوكلنـا مهمـة تحليـل الفريـق 
ومعرفة نقـاط القوة والضعف 
اىل الكابتـن عبـد االمـري ناجي، 
املحلـل الفنـي لفريق الـزوراء، 
ومن املؤكد ان الوحدة اإلماراتي 
ونقـاط  وقـوي  كبـري  فريـق 
قوتـه تكمن يف نوعيـة الالعبني 
املحرتفني، فقيمة عقد محرتف 
واحـد يعـادل ميزانيـة أي نـاٍد 
عراقـي، لكن هـذا ال يمنع من 
وضـع فلسـفة جديـدة لقيادة 
فريـق كبري مثل الـزوراء يمتلك 
العبني كبارا وقادرا عىل الخروج 
اىل  والعبـور  إيجابيـة  بنتيجـة 

املرحلة املقبلة إن شاء الله .

بغداد/ متابعة الزوراء

اقـرتب نـادي الطلبـة الريـايض مـن إبـرام ثـالث صفقات، 

بضـم ثنائي أفريقي وحـارس مرمى محيل، خـالل املريكاتو 

الشتوي.

وقال بهاء كاظم، املدرب املساعد للطلبة: ”النادي اتفق بشكل 

نهائي مـع حارس مرمى دهـوك، دولفان مهـدي، لتعويض 

رحيل أمجد رحيم“.

وأضـاف ”الجهـاز الفني أكمـل صفقة مهاجـم محرتف من 

مايل، وهناك صفقة أفريقية أخرى لالعب يجيد اللعب يف قلب 

الدفاع“.

وأشـار إىل“ أن الحظ لم يحالف الفريق يف مواجهة امليناء التي 

خرسها بهدف دون رد، بسـبب إضاعة عدد كبري من الفرص 

السهلة.

يشـار إىل أن الطلبة تراجع للمركز السـابع عـرش يف الدوري 

العراقي املمتاز برصيد 15 نقطة، بعد الخسارة أمام امليناء.

ويف سـياق منفصـل، أعلن العـب الطلبة، عيل قاسـم، التمرد 

عـىل ناديه، وانقطع عن حضور التدريبات، اعرتاضا عىل عدم 

تسديد مستحقاته املالية.

وقـال مصدر مقرب من النادي إن الالعب طالب إدارة النادي، 

بمنحـه بطاقـة االسـتغناء مقابل التنـازل عن مسـتحقاته 

املالية، لكن اإلدارة رفضت طلبه، وهو ما دفعه لإلرضاب التام 

عن التدريبات.

وأضـاف: أن قاسـم يراهن عىل قـرار االتحـاد العراقي، الذي 

يقـيض بأحقية إنهاء الالعب عقده، يف حال اسـتمر ملدة ثالثة 

أشهر مع أي فريق، دون تسلم مستحقاته املالية.

وأشـار املصـدر إىل: أن الالعـب سـيتقدم بشـكوى إىل الهيئة 

التطبيعية، وإن اقتضت الرضورة قد يلجأ إىل االتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم.

يذكـر أن الطلبة يمر بأزمة مالية خانقة، أثرت عىل نتائجه يف 

الدوري املمتاز.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عقـد االتحـادان العراقي واالسـيوي 
يف  اجتماعـا  الرياضيـة  للصحافـة 
البرصة تم فيـه التباحث حول كيفية 
تطوير عمـل االتحاد ومواكبة التطور 
الحاصـل يف مختلـف وسـائل االعالم 
االتحـاد  رئيـس  سـعادة  بحضـور 
االسـيوي سـطام السـهيل والدكتور 
عدنان لفتة نائب رئيس االتحاد العراقي للصحافة الرياضية، والزميل سيف 
املالكـي االمني العام املسـاعد عضو لجنة العالقات وتـم االتفاق فيه عىل ما 

يأتي:
1 - يقدم االتحاد االسـيوي كل جهوده وخرباتـه يف دعم العراق بحق تنظيم 
بطولة خليجي 25 ومختلف االستحقاقات الرياضية واالستعداد لفتح افاق 

التعاون واملشاركة يف جميع االنشطة التي تقام يف العراق . 
2 - يقـوم االتحاد االسـيوي للصحافـة الرياضية، وبالتنسـيق مع االتحاد 
العراقـي، بتنظيم رحلـة صحفية للزمالء الصحفيني الرياضيني االسـيويني 
اىل العراق لغرض اطالعهم عىل اسـتعدادات وجاهزية العراق العالية لتنظيم 

خليجي 25 .
3 - ينظـم االتحاد االسـيوي للصحافة الرياضية ورشـة عمـل يف محافظة 
البـرصة خالل شـهر ايار املقبـل  للصحفيني الرياضيني العراقيني الشـباب 

ويحارض فيها محارض اسيوي.
4 - يقيم االتحاد االسـيوي ورشـة عمـل للصحفيني املتخصصني بالشـأن 
الريايض يف العراق نهاية العام 2021 حول اخر التطورات يف العمل الصحفي 

الريايض وأحدث االساليب يف صياغة الرسالة املوجهة اىل الجمهور.   
5 - مشـاركة الصحفيـني الرياضيـني العراقيني يف مختلف انشـطة االتحاد 

االسيوي بما يوازي ثقل العراق ومكانته وتأثري اعالمه الريايض.



جريزمـان،  أنطـوان  الفرنـيس  قـال 
مهاجـم برشـلونة، إن الجميـع داخل 
الفريـق ”يسـتمتع بوجـود ليـو مييس، 
األسطورة“، وذلك عقب االنتصار الثمني 
عىل أتلتيك بيلباو (2 - 1)، ضمن الجولة 
الـ21 لليجا. وأضـاف جريزمان، خالل 
اللقاء،  ترصيحـات تليفزيونيـة عقـب 
الـذي احتضنه ملعب (كامب نو): ”تتبقى 

مباريات كثرية، وعلينا التفكري يف أنفسنا، 
ومحاولة الفوز بجميع املواجهات املتبقية، 
ولننتظر بعدها ما سيحدث“.وعن طريقة 
احتفاله بالهدف الثاني، يف شـباك الفريق 
الباسـكي، أجاب بأنهم ”فريـق جماعي، 
والبعض يشارك، ويف أوقات أخرى ال، لكن 
الجميع جزء من االنتصار“. واختتم النجم 
الفرنيس حديثه، بالثناء عىل أداء مواطنه، 

عثمـان ديمبـيل، حيث قال عنـه إنه ”يمر 
بفرتة طيبة للغاية، ويبـذل مجهودا كبريا 
خـارج امللعـب، ويعتنـي بنفسـه كثريا“.

وقفـز رفـاق ميـيس بفضـل هـذا الفوز، 
للمركـز الثاني يف الليجا، برصيد 40 نقطة 
بالتسـاوي مع ريال مدريد، لكن األفضلية 
للبلوجرانـا بفـارق األهـداف، مـع مباراة 

مؤجلة لكل فريق.

يرغـب برنـدان رودجـرز مدرب ليسـرت 
سـيتي، يف التعاقـد مـع العب وسـط 
قبل انتهاء فرتة االنتقاالت الشـتوية 
الحالية. ويسعى ليسرت الذي تراجع 
إىل املركـز الرابع بـني فرق الدوري 
بعـد الهزيمة 3 - 1 أمـام ضيفه 
ليـدز يونايتـد لتعزيز تشـكيلته 
الوسـط  العـب  رحيـل  بعـد 
ديمـاراي جـراي وانضمامه إىل 
بايـر ليفركـوزن األملاني. كما 
يغيـب عـن تشـكيلة الفريق 
بسبب اإلصابة دينيس برايت 

وويلفريد نديدي.

بعد  الدوري  ليتصدر  باريس سان جريمان  تعّثر  ليل  استغل 
الجولة  لحساب  رد  دون  بهدف  ديجون  ضيفه  عىل  فوزه 

الثانية والعرشين من الدوري الفرنيس.
يوسف  الرتكي  نجمه  توقيع  حمل  الوحيد  املباراة  هدف 
48 نقطة يف  إىل  29، رافعا رصيد فريقه  الدقيقة  يازيجي يف 

الصدارة.
وكان لوريان صاحب املركز الثامن عرش فّجر يف وقت سابق 
مفاجأة كبرية بإسقاطه باريس سان جريمان حامل اللقب 3 
- 2 محلقا به الهزيمة األوىل بقيادة مدربه الجديد األرجنتيني 
عىل  الخامس  فوزه  موناكو  وحقق  بوتشيتينو.  ماوريسيو 

التوايل بفوزه عىل نانت 2 - 1، لينتزع 
ثالث نقاط أعادته إىل املركز الرابع.

ماريبان  غيريمو  التشييل  وسجل 
 (61) فوالند  كيفن  واألملاني   (45)
رينو  والبلجيكي  موناكو،  هديف 

إدمون (83) هدف نانت.
نقطة،   42 إىل  رصيده  موناكو  ورفع 

بفارق ثالث نقاط خلف سان جريمان، 
املباراة  أكمل  الذي  نانت  تراجع  فيما 

طرد  اثر   73 الدقيقة  منذ  العبني  بعرشة 
السابع  املركز  إىل  بالوا،  نيكوالس  مدافعه 

مواصال  نقطة   18 برصيد  عرش 
فوز  أي  تحقيق  يف  فشله 

الجديد  مدربه  بقيادة 
ريمون دومينيك.

أخرى،  مباريات  ويف 
بريست  عىل  متز  فاز 
عىل  ورينس   ،2  -  4
 1 سرتاسبورغ 
عىل  وأنجيه  -صفر، 

نيم 3 - 1.

توصل ليفربول التفاق لضم بن ديفيز مدافع بريستون نورث إند، املنتمي لدوري 
الدرجة الثانية اإلنجليزي، يف ظل إصابة العديد من العبي الخط الخلفي. وقالت 
إىل بريستون حوايل مليوني جنيه  إن ليفربول سيدفع  شبكة سكاي سبورتس، 
إسرتليني (2.74 مليون دوالر) لضم الالعب البالغ عمره 25 عاما، والذي ينتهي 
االنتقاالت  أيام  آخر  يف  الصفقة  إتمام  املنتظر  ومن  حزيران.  يونيو/  يف  عقده 
الشتوية، أمس االثنني. وسينتقل سيب فان دن بريج مدافع ليفربول إىل بريستون، 
عىل سبيل اإلعارة حتى نهاية 
ويفتقد  الجاري.  املوسم 
ليفربول ثنائي الدفاع فريجيل 
فان دايك وجو جوميز لفرتة 
لرضبة  وتعرض  طويلة، 
جديدة بإصابة جويل ماتيب 
يف أربطة الكاحل خالل الفوز 
3 - 1 عىل توتنهام هوتسبري، 
واضطر  املايض.  األسبوع 
يورجن كلوب مدرب ليفربول 
الوسط  ثنائي  إرشاك  إىل 
فابينيو وجوردان هندرسون 
يف مركز قلب الدفاع يف كثري من املباريات هذا املوسم إىل جانب االعتماد عىل بعض 
الالعبني الشبان.وأرشك ليفربول هندرسون وزميله ناثانييل فيليبس (23 عاما) 
كقلبي دفاع خالل الفوز 3 - 1 عىل وست هام يونايتد أول أمس األحد، ليتقدم إىل 

املركز الثالث، قبل أن يستضيف برايتون آند هوف ألبيون غدا األربعاء.
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استمرت معاناة فريق توتنهام اللندني وتكبد هزيمة ثانية عىل 
التوايل عقب خسارته أمام مستضيفه برايتون بهدف دون رد يف 
ختام املرحلة الحادية والعرشين من الدوري اإلنكليزي املمتاز.

وأحرز املهاجم البلجيكي لياندرو تروسار هدف الفوز لربايتون 
يف الدقيقة 17 فرفع رصيد فريقه إىل 21 نقطة يف املركز السابع 
عـرش بينمـا تجمـد رصيد توتنهـام عنـد 33 نقطـة يف املركز 

السادس.
وهـذا هـو الفوز الرابـع فقط لربايتـون هذا املوسـم مقابل 9 
تعادالت و8 هزائم فيما لقي السبريز خسارته الخامسة مقابل 

6 تعادالت و9 انتصارات.
وكان ليفربول فاز عىل توتنهـام املرحلة املاضية بثالثة أهداف 
مقابـل هـدف، علماً بأن الفريـق اللندني يعاني بشـدة مؤخراً 
إذ انتـرص ثـالث مرات فقـط يف آخـر 10 مباريـات خاضها يف 

املسابقة.

اسـتعاَد روما املركز الثالث من يوفنتوس بفوزه الكبري عىل 
ضيفه فريونـا 3 - 1 يف ختام املرحلـة العرشين من الدوري 

االيطايل لكرة القدم.
وحسـم روما نتيجة املباراة يف نصف الساعة األوىل بتسجيله 
األهـداف الثالثة عـرب جانلـوكا مانشـيني (20) واألرميني 

هنريخ مخيتاريان (22) واإلسباني بورخا مايورال .(29) 
وسـجل الضيوف هدفا يف الشوط الثاني عرب الغامبي إبريما 

كويل .(62) 
ورفـع روما رصيده اىل 40 نقطة مقابل 39 ليوفنتوس الذي 

يملك مباراة مؤجلة ضد نابويل.

حقـق برشـلونة فـوزاً مسـتحقاً عـىل 
ضيفه أتلتيـك بلباو 2 - 1 يف الجولة 21 

من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وسجل كل من األرجنتيني ليونيل مييس 
(20) والفرنيس أنطوان غريزمان (74) 
هديف برشلونة فيما جاء هدف الضيوف 
الوحيـد بواسـطة جوردي ألبـا خطأ يف 

مرماه يف الدقيقة 49.
وبعد أن دّون الهدف األول للبالوغرانا من 
مخالفة مبارشة نفذت بدقة عالية، بات 
الفريق الباسـكي أكثر الفرق يف الدوري 
اإلسـباني التـي يسـجل فيها السـاحر 

األرجنتيني برصيد 18 هدفاً.
التاريـخ  كتابـة  الربغـوث  ويواصـل 
بوصولـه للهـدف 650 مع برشـلونة يف 

مختلف املسابقات (755 مباراة).
وبات برشـلونة يف مركز الوصافة بـ40 
نقطة وبفارق األهداف عن ريال مدريد، 
الثالث، يف املقابل يأتي بلباو يف املركز 11 

بـ24 نقطة.
التسـجيل  يفتتـح  أن  برشـلونة  وكاد 
مبكـراً، وتحديداً يف الدقيقة الخامسـة، 
بعد تمريرة بينية من غريزمان إىل مييس 
الذي انفرد بالحارس، لكن األخري تمكن 

من إبعادها.

وكاد مييس أن يسجل مجدداً يف الدقيقة 
14، بعـد تسـديدة قوية من البوسـني 
مرياليـم بيانيتـش مـن خـارج منطقة 
بصـدره  األرجنتينـي  حولهـا  الجـزاء، 
نحـو املرمـى، لكنهـا علـت العارضـة 

بميليمرتات.
وكانـت الثالثـة ثابتـة. عندمـا حصـل 
الفريـق الكاتالونـي عـىل خطـأ خارج 
املنطقـة، انـربى لـه مييس وسـدد كرة 
قويـة متقنة يف أقـىص الزاوية اليرسى 

األول  الهـدف  عـن  معلنـاً  للحـارس، 
لربشلونة .(20) 

ويف الدقيقـة 45، شـهدت املبـاراة لعبة 
رائعة بعد مجهود فـردي من الهولندي 
فرانكـي دي يونغ، حني انطلـق بالكرة 

مـن منتصـف امللعـب ولعبهـا عرضية 
زاحفـة خارج املنطقة، تركها غريزمان 
ملييس الـذي حولهـا إىل الفرنيس عثمان 

ديمبييل فسددها فوق العارضة.
ومع بداية الشـوط الثانـي، أدرك بلباو 
بالنـريان   ،49 الدقيقـة  يف  التعـادل 
الصديقـة عندما حاول املدافع ألبا ابعاد 
كرة عرضية فسددها عن طريق الخطأ 

يف شباك فريقه.
وأهـدر بيانيتش فرصة تعزيـز التقدم، 
حينمـا تمكن حـارس بلباو مـن إبعاد 
رأسـيته بعد عرضية مـن غريزمان، إىل 

ركنية .(57) 
لكـن برشـلونة تمكن من إحـراز هدف 
الفـوز يف الدقيقـة 74، إذ مـرر ديمبييل 
كـرة بينية إىل أوسـكار مينغيسـا الذي 
اخرتق من الجهة اليمنى، ولعب عرضية 

حولها غريزمان يف الشباك.
وسنحت الفرصة أللبا لتعويض الخطأ، 
عندما هيأ له مييس كرة داخل املنطقة، 
سـددها برعونـة بـني يـدي الحـارس 

 (90+3).
مواجهـة  انتهـت  أخـرى،  مبـاراة  ويف 
بالتعـادل  غرناطـة مـع سـلتا فيغـو 

السلبي.

بعد بدايـة ناجحة لكأس اتحـاد املحرتفني للتنس 
للفرق يف 2020، سـتنطلق نسخة هذا العام وسط 
قيـود أكرب، وبعدد أقل من املشـاركني، يف ملبورن، 
بينما سـيحاول نوفـاك ديوكوفيتش قيادة رصبيا 
لبدايـة ناجحـة أمـام كنـدا، يف رحلة الدفـاع عن 

اللقب.
وأقيمت نسـخة العام املايض بمشاركة 24 فريقا 
يف العديـد مـن مالعب أسـرتاليا، لكن منافسـات 
هـذا العام ستشـهد 12 فريقا فقط وسـتقام كل 
املباريـات يف ملبـورن بـارك بسـبب فـرض قيود 

صارمة الحتواء كوفيد- 19.
وسـتبلغ نسبة حضور املشـجعني %25 من سعة 

امللعب بحد أقىص.
ورغم ذلك ستعكس املسابقة شكل بطولة أسرتاليا 
التي تنطلق األسـبوع املقبل، حيث سـيمثل أغلب 
الالعبـني الرجـال البارزين بالدهـم يف كأس اتحاد 
املحرتفني بعد قضاء فـرتة العزل اإللزامي ملدة 14 

يوما.
وكان ديوكوفيتـش، الـذي لـم يخـرس يف ثمانـي 
مباريـات باملسـابقة، مبدعـا العام املـايض وقاد 
رصبيـا للفـوز 2 - 1 عـىل إسـبانيا يف النهائـي، 
وتضمـن ذلـك التفـوق عـىل رافائيل نـادال دون 

خسارة أي مجموعة.

ولن تكون مهمة املصنف األول عامليا سـهلة حيث 
سـيواجه الكندي الواعد دينيس شـابوفالوف عىل 
ملعـب رود ليفر ضمن منافسـات املجموعة األوىل 

يف إعادة لصدام العام املايض يف دور الثمانية.
ونجـح شـابوفالوف (21 عامـا) الـذي يرشـحه 
األربـع  البطـوالت  يف  النجـاح  لتحقيـق  البعـض 

الكـربى، يف الوصـول مـع ديوكوفيتش إىل شـوط 
فاصل باملجموعة الثالثة العام املايض وسـيحاول 
أن يعرف إذا ما كان قلص الفارق يف املسـتوى مع 

العمالق الرصبي.
وسـيظهر نادال يف املرحلة املسـائية يف ملعب رود 
ليفـر عندما يواجه أليكـس دي مينو، الذي يحمل 

آمال أصحـاب األرض، بعد عام واحـد من التفوق 
عىل الالعب األسـرتايل 4 - 6 و7 - 5 و6 - 1 يف قبل 

النهائي.
وقال نادال عن مباراة املجموعة الثانية: ”سنحاول 

أن نقدم عرضا قويا للمشجعني“.
وأضاف البطل اإلسـباني: ”بالنسبة لبعض الناس 
التي تعانـي يف منازلها، سـنحاول أن نقدم وجبة 

ممتعة لهم“.
وسيشـارك دومينيـك ثيم، بطل أمريـكا املفتوحة 
الـذي كاد أن يتفـوق عـىل ديوكوفيتـش يف نهائي 
بطولة أسـرتاليا املفتوحـة العام املـايض، لتمثيل 
النمسـا خالل مواجهـة اإليطايل ماتيـو بريتيني، 
املصنف العارش عامليا، ضمن منافسات املجموعة 

الثالثة.
أما دانييل ميدفيديف املصنف الرابع عامليا فسيقود 
الفريق الرويس القوي مع أندريه روبليف وسـيبدأ 
مسـريته أمـام األرجنتيني دييجو شـوارتزمان يف 

املجموعة الرابعة.
وستظهر أملانيا واليونان وفرنسا واليابان يوم غد 

األربعاء.
وسيقود ألكسـندر زفرييف املصنف السابع عامليا 
الفريق األملاني وسـيبدأ مشـواره يف املسابقة أمام 

شابوفالوف يوم غد األربعاء.
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بريوت/متابعة الزوراء:

مّر أكثر من أسبوع عىل إعالن وزارة 
اإلعـالم، ومعهـا النقابـات املعنيـة 
بالعمل الصحفي يف لبنان، عن انضام 
الجسم اإلعالمي إىل الفئات املَشمولة 
بأولوّية تلقـي لقاح فريوس كورونا 
املُنتَظر وصول الدفعِة األوىل منه بني 
منتصف ونهاية شهر فرباير/شباط 
الصحفيـني  الحـايل. وتوّجـب عـىل 
تقديم طلب إىل هذه النقابات إلدراج 
أسـمائهم عىل قائمة الحاصلني عىل 

اللقاح.
مختلفـة  مواقـف  أثـار  اإلعـالن 
وبـني  اللبنانيـني  بـني  ومتضاربـة 
الصحفيني أنفسـهم، حـول تلقيهم 
التطعيم قبـل عّمال آخرين يعتربون 
من عمال الصفوف األمامية، كعمال 
خدمـات التوصيـل، وعمـال املتاجر 
األساسـية، إذ ال يزال غري واضح إن 
كانـوا سـيتلقون اللقـاح يف الدفعة 

األويل.
إلـيس مفـّرج  و تقـول الصحفيـة 
أنهـا حـال كحـال عـرشات الزمالء 
بنقابـات  ثقتهـا  فـإن  اآلخريـن، 
املحرريـن (العاملون يف املؤسسـات 
الصحفيـة)، والصحفيني (أصحاب 
الصحـف)، واملصوريـن، واملجلـس 
الوطنـي لإلعالم املرئي واملسـموع، 
تملـك  ال  كيانـات  ألنهـا  معدومـة 
رشعيـة تمثيلية للجسـم اإلعالمي. 
وتضيف عامـًال آخر مهمـاً يف إطار 

اعرتاضهـا، ذلك أن «الفئـات األكثر 
تعرّضـاً للمرض هـم الطاقم الطبي 
الذيـن  واألشـخاص  والتمريـيض، 
يعانون مـن أمراض مزمنـة، بينما 
الصحفيـني تجّنب اإلصابة  بإمكان 
االحتياطـات  وتعزيـز  بالفـريوس، 
لحمايـة  الوقائيـة  واإلجـراءات 
أنفسـهم». وتؤكـد أنهـا سـتنتظر 
أن يصبـَح اللقـاح متاحـاً ومتوفراً 
للجميع كـي تحصل عليـه، بمعنى 
أنهـا لـن تتقـّدم بـأي طلـب لتلقي 

اللقاح بصفتهـا الصحافية، فهناك 
عـىل حّد قولهـا «أشـخاص بحاجة 

إليه أكثر مّني».
عنهـا  تحـّدث  أخـرى  مخـاوف 
اللبناني حازم  الصحفـي والكاتـب 
األمني الـذي قال، إّن نقيب املحررين 
إليـه  أرسـل  القصيفـي  جوزيـف 
اسـتمارة اللقـاح لتعبئتهـا، وأبلغه 
األمـني رضورة أن يشمـل التطعيم 
العاملني يف موقع «درج» اإللكرتوني 
من محررين ومراسلني ومصّورين، 

فطلب منـه القصيفي إعـداد الئحة 
بأسـماء هؤالء وهو مـا حصل. هنا 
تفاجـأ األمني بأن النقيـب أبلغه أنه 
أرسـل الالئحـة اىل رئيـس املجلـس 
الوطني لإلعالم عبد الهادي محفوظ 
بطلب من وزيـرة اإلعالم يف حكومة 
ترصيـف األعمال منال عبـد الصمد 
ألن املواقـع اإللكرتونية من مهمات 
املجلس. «املواقـع اإللكرتونية باتت 
يف هـذه الحالـة ضحيـة محفـوظ، 
بعدما قّررت وزيرة اإلعالم املستقيلة 

(منال عبد الصمد) تسليمه سالمتنا 
من الفـريوس وبالتايل رقابنا» يقول 
األمني، مضيفـًا أّن «هذه الصالحية 
التـي منحـت لـه سـتكرس وصاية 
الـذي  لإلعـالم  الوطنـي  املجلـس 
تتقاسـمه قوى السلطة عىل املواقع 
اإللكرتونية، والـذي ال صلة أصالً له 

مهنية أو تقنية باملجال».
اعرتاض األمني هذا، سـببه األسايس 
مـن  معـنّي  الوطنـي  املجلـس  أن 
قبـل أركان السـلطة، عكـس نقابة 
اختلفنـا  «ولـو  التـي  املحرريـن 
معها وطالبنـا بتغيريهـا، لكن ذلك 
يحصـل وفـق األطـر الديمقراطيـة 
وعـرب االنتخابـات، فهي عـىل األقل 
هيئـة منتخبة ومعـرتف فيها، ليس 
كاملجلس الوطني لإلعالم... وخطوة 
وصايتـه عىل الصحافـة اإللكرتوني 
مـن شـأنها أن تعّزَز حتمـاً نفوذه، 
وتجعله بمثابة املسؤول عن القطاع 
وتفتح املجال واسـعاً أمام التوظيف 

السيايس لعملية التلقيح».
التوظيف السـيايس إذاً الذي يتحّكم 
اليوميـة يف  الحيـاة  بكـل مفاصـل 
لبنـان منذ عقـود، يقلـق صحفيني 
آخرين يف بريوت. اإلعالمية محاسن 
مرسل تطرح بدورها موضوع الثقة 
بالجهات التـي تدير عمليـة توزيع 
اللقاح، وال سيما عىل صعيد املجلس 
الوطنـي لإلعـالم «الـذي ال دور لـه 
سـوى التطبيـل للسـلطة والطبقة 

الحاكمـة واملصارف ورجال األعمال 
واملـال، وهو ُمـدار من قبـل القوى 
السياسـية، وملسـنا هـذا الخضوع 
أكثـر من أي وقٍت مىض مع انطالقة 
انتفاضـة ١٧ أكتوبر/ترشيـن األول 
٢٠٢٠ ويف كل املراحل السابقة، إذ لم 
يتحرّك املجلس عند التعرّض للجسم 
الصحفي، أو االعتداء عىل مراسـلني 
ومصورين وتوقيـف البعض منهم، 
عىل العكـس تماماً وقـف إىل جانب 
الطـرد والـرصف التعسـفي الـذي 
املؤسسـات  يف  العاملـني  طـاول 
اإلعالمية، واألمر نفسه يف ما يخّص 

نقابتي الصحافة واملحررين».
أن  مرسـل،  تـرى  ال  لذلـك،  وفقـاً 
الجهات املعنيـة يمكن ائتمانها عىل 
موضوع اللقاحات، و «الخوف يبقى 
مـن االنسـابية وغيـاب الشفافيـة 
يف عمليـة اختيـار الصحفيني الذين 
سـيتلقون اللقاح أوالً، من هنا كان 
لنقابـة  والطمـوح  دائمـاً  السـعي 
بديلـة تقف إىل جانـب الصحفيني يف 
كّل االسـتحقاقات وتتضامن معهم 
وتكـون صوتهم وظهرهـم واملدافع 
لكنهـا  وحقوقهـم».  عنهـم  األول 
تشـدد عـىل أنـه يجب وضع قسـم 
من الصحفيني عـىل القائمة األولية 
للحاصلني عـىل التطعيـم، وتحديداً 

املراسلني امليدانيني واملصّورين.
الصحفية عزة الحاج حسـن تحاول 
أن تكـون أكثر تفاؤالً مـن زمالئها، 

آملًة أن تكون العملية شفافة «رغم 
أن الثقة لألسـف مفقودة بالجهات 
املُنـاط بها الـدور، فهي لـم تتعامل 
مـع أي ملـف مرتبـط بالصحفيني 
بشفافية سـواء عىل صعيد مطالب 
أصحـاب املهنـة، أو مشاكلهـم، أو 
املالحقات التـي يتعرّضون لها وكل 
نقابـة أو مجلس يعمـل انطالقاً من 
توجهه السيايس، والجهة التي يتبع 
لها، ونتمنى لها إثبات العكس». من 
ناحية ثانيـة، تفّضل عزة، أن تكون 
األولوية الصحية هي املعيار الختيار 
األشـخاص الـذي لهـم حـق تلقـي 
العالج أوالً، سـواء كانـوا صحفيني 
ومنهـا  أخـرى،  قطاعـات  مـن  أو 
الفئات التي حّددتها منظمة الصحة 
العامليـة، لناحيـة الكبـار يف السـن، 
ومـن يعانون مـن أمـراض مزمنة، 
وغريهـم، وبالتـايل ال تحّبـذ عملية 

التمييز بني القطاعات.
وكـان لبنـان قـد خـرس ٤ عاملـني 
يف مجـال الصحافـة بعـد وفاتهـم 
بسـبب الفـريوس، وفـق مـا يؤكـد 
أمـني رس نقابـة املحرريـن، جورج 
شـاهني، مشرياً إىل أّن عدد املصابني 
بفريوس كورونا يف الجسم اإلعالمي 
كلّـه تخطى ٩٤ إصابـة. وكشف أن 
القائمة التـي رفعتها النقابة لوزارة 
اإلعـالم ضمـت أسـماء ٥٥٠ محرراً 
ومراسـًال صحفيـاً راغبـني بتلقـي 

اللقاح.

سيدني/ متابعة الزوراء:
 أعـّدت مجموعة مايكروسـوفت 
األمريكيـة «خطة بديلـة» يف حال 
نّفذت منافسـتها غوغل تهديدها 
بمغـادرة أسـرتاليا، إذا ما مضت 
إىل  الرامـي  كانـربا يف مرشوعهـا 
إرغـام عمالقـة القطـاع الرقمي 
عـىل الدفع لوسـائل اإلعالم، وفق 

معلومات صحفية.
األسـرتالية  الحكومـة  ووضعـت 
عـىل  تفـرض  سـلوك»  «مدّونـة 
فيسبوك وغوغل دفع مبالغ مالية 
للمجموعات الصحفية األسرتالية 

عند االستعانة بمحتوياتها.
ولّوحـت املجموعتـان األمريكيتان 
خدماتهمـا  بوقـف  العمالقتـان 
الرئيسية يف أسرتاليا يف حال رسيان 

القانون الجديد.
وقالـت املديـرة العامـة لغوغل يف 
األسـبوع  أسـرتاليا ميـل سـيلفا 
املـايض خـالل تحقيـق برملاني إن 
محركهـا  سـتحجب  مجموعتهـا 
للبحث يف أسـرتاليا يف حـال العمل 

بهذا القانون.

وذكرت صحيفة «ذي أسـرتاليان» 
أن رئيـس مايكروسـوفت سـاتيا 
ناديـال تطرق يف األيـام التالية مع 
رئيـس الوزراء األسـرتايل سـكوت 
موريسون إىل إمكان تطوير محرك 
البحث «بينغ» التابع ملايكروسوفت 
يف حـال أوقفـت غوغـل محركها، 
قائـال إن مجموعته طّورت «خطة 
بديلة» للعمل بها يف حال انسحاب 

غوغل من السوق األسرتالية.
وأكـد وزيـر املال األسـرتايل جوش 
فريدنـربغ حصول هـذه املحادثة 

الهاتفيـة، موضحـا أن الحكومـة 
تجـري مفاوضـات معمقـة مـع 

«العبني يف القطاع».
وتحتفظ أسـرتاليا بالحق يف فرض 
هـذه القواعد عىل منصات أخرى. 
كما تشـري تكهنـات إىل إمكان أن 
يطاول ذلك خدمة «أم.أس.أن» من 

مايكروسوفت.
وقال ناطق باسـم مايكروسوفت 
بالجـدل  يتعلـق  بيـان «يف مـا  يف 
الدائر حاليا يف شـأن مدونة سلوك 
محتملة تتناول غوغل وفيسـبوك، 

معنيـة  مايكروسـوفت  ليسـت 
مبارشة ونتحفـظ عىل اإلدالء بأي 

تعليق يف شأن املسار الدائر».
ويمـارس رئيـس فيسـبوك مارك 
زوكربـريغ بـدوره ضغوطـا عىل 
أسرتاليا، إذ اتصل األسبوع املايض 
بفريدنـربغ للحديـث معـه بشأن 

مدّونة السلوك وتبعاتها.
ووصف فريدنربغ عـرب قناة «أي.
بي.يس» األسـرتالية هذه املحادثة 
بأنها «بّناءة جدا»، لكنه أشـار إىل 
أنهـا «لـم تقنعـه بالرتاجـع» عن 

املسار الحايل.
وحـّذرت فيسـبوك مـن أنهـا قـد 
تمنع املسـتخدمني يف أسرتاليا من 
تشارك محتويات من وسائل إعالم 

أسرتالية عىل منصتها.
وقال فريدنربغ «مـا أعلمه هو أن 
وسـائل اإلعالم يجـب أن تتقاىض 
املال عـن محتوياتها. ومـا أعلمه 
أيضا هو أنه... يف هذه املسـألة أو 
يف التهديـد اإللكرتوني واملحتويات 
اإلرهابيـة عـىل اإلنرتنـت، جّهزنا 
عمالقـة  ملواجهـة  أنفسـنا 

اإلنرتنت».
ومن شـأن هـذا القانـون الجديد 
إرغـام غوغل وفيسـبوك عىل دفع 
اإلعـالم  لوسـائل  ماليـة  مبالـغ 
االسـتعانة  عنـد  األسـرتالية 
بمحتوياتهـا، تحـت طائلـة دفع 
غرامات باملاليني مـن الدوالرات يف 

حال املخالفة.
إيـرادات  إجمـايل  وارتفـع 
األشـهر  خـالل  مايكروسـوفت 
ديسـمرب   ٣١ يف  املنتهيـة  السـتة 
دوالر  مليـار   ٨٠٫٢٣٠ إىل   ٢٠٢٠
يف  دوالر  مليـار   ٦٩٫٩٦١ مقابـل 
 ،٢٠١٩ عـام  مـن  الفـرتة  نفـس 
بحسـب النتائـج املاليـة املنشورة 

عىل موقعها الرسمي.
مايكروسـوفت  سـهم  وتراجـع   
٢٫٩٢ يف املئـة مع نهايـة تعامالت 
إىل  سـرتيت»  «وول  يف  الجمعـة 

٢٣١٫٩٦ دوالرا.
وتبلـغ ثروة زوكربريغ ٩٤٫٦ مليار 
الخامسـة  املرتبـة  ليحتـل  دوالر، 
ضمـن أغنـى مليارديـرات العالم، 

وفق ما ذكر موقع «فوربس».

القاهرة/متابعة الزوراء:
أكد محامون مرصيـون، وكذلك الجبهة املرصية لحقوق اإلنسـان (منظمة مجتمع مدني 
مرصية)، تعرض الصحفية املعتقلة سـوالفة مجدي محفوظ، يف مقر احتجازها يف سـجن 

القناطر، للرضب والتهديد والسحل من قبل موظفي السجن.
وتقدم محامون نيابة عن أرستها بشكاوى تتهم مأمور السجن ورئيس املباحث وموظفني 
آخرين بارتكاب االعتداء البدني والجنيس، واملشاركة يف هذه االنتهاكات. وذلك وفق حديثها 

أثناء جلسة تجديد حبسها يف محكمة الجنايات بعد أربعة عرش شهراً من حبسها.
وكانـت سـوالفة أثناء جلسـة تجديد حبسـها يـوم ١٩ يناير/كانون الثانـي ٢٠٢١ ذكرت 
للقايض، رئيس الدائرة الثالثة إرهاب، أنه يف مسـاء يوم ٢٩ نوفمرب/ترشين الثاني ٢٠٢٠ ( 
الساعة ١١ مساًء) جاءت إىل زنزانتها ثالث سّجانات وأخذنها خارج العنرب، وُقمن بتعصيب 
عينيها، واصطحبنها إىل غرفة كان بها شخص مجهول قال لها: «أنا اليل هخرجك من هنا 

لو سمعتي كالمي، وعايزك تجاوبي عىل كل األسئلة اليل هسألها ليك».
وأكدت سـوالفة أنه كان يريد تجنيدها للعمل معه، عرب معاونته بإبالغه أسـماء أشخاص 
وطلـب معلومات عنهم. وعندما رفضت سـوالفة طلباته قام بتهديدها بعدم رؤيتها البنها 
مرة أخرى، كما أكدت سوالفة أن هذا الشخص تحرش بها، من دون وصف فعل التحرش.

ويف نفس الجلسـة أيضاً، قالت سـوالفة إنه أثناء ترحيلها من السـجن لحضور الجلسة يف 
نفـس اليـوم ١٩ يناير/كانون الثاني ٢٠٢١، جرى سـحلها داخل السـجن والتعدي عليها، 

بداية من ادعاء تفتيشها.
وتابعت أن السجانة أجربتها عىل خلع جميع مالبسها، بما يف ذلك املالبس الداخلية، يف حني 

قام أمني رشطة بسحلها عرب جرها من غرفة التفتيش حتى عربة الرتحيالت.
وعندما قامت والدتها بزيارتها بعد هذه الواقعة بثمانية أيام، يوم ٢٧ يناير/كانون الثاني 
الجاري، وجدتها يف حالة إعياء شـديدة، وقامت اثنتان من السـجانات بسـندها من اليمني 
واليسـار حتى تتمكن مـن االنتقال من عنربها إىل مكان الزيارة داخل السـجن، كما أبلغت 

والدتها أنها مصابة بنزيف حاد.
جديـر بالذكـر أنه كان قد سـبق لسـجن القناطر أن قـام بالكشف القرسي عـىل الرحم، 
وأصيبت سـوالفة بنزيف بسبب هذا الكشف، وخاصة أنها سبق أن أجرت عملية استئصال 

ورم بالرحم قبل ذلك.
يف هـذا اإلطار، تقدم محامون بتلغرافات لكل من: النائـب العام، املحامي العام لنيابة أمن 
الدولـة، املحامـي العام لنيابات بنها، وزيـر الداخلية، مدير أمن القليوبية، ومأمور سـجن 

النساء.
وطالبـوا يف التلغرافـات بالتحقيـق يف كافة هذه الوقائـع واتخاذ كافة اإلجـراءات الالزمة 
قانوناً، واالستماع إىل أقوال املتهمة باعتبارها مجني عليها، وضم صورة من محرض جلسة 
تجديد حبسـها يـوم ١٩ يناير/كانون الثاني ٢٠٢١، املثبتة فيـه أقوالها حول تلك الوقائع. 
كما طالبوا بعرض سوالفة عىل الطب الرشعي وإعداد تقرير عن إصاباتها املتكررة ونزيف 

الرحم.
هـذا فضالً عن اتهـام كل من مأمور سـجن النسـاء بالقناطر، ورئيس مباحث السـجن، 
وعـدد من املوظفني اآلخرين، لقيامهم بأفعال تضمنـت جرائم الرضب والتعدي عىل الغري، 
واسـتعمال القسـوة، وتسـهيل ارتكاب تلك الجرائم بحـق املتهمة عىل النحـو الذي ذكرته 
سوالفة.وسـوالفة مجدي صحفية مرصية ومدافعة عن حقوق اإلنسان، ألقت قوات األمن 
القبـض عليهـا برفقة زوجهـا املصور الصحفي حسـام الصياد، ومعهما الناشـط محمد 
صالح، مسـاء يوم ٢٦ نوفمرب/ترشين الثاني عام ٢٠١٩، عقب خروجهم من أحد املقاهي 
بحي الدقي. وبعد اختفاء دام ١٨ سـاعة، ظهر ثالثتهم يف نيابة أمن الدولة العليا، عىل ذمة 
القضية ٤٤٨ لسنة ٢٠١٩ حرص أمن دولة عليا، بتهم االنتماء لجماعة إرهابية ونرش أخبار 

كاذبة، ومنذ تلك اللحظة وهم رهن الحبس االحتياطي.
وأثبتت سـوالفة أثناء التحقيق معها تعرضها للرضب والتعذيب ورسقة سيارتها وهاتفها 
املحمـول، ودخلـت يف إرضاب عن الطعام يف ديسـمرب/كانون الثانـي ٢٠١٩ احتجاجاً عىل 
مـا تعرضت له مـن انتهاكات، واعرتاضاً عىل سـوء أوضاع احتجازهـا وحرمانها من املدة 

القانونية للزيارة املنصوص عليها يف الئحة السجن.
ويف ٣٠ أغسطس/آب ٢٠٢٠، تم تدويرها عىل ذمة قضية جديدة من داخل محبسها تحمل 

رقم ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠ بنفس االتهامات، وسوالفة التزمت الصمت أثناء التحقيق معها.
أسست سوالفة يف عام ٢٠١٧مدرسة  Everyday footage لتعليم صحافة الهاتف املحمول، 
ويف عـام ٢٠١٩ تـم اختيارها لزمالة «رهـان الفرا» لتكون أول صحفيـة عربية، والوحيدة 
مـن بني ١٥ صحفياً حول العالم تم اختيارهم لتغطية الجمعية العامة لألمم املتحدة. وبعد 
٦ أشـهر من حبسـها، أعلنت املؤسسـة الدولية النسـائية لإلعالم عن فوز سوالفة بجائزة 

الشجاعة الصحفية لعام ٢٠١٩.
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دمشق/متابعة الزوراء:
ذكرت مصادر يف العاصمة السـورية دمشق انه تم استدعاء 
بدمشـق  الجنائـي  األمـن  إدارة  إىل  وناشـطني  إعالميـني 
«وتحذيرهم من الكتابة التي توهن نفسية األمة أو التواصل 

مع صفحات مشبوهة عىل فيسبوك». 
وتؤكد املصادر أن لهجة االسـتدعاء وكالم املسـؤول األمني 
كانـت وعيـداً و «للمرة األخـرية» وإال سـيتم توقيفهم وفق 

قانون مكافحة الجرائم اإللكرتونية «وعرضهم للقضاء». 
وكشفـت املصـادر أن هيئـات تحريـر الوسـائل اإلعالميـة 
الرسـمية بدمشق، عقدت عدة اجتماعات مع كوادرها بهذا 
الخصـوص، وحذرت الصحفيني من نـرش أخبار كاذبة عرب 
وسـائل التواصـل االجتماعـي، ألن ذلك جريمـة وال يمكنها 

الدفاع عنهم بحال ارتكبوها. 
وكشفت مصادر صحفية توقيف اإلعالمية يف الهيئة العامة 
لإلذاعـة والتلفزيون هالة الجرف منذ أسـبوع يف فرع األمن 

الجنائي بدمشق. 
وتبـنّي املصادر أن حملة االعتقاالت لم تسـتثن أحـداً، إذ تم 
سـجن املفتشة فريال جحجاح منذ ٢٠ يوماً لنفس السـبب 

«جرائم معلوماتية توهن نفسية األمة». 
وكان رئيس فـرع مكافحة الجرائم املعلوماتية بإدارة األمن 

الجنائي قد أوّضح، عرب املوقـع اإللكرتوني لوزارة الداخلية، 
املسـؤولية القانونيـة املرتتبة عىل كل مـن يقوم بترسيب أو 
نرش شـائعات كاذبـة أو التواصـل مع صفحـات مشبوهة 
وتزويدهـا بمعلومـات أو بيانـات وفقـاً ألحكـام قانونـي 
العقوبـات ومكافحة الجرائـم املعلوماتية وهي : املادة ٢٨٥ 
مـن قانـون العقوبات:  من قـام يف سـورية يف زمن الحرب 
أو عنـد توقـع نشوبها بدعـاوى ترمي إىل إضعـاف الشعور 
القومـي أو إيقـاظ النعـرات العنرصيـة أو املذهبية عوقب 

باالعتقال املؤقت.  
وأهابـت وزارة الداخليـة بـاملواطنـني رواد مواقع التواصل 
االجتماعـي توخي الدقة والحذر واالبتعـاد عن التواصل مع 
الصفحات املشبوهة والتي لها ارتباطات خارجية أو التفاعل 
معها أو تزويدها بمعلومات أو بيانات أو نرش وتداول أخبار 

كاذبة حتى ال يتعرضوا للمساءلة القانونية.
وأكـدت الـوزارة أنها سـُتالحق من يقدم عـىل ارتكاب هذه 
األفعال وستتخذ اإلجراءات الالزمة بحقه وفقاً ألحكام املواد 
/٢٨٥-٢٨٦-٢٨٧/ من قانـون العقوبات واملادة /٢٨/ من 

قانون مكافحة الجرائم املعلوماتية. 
من جهته، تسـاءل مراسـل موقع «آر تي» بدمشق أسـامة 
يونس عن التهم التي توجب سـجن وتوقيـف رواد التواصل 

االجتماعي، معتـرباً أن «نرش األخبار الكاذبة أو التعامل مع 
الصفحات املشبوهة» عبارات عامة وواسعة، مطالباً وزارة 
الداخليـة بأنـه «من الـرضوري» أن توضع قائمـة باملواقع 

والصفحات «املشبوهة» كي ال يتعامل املواطنون معها. 
وطالب اإلعالمي السـوري أن ُيوضـح بالضبط معنى «وهن 
نفسـية األمة»، خاتماً منشوره عىل «فيسبوك» بتهكم عرب 
«مالحظة مهمة»: من خالل متابعة اإلعالم الحكومي يتبني 
أن نفسـية تلك األمة أقـوى مما تتخوفون، ألـم تتصد، وما 
زالت، ملؤامرة كونية منذ سنوات؟ وملاذا تعتقدون أن نفسية 

األمة هشة؟ أليس يف هذا «وهن لنفسية األمة»؟.

موسكو/ متابعة الزوراء:
دخـَل قانـون مكافحـة انتشـار املعلومـات 
الكاذبة وغري القانونية عىل شـبكات التواصل 
االجتماعـي يف روسـيا، حيـز التنفيـذ، امس 

االثنني.
ويطبق هذا القانون عىل الشبكات االجتماعية 
التـي يزيد عـدد مسـتخدميها عـن ٥٠٠ ألف 

مستخدم يوميا.
وُيدخل القانون مفهوم «مالك الشبكة العامة» 
املعرتف به باعتباره منظم نرش املعلومات عىل 
اإلنرتنـت. ُيعهد إىل مالك الشبكـة االجتماعية 

بعـدد من الواجبـات، من بينهـا إنشاء مكتب 
تمثييل يف روسيا االتحادية، واالحتفاظ بسجل 
للطلبات الواردة من املسـتخدمني وتقديمه إىل 

السلطات التنظيمية عند الطلب.
باإلضافـة إىل ذلـك، ُيلـزم القانـون أصحـاب 
الشبكـات االجتماعية بحـذف، بناًء عىل طلب 
املسـتخدمني، املعلومات التـي يخضع نرشها 
للمسـؤولية الجنائيـة أو اإلدارية. كمـا ُيلزم 
القانون أيضا الشبكـات االجتماعية باحرتام 
للمواطنـني  املرشوعـة  واملصالـح  الحقـوق 
واملنظمـات، بمـا يف ذلـك الـرشف والكرامـة 

والسـمعة التجارية، ومراقبة املحتوى بشكل 
مسـتقل لتحديد املـواد املحظـورة - مع املواد 
اإلباحيـة لألطفـال، ومعلومـات حـول إنتاج 
املخـدرات، وأسـاليب االنتحـار، واليانصيـب 
غري القانونـي و البيع غري املـرشوع للكحول 
واملواد التـي تحتوي عىل التطرف والعنرصية. 
الشبكـات  مـن  يطلـب  ذلـك،  إىل  باإلضافـة 
االجتماعيـة اآلن نرش مسـتند بقواعد سـلوك 

املستخدم. 
حيـث سـُيطلب مـن املسـتخدمني اإلبالغ عن 
التغيـريات يف هـذه القواعد. إذا لـم يكن مالك 

الشبكـة االجتماعية قـادًرا عـىل تحديد مدى 
امتثال املادة للقواعد بشكل مسـتقل، فسوف 
يرسلها إىل «هيئة حماية املستهلك».كما يحدد 
القانـون آلية للطعن عىل القـرار يف حالة عدم 

موافقة املستخدم عىل الحجب. 
بعد إدراج الشبكة االجتماعية يف سجل «هيئة 
حماية املسـتهلك»، سـُيلزم مالكهـا بضمان 
أن القواعـد يتـم تطبيقها وفًقـا للقانون. إذا 
انخفض عدد مستخدمي الشبكات االجتماعية 
خالل ثالثة أشـهر عـن ٥٠٠ ألف مسـتخدم، 

فسيتم استبعاده من التسجيل.
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حميـد الحريـزي شـاعر وروائـي وباحث ، 
يمتلك قلما نقديا يستطيع من خالله التوغل 
يف جسـد النص واكتشـاف ما ظهر منه وما 

بطن .
يف مجموعتـه القصصية ( أرض الزعفران ) 
نقف امـام قاص متنوع االسـلوب والبناء ، 
يحسن كتابة القصة من املنبع وحتى املصب 
، لديـه مهـارة عاليـة يف خلـق بـؤر التثوير 
والتنويـر وجـذب انتبـاه القـارئ ملناطـق 
التـأزم معتمدا عىل اتباع تقنيات فن الحذف 
والتكثيف يف رسـم الفضاء القصيص ، وهذا 
يتجـىل يف مجموعته القصصيـة ( املصابيح 

العمياء ) .
الروائـي حميـد  نجـد  الروايـة  ويف مجـال 
الحريـزي يتعامـل مع خصائـص وعنارص 
الرواية بمهنية واقتدار ، يحسـن االستهالل 
ويجتهد يف والدة الخاتمة من رحم التجانس 
القائـم عـىل الوحـدة املوضوعيـة الخالقـة 
للفضـاء الروائي العـام بعيدا عن كل حاالت 
الرتهـل ، ومـن يقـرأ ثالثيتـه ( العربانـة ـ 
كفـاح ـ البياض الدامـي ) الصادرة عن دار 
الفؤاد القاهرية عام ٢٠١٨ ، ورواية ( أرض 
الزعفران ) الحائزة عـىل املرتبة الثانية عىل 
مسـتوى الوطن العربي ، ورواية ( القداحة 
الحمـراء ) ، و( اربع روايات صادرة قصرية 
جـدا ) الصادرة عن دار حـوض الفرات عام 
٢٠١٩ . يكون امام الصورة الواضحة لقدرة 

الحريزي عىل كتابة الرواية .
ويف مجال الشعر نجد الشاعر حميد الحريزي 
يرتجم أحاسيسـه وانفعاالته بصدق ووفاء 
، ويعرض لوحاته الشـعرية مطرزة بفيض 
الكنايـة تارة وباالسـتعارة أخـرى أزاح من 
خاللهمـا التقريريـة والزركشـة اللفظيـة 
السـائبة ، لقـد اسـتخدم اسـلوب الومضة 
الشـعرية يف الكثـري من نصوصه الشـعرية 
حيـث الوضوح يف املبنى واملعنى ، بني االطار 
واملضمـون ، الوضـوح الـذي ال يعـرف لغة 
الطالسـم والفوازير ، وهـذا ما نراه واضحا 
يف مجموعته الشـعرية ( مشاهدات يف عرص 
، وديوانـه  العوملـة ) الصـادر عـام ٢٠١٩ 
الشـعري ( ال يعني ) الصادر عام ٢٠٢٠ ، و 

( ن سجاح ) .
لألديـب حميد الحريزي مؤلفات يف مواضيع 
مختلفـة منها ( الدين والسياسـة ) الصادر 
عـن دار ( نـور ) للطباعة والنـرش يف املانيا 
، وكـراس عـن العمـل والعمـال يف العراق ، 

وكشـكول الحريزي التي تضمـن مجموعة 
مـن الدراسـات واملقـاالت و ( صفحات من 
تاريخ الفـن الروائي ـ دراسـة بيلو غرافية 

نقدية للرواية النجفية خالل ٩٠ عاما ).
حـاز عـىل العديد مـن الجوائز والشـهادات 
املقـاالت  مـن  الكثـري  ونـرش  التقديريـة، 
والقصائـد يف الصحـف العراقيـة والعربية ، 

وكتب عن قلمه الكثري من النقاد .
عضـو االتحـاد العـام لالدبـاء والكتـاب يف 
العراق / عضـو نقابة الصحفيني العراقيني 
/ رئيس تحريـر مجلة الحرية/ عضو هيئة 

تحرير مجلة رؤيا .
ثقافية الزوراء دخلت بيـدر االديب العراقي 

حميد الحريزي وخرجت منه بهذا الحوار :
* يف ظـل هذا االهتـزاز العنيف الـذي أطاح 
بالكثري من املفاهيم التي كانت سائدة ، هل 

بقي األدب حارضا ويؤدي دوره املطلوب ؟
ـــ مهما تبدلت االحـوال ، وهيمنت االهوال 
فسـيبقى االدب ولن يمـوت ، فالبداع االدبي 
هـو روح االنسـان ، هـو الشـهيق والزفري 
للروح الحية ، فهو املعـرب عن افراح واتراح 
واحالم االنسان يف كل وقت وزمان ، واليمكن 
ان يكـون  هنـاك انسـان حي بـدون  احالم  
بدون امنيات دون احساس بالجمال ونفور 

من القبح .
 * مـا اهـم القضايـا التي ينبغـي ان تكون 
القضيـة االوىل يف اهتمـام املثقـف يف زمننـا 

املعارص ؟
ــ أرى ان يكون الهم االول للمثقف يف عرصنا 
الراهن كما هو يف كل العصور ، هو االهتمام  
بهموم االنسان وتطلعاته ، االنتصار لقضايا 
الفقراء والحرومني، االهتمام بتكريس  روح 

العـدل والسـالم واملحبـة بني البـرش بغض 
النظر عن الجنس واللون والعراق، االهتمام 
والسـعي ليعيش االنسـان يف حريـة وأمان 
وسـالم وكرامة، فالحياة وال ثقافة وال ادب 
بـدون الحرية. ومهمـة املثقف االن مضاعة 
وثقيلة يف ظل هيمنة القطب الواحد يف العالم 
بزعامة امريكا ممثلة الراسمالية املتوحشة 
، ويف زمـن العوملة املنحـازة الصحاب الثروة 
والسـلطة ، ممـا يجعـل عمليـة التجهيـل 
والتضليل ميرسة للقوى املالكة  واملسـتغلة 
لتزييـف الوعـي، ممـا يتطلب جهـدا كبريا 
واسـلوبا متجددا من املثقـف ملواجهة  قوى 

القهر والتضليل واالستغالل  لبني البرش .
 * يقال ان سـطوة الشـعر تراجعت لصالح 

الرواية والقصة فهل تعتقد بهذا القول ؟
ــ نعـم االن الهيمنـة االوىل للـرسد الروائي 
والقصـيص ، فاالنسـان يف عرصنـا الراهن 
ليس بحاجة للحلم والتحليق يف عالم الخيال  
كما يف الشـعر ، بل بحاجـة ان يثبت قدميه 
ويجيـب  ويعلـل  يفـرس  وان  االرض،  عـىل 
وأ يـؤرش  االرض،  ويرسـم مايجـري عـىل 
للحلـول لكـي تعيش البرشية بسـالم بدون 
جـوع  بدون حـروب بدون اوبئـة قاتلة ، يف 
فضـاء املدينة والحضارة املتطـورة ، يف ظل 
عالم تجاوز الخيال فغـزا الفضاء ، وتجاوز 
رسعـة الصـوت ، اختزل الزمـان واملكان يف 
عالـم االنرتنيت  والنانو  فـاق خيال  الكثري 

من الناس وهذا الحال اخذ من جرف الشعر  
وخيال الشـاعر ، ليضاف اىل  جرف السـارد 
املطالب بالتفسـري والتغيري  وفهم التحوالت 
والرواية فـن التحوالت الكربى  وابنة املدينة 

االقرب اىل روحها ...
وعىل الرغم من كل ذلك يبقى الشعر حارضا 
فهـو روح االنسـان الحالـم بعالـم افضـل 
واجمل  واكمل ، يبقى لسان العاشق   املغرد 
يف بساتني الحب والطبيعة ، والكائن املدهش 
الراقـص عىل حبال الجمال والخيال الذي قد 
التحتمـل  ثقل  الرسد من حيث جديته  ومن 
حيـث تفرعاتـه  ودخولـه  عالـم االجتماع 

والنفس والفلسفة والعلم .
 * قلمك الشـعري له طغيان عىل االسـلوب 

الرسدي لرواياتك ، فماذا تقول ؟
ـــ ال  ليـس كذلك ارى ان طغيان الشـعرية 
عىل النـص الرسدي اليخـدم الرواية ، ولكن 
ان  تمتلك العبارة روحا وصورا شـعرية  امر 
مطلوب ولكن عدم  االستغراق يف الشعرية ، 
وال  الجنوح اىل الرسد الحكائي الرتيب الخايل 
من جهد الكاتب يف نحـت املفردة  وتمليكها 

رس الجذب للمتلقي .
* كيف تنظر اىل شهرة الكاتب ؟

 ـــ الشـك ان كل  انسـان يحب  الشـهرة ، 
وان يكـون علمـا يشـار اليه بالبنـان يف كل 
مجاالت الحياة  ومن املحبني للشهرة  وربما 
بصـورة اكثر مـن االخريـن ملـا يحمله من 

نرجسـية  هو الكاتـب، وبالتأكيد الشـهرة 
تجلـب للكاتـب مزيـدا  مـن القـراء ومزيدا 
من املعجبـني وبالتايل مزيدا مـن املال ، وقد 
تكون حافزا قويا للكاتب الجاد ليكون اكثر 
ابداعا  وحرصا   ليبقى محط انظار معجبيه  
ومحبيه ليضيف اىل شهرته املزيد من الزخم  
والقـوة ،ولكـن احيانا الشـهرة قد تسـبب 
للكاتب الغرور والشـعور بالكمال  فينحرس 
لديـه حيز  الجـد  وفضاء الخيـال والتجديد 
واالبداع  فيصاب بالنكوص والرتاجع  وربما  

االهمال  والنسيان والفشل .
يف عالـم اليـوم الشـهرة يصنعهـا االعـالم  
هذا السـاحر الكبـري الذي يصنع املشـاهري 
ويتالعـب يف العقـول  حيثما يشـاء  فيمنح 
تاج الشـهرة ملن اليسـتحق ويمنعه من هو 
اهال لـه ، يلعب املال واالنحيـاز االيدولوجي  
دورا كبريا يف بناء الشهرة   وان  كانت مزيفة 
وكمـا قيـل  ليـس كل مايلمع ذهبـا ، وهذا 
اللمعان والربيق  قـد يكون من تصنيع املال 

والسلطة واالعالم املنحاز . 
 *  ملن تكتب ؟ ومن هم قراؤك ؟

ــ اكتب لعموم الناس  متوسال فيهم تحفيز 
حاسـة التذوق الجمايل لالدب   رسدا وشعرا 
ومقالة ، وهادفا اىل تعميق الوعي االنسـاني 
الهـادف لبنـاء حياة أفضل ، اكتـب ملن يريد 
ان يمزق االقنعـة ومن يريد ان يجد االجوبة 
عـىل اسـئلة الوجـود ، ملـن يريـد ان يعرف 
اسـباب الفقر والغنـى ومن يطمـح بحياة 
افضـل واجمـل ، اكتـب  ملـن يهتـم  بهموم 
االنسـان ومشـاغله  واحالمه  يف  بناء عالم 
افضل واجمل  عالم العدل والحب والتضامن 

والسالم .

يكاد يكون  جواب الشـطر من السـؤال هو 
جواب الشطر الثاني ، فقرائي  هم من اكتب 
اليهـم ، هـم مـن اليخطف ابصارهـم بريق 
الشهرة ومن يبحثون  وينقبون عن  الحقيقة  
املصاغة بمفردة االدب الجميل ، من يفتشون 
عـن مصابيح نور تنري طريـق الظالم وتبدد 
وهـم الطناطل والسـعايل  وتمزيق عصائب 
التجهيـل والتضليـل ، الناس البسـطاء هم 
االقـرب اىل حرويف من((مشـاهري)) الثقافة 
واالدب ، الكفـوف واالصابـع الخشـنة  هي 
االكثـر قـدرة عـىل االمسـاك بكتابـي مـن 

الكفوف املرتفة  واالصابع املختمة .
 * ما الذي يدهشك يف الرواية الناجحة ؟

ـــ الرواية االكثر ادهاشـا يل، هـي الرواية 
االنسـاني  املضمـون  ذات  الروايـة  التـي 
العميـق حاملة لرسـالة التنويـر والتثوير  
باسـلوب ادبي جميل ، الروايـة التي كتبت 
بمفـردة تصنـع صـورة مدهشـة  تنعش 
الـروح وتريض فضول الخيـال وكما يقول 
اللغـة الضعيفـة بالنسـبة  حمزاتـوف (( 
للفكرة النافذة هي تماما كالذئب للحمل ))، 
انا اكثر ميال للرواية امللتزمة  ولكن البعيدة 
عن املبارشة او االسفاف االيدولوجي وحيد 
الجانب، اني ارى االدب رسالة انسانية  وان 
افضل اسلوب لتوصيل هذه الرسالة لوعي 
القـاريء هي الرواية حينمـا  يتكامل فيها 
عمق املضمون والرسد املبدع  الخالق. وكما 
قال رسـول حمزاتوف ((الفكرة ليست ذلك 
املـاء الذي ينطلق هادرا بـني الصخور ناثرا 
الـرذاذ حوله ، بل ذلك املـاء غري املرئي الذي 
يربـط الرتبـة ويغذي جـذور النباتـات )) 

ص٤- بلدي

Ô€b�i@áÓ1a@áj«
ال شك أن الغالف هو عبارة عن حامل support للوحة أو 
صورة معينة، باعتبارها عالمة أيقونية للكتاب، وواجهة 
لـه، وهي عتبـة برصية أيضا، إذ تحتـل مكانة يف عملية 
التخاطب والتواصل البرصي.. من خالل ما تقوم به من 
ِرّي  وظيفة الربط بني املرئي/ املشاَهد؛ واإلدراكي التََّصوُّ
الذي يوصل املتلقـي إىل دالالت مكونات الصورة... حيث 
تتشـكل «املعرفة األولية التي تسـاعد الذات املدِركة عىل 
فـّك رموز مجمـل الصور البرصيـة وربطهـا بالتجربة 
الواقعيـة..» (١) ذلك ألن «العالمـة األيقونية ال تدل من 
تلقاء ذاتها، فاملعنى داخلها يستدعي استحضار التجربة 

الثقافية كرشط أويل لإلمساك بممكنات التدليل» (٢)
لذلك نجد أن بنية اللوحة تتشـكل من خامات عّدة منها: 
اللون والشـكل والضوء والظل.. إذ هـي بمثابة عالمات 
أيقونية دالة عىل (رسالة/ قناة) توصل الشكل الخارجي 
باملحتـوى أو بالعمـق الداليل الداخيل للروايـة.. كما أنها 
تعترب عتبة شـاخصة ُتنبئ أو توحي للمتلقي بما يمكن 
احتماله حاصال أو واقعا ضمن تشـابك أحداث الرواية، 
بمـا تعكسـه شـخصياتها من قيـم إنسـانية وثقافية 

وفكرية.. وبما ترتجمه كذلك من عالقات اجتماعية..
اللوحـة التي زّينت واجهة غـالف رواية «بحثا عن ظل» 
تعود للفنان التشـكييل املغربي: الطيبـي البوعناني.. إذ 
تعكـس مراياهـا التأويلية أبعادا سـيميائية، وتسـاوق 
مكوناتها اللونية والضوئية، وكذا فضاءاتها وخاماتها.. 
واالجتماعيـة  األدبيـة،  ورسـالتها  عتبتهـا  يـربر  مـا 

واإلنسانية.. 
يف سـيميائية لتأويل مكونات الصـورة وترشيح أيقونة 
الغالف، يستشف املتلقي/ املُشاهد برصيا، ما يحيل عىل 
خيـط رابط بني عتبة الروايـة (٣) (بحثا عن ظل) وبني 
اللوحـة الثابتة عىل واجهة الغالف، إذ يالحظ أنه وسـط 
بياض شاسع منترش عىل غالف الرواية، لوحة مستطيلة 
الشكل عموديا، تتوسطها شمعة ملتهبة.. توحي بدالالت 
متعددة.. شمعة تحرتق اشتعاال بإضاءتها لتزيح ظالما 
مخيما عـىل غرفة معينـة.. وهي صامـدة وحدها رغم 

االحرتاق الذي يأكل جسـدها وينخر جسـمها وكيانها.. 
شـمعة بعزيمة قوية ترسل إضاءتها للعالم من حولها، 
وترسـم ظالال عـىل أرضية الغرفة املظلمة.. تشـكل من 
ذوبانهـا مـا يعرب عن دمـوع تكاد تغطي مـا تهالك من 
جسـدها املحـرتق.. هي كمـا الباحث عن ظـل، وحدها 
مـن تحس ألم االحـرتاق.. يف الوقت الـذي ينعم اآلخرون 
بضوئها غـري آبهني بمعاناتها.. محاطـة بهالة ضوئية 
من خامة اللون األصفر املشـوب بدكنة من خليط اللون 
الرمادي الذي يحيل سيميائيا عىل الحزن والكدر والوحدة 
وأنواع املعاناة.. وقد شمل أكثر جوانب الغرفة انتشارا..، 
يعتـيل اللوحة سـتار أحمر قاني اخرتقتـه صفرة ضوء 
الشمعة من وسطه إىل أعاله، لرتسم شكال يشبه إنسانا 

مقلوبا عىل رأسه تدىل من سقف الغرفة، أحالته األحوال 
والنوائـب ثوبا رثا ممزق الجوانـح... يتجىل لك ذلك عند 
قلب اللوحة من األعىل إىل األسـفل.. خامة اللون األحمر 
كعالمة بارزة يف اللوحة، تحفز املتلقي عىل إثارة انتباهه 
إىل هذا الشكل الذي نحتته الشمعة وأحالته شكال لجسم 

هالمي ممزق األطراف..
الشـمعة عالمـة أيقونية بامتيـاز، توسـطت اللوحة أو 
الصورة لتشكل بذلك بؤرة قوية، جالبة للحوار البرصي 
مع املتلقي، باعتبارها جسـما ماديا صلبا كما اإلنسان، 
وكما بطل أو أبطال الرواية: (بحثا عن ظل) (٤)، إذ أنها 
جسم يحيل سيميائيا عىل الحياة بقساوتها ورضاوتها، 
تنبعـث عىل شـكل احرتاق مريـر ممتد من وسـطها إىل 
األعىل، وهي توحي بذلك إىل احرتاق البطل من أجل لقمة 
عيش يدّفـُئ بها كيان أرسته، وييضء بها حياة أبنائه... 
يحرتق من أجل أن ينترش األمل يف أركان البيت ويسـطع 
نور السعادة جوانب الحياة األرسية.. أو كما تحيل عليه 

صورة الغالف..
وما اشـتعال الشـمعة يف تأويل هذه الدراسة سيميائيا 
إال احرتاق نفيس ومعنوي لذات البطل يف الزمان واملكان، 
من أجل إضـاءة اآلخر، األرسة، األبنـاء، والحياة.. بالكد 
والجهد وبـدل التضحيات دون أن يعـري لوجع االحرتاق 
اهتمامـا.. ودون أن يهتم بالذوبان أو يؤثر عىل مسـرية 
إضاءته من أجل أن يوّفر سعادة ينعم بها البيت واألرسة 

واألبناء... 
هوامش:

  - فيصـل األحمـر «معجم السـيميائيات» منشـورات 
االختـالف/ الجزائـر والـدار العربية للعلـوم نارشون/ 

بريوت، الطبع األوىل – ٢٠١٠، ص: ٧٩ 
٢ - نفس املصدر السابق/ ص: ٧٩ 

٣ - عبـد املجيد بطـايل «قـراءة تأويلية يف عتبـة رواية: 
«بحثا عن ظل» امللحق الثقايف والفني لجريدة بيان اليوم 

املغربية/ العدد: ٩١٧٩/ ص: ١٣
٤ - أحمـد رزيـق، «بحثا عن ظـل» دار قرطبة للطباعة 

والنرش/ الدار البيضاء، الطبعة األوىل ١٩٩٩..
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انا ُمْذ هواَك َطويُت ِسفَر َعزائي

وَخلَْعُت لَوَن الُحزِن ِمْن أَحشائي
وَغدوُت فوَق الُجرِح احِمُل رايًة  

َبراقًة وَتُرس َعنَي الرائي
ِة لحظًة انا إْن جفوُت عِن املودَّ

ال تْحَسبّني عِن الغراِم ِبنائي
انا ما َدعوُت الَشمَس َتجُرب خاطري

وَتقُص لألشجار عْن أَفيائي
َفمألُت أطراَف النهاِر بِضحكتي
وَمَشْت ُنجيماُت السماِء ورائي

وَرسمُت قلباً يف الرِماِل بأصبعي
يف جوفِه َسهٌم من األعّياِء

وَحِسّبُت أََن املاَء ارخُص حاصٍل
للشاربنَي وفيِه رسُّ بقائي

باَنْت عَيل املوحشاُت ِبلَْوِنهاْ
وبشاشٌة الَذْت بِسْرتِ ردائي

أنا للعراِق َنذرُت بوَح عواطفي
وهويتي َعزََفْت عِن األمالِء
يا رُب إِْن كاَن البالُد مالَذنا

فأرصف َعِن األَوطاِن كُل َبالِء..

@H÷aã�»€a@ �’ì«I

شاعرتي !
تكفي صورتك املعلقة عىل جدار 

الضياء
ألكلمك وأسمعك

حتى أنني أراك كيف تعملني

وكيف تقفني أمام مرآتك ِ
وأنت تنظرين إىل أفق بعيد

ال يراه أحد سواي
وها أنت معي 
ويدك يف  يدي

منتشية بنبض احتدام عميق
وندى نبيذ ٍ عتيق

فاَض من كأسه ِ
فال تفزعي من لحائها املعّفر بالريح

وسياِط الزمن املؤتزر بقسوته ْ
صديقتي !

قد تسألينني – لتجربي حديس – ما 
الذي تفعلينه األن

وأنا قد قرأت خطوط كفك يف ثنايا 
قصائدك

وأفعمت روحي برائحة عطرك الثمني
فألهمني

ألطلب منك جناحني
وانِت التي تعلم األطيار كيف تطري

وأنا طائر بجناح ثقيل كسري!
وها هي ابتسامتك

تذّكرني 
فكم مرة ٍحلّقْت بي

بجناحي أمرْي
وكم مرة ٍرفرفت يف فمي

فمعذرة ًلكلماتك بني أجراسها
ومعذرة ً البتسامتك بسحرها

فهي التي نقلت ْ
عرش ( بلقيس )  يل

وأجلستني قبالتها
ألمازحها

وها أنِت معي اآلن عرب األثري!

7q˛a@5«@ıb‘€
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@@@Ôflbv®a@áubfl
  كانـت أول رحلة يل بعد اسـرتاحة العشـاء 
، رافقنـي فيها رجل خمسـيني نازك امللبس 
عليه عالمات الهيبـة والوقار ، بدأت الرحلة 
من مركز مدينـة (وينيبغ) الكندية ، تحدث 

إيل بعد أن سألني عن أسمي وبلدي قائالً : 
- وأنا (هنـري) من أب أوكرانـي وأم كندية 
مـن أصـل هولنـدي ، لكن قل يل هـل تذهب  

بلدك أحيانا ؟
- آخـر مـرة كانت قبل ثالثة أعـوام ، لكنني 
سأذهب قريباً ، تويف والدي قبل أيام ، أريد أن 
أوايس والدتي وأخوتي فأنا أكربهم سناً لعل 

وجودي بينهم يخفف عنهم ألم فراقه .
- أوه ، آسـف جداً الشـك أن فراق األب يرتك 

الكثري من األحزان واآلالم .
- بكل تأكيد ، هل الزال والدك حياً  أم ال ؟

- ال أعـرف ، لم أره إطالقا ، حتى والدتي لم 
تره سـوى ليلة واحدة عندما كانت يف رحلة 
إىل مدينـة (مونرتيال) قبل خمسـني عاما ، 
قابلـت شـاب أوكراني يف امللهـي اللييل ألذي 
يقـع يف الفندق الذي قضيـا ليلتهما فيه ، لم 
تعرف له اسـماً أو سكناً ، هذا ما اعرتفت به 
أمي بعد أن توسلت بها أعواماً أن تدلني عىل 

طريقه .
  وضـع يـده عـىل كتفـي بعـد أن تجاوزنا 
(النهـر األحمر) جنوبـاُ وأنا أقود سـيارتي 
حذراً مستمتعاً بحديثه الشيق الهادئ ، قال 
ضاحكاً :- يمكنك أن تقول إنني ابن حرام .  

- ال تقـل ذلـك أرجوك ، ال ذنب لـك يف كل ما 
حدث بينهما .

- مـا حدث بينهما أحزننـي كثرياً حتى أنني 
أكـره نفيس أحيانـا ، لكننـي واجهت األمر 
كرجل قوي ، تغلبت عىل الشـعور بالنقص ، 
ها أنا أعيش حياة هادئة  مع امرأتي وأبنائي 
الذين يعرفـون عني كل يشء، اقتنعت أخرياً 
أنني لست بحاجة إىل أب حقيقي أو إىل أخوة 
مـن صلبـه ، أصبحـت أرى النـاس الطيبني 
آباًء وأخوة، لم أتسـبب ألحد بإساءة أو أذى،  
أعيـش بني النـاس بضمري مطمـنئ هادئ ، 
أقدم العـون ملن يحتاجه، أدعم املؤسسـات 

الخريية ودور األيتام . 
الشك لدي إطالقاً أن الرب يحبني كثرياً ألنني 

اؤمن به وأعبده بقوة فهو خالقي حتى وإن 
جئـت إىل هـذه الدنيا بطريقـة غري رشعية 
يتحمل وزر ذلك من خالف قوانني السـماء ، 
قد ينكر اآلباء واألمهات أبنائهم لكن الله لن 

ينكر عباده أو يتخىل عنهم أبدا ، 
  دخلنـا إىل حـي راٍق جميل ، طلـب مني أن 

أقف أمام منزل شاهق كبري، ضحك قائالً: 
- هذا هـو منزل ابن الحرام ، لكنه اشـرتاه 

من ماٍل حالل . 
التفـت إيل قبـل أن يفتـح البـاب مغـادراً ، 

خاطبني بجدية قائالً :
-أتمنى أن تكون اآلن قد عرفت من هم أبناء 
الحـرام الحقيقيـني ، رحم الرب أبـاك ، كن 

قوياً .

‚aãy@Âia
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هـذه بعض األخطـاء التي قـد تقعني 
فيها أثناء محاوالت الطهي بالطريقة 
الصحيـة ، فقـط لتصبح لديـِك وجبة 

غري صحية عىل عكس توقعاتك 
1. وضع الزيت يف ماء سلق املكرونة

مـن  املكرونـة  تمنعـني  أنـك  تظنـني 
االلتصـاق أثناء السـلق ؟ خطأ ! يؤدي 
إضافـة الزيـت إىل ماء املكرونـة أثناء 
السلق إىل عدم ترشب املكرونة للصلصة 
أثناء الطهـي ، وفقدان املكرونة بعض 
العنـارص املغذيـة ، وإضافة سـعرات 

حرارية غري رضورية إىل الوجبة .
2. غىل الخرضوات

سلق وغىل الخرضوات يف املاء يفقدها 
العديـد من عنارصهـا الغذائية املهمة 
. اطهـي الخـرضوات عـىل البخـار أو 

اشويها يف الفرن .

الدهـون  اسـتخدام  يف  اإلفـراط   .3
الصحية

صحيـح أن زيـت الزيتـون ذا الدهون 
غـري املشبعة هو الخيـار الصحي بدالً 
من الزبدة والسـمن ، ولكن اإلفراط يف 
اسـتخدامه يـؤدي إىل نتيجة عكسـية 
فهـو يحتـوي عـىل سـعرات حرارية 
مماثلة لتلـك التي يف الدهـون األخرى 

غري الصحية .
4. تقشري الخرضوات والفاكهة

تقشـري الخـرضوات والفاكهـة قبـل 
تناولهـا يفقدها العديد مـن العنارص 
تكـون  والتـي  الرضوريـة  الغذائيـة 
موجـودة يف القـرشة الخارجيـة مثل 

. C و A فيتامينات
5. عدم إضافة النكهات

الطعـام  أن  يظنـون  النـاس  بعـض 

الصحـي عديم الطعـم واملـذاق ، ولذا 
فيكـون تناوله واجب بدون اسـتمتاع 
. ولكـن اضيفي إىل وجباتـك الصحية 
البهارات واألعشاب العطرية إلكسابها 

النكهة والرائحة الشهية .
6. اطهي الطعام بزيادة

اطهـي األطعمة ، وخاصًة الخرضوات 
، بزيـادة يجعلها غري شـهية كما أنها 

تفقد عنارصها الغذائية .
7. اإلفـراط يف اسـتخدام الصـوص أو 

الصلصات
اضيفي الصوص فقط ليعطي الطعام 
نكهـة ، ولكـن اإلفراط ىف اسـتخدامه 
قـد يضيـف السـعرات الحراريـة غري 

الرضورية إىل وجبتك الصحية .
8. عدم التجديد

ابحثي عن وصفات جديدة لتبقى عىل 
حماسـك للطعـام الصحـي وتجنبـي 
الوقوع يف فخ امللل من نفس الوصفات 

التـي تطهينها كل يوم حتـى تكرهي 
الطعام الصحي.

بينـت نتائج دراسـات علمية، أنـه لكي يشعر 
املـرء بحالـة صحية جيدة، يجب عليـه أن ينام 

جيدا ملدة 7 – 8 ساعات يوميا.
وأشارت دراسة أجراها علماء فنلنديون، إىل أن 

الشخـص الذي ينام جيدا خـالل املدة املذكورة، 
نادرا ما يمرض.

وقد حـدد العلماء الفرتة املثاليـة للنوم، بعد أن 
استطلعوا آراء 1875 امرأة عاملة و1885 رجال 

تجاوز عمر كل منهم الثالثني.
اسـتفرس العلماء من املشاركني يف االستطالع، 
حـول إذا مـا كانـوا يعانون مـن اضطرابات يف 
النـوم أم مـن األرق أو النعاس يف فـرتة النهار، 
وعن متوسـط مدة نومهم يف اليوم فاتضح، أن 
الرجال الذين اعرتفـوا بالنعاس يف فرتة النهار، 
يمرضون أكثر من الذين ال تظهر عليهم أعراض 
هـذا الشعور يف النهار، ونفس األمر لوحظ لدى 

النساء.
كما اتضح أن أغلب الذين ينامون 7 – 8 سـاعة 
يوميا ”رجال ونساء“ هم األقل تغيبا عن العمل 

بسبب املرض.
ويؤكـد العلماء أنه يجب عـىل الرجل أن ينام 7 
سـاعات و46 دقيقة يوميا، مقابل  7 سـاعات 

و38 دقيقة للمرأة.
واكتشـف العلمـاء أيضا، أن عـدم كفاية النوم 
يف اليوم يؤثر سـلبيا يف معالجة املعلومات التي 

تصله وتركيز االهتمام وقوة الذاكرة.

كلنا يعرف مدى خطورة تناول األكل ليًال ، خاصة ان هذه العادة تسهم 
يف زيـادة الوزن بشكل كبري، إضافة إىل التسـبب بتكّون ”الكرش“، يف 

تمنعني نفسـك من هذه العادة 
السـيئة.. إليِك بعـض النصائح 

والحيل.
بمعجـون  أسـنانِك  -نّظفـي 
أسنان النعناع الحار وبعدها لن 

تشتهي الطعام!!
- أبعـدي عنك األطعـة رسيعة 
التحضري واملشهيات واملسليات، 

وأفرغي برادك وخزائنك منها.
- ال تشاهدي التلفاز لساعات تطويلة وخاصة يف الليل، ألنك ستجدين 

نفسك فجأة تتناولني البوب-كورن والشوكوالتة امام الشاشة
- نّظفي أسـنانِك بمعجون أسـنان النعناع الحار، وبعدها لن تشتهي 

الطعام!
- اشـغيل نفسـك بنشاطات أو أمـور تحبينها، مثل هواية الرسـم أو 

الكتابة أو ربما بالعمل او بالدراسة.
- ارشبـي املـاء والعصاِئر بكثرة، فهي سـتمنجك شـعوًرا باإلمتالٍء يف 

معدتِك.

املقادير :
-كيلوغـرام مـن صـدور الدجاج، 
طويلـة  رشحـات  اىل  مقّطعـة 

ورفيعة
-كوب من عصري الربتقال

-حّبـة مـن الربتقـال، مقّطعة إىل 
رشائح

-كوب من الخل األبيض
5- فصوص من الثوم

-ملعقة صغرية من الثوم املفروم
الزيـت  مـن  كبـرية  مالعـق   -4

النباتي.
-رّشـة من البهارات (امللح، البهار 
األسـود الحلـو، السـبع بهـارات، 
الهيل، القرفة) رّشـة مـن بهارات 

الشاورما
-حّبـة مـن البصـل، مقّطعـة إىل 

مكعبات صغرية
طريقة التحضري:

1 -داخـل وعـاء، تضـاف رشائـح 
صـدور الدجـاج وعصـري ورشائح 

الربتقـال والبهارات وامللح والبصل 
والزيـت النباتـي. وبعـد خلط هذا 
املزيـج مع بعضـه البعض، يوضع 
كوب من الخّل األبيض و5 فصوص 
من الثوم وملعقة صغرية من الثوم 
املفـروم. يدع هـذا املزيج ملـّدة 12 

ساعة.
2 - يـوّزع عىل صينيـة، ويخبز يف 

الفرن ملّدة نصف ساعة.
3 -إذا رغبـت يف أن يغلـب اللـون 
األبيـض عـىل الشاورمـا، تضـاف 
ملعقتـان كبريتـان مـن اللبنة مع 
املزيـج خالل النقع، أّمـا للحصول 
عىل اللون األحمر فتضاف ملعقتان 

كبريتان من صلصة البندورة.

يعـّد الرجـل املـرح نافـذة مفتوحة أمـام املرأة 
تطـل من خاللهـا عـىل العالم السـعيد، فاملرح 
صفـة جميلة ملـا لها مـن انعكاسـات إيجابية 
عـىل النفـس وتحقيق السـعادة وراحـة البال، 
ولذلـك نجد املرأة تنجـذب للرجل لعدة أسـباب 
وأبرزها شـخصيته املرحة وقدرته عىل إشـاعة 
جو من البهجة والسعادة عىل العالقة الزوجية، 
هـذا الجو البهيـج ينعكس إيجابيـا عىل الحالة 
النفسـية للزوجة من جهة وعـىل نجاح الحياة 

الزوجية بصفة عامة ..
تؤكـد جل النسـاء عـىل أن الرجل املرح يرسـم 
االبتسـامة عـىل وجه رشيكـة حياتـه حتى يف 
أوقـات الحزن، مما يضمـن لها حياة غري مملة 
ويخفـف عليها كذلك الروتني اململ ألعباء البيت 
ومسـؤوليات األبناء وهذا املـرح يمنحها مزيدا 
مـن الطاقة لبـذل املزيد، ولذلـك يظل الشخص 
العالقـات  أساسـيا يف تحسـني  املـرح عامـال 
اإلنسانية ككل واستمرار العالقة العاطفية عىل 
وجه الخصوص، نظرا لقدرته عىل تخفيف حدة 

املشاكـل والخالفات التي قـد تنشب بني الفينة 
واألخرى بالقليل من املرح املزاح. 

إن الرجل املرح هدية ثمينـة للمرأة فلن يبقيها 
حزينة ومكتئبة ولو للحظات قليلة، فمن يحب 
املـرح يسـقطه عىل مـن يحب، فحتـى لو كان 
الرجل عىل قدر من الجمال إال أنه عبوس الوجه 
قليل الضحك واملزاح فحتما ستنفر منه النساء، 
يف حـني أن املرأة تنفـر دائما نحـو الرجل املرح 

وإن كان عىل قدر بسيط من الجمال. 
عشق املرأة للرجل املرح يعود إىل قدرته الفائقة 
عىل إسـعادها رغم ما يقع عليه مـن التزامات 
وأعبـاء ومشاغل الحيـاة، فال يتفانى يف رسـم 
البسـمة عىل شـفاه زوجتـه وإسـعادها طيلة 
الوقـت، هذا التفـاؤل واملـرح الدائمني يجعالنه 
محـط إعجـاب جـل النسـاء، وال شـك يف كون 
الرجل املرح هـو خري معني للمرأة للحفاظ عىل 
جمالها، ملا لالبتسـامة من أثر فعال يف الحفاظ 
عىل جمال املرأة وصحتها النفسـية والجسدية 

يف الوقت ذاته.
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من املمكـن أن يؤدي ضغط الدم عند إهماله أو 
عدم اإلكرتاث به، للعديد من املشكالت الصحية 

الجادة، وقد يودي يف بعض األحيان للجلطة.
ويعترب قياس ضغط الـدم هو الطريق الرئيس 
للوقـوف عىل معدل ضغـط الـدم، ولكن هناك 

رشوط وضعها األطباء لعملية قياس سليمة.
ويف هذا الصـدد، حدد الطبيب السـعودي خالد 
القلـب  أمـراض  وأسـتاذ  اسـتشاري،  النمـر 
وقسـطرة الرشايـني 3 رشوط لعمليـة قيـاس 

صحيحة.
وقال يف تغريدة بحسابه عىل تطبيق (تويرت): ” 
إن عـىل املريض أن يجلس يف وضع مريح ملدة 5 
دقائق عىل األقل قبل قياس ضغط الدم، ويجلس 
املريـض واضعـاً قدميـه عـىل األرض ليسـت 

متقاطعه وال واضعاً ساقاً فوق األخرى“.
وبحسـب النمـر فإن عـىل املريـض أال يتحدث 
نهائيا خالل عملية أخذ القراءة ”ال بالجوال وال 

مع الطبيب وال مع املمرض“.
من رشوط قياس الضغط:

1. يكـون املريـض جالس مرتـاح عىل الكريس 
عـىل األقـل 5 دقائـق، وال يأخـذ الضغـط فور 

وصول املريض ملوعده.

2. يجلـس املريـض واضعاً قدميـه عىل األرض 
فـوق  سـاقاً  واضعـاً  وال  متقاطعـة  ليسـت 

األخرى.
3. ال يتكلـم نهائياً، ال بالجـوال وال مع الطبيب 

وال مع املمرض.
ويشـار إىل أن قيـاس ضغـط الدم يتـم بوحدة 
تسمى مليمرت زئبق ويرتاوح الضغط الطبيعي 
االنقبايض للبالغـني بمنتصف العمر من 90 إىل 

140 مليمرت زئبق، والضغط االنبساطي من 60 
إىل 90 مليمرت زئبق.

وضغط الـدم االنقبايض هو عبارة عن الضغط 
الناتج عن عملية ضخ الـدم من القلب، ودائما 

ما يكون هو القراءة األعىل قيمة.
أما الضغط االنبسـاطي والـذي يعرب عنه دائما 
بالقراءة األقل قيمة فيتم احتسـابه أثناء فرتة 

الراحة، عندما يكون القلب يف حالة انبساط.

بالتغذيـة  أخصائـي  كشـف 
والصحـة، عـن أهـم نصيحـة 
الذيـن  األشـخاص  لجميـع 

يمتنعون عن تناول البصل.
وأكـد األخصائـي عـىل رضورة 
صغـرية  بصـل  حبـة  تنـاول 
يوميا بسـبب فوائدهـا الكبرية 
باإلضافة إىل أنها تجنب اإلنسان 

مرض خطري جدا وشائع.
التغذيـة  الختصـايص  وفًقـا 
الـرويس، ميخائيـل جينزبورغ، 
يعـد البصل مـن بـني األطعمة 
التي تحتـوي عىل كميات كبرية 
من مضادات األكسدة األمر الذي 
يمنحها قـدرة عالجيـة عالية، 
حيث تسـتطيع هـذه املضادات 
املتواجدة يف البصل، إبعاد مرض 
الرسطان عن اإلنسان وتجنيبه 

املعاناة.
الكثـري  أن  إىل  الخبـري  ونـوه 
مـن النـاس لديهم بـؤر خاملة 
للرسطـان ويمكـن أن تصبـح 
هذه البـؤر نشطة يف أي لحظة، 
وتأثـرت  التهـاب  حـدث  وإذا 
أساسـيات األورام، فقـد تحدث 

عمليـات تـؤدي إىل توسـع نمو 
األورام يف الجسم.

وأوضـح األخصائـي أن الـورم 
يبدأ  ينمـو عندمـا  الرسطانـي 
”جنينـه“ يف النمو مـع األوعية 
الدموية التي تسهم يف انتشاره، 
لكن بعض األطعمة تحتوي عىل 
مـواد تمنـع حدوث ذلـك، ومن 

بـني األطعمة التـي تمنع تطور 
للرسطان،  الخبيثـة  التكوينات 

هو البصل.
مـادة  عـىل  البصـل  ويحتـوي 
التي تقوي جدران  الكرتيسـني 
األوعية الدموية ولها تأثري عام 

مضاد لاللتهابات.
إىل  باإلضافـة  الخبـري“  وتابـع 

البصـل، فـإن الثـوم والكركـم 
والزنجبيل لها تأثريات مشابهة 
للبصـل عـىل األورام، حيـث إن 
البصـل األحمـر مفيـد بشكـل 
ألنـه  الصـدد،  هـذا  يف  خـاص 
عـىل  خـاص  بشكـل  يحتـوي 
جرعـات كبـرية من مضـادات 

األكسدة“.

أحيانـاً تكـون اإلشـارة إىل أخطاء 
طفلـك أمراً محرجـاً أو مؤملـاً، ما 
يدفعِك للدفاع عنـه واختالق أعذار 
ومربّرات لسـلوك طفلـك الخاطئ، 
ولكـن هـذا األسـلوب الدفاعي له 
تأثـريات سـلبية عـىل طفلـك، لذا 
حـاويل مواجهـة طفلـك بخطئه، 
وتعويـده عـىل تحّمـل مسـؤولية 
تّرصفاتـه، حتـى ينشـأ شـخص 
مسـؤوالً ومتوازنـاً، وتحميـه من 
أرضار اختـالق األعـذار واملـّربرات 

عىل شخصيته يف املستقبل.
ويف ما ييل 4 أسباب تدفعِك للتوقف 
عن اختالق أعذار ومربّرات ألخطاء 

طفلك.
1 - اختـالق أعـذار لطفلك يحرمه 

من الشعور بالندم بخطئه
يحتاج طفلـك إىل الشعـور بالندم 
حتـى يدرك خطـأه ويحـاول عدم 
تكـراره مـرّة أخـرى، أّمـا عندمـا 
يسـمعك طفلك وأنـِت تدافعني له 
وتختلقـني أعذاراً وهميـة، فإنه ال 
يشعـر بالنـدم ألنه ال يشعـر بأنه 
إن تكـرار  مخطـئ أصـًال، حتـى 
الضمـري  داخلـه  يميـت  أسـلوبك 
والواعز األخالقي، فريتكب األخطاء 
من دون أن يفّكر يف تّرصفاته أصالً 
ألّن املربّرات واألعذار متوفرة طول 

الوقت. 

2 - اختـالق أعـذار لطفلك يوّجهه 
نحو السلوك الخاطئ

قد تختلقني أعـذاراً ألخطاء طفلك 
ألنـِك ترغبـني يف أن يظهـر طفلك 
بمظهر الطفل املهذب الجيد، ولكن 
حتى يصبـح طفلك مهذبـاً وجيداً 
عليـِك توجيهـه نحو السـلوكيات 
الصحيحة، وعندما تختلقني األعذار 
واملـربرات ألخطائـه، فإنـِك بهـذه 
الطريقـة تدفعينـه نحـو ارتكاب 
املزيـد مـن السـلوكيات الخاطئة، 

وهذا يجعله شخص غري جيد.
-3 اختـالق األعذار لطفلك يسـّبب 

تراكم املشاعر السلبية
واهيـة  ومـّربرات  أعـذار  تقديـم 
ألخطـاء طفلـك يجعـل املشاعـر 
السـلبية مثـل الغضـب والحقـد، 
ترتاكم داخل اآلخرين تجاه طفلك، 
املشاعـر  هـذه  تظهـر  وبالطبـع 
السلبية بعد فرتة ما يؤثر سلباً عىل 
التواصـل االجتماعـي لطفلـك مع 
املجتمع املحيط به، وقد يؤّدي هذا 

إىل نبذ الطفل.
أيضاً األعذار واملـربرات تمنعِك من 
مواجهة طفلـك بأخطائه، ما يزيد 
داخلـِك الشعـور بالقلـق والتوتر، 

اختـالق  عـن  تتوقفـني  وعندمـا 
األعـذار لطفلك، فإن كل هذا القلق 
يظهـر فجـأة عىل السـطح، ما قد 

يرض بعالقتك بطفلك.
4 - اختـالق األعـذار لطفلك ينشئ 

شخصاً يلقي باللوم عىل اآلخرين
سـوف يعتـاد طفلـك عـىل أن كّل 
تقابلـه  منـه  خاطـئ  تـّرصف 
مربرات وأعـذار تحجب عنه تحّمل 
املسـؤولية، وبالتايل ينشأ شخصاً 
ال يعـرتف بخطئه، ويفّضـل إلقاء 
اللوم عىل اآلخرين، وهذا النوع من 

األشخاص غري محبوب طبعاً.
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1032 - كونـراد الثانـي يصبـح ملًكـا عـىل 
بورغندي.

1260 - سـقوط دمشـق يف يد التتـار بقيادة 
كتبغا أحد قادة هوالكو.

1848 - الواليات املتحدة األمريكية واملكسـيك 
توقعان ”معاهده جوادالـوب هيلداجو“ التي 

أنهت الحرب املكسـيكية األمريكية.
1878 - اليونـان تعلـن الحـرب عـىل الدولـة 
العثمانية تضامًنا مع اإلمرباطورية الروسية.

1933 - املسـتشار األملانـي أدولف هتلر يقرر 
حـل الرايخسـتاج (الربملـان) بعـد يومني من 

توليه السلطة.
األملانـي  الجيـش  قائـد  استسـالم   -  1943
السـادس للقائد السوفيتي غيورغي جوكوف 
وذلك يف معركة سـتالينجراد يف الحرب العاملية 

الثانية.
1957 - األمم املتحدة تصدر قراًرا يدعو إرسائيل 
إىل االنسحاب من األرايض املرصية التي ال تزال 
تحتلهـا وعىل قرار بتوسـيع اختصاص قوات 

الطـوارئ التابعة لألمـم املتحدة بحيث تصبح 
حاجزًا بني إرسائيل  ومرص.

1965 - الكنيسـت اإلرسائيـيل يسـن قانـون 
يتيح للسلطة اإلرسائيلية بمصادرة ممتلكات 

األوقاف اإلسالمية يف أنحاء فلسطني.
1971 - عيـدي أمني يسـتويل عىل السـلطة يف 

أوغندا يف انقالب عسكري.
1982 - قوات رسايا الدفاع يف سـوريا بقيادة 
رفعت األسـد تجتاح مدينة حمـاة وتقصفها 

باملدافع فيما عرف باسم مجزرة حماة.
1989 - مغادرة آخر رتل عسـكري سـوفيتي 
العاصمـة األفغانيـة كابل بعد 9 سـنوات من 

االحتالل العسكري.
2006 - غـرق العبـارة املرصيـة السـالم 98 
العاملة بني مرص والسعودية يف البحر األحمر 
أثناء إبحارهـا من منطقة تبوك إىل سـفاجا، 

وأدى ذلك إىل غرق أكثر من 1033 شخصا.
2011 - وقوع ما عرف باسم موقعة الجمل يف 

ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير.

أبـــــــراج

واثـارة  والقوانـني  اآلراء  مخالفـة  إحـذر  مهنيـاً: 
العـداوات، تشعر بالظلم أو اإلسـاءة، هدّئ من روعك 

وال تتهور معرّضاً نفسك للحوادث
عاطفيـاً: ابتعد عن الشكوك واألوهام تجـاه الرشيك، ألّن أي 

خطوة ناقصة يف هذا اإلطار قد تؤدي إىل ما ال تحمد عقباه
صحيـاً: يوم آخـر ليس عىل مزاجك، فأنـت عصبي وعىل أقل 

كلمة تفتعل مشكلة، حاول الهدوء.

مهنيـاً: تتلّقى عروضـاً واعدة جّداً تكـون بمثابة 
حافـز مهـّم لتطويـر أدائـك، وتـزول مـن أمامك 

الظروف املعاكسة
عاطفياً: ال تواجه صعوبات يف العالقة العاطفية وتتعامل 
مع الرشيك بروح الشخص الصادق واملخلص إىل أبعد الحدود 
.صحياً: حـاول القيام بنزهة يف أرجـاء الطبيعة للرتفيه عن 

نفسك وللتخلّص من هموم العمل املتشعبة

مهنياً: يوم مالئم جـداً لالنطالق باألعمال املهمة، 
كـن منتظماً وفعـاالً وعملياً، وانفتـح عىل الحياة 

وعىل صداقات جديدة.
بعالقتـك  تغامـر  ال  بدقـة،  خطواتـك  أدرس  عاطفيـاً: 

بالحبيب، فأنت ال تطيق فراقه وتضيع يف غيابه.
صحياً: أنت أقوى من أن تتغلّب عليك شـهيتك، وتجعل أبواب 

معدتك مفتوحة عىل شتى أنواع املأكوالت.

مهنيـاً: رّبمـا تظهر مسـؤوليات ملّحـة ومهّمة 
تسـلّط األضـواء عىل براعتـك وقدرتك عـىل تحّمل 

املصاعب
عاطفياً: لقاء حاسـم مع الرشيك، وخصوصاً أّن األخطاء 

باتت تتكرر بينكما، واملعالجة أصبحت رضورية
صحياً: السـعي وراء املتاعب يرهـق أعصابك ويتلفها، حذار 

ما ينتظرك يف األيام املقبلة

مهنيـاً: تجّنـب األجـواء السـلبية املسـيطرة، وال 
تتدخـل يف أمور ال تعنيك، فقد تكـون هذه االخرية 

حافلة بالفخاخ واألخطار
عاطفياً: تنقلب املعطيات ملصلحتك لتبدأ مرحلة جديدة، 

وإذا كنت تبحث عن عالقة فقد تتوافر لك فرص جيدة.
صحياً: قد يشتد الغضب وتشعر بعدم األمان او تطالب بحّق 

وُتقابل برفض فتنفعل وتنهار

مهنياً: تريحك األجواء هذا اليوم، وتوحي لك بأفكار 
جيدة لبعض املشاريع وتدعوك إىل املبادرة واملجازفة، 
ويسـعدك أن تـرى الزمالء سـعداء ببعـض اإلنجازات. 
عاطفياً: ال تعتقد أن سكوت الرشيك يفسح يف املجال أمامك 
لالسـتمرار يف ارتكاب األخطاء، فهو قادر عىل قلب األمور رأساً 
عـىل عقب. صحياً: من جّد وجد، ومن أراد املحافظة عىل صحة 

سليمة عليه القيام بما يلزم ليتوصل إىل ذلك، فماذا تقول؟

مهنيـاً: تتحّمـس ثم تقع يف القلق وتشعـر بأن أفكارك 
مشوشـة، أنت الذي يثق بنفسه وبقدراته وخياراته وال 

يتأثر بأحد عادة
عاطفياً: تسـتدعي بعض الظروف التحفظ واالنتباه واالبتعاد 
عـن ارتجال القـرارات، وعدم اإلقـدام عىل أي تعديـل أو تغيري يف 

املجال العاطفي
صحيـاً: تكـون اإلغـراءات كثـرية، إال أن الوقايـة خري مـن العالج 

للمحافظة عىل صحة سليمة

مهنيـاً: تنعـم بأجواء جيـدة وبشعـور باالنتصار 
وتخـوض تجارب كثـرية، وقـد تحمل إليـك األيام 

املقبلة األحالم واملشاعر العذبة
عاطفياً: تعيش أوقاتاً سعيدة إىل جانبه، وقد تساعده عىل 

حل مسألة تتعلّق بعائلته أو أحد أقربائه
صحيـاً: حذار اإلرهاق! تلك هي املخاطر املتعلقة بارتجاجات 

اليوم.

مهنيـاً: يحالفـك الحظ ويحيطك بهالة كبرية ويوسـع 
اآلفـاق ويـرسع الخطى، قد تقـوم باسـتثمارات جيدة 

ومهمة وتبدو موعوداً بجديد عىل الصعيد املادي.
عاطفيـاً: قم بواجباتك تجـاه الرشيك عىل الصعيـد العاطفي 

واالجتماعي، ولن تكون إال سعيداً ومرتاحاً معه.
صحياً: سـارع إىل اسـتشارة أخصائي التغذية ليعطيك اإلرشـادات 

الخاصة بالحمية أو بأنواع الطعام التي عليك تناولها.

مهنياً: قد تسـتجد بعض األمور يف العمل، وتسلّط 
األضواء عىل مهارتك وقدرتك عىل مواجهة األعباء

عاطفياً: الرشيك قادر عىل تسوية أموره العائلية، فال 
تتدخل حتى ال تزيد الوضع تأزماً

صحياً: إياك واإلكثار من تناول اللحوم والدهنيات، وال سيما 
أنك قابل للسمنة برسعة

مهنياً: حـان الوقت لتقبل موضوعـات جديدة واعتماد 
أسـلوب َمِرن وإيجابي تجـاه الجميـع، وُيكافئك الحظ 

بتعاطف كبري ولن يخذل آمالك
عاطفياً: التحـرر من الخضوع يلزمك تقديـم تنازالت للرشيك 

وال سيما أن الوضع قد تكون له تبعات سلبية عليكما
صحيـاً: تمهل يف الحكم عـىل اآلخرين بانفعال وعصبيـة، بل هدّئ 

أعصابك واضبطها قدر اإلمكان.
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مهنيـاً: لـن يكـون الحـظ إىل جانبـك فانتبه من 
مواجهة ومن تعريض سـمعتك للخطـر، قد تطرأ 
أحداث فتسيطر عليها وتشعر أنك تتحكم يف الظروف

عاطفياً: عليك أن تسـري مع الرشيك جنباً إىل جنب، فهذا 
يساعد عىل رسم الخطط املستقبلية بجدية ووضوح

صحياً: إياك واالنغماس يف السهر الطويل والتدخني واإلفراط 
يف تناول املرشوبات الروحّية
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وزع االرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة 
الصغرية , ثم أكمل توزيع باقي االرقام من 1 اىل 9 يف األعمدة 
التسعة الرأسية واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم 

اال مرة واحدة .
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عمودي
1بطلة كـأس العالم لكرة القدم 

.1994
2يقطع باألسنان وخاصة اللحم 

o مدينة باكستانية.
3أشـياء غري مفهومة أو صعبة 

الفهم o يصيبه الجنون.
 o 4فعـل أمـر يقال عنـد الصالة

خوف مريض
5ارتفع وعال.

6بحـر o فجوات بالغة الصغر يف 
الجسم أو ورق النبات.

7عكس الحرب o من ينعق.
يوضـع  مـا   o نبـات  8نصـف 
عىل األثـاث لحمايتـه أو لزينته 

فتفرش عليه.
9العـب ليبـي يف نـادي الشباب 

السعودي.
10العب وفاق سطيف الجزائري

افقي
 o 2006 1بطلـة كـأس العالم لكرة القـدم

نصف طعام
 o سـئم o 2طـري طويـل األرجـل واملنقـار

لتفسري املعنى واالستطراد.
3مجموعـات من األوامـر للكمبيوتر لعمل 
التنفـيس  االلتهـاب  oمتالزمـة  مـا  يشء 

الحاد.
4قرب o حيث يلتقي امللتقون.

 o 5مجموعـة طقـوس وتقاليد لحـدث ما
احد الوالدين

6أخطأ o قدح وذم شعرا o سأم وضيق من 
بطء مرور الوقت.

7للنداء o عكس منغلق
8السنة النار الشديدة o متشابهات

9نصف خـروج o توقف لعمل يشء جانبي 
أثناء القيام برحلة أساسية.

 o 1998 10بطلة كأس العالم لكـرة القدم
استجد وأظهر لونا جديدا.
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خاصم رجل زوجته فغضبت و كتمت و جعلت تضع مالبسها 
يف الحقيبـة عازمة عىل الذهاب إىل بيـت أهلها وأحس زوجها 
باألمر ً فبادرها بكلمة جميلة و ابتسـامة لطيفة ثم سـألها ً 

ماذا تفعلني:
مالبـس  اخـرج  و  الصيـف  مالبـس  ادخـل   : فقالـت 
تكفيهـن  و  الكلمـه  ترضيهـن  ُهـن  الشتاء(رقيقـــــات 
االبتسـامة) التلطف مع اإلناث و الرفق بهن دليل عىل اكتمال 
الرجولة قال صىل الله عليه و سـلم:“ ما اكرمهن اال كريم، و 

ما أهانهن اال لئيم”.

هـو األديـب العبقـري واإلنسـان الفاضل 
والصديـق الصـدوق والسـيايس املحنـك.. 
اشـتهر ابـن املقفـع حتـى قبـل إسـالمه 
بمتانـة أخالقـه، فكـان كريًمـا، عطوًفا، 
عاشًقا لحميد الصفات ومكارمها، شغوًفا 
بالجمال، كما كان مؤمًنا بقيمة الصداقة، 

وإغاثة امللهوف..
ظلـم يف حياتـه وراح ضحيـة الخالفـات 
السياسـية يف األرسة العباسـية.. هـو عبد 
اللـه بن املقفـع ..عبـد الله ابـن املقفع .. 

األديب املظلوم!
ُولِـَد عبد اللـه بن املبارك املشهـور بـ ”ابن 
املقفـع“ يف مدينـة ”جور“ ببـالد الفرس، 
حوايل سـنة 106هـ، وكان اسمه الفاريس 

”روزبة“..
وكان قد توىلَّ أبوه الخراج يف والية الحجاج 
بن يوسـف الثقفي عىل العـراق، فاختلس 
من أموال السلطان فرضبه الحجاج رضًبا 

َي املقفع. عت يده، فُسمِّ موجًعا حتى تقفَّ
عاش عبـد الله بن املقفـع 25 عاًما يف ظلِّ 
الدولـة األمويـة، و16 عاًما يف ظـلِّ الدولة 

ـى تعليمـه بمدينة جور؛  العباسـية، وتلقَّ
ف بالثقافـة الفارسـيَّة، وعرف  حيـث تثقَّ

الكثري عن آداب الهند..
ثم انتقل إىل مدينة البرصة فترشَّب الثقافة 
العربيـة؛ إذ كانـت البـرصة َمْجمـع رجال 
العلـم واألدب، وكـان ”املربـد“ الشهري بها 

جامعٌة لألدباء والشعراء.
وقد اشـتهر عبـد الله بن املقفع يف شـبابه 
والهنديـة  الفارسـية  ثقافتـه  بسـعة 
واليونانيـة، باإلضافـة إىل فصاحـة بيانه 
العربي، فاستخدمه ”عمر بن هبرية“ كاتًبا 
يف دواوينه، وكذلك استخدمه ”داود بن عمر 

بن هبرية“ وذلك يف الدولة األموية..
ا يف الدولة العباسية فقد عمل ابن املقفع  أمَّ
كاتًبا لـ ”عيىس بن عـيل“ ابن عمِّ الخليفة 
املنصور، وأسلم ابن املقفع عىل يدي عيىس 

بن عيل وُقِتل بسببه!!
ومن الحكايـات املشهورة التي ُتروى عنه، 
أنَّ ”عبـد الحميد بن يحيـى“ كاتب الدولة 
األمويـة الشهري، اختبأ يف بيـت ابن املقفع 
بعد قتل مروان بـن محمد آخر خلفاء بني 

أمية، لكنَّ رجال الدولة العباسـية الناشئة 
لـوا إليـه، ودخلـوا عليهمـا بيـت ابن  توصَّ
املقفع، وسـألوهما: أيُّكما عبد الحميد بن 

يحيى؟ فقال كالهما: ”أنا“.
 فقد َقِبل ابن املقفع أن يضحي بنفسه من 
أجل صاحبـه، لكنَّ العباسـيِّني عرفوا عبد 

الحميد الكاتب وأخذوه إىل السفاح.

1 -أسنان بيضاوية
هـل تأخـذ أسـنانك األماميـة 
أنظـري  البيضـاوي؟  الشكـل 
كانـت  فـإذا  بإمعـان،  إليهـا 
إجابتك هـي باإليجـاب، فهذه 
داللة عىل أنك شـخص خجول 
وحسـاس جداً، ما يعني أّن كل 
املواقف والنظرات والكلمات قد 
تـرتك أثراً عميقاً يف داخلك وأنك 
ال تكونـني الصداقـات برسعة 
املقابل، يكشف  وسـهولة. ويف 
البيضـاوي  أسـنانك  شـكل 
الجانـب املنظـم واإلبداعي من 

شخصيتك. فهل هذا صحيح؟
2 - أسنان مربعة

أنظـري جيـداً إىل تلك األسـنان 
تكشفهـا  التـي  األماميـة 
ابتسـامتك الجميلـة، فهل هي 
أقـرب بشكلها إىل املربـع؟ إذاً، 
اعلمـي أن هـذا يـدل عـىل أّنك 
امرأة تتسـم بشخصية وطباع 
هادئـة وأنه يسـعك، يف معظم 
عـىل  تسـيطري  أن  األوقـات، 
انفعاالتك ومشاعرك وال سيما 
يف الحاالت التي تدعو إىل التوتر 
والغضب. بل إن شكل األسنان 

هذا يدّل أيضـاً عىل أنك تتحلني 
إىل  نظرتـك  يف  باملوضوعيـة 
األمور ويف عالجك املشكالت أياً 
تكن. إذاً، أنت صاحبة شخصية 
مميزة ونـادرة الوجود يف زمن 

الضغط الدائم.
3 - أسنان مستطيلة الشكل

 قـد يحـدث أن تكون اسـنانك 
األماميـة مسـتطيلة الشكـل، 
ابتسـمي وتأكدي. وهي تشري 
إىل أنـك تمتلكـني الكثـري مـن 
القيـام  الطاقـة وتسـتطيعني 
بمعظم األعمال التي توكل إليك 

وتتحلـني بالقـدرة الكبرية عىل 
أخذ القرارات أيـاً تكن املواقف 
وفضـًال  ذلـك.  تتطلـب  التـي 
عـن ذلـك، يمكنك حـّل معظم 
تواجهينهـا،  التـي  املشكـالت 
فأنت عملية ومخططة ممتازة. 
لذا، عادة ما يلجأ إليك اآلخرون 
لتساعديهم عىل إحداث التغيري 
يف حياتهـم، أيـاً يكـن نوع هذا 
التغيـري، فأنـت موضـع ثقـة 

االشخاص املحيطني بك.  
4 - أسنان مثلثة الشكل

نعم، قد تأخذ أسـنانك األمامية 

شـكل مثلث. ويف هـذه الحال، 
تتمتعـني  إنـك  القـول  يمكـن 
عـىل  والنشـاط  بالحيويـة 
والفكري  الجسـدي  املستويني 
وتبذلـني الكثري من الجهود من 
أجل الوصول إىل أهدافك، أياً تكن 
التي قـد تواجهينها.  املصاعب 
كما أّنك تولـني العناية الكبرية 
ألن تعييش أياماً ملؤها الصحة 
والفـرح. أما ما يسـاعدك عىل 
هذا فعامالن أساسيان: تفاؤلك 
وخيالك. فانطلقي وال ترتددي، 

الحياة أمامك!

رجـل ثالثينـي يرتـدي ثيـاب العمل 
وفوقهـا قمصلـة لتقيـه مـن الـربد 
ويضع قبعة عىل رأسه.يدفع عريانة 
خشبيـة ذات ثالث عجـالت التقى به 

أحدهم وسأله.. 
ماذا تعمل..

اجابه..
اخـرج يف صبـاح كـل يوم بعـد أذان 
الفجـر وأداء صـالة الصبـح وأذهب 
إىل علـوة الفواكه والخضار التسـوق 
منها ماشـاء الله إن يكون ثم اتنقل 
يف األحياء السـكنية بني األزقة البيع 

ما جلبته من العلوة.. 
فقال له..

الجـو  هـذا  ويف  الباكـر  الصبـاح  يف 
البارد..

أجـاب.. نعم..فإني اعيـل به عائلتي 
املتكونـة من زوجتـي وطفلتني مثل 
الـورود رزقنـي اللـه بهما.همـا رس 
قوتي وحبي للحياة..كما أنه يجب أن 
أدفـع أيجار املنزل الذي اسـكن فيه.
فيجـب أن أعمل.الحمد لله..اعطاني 
اللـه الصحـة كـي أتمكن مـن دفع 
هذه العربانة والسري بها يف الشوارع 

واألزقة من عافاك اغناك.. 
مـن عافاك.. هـو الله املعـايف.. وكل 
فهـي  اللـه  مـن  تكـون  ال  عافيـة 

ناقصة..

العافية..الصحـة الدائمـة يف البـدن.
ومن تمتع بالصحة استطاع أن ينجز 
كل ما يدور يف فكره ويحصل عىل كل 
مـا تهواه نفسـه..الصحة النفسـية 

والعقلية والجسمية.. 
العافية يف الدين..سالمته من الفتن..
فتنة التكرب.فتنة الكذب الغش الخداع 
الريـاء الظلـم التجاوز عـىل حقوق 
اآلخرين.اكـل مـا اليتيم.اإلدمان عىل 

لعب القمار وتناول املسكر..
العافيـة يف املـال.أن يكـون مكسـبا 
حالال كـي يبارك الله فيـه. فكم من 
غنـي حصل عـىل ماله مـن الرسقة 
والسـحت الحرام فسـلط اللـه عليه 
مختلف أشكال البالء ليفني ذلك املال 

دون يتمتع به ...
النه اكتسبه دون وجه حق سلط الله 

عليه من يأخذه دون فائدة..
والولـد..اوالد  االهـل  يف  العافيـة 
مطيعني. ناجحني يف حياتهم ساملني 
يف أبدانهم وعقولهم. عائلة متماسكة 
ال مشاكل فيها وال أمراض وال علل..
لقـد اغنـاه الله عن الحاجـة للناس.

واغناه الله عن ذل السؤال واغناه الله 
إذ دفـع عنـه رش األرشار وأبعد عنه 
كيد الكائديـن ومكر املاكرين وحماه 

من ظلم الظاملني..
فمن عافاه الله فقد اغناه.. 
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يقرتب القمـر الثاني لألرض من 
الكوكـب األسـبوع املقبل قبل أن 
ينجـرف إىل الفضـاء، ولـن ُيرى 
مرة أخـرى، حيث سـمى علماء 
الفلـك هـذا القمر الثانـى 2020 
SO، وهو جسـم صغري سقط يف 
مدار األرض يف منتصف املسـافة 
تقريًبـا بـني كوكبنـا والقمـر يف 

سبتمرب 2020. 
 “space” ووفقـا ملا ذكره موقـع
األمريكـي، علـم باحثو ناسـا يف 
ديسـمرب املاىض، أن الجسم ليس 
صخـرة فضائية عىل اإلطالق، بل 
بقايا صاروخ معّزز يف الستينيات 
شارك يف مهمات القمر األمريكية 

 .Surveyor
اتخـذ هـذا القمر الصغـري أقرب 
اقـرتاب مـن األرض يف األول مـن 
ديسـمرب، قبـل يـوم مـن تحديد 
وكالة ناسـا لـه عىل أنـه الداعم 
املفقـود منذ فرتة طويلـة، لكنه 
حيـث  أخـرى،  دورة  يف  يعـود 
سـيقرتب نهائًيا من األرض يوم 
الثالثـاء املقبل املوافـق 2 فرباير 
أي  ميـل   140.000 بعـد  عـىل 

(220.000 كيلومرت) من األرض، 
أو ٪58 مـن الطريـق بني األرض 

والقمر. 
بعيـًدا بعـد  املعـزز  وسـينجرف 
ذلـك تارًكا مـدار األرض بالكامل 
بحلـول مـارس 2021، وفًقـا لـ 
EarthSky، كمـا أنـه بعـد ذلك، 
سـيكون مجرد كائـن آخر يدور 

حول الشمس.  
وسيستضيف مرشوع التلسكوب 
االفرتايض يف روما وداًعا أون الين 

للكائن يف ليلة 1 فرباير.
 علمت ناسا أن الجسم قد اقرتب 
مـن األرض عدة مـرات عىل مدى 
عقود، حتى أنه اقرتب نسـبًيا يف 
عـام 1966، العام الـذي أطلقت 
فيه الوكالـة مسـبارها القمري 
Surveyor 2 عـىل ظهـر صاروخ 

Centaur املعزز. 
وأعطى ذلك العلماء أول دليل كبري 
عـىل أن SO 2020 كان من صنع 
اإلنسان؛ وأكدوا ذلك بعد مقارنة 
الرتكيـب الكيميائي للجسـم مع 
مركب آخر للصاروخ، والذي كان 

يف املدار منذ عام 1971.

املتابعني  يسـهل تويـرت حظـر 
غري املرغوب فيهم، ولكن هناك 
عيوب للحظر، فإذا قمت بحظر 
شـخص ما، سـيمكنه بسهولة 
معرفـة أنه محظور ألنه لم يعد 
بإمكانـه رؤيـة نشـاط تويـرت 
الخـاص بك، ويمكن أن يسـبب 
ذلك لـك بعـض املشـاكل، لذلك 
هنـاك طريقة أكثـر دقة إلنهاء 
متابعة شـخص لك عـىل تويرت 

دون حظره.
-bus ”وفقـا ملا ذكـره موقـع 

ness insider“، هنـاك خدعـة 
يمكنك القيام بها لتحقيق ذلك، 
مـن خالل حظر الشـخص كما 
تفعل عـادًة، ثـم إلغـاء حظره 
عـىل الفـور، فيـؤدي الحظر إىل 
إجبار الشخص اآلخر عىل إلغاء 
متابعتك ومحو سـجل رسائلك 
املبـارشة، ولكن نظرًا ألنك قمت 
بإلغاء حظر الشخص، فال يزال 
بإمكانه رؤية تغريداتك، لذلك ال 
يبدو أنه تم حظره عندما يبحث 

عنك.
هذا يعطي انطباًعا بأنهم قاموا 
متابعتـك عـن طريـق  بإلغـاء 
الخطـأ، أو ربما بسـبب خلل يف 
تويـرت، ولكنـه عنـد اكتشـافه 
يـزال  ال  سـيكون  األمـر  لهـذا 

بإمكانـه متابعتـك مـرة أخرى 
إذا اختـار ذلـك، لذلك لـن يؤدي 
هذا بالرضورة إىل إنهاء عالقتك 
بـه تماما، ولكـن يمكـن لهذه 
الحركة إلغاء متابعته لك وعدم 
ظهورك لبعض الوقت، وتتشابه 
خطوات هذا األمر تماًما تقريًبا 
عـىل كل مـن الويـب وتطبيـق 

الهاتف.
1. افتح تويرت وانتقل إىل صفحة 
امللف الشخيص للمستخدم الذي 

تريد إلغاء متابعته. 
2. حـدد النقاط الثـالث يف أعىل 

الصفحة. 
3. يف القائمـة املنسـدلة، اخـرت 

 .“Blockuser”
4. يف النافـذة املنبثقـة، أكد أنك 
تريد حظر املستخدم عن طريق 

تحديد ”حظر“. 
امللـف  صفحـة  سـتحتوي   .5
الشخيص للمسـتخدم اآلن عىل 
زر محـدد بعالمـة ”محظور“، 
النافـذة  يف  ثـم  عليـه  اضغـط 
-U عـىل  اضغـط  ”املنبثقـة، 

 .“blockuser
كمـا أنه بـدالً من ذلـك، يمكنك 
تحديـد ”تراجـع“ يف ”البانـر“ 
الـذي يظهـر فـوًرا عنـد حظر 

املستخدم.

أطلق أحد مؤسيس رشكة ”وان بلس“ الصينية عالمة تجارية جديدة يف 
بريطانيا تحت اسما غريبا وغري مسبوق.

وقام كارل بي، أحد مؤسـيس ”وان بلس“ بإطالق عالمة تجارية لندنية 
متخصصة يف تكنولوجيا املستهلك اسمها ”ال يشء“.

ومـن املتوقـع أن تطلق ”ال يشء“ أول أجهزتهـا الذكية يف النصف العام 
الجاري 2021، حيث حصلت ”ال يشء“ عىل تمويل أويل بقيمة 7 مليون 
دوالر أمريكـي يف ديسـمرب/كانون األول املايض، شـملت عددا من قادة 

التكنولوجيا واملستثمرين.
وقال كارل بي، أحد مؤسـيس ”وان بلس“: ”مررت بفرتة عصيبة ونحن 
نبحـث عن أمر مثـري لالهتمام يف مجال التكنولوجيـا، ونعتقد أنه حان 

الوقت لنسيم جديد من التغيري“.
وتهدف الرشكة الجديدة إىل إلهام الناس، لإليمان باإلمكانيات اإليجابية 

للتكنولوجيا، وستحدد رسعة إطالق املنتجات بدءا من عام 2021.

بصيبـص  كارمـن  تواصـل 
نجاحها الدرامي بشـخصية 
”ثريا“ التي تجسدها ضمن 
أحـداث ”عـروس بـريوت“ 
أمـام ظافـر العابديـن ، ما 
لبطولـة  تسـتعد  جعلهـا 
جديـدة  مطلقـة  دراميـة 
بعنـوان ”الربيئـة“ التـي 
قبل  وافقت عليها مبدئياً 
أيـام قليلة، فيمـا تنتظر 
الرشكة الوقت املناسـب 
تفاصيـل  عـن  لإلعـالن 

املرشوع الجديد. 
”إيغـل  رشكـة  تنتظـر 
الجهـة  وهـي  فيلمـز“، 
”الربيئـة“،  املنتجـة ملسلسـل 
معرفـة مصـري  تصويـر األعمـال 
الدرامية يف لبنان بعـد قرار الحكومة 
باإلقفال العام بسبب انتشار فريوس 

كورونا.
فقد علـم أن كارمن قد اتفقت مع 
الرشكـة عـىل تفاصيل املسلسـل 
الـذي تكتبـه مريم نعـوم ويتوىل 

أّجلـت  ولكنهـا  رامـي حنـا،  إخراجـه 
خطوة اإلعالن عن العمل لوضع خريطة 
كاملـة للتصوير يف ظل الظروف الحالية 
حتـى تحدد مصري العمل من املشـاركة 
يف املوسـم الرمضانـي املقبـل أو يكون 

للعرض خارج رمضان.
ومن املقرر أن يشارك يف العمل مجموعة 
من النجـوم العرب، حيث يجـري حالياً 
التعاقد معهم يف رسية تامة لإلعالن عن 

كافة تفاصيل املسلسل قريباً.
وتتـواىل املفاجـآت يف الحلقـات األخرية 
من املوسـم الثاني من ”عروس بريوت“ 
الذي ُيعرض حالياً عرب شاشـة الـأم بي 
يس وشاشـة املنصة اإللكرتونية شاهد، 
حيث ستشـهد الحلقات املقبلـة العديد 
من املفاجآت بعد تغيري موقف نايا تجاه 
عائلة الضاهر، ومحاولتها اإلصالح بني 
ليىل وعادل ثم قرار عبري بالسفر مع أمها 
سـريين بعد هروبها من حفـل زفافها، 
ومن بعدها توّرط خليل يف قضية خطرة 
ضمن األحـداث وإلقاء القبض عليه، ثم 
تفاجئهم ثريا بالوالدة املبكرة األمر الذي 

يجعل ابنتها يف خطر.

”كارمن بصيبص“ تستعد لبطولة 
درامية مطلقة بعنوان ”البريئة“

قبل أيـام، بدأ عرض أوىل حلقات املوسـم األول 
مـن ”عراق آيـدول“ الذي ُيعـرض حرصياً عرب 
شاشـة الـ“أم بي يس 5“، ويضم املوسم األول 
من برنامج اكتشـاف املواهـب الغنائية ”عراق 
آيـدول“ لجنـة تحكيـم مـن نجوم العـراق من 
سيف نبيل وحاتم العراقي ورحمة رياض التي 

كشفت عن كواليس التجربة أثناء التصوير.
وتحدثت نجمة سـتار أكاديمـي رحمة رياض 
عن معاناة أّي موهبة شـابة يف بداية مشوارها 
لتثبـت نفسـها وتجـد طريقهـا للحضـور يف 
السـاحة الغنائية وسـط كبار النجـوم، وقالت 
إنهـا قّدمـت مـن قبـل يف ثالثة برامـج، وحتى 
عندما لم يحالفهـا الحظ لم تيأس وبحثت عن 

طريقها ووجدت الدعم دائماً من أهلها.
وأضافت رحمـة أنها بمجـرد أن تحدثت معها 
إدارة الــ“أم بـي يس“ للمشـاركة يف عضويـة 
لجنة تحكيم املوسـم األول من ”عراق آيدول“، 
شـعرت بالرعب والقلق فكيف لها وهي عمرها 
الفّني 12 عاماً فقط لتحكم عىل مواهب شابة؛ 
فهي ليست أستاذة موسيقى، بل فنانة ولديها 
إحساس فني، عاشت يف أرسة فنية وترّبت عىل 
الفن والطـرب األصيل، وهذا هو معيار حكمها 

التـي سـتختارها وتسـاعدها  املواهـب  عـىل 
عـىل البقـاء يف الربنامج وتصل بهـا إىل املرحلة 

األخرية.
وقـد بدأ املوسـم األول ليلـة الجمعـة 29 يناير 
و 30 ينايـر حلقـات األداء، ومـن املقـرر البدء 

بحلقـات العروض املبـارشة بداية من 5 فرباير 
املقبل عرب شاشـة الـ“أم بي يس 5“.. وسيضم 
الربنامج مواهب غنائية من العراق فقط يف أول 
تجربـة ألراب آيدول يف اختيار املواهب من دولة 

عربية واحدة فقط.

تعيش غادة عادل حالياً حالة من النشاط الفني، حيث 
تقيض أوقاتها ما بني أعمال سينمائية ومسلسالت 

درامية. 
فقبل أيـام، قرر منتج فيلـم ”املحكمة“ أحمد 
السـبكي أن يبنـي ديكـوراً خاصـاً بالعمـل 
يف البالتـوه الخـاص بـه ليكـون أول ديكـور 
للبالتـوه الذي أسسـه خالل الفـرتة املاضية؛  
وهـو ”ديكـور  املحكمة“ حيث تـدور أحداث 

الفيلم بني أكثر من قضية داخل أروقة محكمة 
األرسة بني زوجـة وطليق تحـاول الحصول عىل 

حقوقها الرشعية منـه، وبني قضية اغتصاب لفتاة 
يف العرشينـات من عمرها عىل يد شـاب مسـتهرت، وبني 

قضيـة تحّول جنيس وقضية ثأر بني عائلتني يف إحدى قرى الصعيد، 
غري قضية املرياث. ومن املقرر أن  يكون موسم سينما عيد األضحى 
املقبـل موعداً مبدئياً للعمل الذي تـؤدي بطولته غادة عادل وجميلة 

عوض وغريهما من كبار نجوم السينما املرصية.
وقـد نفـى السـبكي أن ُيعرض العمل عرب شاشـة 
أي مـن املنصـات اإللكرتونيـة قبـل عرضها يف 
دور العرض السـينمائية بعد قرار منع عرض 
فيلمه ”صاحـب املقام“ ليرسا وآرس ياسـني 
يف دور العـرض السـينمائية بسـبب عرضـه 
عرب شاشـة إحدى املنصـات اإللكرتونية قبل 

عرضه يف السينما.
ومنـذ أيام، نرش املخرج مجدي الهواري صورة 
خاصـة تجمعـه بغـادة عـادل لالحتفـال بعيـد 
ميالدها، مـا جعل البعض يردد إمكانيـة العودة إىل 
حياتهما الزوجية مجدداً بعد انفصال دام سنوات، ولكن 
أكد مصدر خاص لنواعم أن عالقة غادة ومجدي مبنية عىل االحرتام 
والصداقـة بـني الطرفـني وال يمكـن تنتهـي وال صحـة لعودتهمـا 

مجدداً.

قامـت يف األيام املاضية اإلعالمية الكويتية مي 
العيدان بتعريض نفسها لإلنتقادات والهجوم 
من متابعيهـا وجمهورها، بسـبب انتقاداتها 
الالذعـة للفنانـني، ولكـن يف اآلونـة األخـرية 

خرجت بقرار يصدم جمهورها.
وأعلنت اإلعالمية العيدان إتخاذ أسـلوب جديد 
يف حياتهـا، وهـو ما جـاء يف رسـالة وجهتها 
ملتابعيهـا ونرشتها عىل حسـابها الخاص عرب 
تطبيـق تبـادل الصـور (إنسـتغرام)، وقالت 
فيهـا: ”من مبـدأ إصـالح النفس سـوف أبدأ 
مرحلـة جديدة وصفحـة جديدة مـن حياتي 
أكثر هـدوًءا وأقـل صخباً مسـتمدة من مبدء 
القـرآن الكريم مـن أية آل عمـران عندما قال 
اللـه يف كتابه العزيز أعوذ بالله من الشـيطان 
الرجيم ِبْسـم الله الرحمـن الرحيم ”ولو كنت 

فظـاً غليظ القلب النفضوا مـن حولك“ صدق 
الله العظيم“.

وأضافـت العيـدان“ فالله طالب من اإلنسـان 
برّقة القلب وسـعة الصدر وطيـب القول، مع 
استمراري بالنقد فهو علم يدّرس يف الجامعات 
واملعاهد املرسحية وكليات اإلعالم وهو دراستي 

وليس كمـا يدعي اآلخرون الجهالء بأنه تنّمر، 
مع العلم أن ليس هناك قانون بالكويت اسمه 
قانـون تنّمر فقط قانون الجزاء يجرّم السـّب 

والقذف وغري ذلك يعترب حرية رأي“.
وتابعت ”حرية النقد كفلها الدستور الكويتي 
قبل قانون الجزاء، ولكن هو كنوع من الرغبة 
بالتغيـري واإلصـالح، فاليـوم أنا بعد شـهرين 
سـوف أكمل 44 عامـاً ومن املؤكـد لن أعيش 
44 عامـاً أخـرى، لذلك قـررت أن أكون أفضل 
مـن أجيل ومن أجـل مرضاة ربي، وسـأحاول 
توثيـق عالقتـي به أكثـر كما سـأحاول تبّني 
طفـل أو طفلة مـن الكويت بعدما فشـلت يف 
تبنـي الطفلـة السـورية وسأسـامح الجميع 
وأتمنى أن يسـامحني الجميـع، ونقطة ومن 

أول السطر أبدأ حياة جديدة“.

تواصـل النجمة روبي ىف تحضريات 
 ،“6 ”شـقة  الجديـد  مسلسـلها 
واملقرر أن تنافس به يف موسم شهر 
رمضـان، وينتمـي العمـل لنوعية 
الـ15 حلقة حول اإلثارة والغموض 
والتشـويق بأحداث تتصاعد حلقة 
تلو األخـرى، حيث بـدأ فريق عمل 
التحضـريات النطالق  املسلسـل يف 
التصوير، من خـالل عمل بروفات 
بعـض املشـاهد واللقطـات التـي 
سـيتم تصويرهـا من املـرة األوىل، 

خاصة مشاهد الرعب. 
وتدور أحداث املسلسـل حول شقة 
رقم 6 داخل احـدى العمارات التي 
تعيـش فيها روبـي مـع جريانها، 
ويفاجـأ جميـع سـكان العمـارة 
بأجـواء مرعبة تحـدث داخل هذه 
الشـقة، لتبدأ املفاجـآت واألحداث 
التـي يعيشـها  املثـرية واملشـوقة 

الجريان. 
ويشـارك يف بطولة مسلسل ”شقة 
6“ الفنان رشيف سـالمة، وروبي، 

وأحمـد بديـر، محمـود البـزاوي، 
صـالح عبداللـه، وحمـزة العيـيل، 
رحـاب الجمل، هيا فيـاض، وملك 
القـايض  رفيـق  وتأليـف  قـورة، 
ومحمـود وحيـد وسـعاد القايض 
ونبيـل شـعيب، وإخـراج محمـود 

كامل.
من ناحيـة أخرى، انتهـت الفنانة 
روبي من تسجيل عدد من أغانيها 
والتـي  الجديـد،  ألبومهـا  ضمـن 
تتعاون فيه ألول مرة مع الشـاعر 
مصطفى حسـن، وامللحـن محمد 
حمـزة، وتوزيـع املوسـيقى أمني 
نبيـل، ويتضمـن األلبـوم 6 أغاٍن، 
تتعـاون فيهـا روبي مع الشـاعر 
أيمـن بهحت قمـر وتوزيـع أحمد 
محمـد  وألحـان  وتومـا  إبراهيـم 
يحيى، والتي تعود به روبي للغناء 
مـرة أخـرى بعـد ابتعادهـا فـرتة 
كبرية عـن إصـدار أغانـي جديدة 
والتي كانت بوابة تعارف الجمهور 

عليها.

تّرص رشكة إيغل فيلمز لإلنتاج عىل 
تنفيذ مسلسـل ”للمـوت“ وعرضه 
يف املوعد املحدد لبدء شـهر رمضان 
الكريـم، حيث يجمع بـني املمثلتني 
ماغـي بو غصن ودانييـال رحمة يف 

دور شقيقتني.
ورغـم الرصخات املتكـررة من قبل 

برضوة  اإلنتـاج  رشكات 
الحكومـة  منـح 

نيـة  للبنا ا
خيـص  ا لرت ا

للبدء  الالزمة 
ت  بعمليـا

التصوير، 
يبـدو أن 

يف  نشـاطه  سـيتابع  املسلسـل 
التصويـر بعد الثامن من شـباط/

فربايـر الحـايل موعـد وقـف إلغاء 
الحظر الذي يشمل لبنان واملصالح 
كافة، ومنها بالطبـع الفنية، وذلك 

بسبب انتشار فريوس كورونا.
وُعلـم أن الفنانة اللبنانيـة القديرة 
ليليـان نمـري خرجـت مـن فريق 
العمل بعـد أن وافقـت بداية عىل 
ترشـحها لـدور ُنسـب إليها، 
كارول  زميلتهـا  وجـاءت 
عبود بديلًة عنها يف إطار 
املمثلـني  فريـق  إتمـام 
الذي سـيكون حارضاً 
أمـام عدسـة املخرج 
أسمر  فيليب  اللبناني 

لتنفيذ العمل.
كانت  عبـود  كارول 
السنة  شـاركت  قد 
املاضية يف مسلسل 

”أوالد آدم“ بـدور السـجينة التـي 
عـىل  سـيطرتها  فـرض  تحـاول 
بزميلتهـا  وتصطـدم  السـجينات 

املمثلة ندى بو فرحات.
هل ينقذ ”للموت“ نفسه من الحظر 
املفروض عىل لبنان؟ سـؤال تجيب 
عنه األسـابيع املقبلة، خصوصاً أن 

رشكات اإلنتـاج اللبنانيـة التزمـت 
بكافـة املعايري واإلجراءات الوقائية 
التـي فرضتهـا الحكومـة اللبنانية 
واألماكـن  التصويـر  لوحـدات 
املخصصة ومنها تأمني فريق طبي 
كامل وحجز أماكن يف املشايف خاصة 

بفريق العمل تحّسباً ألي طارئ.
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رغم أّن أقالمنا ُمنحت لهـا مكرمة الحرية املغرية يف التعبري واألداء، إال 
أّن الخوف ما زال يطبق بأنيابه عىل منابع االنطالق، ويجعلنا مذعورين 
عنـد منتصف ما نريد قوله، ويف أجواء هذا الخـوف، تخرج لغتنا بلهاء 

ساذجة مرّة، أو رمادية فاقدة لكل أشكال الوضوح مرّة أخرى .
املحللون السياسـيون الذيـن يزّينون واجهـات الفضائيات، يجتهدون 
بالتحليـل والتفكيك والرتكيب وفق بوصلة ال تتفـق مع قناعاتهم، وال 
تقرتب مـن رؤاهم، وكل جهدهم ينصّب عىل عـدم خروج أفعالهم عن 
محيط سياسـة الحاكم، طمعا يف االقرتاب منه والنوم يف خيمة عطاياه 

ومكرماته أو الخوف من سوط جالديه .
ومثقفـون يتوغلـون كّل صباح يف بطـون اللغة ودهاليزهـا، ليخرجوا 
لنـا بكالم يضع تيجان البالغة عىل رأسـه، ويهتف بقيـم الحياة الحرّة 
الكريمة، وعيونهم مغروزة يف جيوب التافهني واملتسكعني عىل أرصفة 
الحيـاة طمعا يف مكرمـة وفق القول الشـائع: أحسـنت.. اعطوه الف 

درهم من الذهب .
وسياسـيون نبشـوا قبور التاريخ، ولم يرتكـوا جمجمة إال وأخرجوها 
من قربهـا، ليربهنوا عىل صدق مبادئهم ونقـاء والئهم، وعندما يخّيم 
الظـالم يحفرون قربا واسـعا لدفـن كل هذه املبادئ، وكثريا ما ينسـوا 

قراءة سورة الفاتحة عليها .
ومع مرور االيام بدأ فريوس االنشطار يلعب يف رؤوسنا ، فخرج البعض 
يحمل عدة رؤوس وألسنة ال يشبه أحدهما اآلخر، وخرج البعض اآلخر 

يلعب عىل كل الحبال، يبكي يف كل مأتم ويرقص يف كل عرس .
أجيال طحنتها الشـعارات الكاذبة ورمتها يف أتون الرصاعات، والكثري 
مـن االموال الطائلـة بعثرت هنا وهنـاك، وجهود كبـرية ذهبت أدراج 

الرياح .
مـاذا يعني أن يبتلع الفأر الصغري رأس األسـد بفضـل تصفيق الرعاع 
وأقـالم املنافقـني وترصيح املحللني وأبـواق الخادمـني؟!. وماذا يعني 
إقامـة مهرجانـات املديـح والتمجيد لشـيوخ لتخلق منهـم آلهة نلوذ 

بربكاتهم ونؤدي لهم طقوس االسرتضاء والعبودية؟!
نحن أمام مرحلة تحتاج اىل مراجعة شـاملة ملجمل مسـريتنا من أجل 
وضـع برنامـج قائـم عىل التحليـل الدقيق نسـعى جميعا مـن خالله 
للنهـوض بواقعنـا، ونحتاج اىل شـجاعة كافيـة لنضـع أصابعنا عىل 
مواطـن ضعفنا من أجل اسـتبدالها بعنارص القوة التي من شـأنها أن 
ترسـم الطريق نحو تحقيق الغد املرشق السـعيد الذي يسـعى الجميع 

اىل تحقيقه .
باختصار مفيد، نحن بحاجة إىل حاكم صادق، وموقف صادق، وشعب 
صادق، وإذا لم يكن الصدق حارضا، فكل ما نكتبه ونرصخ به ال يخرج 
عـن دائـرة الهذيـان والثرثرة.. وحتـى مجيء زمن الصدق، فسـتبقى 
أقالمنا عنـد منتصف الطريق تكتب باللون الرمـادي بعيدة عن الجرأة 

والوضوح .
إىل اللقاء ...

@›Ìá‰ßa@áºc

ÂÇbé@ã�fl

رحمة رياض تكشف عن قلقها من ”عراق آيدول“

غادة عادل إلى محكمة خاصة في مسلسلها الجديد

بعد هجومها على المشاهير.. مي العيدان تتخذ أفضل قرار في حياتها

شقة في عمارة روبي تقلب حياتها 
في مسلسلها الجديد ”شقة 6“

تغيير في فريق ممثلي ”للموت“
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