
بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الرتبيـة، امـس الثالثاء، عن 
الشـهرية  االمتحانـات  إللغـاء  مقـرتح 
والكورسات واعتماد درجات نصف السنة 
ـ 2021. من جانب  للعـام الدرايس 2020ـ 
اخر، كشفت الوزارة عن بحثها مع اللجنة 
االوملبية الوطنية، سبل دعم مرشوع البطل 
االوملبـي يف املـدارس العراقية.وقـال مدير 
عام املناهج يف الوزارة، عادل البصييص، يف 
ترصيح صحفي: ان ”هيئة الرأي بالوزارة 

قدمـت مقرتحـا تم رفعـه لوزيـر الرتبية 
عـيل مخلـف الدليمـي، يقـيض باعتمـاد 
درجـات امتحانـات نصـف السـنة للعام 
الـدرايس الحـايل 2020 ـــ 2021 كدرجة 
االول  والكـورس  الشـهرية  لالمتحانـات 
للمراحل الدراسـية االبتدائية واملتوسـطة 
واالعدادية“. ونفـى البصييص ”وجود اي 
توجـه إللغـاء االمتحانـات النهائية للعام 

الدرايس الحايل 2020 ـ 2021».
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بغداد/ الزوراء:
قـرر مـرصف الرافدين، امـس الثالثاء، 
قبـول كفالة منتسـبي وزارتـي الدفاع 
والداخليـة لكل القـروض ممن يحملون 
مـن  الصـادرة  كارد  املاسـرت  بطاقـة 
املـرصف حرصا.وقال املكتـب االعالمي 
للمرصف يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: ان 

املـرصف قرر ايضا قبـول كفالة ضباط 
وزارتي الدفاع والداخلية يف منح السـلف 
والقروض مع تقديم اسـتمرارية خدمة 
سـواء كان موطنا راتبه لدى املرصف او 
غري موطن عىل ان يتم تقديم كفالء عدد 
2 من الضبـاط عند تقديم طلب القرض 

او السلفة.

بغداد/ الزوراء:
وعـد مدير املرور العام اللـواء الحقوقي 
طارق إسـماعيل حسـني، برفع النافذة 
قريب.وذكـرت  وقـت  يف  اإللكرتونيـة 
مديريـة املرور العامة يف بيان مقتضب : 
أن ”مدير املرور العـام وعد أثناء جولته 
التسـجيل ولقائـه  اليوميـة يف مواقـع 
باملواطنني، برفـع النافذة اإللكرتونية يف 
وقت قريب وتذليل جميع املعوقات التي 

تثقل كاهل املواطن“.

بغداد/ الزوراء:
واصلـت أسـعار النفط االرتفـاع، خالل 
تعامالت، امـس الثالثـاء، وصعد مزيج 
”برنـت“ فـوق مسـتوى الــ61 دوالراً 
للربميـل، وذلك للمرة األوىل منذ 24 يناير 
املايض.وارتفعـت العقـود اآلجلـة ملزيج 
 61.03 إىل   0.54% بنسـبة  ”برنـت“ 
دوالرا للربميـل، فيمـا صعـدت العقـود 
اآلجلة للخام األمريكي ”غرب تكسـاس 
 58.39 إىل   0.72% بنسـبة  الوسـيط“ 

دوالراً للربميل.وكانت أسـعار النفط قد 
سـجلت أمس االول مسـتويات قياسية 
يف نحو عـام، وذلك بعدمـا صعدت فوق 
مستوى 60 دوالرا للربميل.وجاء االرتفاع 
بدعـم من تفاؤل بشـأن توزيع لقاحات 
مضادة لفريوس كورونا وتخفيضات يف 
اإلنتاج من أعضـاء مجموعة ”أوبك+“. 
وتعهدت السـعودية بإجراء تخفيضات 
إضافيـة يف اإلمـدادات يف فرباير ومارس 
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
فاكـت“  ”بوليتـي  موقـع  اسـتعرض 
االمريكـي حـوادث يعتقـد ان تعـرض 
خاللهـا اىل اطالق نار خـالل زياراته اىل 
العـراق، بعدما قال يف ترصيح الخميس 
املـايض أمام موظفـي وزارة الخارجية 
االمريكيـة ”كنـت أعمل مـع بعضكم، 
نار“.ولـم  إلطـالق  تعرضنـا  وعندمـا 
يحدد بايدن يف خطابه هذا متى تعرض 
إلطالق نار، لكن موقع ”بوليتي فاكت“ 
ذكـر تعليقـا عـىل هـذا الترصيـح أن 
البعض تسـاءلوا يف السابق عما اذا كان 
بايـدن تعرض فعالً الطـالق نار مبارش 
خالل سـفراته اىل الخـارج.ويف خطابه 

امام موظفي الخارجية االمريكية، قال 
بايدن مشيدا بهم، انه تعرض يف املايض 
اىل اطالق نار، مجددا بذلك ذكريات حول 
ترصيحات ادىل بها يف العام 2007 حول 
زيارته اىل العراق كسيناتور.وقال بايدن 
امام موظفي الخارجية ”لديكم قدرات 
ذكاء عالية وشجاعة شخصية.. عملت 
اىل جانب البعـض منكم عندما تعرضنا 
الطـالق نـار. كنـت اىل جانـب بعضكم 
عندمـا كنـا يف أماكـن لـم يكـن لديكم 
أدنـى فكـرة انكـم تريـدون ان تكونوا 
فيها عندما كنا نرتاد مدارس السياسة 
الخارجيـة او الخدمـة الخارجيـة. لـم 
يقولوا لكم ابدا ان شيئا كهذا سيحدث. 

لكنكم مجموعة رائعة من األشخاص“.
وبعد هـذا الترصيح، تسـاءل نقاد عما 
اذا كان بايـدن قد تعـرض فعال إلطالق 
صحفيـة  تقاريـر  واسـتعادت  نـار. 
ترصيحات حـول زياراته اىل العراق بني 
عامي 2004 و2005. وردا عىل االسئلة، 
اشار مسؤولو البيت االبيض اىل تقارير 

صحفيـة اضافية حول تجـارب بايدن 
عندما كان يزور العراق كنائب للرئيس 
يف عامي 2009 و2010.خالل انتخابات 
الرتشـيح للحـزب الديموقراطـي العام 
مـن  وغـريه  بايـدن  تحـدث   ،2008
املرشـحني عـن خطط لسـحب القوات 
االمريكية يف العراق.ويف 23 تموز/يوليو 
2007، خـالل مناظـرة عـىل قناة ”يس 
ان ان“ االمريكيـة، أدىل بايـدن بترصيح 
حـول املنطقة الخـرضاء يف بغداد حيث 
تتحصن القوات االمريكية والتي تتعرض 
لهجمـات صاروخية بشـكل مسـتمر.

وقـال بايدن الذي كان وقتها سـيناتور 
عـن واليـة ديالويـر، ”لنبـدأ بالتحـدث 

بالحقيقـة. اوال، اسـحب كل الجنـود، 
ويستحسـن ان يكـون لديـك طوافات 
جاهـزة لنقل الثالثـة االف مدني هؤالء 
مـن املنطقة الخـرضاء، حيث تعرضت 
سـبع مرات إلطالق نار. يستحسـن لك 
ان توفر لهم الحماية، او انك ستجعلهم 
أعـاد  بأسـبوعني،  يموتون“.وبعدهـا 
بايـدن صياغـة ترصيحـه هذا بشـكل 
مفصل أكثر، وفقـا لصحيفة ”ذا هيل“ 
األمريكيـة التي كتبـت ان بايدن وصف 
ثالثة حـوادث خالل رحلتني منفصليتن 
له اىل العراق شـعر خاللهـا انه تعرض 
الطـالق نار، او ”ربمـا“ تعرض الطالق 

عامي 2004 و2005.

بغداد/ الزوراء:
اعلـن املتحـدث باسـم مجلـس الوزراء حسـن 
ناظـم، امس الثالثاء، تسـلم الحكومـة موازنة 
٢٠٢١ بتعديالت من اللجنة املالية النيابية، فيما 
اكد أن اللجنة العليا للصحة والسـالمة سـتتخذ 
قرارات وتدابري صارمة بشأن مستجدات كورونا 
السـبت املقبل.وقال ناظم يف املؤتمر االسـبوعي 

ملجلس الـوزراء تابعتـه «الـزوراء»: إن «رئيس 
الوزراء مصطفـى الكاظمي أبـدى قلقه الكبري 
بشـأن مسـتجدات جائحة كورونـا، الفتا اىل أن 
وزير الصحة حسن التميمي بني ملجلس الوزراء 
أننـا مقبلون عىل وضع صعـب يف العراق ويجب 
اتخـاذ التدابري الالزمة».وأضـاف: أن «املواطنني 
مسـؤولون جميعا عن مواجهة جائحة كورونا 

باتخـاذ التدابـري الالزمـة»، مبينـا أن «قـرارات 
وتدابري صارمة سـتتخذها اللجنة العليا بشـأن 
مستجدات كورونا السـبت املقبل».ولفت اىل أن 
«الحكومة تسـلمت موازنة ٢٠٢١ بتعديالت من 
اللجنـة املاليـة النيابية»، موضحـا أن «مجلس 
الـوزراء شـكل لجنـة لتـدارس التعديـالت عىل 
املوازنة خالل يومني».وأشـار اىل أن «هناك عمال 

إلنجـاز الجزء الثاني من الورقة البيضاء املتعلق 
باملشـاريع»، مبينـا أن «مجلس الـوزراء صوت 
عـىل إقرار خطـة الحكومة لربنامـج اإلصالح».

وبـني أن «الورقـة البيضـاء هـي جهـد عراقي 
خالـص»، مشـريا اىل أن «هنـاك تدارسـا وعمال 
مشـرتكا مع البنك الدويل عىل مستوى القروض 

واالستشارات».

الزوراء / يوسف سلمان:
قـدم نـواب من كتلـة تحالـف الفتح 
طلبا رسميا اىل رئاسة مجلس النواب 
والهيئـة القياديـة للتحالـف، اعلنوا 
فيـه عـدم التصويـت عـىل مرشوع 
قانـون املوازنـة العامـة ٢٠٢١ دون 
اضافــة مـواد جديـدة اىل مسـودة 

القانـون تخص محافظات الوسـط 
والجنـوب، فيما تواصل اللجنة املالية 
النيابية اجتماعتها اليومية ملناقشـة 
املوازنـة  قانـون  مسـودةمرشوع 
العامة .واشـرتط نـواب كتلة تحالف 
الفتـح ان يكون سـعر رصف الدوالر 
يف املوازنة العامة ١١١٩ دينار للدوالر 

الواحـد، وكذلـك إلـزام وزارة املاليـة 
باسـتحداث درجات وظيفية لتثبيت 
يف  عقـود  بصفـة  العاملـني  جميـع 
مفوضية االنتخابات، واخذ التعهدات 
التخصيصـات  السـتغالل  الالزمـة 
الحاليـة  للرواتـب  نفسـهـا  املاليـة 
كعقود وعدم اضافة اي مبالغ اخرى 

.كمـا اعلنت اللجنـة املاليـة النيابية 
تضمـني املوازنة العامـة ٢٠٢١ فقرة 
خاصة تلزم الوزارات االمنية بتحويل 
حملـة الشـهادات من حملة شـهاد 
البكالوريوس فأعـىل إىل املالك املدني 
حرصا.وتعليقـا  وزاراتهـم  داخـل 
عـىل ذلك اكدت كتلـة تحالف الفتح ، 

اليومية إلجراء  االجتماعات  استمرار 
مـرشوع  يف  والتعديـالت  املناقـالت 
قانون املوازنة ٢٠٢١ التي سـتعرض 
عىل قادة الكتل السياسية والرئاسات 
الثالث قبل التصويت عليها يف مجلس 

النواب .
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أفـادت تقارير إخبارية بمهاجمـة قوات إثيوبية 
فرقـة اسـتطالع للجيـش السـوداني يف الرشيط 
الحدودي بني البلدين، ما أسـفر عن وفاة ضابط.

ونقـل موقـع ”سـودان تريبيون“، عـن مصادر 
مطلعة، قولها إن ”قوات اسـتطالع تابعة للفرقة 
17 بوالية سـنار، تعرضت، أمس االثنني، لهجوم 
بمنطقة جبل حـالوة يف الرشيط الحدودي الواقع 
بـني واليتي سـنار والقضارف“.وأكـدت املصادر 
للموقع أن قـوات إثيوبية مسـلحة هاجمت قوة 
االسـتطالع أثناء تنفيذ عملياتها، ما أدى إىل وفاة 

ضابـط برتبـة مـالزم أول كان يقـود الفرقـة“.
وبحسـب املصادر، فإن حشـوداً عسكرية لقوات 
إثيوبية مسـلحة بأسـلحة ثقيلـة يف طريقها إىل 
الحـدود الرشقيـة مـع واليـة القضـارف رشقي 
أمهرة.وأشـارت  إقليـم  قادمـة مـن  السـودان، 
املصـادر إىل أن مناطـق الفـزرا، وكريمة، وكرش 
الفيـل، واملناطـق الواقعـة تجاه حظـرية الدندر 
املغلقة واملحاذية للحدود مع والية سـنار، تشهد 
تحركات عسـكرية لقوات إثيوبية بعمق 19 كلم 
داخـل األرايض السـودانية، وبعمـق 13 كلـم يف 

منطقة جبل حالوة.

القاهـرة/ متابعـة الـزوراء:
قامت السـلطات املرصية، بإعـادة فتح معرب 
رفح الـربي جنوبـي قطاع غزة، أمـام حركة 
املسـافرين يف كال االتجاهـني إىل ”أجـل غـري 
مسمى“، مع تطبيق قواعد إجراءات السالمة 
والوقايـة مـن  انتشـار فـريوس ”كورونـا“ 
البوابة  املسـتجد.فتحت السـلطات املرصيـة 
الرئيسـية ملعـرب رفح، وبـدأت الحافالت بنقل 
املسـافرين من غزة وعودة املواطنني العالقني 
إىل القطـاع، ضمن تطبيق إجراءات السـالمة 
والوقاية من فريوس ”كورونا“ املستجد، وفقا 

ملا نقلتـه وكالة األنبـاء الفلسـطينية ”وفا“.
وأضـاف املتحدث: ”هذا ليـس افتتاحا عاديا، 
فعـادة مـا يكون فتـح املعرب لثالثـة أو أربعة 
أيـام، وجاءت عمليـة فتح املعرب هـذه تزامنا 
والحـوار الوطنـي الفلسـطيني يف القاهرة“.
ويتزامن القرار املرصي  بفتح معرب رفح، مع 
استضافة القاهرة  لجلسـات الحوار الوطني 
الفلسطيني، بمشاركة 14 فصيال عىل رأسها 
حركتـا فتح وحمـاس حول ترتيبـات تنظيم 
انتخابات ترشيعية ورئاسية فلسطينية للمرة 

األوىل منذ 15 عاما.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـف مستشـار رئيـس مجلـس 
النواب للشـؤون االقتصادية، همام 
الشـماع، باالرقام عن حجم االنفاق 
العـام وما يتقاضاه النائب شـهريا 
من الدولة، وفيما اشار اىل ان النائب 
الواحد يكلف الدولة 20 مليون دينار 
شـهريا، مبينا ان اسـتمرار ارتفاع 
اسعار النفط سيحقق إيرادا اضافيا 
للموازنة يقدر بـ 15 تريليون دينار، 
اكدت لجنـة االقتصاد واالسـتثمار 
تخفيـض  اجـراءات  ان  النيابيـة 
النفقـات شـملت رواتـب ونثريات 

الرئاسات الثالث.
وقال الشماع يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان راتـب النائـب يقدر بــ 5 ماليني 
عـدد  ان  اىل  الفتـا  شـهريا،  دينـار 
حماية النائب الواحد يبلغ 16 فردا، 
وكل فـرد يكلـف الدولـة 850 الـف 
دينار.واضاف: ان مجموع ما يكلف 
الدولة شـهريا لكل نائـب بنحو 15 
اىل 20 مليون دينار شـهريا. مؤكدا: 
ان النائـب ليـس لديه سـيارات عىل 
حساب مجلس النواب وانما سياراته 
قـد تكـون عـىل حسـاب كتلتـه او 
النائب  حسابه الخاص.واوضح: ان 
ليس لديه أي مخصصات نثرية من 
الحكومـة. الفتـا اىل ان الرئاسـات 

الثـالث تـم تخفيـض تخصيصاتها 
بنسـبة %20.واشـار اىل: ان حجـم 
االنفاق العـام يف موازنة عام 2021 
انخفـض من 164 تريليون دينار اىل 
123 تريليونـا ، أي انخفض بحدود 

41 تريليـون دينـار، مؤكـدا انـه يف 
حـال بقـاء اسـعار النفـط العاملية 
انـه  فمعنـاه  دوالرا   60 الــ  فـوق 
سـتزداد االيرادات العامة للموازنة.

وتابع: ان زيادة دوالر واحد يف سـعر 

برميل النفـط يوميا يعنـي تحقيق 
ايـراد تريليون دينار سـنويا. مبينا 
املوازنـة حـددت بسـعر جديـد  ان 
للربميـل،  دوالرا   45 وهـو  للنفـط 
مـا يعنـي ان ارتفاع اسـعار النفط 

فـوق 60 دوالرا سـيحقق ايـرادات 
اضافية للموازنة تقدر بأكثر من 15 
تريليون دينار، وهذا ما سيسد جزءا 
كبريا من املوازنة.من جهتها، ذكرت 
عضو لجنـة االقتصاد واالسـتثمار 
النيابية، زيتـون الدليمي، يف حديث 
اآلن  اىل  املوازنـة  ان  لـ“الـزوراء“: 
لـم تكتمل بشـكل نهائـي ومازالت 
التعديـالت جارية عليهـا. مبينة ان 
تقليـص النفقـات شـملت جميـع 
الفئات وبـدات بالرئاسـات الثالث.
شـمل  التخفيـض  ان  واضافـت: 
الرواتب والغـاء النثريات وكثري من 
االمور االخـرى، مؤكدة انه ال صحة 
بـأن يكلـف النائـب الدولة شـهريا 
ان  اىل:  دينار.واشـارت  مليـون   40
النائب ايضا شمل بالتخفيض وعدد 
حماياتـه 16 شـخصا، مؤكدة عدم 
تخصيـص أي سـيارة مـن الدولـة 
اىل النائـب وال نثريـة وال أي نفقات 
اخرى.واوضحـت: ان اللجنة املالية 
النيابية قلصـت الكثري من النفقات 
وسـعت يف الوقت نفسـه اىل تعظيم 
الرضائـب  طريـق  عـن  االيـرادات 
والرسـوم عـىل البضائـع والسـلع 
املسـتوردة، كما رفعت سعر برميل 
النفط اىل 42 دوالرا وربما يزداد اكثر 

يف ظل معطيات السوق النفطية.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء: 

أرتفع أسعار رصف الدوالر يف العراق، امس 

بورصة  يف  الرصف  سعر  وبلغ  الثالثاء.. 

و١٠٠  ألفاً   ١٤٦ أي  ديناراً،   ١٤٦١ بغداد 

اىل  ارتفع  البرصة  دوالر.ويف  للمائة  دينار 

ديناراً  و١٥٠  ألفاً   ١٤٦ أي  ديناراً،   ١٤٦١٫٥

الدوالر  فسجل  أربيل  يف  أما  دوالر.  للمائة 

 ١٤٦ أي  ديناراً،   ١٤٦٢ بلغ  حيث  ارتفاعاً، 

الفاً و٢٠٠ دينار.

@¿@˝Ó‹”@…–mãÌ@ä¸Îá€a
ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a

@ıbÃ€�@by6‘fl@Â‹»m@ÚÓi6€a
@pbéäÏÿ€aÎ@ÚÌãËì€a@pb„bznfl¸a

@=èn‰fl@Ú€b–◊@fiÏj”@äã‘Ì@ÂÌáœaã€a
üÎã‘€a@|‰fl@¿@ bœá€aÎ@ÚÓ‹Çaá€a

@Òâœb‰€a@…œãi@á»Ì@‚b»€a@äÎãæa@ãÌáfl
ÚÓ„Î6ÿ€¸a

�aä¸ÎÜ@61Ä€a@çuby@ãèÿÌ@o„ãi@‚bÇ

@îÓv‹€@ ˝�néa@Ú”ãœ@·ubËm@ÚÓiÏÓqg@paÏ”
bÁáˆb”@›n‘mÎ@Ô„aÜÏè€a

µÁb§¸a@¿@|œä@5»fl@|n–m@ãófl
\Û‡èfl@7À@›u˛^
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 @ÒäbÌç€@ÒÏ«Ü@Û‘‹nÌ@ÚÓuäb©a@ãÌåÎ
ÚÌÜÏ»è€a

@632@Âfl@ãr◊c@kÓóm@÷aã»€a@¿@b„ÎäÏ◊
—€c@600Ä€a@åÎbvnm@ıb–ì€aÎ@b–€c

pbÓœÎ@8Î@ÒáÌáu@Úibñg@Ô–€c@ÏÆ@›Óvèm@á»i

بغداد/ الزوراء:
تلقى وزير الخارجية فؤاد حسـني، دعوة 
من نظـريه السـعودي لزيـارة الرياض.

وذكـرت وزارة الخارجيـة يف بيـان تلقته 
«الـزوراء»: أن إن وزيـر الخارجيـة فؤاد 
حسني « التقى وزير الخارجية السعودي 
األمـري فيصـل بـن فرحـان عـىل هامش 
االجتماع الـوزاري الطارئ لجامعة الدول 
العربية املنعقد يف القاهرة»، مشـريا اىل أن 

«االجتمـاع تنـاول العالقـات الثنائية بني 
البلدين وتعزيـز أوارص التعـاون والعمل 
البلديـن  يخـدم مصالـح  بمـا  املشـرتك 
الشـقيقني يف املجاالت كافة».وأضاف: أن 
«وزيـر الخارجية السـعودي قـّدم خالل 
اللقـاء دعـوة لوزيـر الخارجيـة لزيـارة 
اململكـة العربيـة السـعودية، وأن وزيـر 
الخارجية أعرب عن شكره لدعوة نظريه 

السعودي، ووعد بتلبيتها».

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة الصحـة والبيئة، امس 
اليومـي  الوبائـي  املوقـف  الثالثـاء، 
لفريوس كورونا املسـتجد يف العراق، 
إصابـة   ١٩٩٤ تسـجيل  اكـد  فيمـا 
جديـدة و٨ حـاالت وفيـات وشـفاء 
٩٧٧ حالة.وذكـرت الـوزارة يف بيـان 
تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات 
املختربية ليوم امس: ٤١٥١٣، ليصبح 
عـدد الفحوصات الكلية: ٦٠١٦٠١٧، 

مبينـة انه تم تسـجيل ١٩٩٤ إصابة 
جديـدة و٨ حـاالت وفيـات وشـفاء 
٩٧٧ حالة.واضافـت: ان عدد حاالت 
الشـفاء الـكيل: ٦٠٢٠١٨ (٩٥٫٢٪)، 
بينمـا عدد حـاالت االصابـات الكيل: 
٦٣٢٢٥٧ ، امـا عـدد الحـاالت التـي 
تحت العالج: ١٧١٠٥ ، يف حني ان عدد 
الحاالت الراقـدة يف العنايـة املركزة: 
٢٠٨ ، وعـدد حاالت الوفيـات الكيل: 

. ١٣١٣٤

_÷aã»€a@¿@äb„@÷˝†g@∂g@ÊáÌbi@Ïu@ÔÿÌãfl˛a@êÓˆã€a@üã»m@Ûnfl

بغداد/ الزوراء:
البايومرتية  البطاقات  توزيع  نسبة  الثالثاء،  امس  الكرخ،  انتخابات  مكتب  أعلن 
أبواب الشك  البايومرتية ستلغي  أن االنتخابات  التي بلغت أكثر من ٨٣ ٪، مؤكداً 
بنزاهة االنتخابات.وقال مدير مكتب انتخابات الكرخ، صدام الدليمي، يف ترصيح 
صحفي: إن «نسبة التحديث يف جانب الكرخ بلغت ٥٣ ٪، أما نسبة توزيع البطاقة 
االنتخابات  يف  الواسعة  «املشاركة  أن  مبيناً   ،«٪  ٨٣ من  أكثر  فبلغت  البايومرتية 
تتوقف عىل وعي املواطن وقناعته بالعملية السياسية والتغيري املقبل».وأضاف: أن 
«االنتخابات البايومرتية املحدثة يف انتخابات الخارج والتصويت الخاص والنازحني 
والتصويت املرشوط، ستلغي أي باب من أبواب الشك بنزاهة االنتخابات»، مؤكداً 

أن «التصويت البايومرتي سيضمن حقوق املواطن، ويمنع أي عملية تزوير».

@…ÌåÏm@Újè„@ZÖãÿ€a@pbibÉn„a
%@83@oÃ‹i@ÚÌ6flÏÌbj€a@pb”b�j€a
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الزوراء / يوسف سلمان:
طلبا  الفتح  تحالف  كتلة  من  نواب  قدم 
والهيئة  النواب  رئاسة مجلس  اىل  رسميا 
عدم  فيه  اعلنوا  للتحالف،  القيادية 
املوازنة  قانون  مرشوع  عىل  التصويت 
جديدة  مواد  اضافـة  دون   2021 العامة 
محافظات  تخص  القانون  مسودة  اىل 
اللجنة  تواصل  فيما  والجنوب،  الوسط 
املالية النيابية اجتماعتها اليومية ملناقشة 

مسودةمرشوع قانون املوازنة العامة .
واشرتط نواب كتلة تحالف الفتح ان يكون 
العامة  املوازنة  يف  الدوالر  رصف  سعر 
إلزام  وكذلك  الواحد،  للدوالر  دينار   1119
باستحداث درجات وظيفية  املالية  وزارة 
يف  عقود  بصفة  العاملني  جميع  لتثبيت 
التعهدات  واخذ  االنتخابات،  مفوضية 
املالية  التخصيصات  الستغالل  الالزمة 
وعدم  كعقود  الحالية  للرواتب  نفسهـا 

اضافة اي مبالغ اخرى .
النيابية تضمني  املالية  اللجنة  كما اعلنت 
تلزم  خاصة  فقرة   2021 العامة  املوازنة 
الوزارات االمنية بتحويل حملة الشهادات 
إىل  فأعىل  البكالوريوس  شهاد  حملة  من 

املالك املدني داخل وزاراتهم حرصا.
وتعليقا عىل ذلك اكدت كتلة تحالف الفتح 
إلجراء  اليومية  االجتماعات  استمرار   ،
قانون  مرشوع  يف  والتعديالت  املناقالت 
قادة  عىل  ستعرض  التي   2021 املوازنة 
قبل  الثالث  والرئاسات  السياسية  الكتل 

التصويت عليها يف مجلس النواب .
النائب عن التحالف حامد املوسوي  وقال 
لـ“ الزوراء“: ان ”مرشوع قانون املوازنة 
االتحادية لعام 2021 ال يزال قيد النقاش 
قبل  من  واملناقالت  التعديالت  الجراء 
 ” ان  اىل  مشريا   ،” النيابية  املالية  اللجنة 
كافة التعديالت ستعرض عىل قادة الكتل 
والرئاسات الثالث قبل إدراجها للتصويت 
امام مجلس  القانون  النهائي يف مرشوع 

النواب“.
املوازنة  عرض  يمكن  ال   ” ان  واضاف 
توافق  حصول  دون  النهائي  للتصويت 
مستمرة  االجتماعات  تزال  وال  سيايس 
حتى اآلن“. مبينا ان ”الحكومة تسلمت 
قانون  ملرشوع  الجديدة  التعديالت 
وعرضها  بدراستها  وستقوم  املوازنة، 
مجلس  اىل  ترشلها  ثم  قريبا  للتصويت 

النواب الحقا ”.
واوضح ان ” اللجنة املالية النيابية خلصت 
اىل تقليص الفارق بشكل كبري بني العجز 
واالنفاق العام، حيث وصل الرقم اىل 127 
تريليون   164 من  بدال  دينار  تريليون 
دينار، وهو مستمر بالتقليص، فضال عن 
بنحو  الثالث  الرئاسات  موازنة  تقليص 

.” 20%
االقتصاد  لجنة  اكدت  ان  بعد  ذلك  يأتي 
بتمرير  امليض  ان  النيابية  واالستثمار 
 2021 العامة  املوازنة  قانون  مرشوع 
االتفاق  لحيـن  قائما  سيبقى  باالغلبية 
موعد  قبيل  عدمه  او  الكرديـة  الكتل  مع 

جلسة التصويت النهائي املرتقب .
شاكر  ندى  النائب  اللجنة  عضو  وقالت 
”اقرار  ان  مؤخرا:  الزوراء“،  لـ“  جودت 
املالية  اللجنة  قرار  عىل  يتوقف  املوازنة 
التعديالت  كل  صياغة  بإنهاء  النيابية 
ووضع اللمسات األخرية قبل موعد جلسة 
 ” ان  مبينة  الربملان“،  امام  التصويت 
املسودة النهائية لقانون املوازنة ستعرض 
قبل  الثالث  والرئاسات  الكتل  قادة  عىل 

التصويت داخل مجلس النواب ”.

بغداد/ الزوراء:

أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبويس، 

العالقة  املشاكل  حل  أهمية  الثالثاء،  امس 

إقليم  وحكومة  االتحادية  الحكومة  بني 

كردستان يف إطار الدستور.

وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس النواب 

”الحلبويس  أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 

الديمقراطي  الحزب  وفد  استقبل 

زيباري  هوشيار  برئاسة  الكردستاني 

السياسية  األوضاع  تطورات  ملناقشة 

واألمنية واالقتصادية، وأهم التحديات التي 

تواجه البالد“.

املوازنة  مناقشة  أيضا  ”تمت  أنه  وأضاف: 

 ،2021 املالية  للسنة  االتحادية  العامة 

بني  العالقة  املشاكل  حلِّ  عىل  والتأكيد 

يف  اإلقليم  وحكومة  االتحادية  الحكومة 

العدالة  تحقيق  عىل  والعمل  الدستور  إطار 

”الطرفني  أن  اىل  مشريا  االجتماعية“، 

املبكرة،  االنتخابات  موضوع  كذلك  بحثا 

الظروف  تهيئة  التأكيد عىل  ذلك  وتم خالل 

هناك  تكون  وأن  لالنتخابات،  املناسبة 

املفوضية  لدعم  قوية  حكومية  إجراءات 

العملية  املستقلة لالنتخابات وتأمني  العليا 

االنتخابية“.

دور  ”أهمية  للبيان،  وفقا  الطرفان،  وأكد 

بالشأن  املعنية  واملنظمات  املتحدة  األمم 

وعادلة  نزيهة  انتخابات  إلجراء  االنتخابي 

تحظى بقبول املواطنني“.

بـ  والخاصة  العامة  املناقصة  عن  عامة)  (رشكة  الشمال  غاز  رشكة  تعلن 
واملواصفات  الرشوط  وحسب  الكربيت)  بمفاعالت  الخاص  املشبك  (تجهيز 
واملخططات املذكورة يف اصل الطلب، فعىل الرشكات التي تتوفر فيها رشوط 
املشاركة مراجعة امانة الصندوق يف الرشكة الكائن عىل طريق كركوك /بيجي 
للحصول عىل الرشوط واملواصفات مطبوعة عىل قرص (CD) لقاء مبلغ قدره 
(٢٠٠٠٠٠) فقط مائتان الف دينار عراقي غري قابل للرد.وسيتم عقد اجتماع 
اصحاب  ممثيل  وبحضور  الغلق  لتأريخ  التايل  اليوم  يف  العروض  فتح  للجنة 
العروض ويسقط حق املتخلف من الحضور يف االعرتاض بقرار اللجنة وتقدم 
العطاءات يف صندوق العطاءات واملوجود يف استعالمات الرشكة علما ان تاريخ 
رسمية  عطلة  صادف  واذا   ٢٠٢١/٣/١ املوافق  (االثنني)  يوم  املناقصة  غلق 
فيؤجل اىل اليوم الذي يليه ويتحمل من تحال عليه املناقصة دفع اجور االعالن 
علماً ان الكلفة التخمينية تقدر بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) فقط ثالثمائة مليون 
استفسارات مقدمي  باالجابة عىل  الخاص  املؤتمر  دينار عراقي وسيتم عقد 
العطاءات  يف الساعة العارشة من يوم (االحد) املوافق ٢٠٢١/٢/٢١ وبحضور 

املختصني وذلك يف استعالمات رشكتنا.
                                                                             معاون املدير العام
رئيس مجلس االدارة

مالحظة:-
١. يمكنكم االطالع عىل موع رشكتنا WEBSITE: www.ngc.oil.gov.iq عىل 

مواقع التواصل االجتماعي.
٢. يمكنكم اثناء مراجعة رشكتنا االطالع عىل املواصفات والتفاصيل موقعياً.

عراقي  دينار  مقدارها(٢,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠)  تخمينية  وبكلفة  (األوىل)  للمرة 
دينار عراقي ال غري) وبمدة  (اثنان مليار وثالثمائة وخمسون مليون  فقط 
عليها  الحصول  يمكن  التي  والرشوط  املواصفات  بموجب  (٢٤٠)يوم  تنفيذ 
من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠)دينار(مائة وخمسون الف 
االختصاص  ذوي  من  باملشاركة  الراغبني  فعىل  للرد  قابل  غري)غري  ال  دينار 
تقديم العطاءات بالدينار العراقي (مع مراعاة ترقيم صفحات هذه العروض)
ويكون نافذا ملدة ال تقل عن (١٢٠ يوماً)مع ارفاق التأمينات االولية والبالغة 
الف  وخمسمائة  مليون  وعرشون  فقط(ثالثة  عراقي  (٢٣,٥٠٠,٠٠٠)دينار 

دينار عراقي).
عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية:-

رقم املناقصة-موضوعها-تاريخ الغلق
تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم

تاريخ نفاذ التأمينات االولية
العناوين الرصيحة للرشكة او املكتب مع تثبيت الربيد االلكرتوني

بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي  الرشكة  استعالمات  اىل  وتسلم 
االعالن والطلبية يف مدة اقصاها الساعة (الواحدة) بعد الظهر ليوم ٢٠٢١/٢/٢٤ 

ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مع التقدير.
مالحظة:-

١. يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء 
يف تطبيق الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما 

يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.
٢. جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :-

أ - كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ .
ب - هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه . 

بعد  التايل  اليوم  اىل  يرحل  رسمية  عطلة  اعاله  الغلق  تاريخ  تصادف  اذا   .٣
العطلة مبارشة.

٤. تقدم التأمينات االولية باسم الرشكة او مديرها املفوض او احد املساهمني 

يف الرشكة او الرشكات بموجب عقد مشاركة.
٥. بإمكان كافة ممثيل الرشكات او املكاتب املشرتكني يف املناقصة التواجد يف 
مقر الرشكة لحضور ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك يف اليوم 

التايل لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحاً.
القسم  باإلنذارات من  املناقصني توجه  ٦. يف حالة وجود مخالفات من قبل 

القانوني يف رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.
٧. تصادر التأمينات االولية للرشكات يف حالة عدم االستجابة للمراسالت اثناء 

الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات .
٨. تقدم التأمينات االولية عىل شكل (خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة) 

ومن املصارف املعتمدة املدرجة يف القائمة املرفقة طياً.
٩. ال تتم مطالبة رشكتنا بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الرضيبة 
واجازة االسترياد ويتحمل املشرتك يف املناقصة مسؤولية تجهيز وايصال املواد 

اىل رشكتنا .(اذا تضمن العمل تجهيز مواد).
١٠. ال تتم املطالبة بأي تمديدات لفرتات التجهيز السباب تتعلق باخراج املواد 

من املوانئ (اذا تضمن العمل تجهيز مواد).
الكلفة  من   ٪٢٠ عن  مبلغه  يزيد  او  يقل  الذي  العطاء  استبعاد  سيتم   .١١

التخمينية الغراض االحالة.
االلكرتوني:- املوقع  و عىل  العطاءات  تقديم  االطالع عىل رشوط  يمكن   .١٢

 www.mrc.oil.gov.iq
١٣. سيتم استقطاع (١٠٠٠ دينار) الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس 

ورياض االطفال.
تأييد  كتاب  تقديم  اعاله  املناقصة  يف  لالشرتاك  املتقدمة  الرشكات  عىل   .١٤
التقاعد والضمان االجتماعي  من وزارة العمل والشؤون االجتماعية /دائرة 

الكمال اجراءات املوافقات االمنية يف حال التأهل.
د.عائد جربان عمران
                                                                                     عـ . املدير العام
                                                                                    رئيس مجلس االدارة
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الخرطوم/متابعة الزوراء:

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله 
حمدوك تشـكيل الحكومـة الجديدة 
التي يرأسها ثانية، وتتكون من قوى 
وأحـزاب سياسـية متباينة، وضمت 
ألول مـرة ممثلني لحركات مسـلحة 
وفقـا التفاقيـة السـالم املوقعـة يف 
جوبا بني السلطة االنتقالية والجبهة 

الثورية يف الثالث من أكتوبر املايض.
وقـال حمـدوك يف مؤتمـر صحفـي 
أعلن فيه تشـكيلته الجديـدة إنه تم 
التوافق عىل 25 وزارة وإرجاء وزارة 
الرتبية والتعليم التي تحتاج إىل املزيد 
من التشـاور، وأن الحكومة ملتزمة 
بمبـادئ الثورة السـودانية، رغم كل 
الصعوبـات، وأن التشـكيل جاء بناء 
عىل توافقـات بني القـوى املختلفة، 
وستتم املصادقة عىل الربنامج خالل 
أسبوع، الفتا إىل أن الحكومة اعتمدت 
عىل مبدأ الكفاءة، وتمنى الترسيع يف 

تشكيل املجلس الترشيعي.
الحكوميـة تعيني  القائمة  وشـملت 
جربيـل إبراهيم زعيم حركـة العدل 
واملسـاواة املتمردة يف دارفـور وزيرا 
للماليـة، ومريم الصـادق املهدي من 

حزب األمة وزيرة للخارجية.
وتقدمت القوى واألحزاب السياسية 
والحركات املسلحة بنحو 90 مرشحا 
لتوفـري مسـاحة يختـار مـن بينها 
حمـدوك ما يناسـبه يف هذه األوضاع 
أسـماء  يف  حـرصه  وعـدم  املعقـدة 
معينة تزيـد من هامـش االرتباك يف 

إدارة الحكومة.

وكشـف نائـب رئيـس حـزب األمة 
القومـي الفريـق صديق إسـماعيل 
أن الحكومـة الجديـدة تحمل صبغة 
مدعومـة بكفاءات يف عـدة مجاالت، 
خاصة عىل املستوى االقتصادي، وأن 
هنـاك توافقـا بني مكونـات املرسح 
السـيايس بشـأن اختيـارات رئيـس 
الـوزراء، وهـو مـا يمنحهـا فرصة 
للنجاح ”رشيطة أن تلتزم بالربنامج 

املوضوع لها“.
وتقدم حزب األمة بمبادرة لتشـكيل 
الحكومـة الجديـدة وفقـاً لربنامـج 
عمـل خـاص بهـا مؤخـرا، وحـاز 
موافقـة الحركات املسـلحة واملكون 

العسـكري وقـوى تحالـف الحريـة 
والتغيـري، واعتمـده رئيس الحكومة 
ليكـون خارطـة طريق تسـري عليه 
حكومتـه الجديدة، ويركز عىل أربعة 
ملفات رئيسة، وهي: األمن والسالم 
والعالقـات  املعيشـية  واألوضـاع 

الخارجية.
وأوضح صديـق، أن الربنامج ُيعطي 
أولويـة للمجـال االقتصـادي الـذي 
خارجيًّـا  االنفتـاح  عـىل  سـيقوم 
واالسـتفادة مـن رفع السـودان من 
الالئحـة األمريكيـة للـدول الراعيـة 
لإلرهاب، ووضع تصورات اقتصادية 
تقـوم عـىل ضبـط العملـة الوطنية 

والرقابـة عـىل حركة السـلع واتباع 
سياسة تضمن تخفيف األزمات التي 

يواجهها املواطنون.
وتخـىش مصـادر سـودانية قريبـة 
مـن الحكومـة أن تواجه التشـكيلة 
التـي اعتمـدت عـىل محاصصة بني 
القوى صعوبة يف التأقلم مع التعاون 
والتنسـيق الجماعـي، ألن كل جهـة 
تريـد أن تلبـي مطالـب مـن تمثلهم 
عىل أسـاس فئوي، وهو ما يتعارض 
مع السـعي السابق لتشكيل حكومة 
مركزيـة تحقق أهـداف املواطنني يف 

ظل التحديات الكبرية.
وأوضحـت املصـادر ، أن حمـدوك يف 

موقف ”ال يحسد عليه، فعليه إحداث 
تقدم ملموس يف األزمـات املرتاكمة، 
وهـي  القـوى“،  جميـع  وإرضـاء 
معادلـة تؤثـر يف قدرته عـىل العبور 
إىل بـر األمـان بتشـكيلة مكونة من 
موزاييـك سـيايس مثري، فـألول مرة 
تصبح الحركات املسـلحة رشيكا يف 
السـلطة بشـقيها مجلس السـيادة 

والحكومة.
وأشارت إىل أن الرتكيبة الجديدة -مع 
أنها تعكس اتسـاع نطاق االنفتاح يف 
البالد- تثري شـكوك جهات خارجية 
قـد تجد نفسـها يف حالة حـرية إزاء 
التعامل مع الـوزراء الجدد محدودي 
الخـربات السياسـية، فاملحاصصـة 
التـي تقـوم عليهـا الحكومـة تمثل 

عائقا يف طريق التفاهم الجماعي.
إن   ، قالـت  أخـرى  مصـادر  لكـن 
املحاصصة املعيبـة يمكن أن تصبح 
ميزة يف يد حمدوك باعتباره املسؤول 
األول يف الحكومـة ويتـم وضـع كل 
املهام يف سـلته ملنـع حدوث تناقض، 
مـا يضفـي عليـه قـوة يف مواجهـة 
املكون العسكري إذا احتدمت األمور 
أكثر من ذلك، السـيما أن شـخصية 
للتحـول  ضمانـة  باتـت  حمـدوك 
الديمقراطـي يف السـودان لدى قوى 
دوليـة عديـدة، األمـر الذي يسـتلزم 

دعمه ماديا وسياسيا.
الوثيقـة  أحـكام  إىل  واسـتنادا 
الدسـتورية للفـرتة االنتقالية أصدر 
حمـدوك األحد قـرارا بإعفـاء وزراء 
ووزراء دولـة مـن مناصبهـم، مـع 

اسـتمرارهم يف مواقعهـم لترصيـف 
األعمـال إىل حـني تشـكيل الحكومة 

وإتمام إجراءات التسليم والتسلم.
يف  فقـط  وزراء  ثالثـة  ويسـتمر 
العـدل  وزيـر  وهـم:  مناصبهـم، 
نرصالديـن عبدالبـاري، ووزير الري 
واملـوارد املائية يـارس عباس، ووزير 
الشؤون الدينية واألوقاف نرصالدين 

مفرح.
وكان من املفرتض أن يتم اإلعالن عن 
تشـكيل الحكومة الجديدة الخميس 
املـايض، وفقـا للمصفوفـة الزمنية 
التـي أعلنها مجلـس رشكاء املرحلة 
االنتقالية يف 28 يناير املايض، وحددت 
31 يناير لطرح برنامج الحكومة و4 
فربايـر السـتكمال تشـكيل مجلس 
السـيادة وتشـكيل مجلس الـوزراء 
املفوضيـات  لتكويـن  فربايـر  و15 

واملجلس الترشيعي.
وتـم تعيـني الهـادي إدريـس يحيى 
ومالـك عقار والطاهـر أبوبكر حجر 
4 فربايـر الجـاري ممثلـني عـن  يف 
الحركات املسلحة يف مجلس السيادة 
االنتقايل، وهو هيئـة حاكمة مكونة 
مـن عسـكريني ومدنيـني ويرأسـه 

الفريق أول عبدالفتاح الربهان.
وجـاء قـرار حمدوك بحـل حكومته 
األحـد بعـد االجتمـاع الثامن ملجلس 
رشكاء السـودان املكون من ممثلني 
عن قوى عسكرية وحركات مسلحة 
وأحـزاب مدنيـة متعـددة، وهو أحد 
أجهزة الفـرتة االنتقالية، ووافق عىل 

تشكيل الحكومة الجديدة االثنني.

وعقد مجلس الرشكاء جلسـة امس 
الثالثاء الستعراض برنامج الحكومة 
كـي يّتفـق عليـه الجميـع وتوقعه 
جميـع األطراف لتلتـزم به الحكومة 
الجديدة، ومن املنتظر أن يتم تكوين 
املفوضيات التي نصت عليها الوثيقة 

الدستورية قريبا.
يتـوىل  رئيـس  أول  هـو  وحمـدوك 
الحكومة بعد اإلطاحة بنظام الرئيس 
عمـر البشـري الـذي ظـل يف الحكـم 
نحو ثالثـني عاما، وعـنيّ بعد اتفاق 
بـني قوى الحريـة والتغيري واملجلس 

العسكري يف 20 أغسطس املايض.
وأكدت املحللة السياسـية درة قمبو 
أن الوضـع السـيايس واالقتصـادي 
بـأي  يسـمح  ال  البـالد  يف  القائـم 
الحكومـة  وسـترشع  تسـويف، 
الجديـدة يف ممارسـة مهـام عملها 
فـورا للتعامـل الجـاد والرسيـع مع 
حالة السـخط يف الشـارع تجاه أداء 
الحكومة السابقة، ومن الطبيعي أن 
يكون القطـاع االقتصادي يف مقدمة 
األولويـات، والحكم عـىل األداء بأنه 
فاشـل أو ناجح يرتبط بمدى القدرة 

عىل تخفيف حدة األزمات الداخلية.
وأشارت إىل أن فرص نجاح الحكومة 
الجديدة جيـدة، ألنهـا تحظى بدعم 
وتوافق جميع املكونات السياسـية، 
ويمثـل دخـول الحـركات املسـلحة 
عليها إضافة وداعمـا لقوى الحرية 
والتغيري، وليـس العكس، ويقلل من 
حـدة الضغوط التي تمارس عليها يف 

الهامش واألطراف.

Ú‡◊a6æa@pbflåˇ€@ÚvÓn„@\ÈÓ‹«@áè±@¸^@—”Ïfl@¿@⁄Îáº

تقارير
www.alzawraapaper.com3

 واشنطن/ متابعة الزوراء:
تـويف عضـو مجلـس النـواب األمريكـي، 
يمثـل  الـذي  رايـت  رون  الجمهـوري 
واليـة تكسـاس، حسـبما أعلـن مكتبه يف 
الكونغرس، قائال إنه تم نقله إىل املستشفى 

بعد إصابته بمرض ”كوفيد 19“.
وجـاء يف البيـان: ”تويف عضـو الكونغرس 
رون رايـت بسـالم عـن عمـر يناهـز 67 
عامـا يف 7 فربايـر 2021. وكانـت زوجتـه 
سوزان إىل جانبه وهو اآلن يف حضور ربهم 
ومخلصهم“، حسبما نقلت شبكة ”يس إن 

إن“.

وخالل األسبوعني املاضيني، تم إدخال رون 
وسوزان إىل مستشفى بايلور يف داالس بعد 

إصابتهما بكوفيد- 19.
وأعلـن مكتب رايـت يف الكونغـرس أنه قد 
 21 يف  كورونـا  بفـريوس  إصابتـه  ثبتـت 
كانـون الثانـي، حيث قـال النائـب يف ذلك 
الوقـت يف بيـان: ”إنني أعانـي من أعراض 
طفيفة، لكن بشـكل عام، أشعر أنني بخري 
وسأواصل العمل من املنزل هذا األسبوع“.

وقال زعيـم الحزب الجمهـوري يف مجلس 
النـواب كيفني مكارثـي، يف بيـان ”قلوبنا 

مثقلة بنبأ وفاة رون.

طهران/ متابعة الزوراء:
كشـف وزير األمن واالستخبارات، يف إيران 
محمـود علـوي ، عن إحباط بـالده رضبة 
ضدهـا يف آخـر ايـام الرئيـس األمريكـي 

السابق، دونالد ترامب.
وقـال الوزيـر يف ترصيحـات للتلفزيونـي 
اإليرانـي، إن املناورات التـي قام بها جيش 
بالده مؤخرا، أحبطت مخططا لشن رضبة 

عىل إيران يف آخر أيام ترامب“.
وأوضح علوي: ”لدينـا معلومات تفيد بأن 
العـدو كان يخطط لتوجيه رضبة إىل ايران 
يف اخر ايـام ترامـب لكن منـاورات قواتنا 

املسلحة أحبطت ذلك“.
وأضاف: ”أدرك العدو أننا سنسوي باألرض 
أي منشـأة تنطلق منها مقاتالته ملهاجمة 

إيران“.
الطائـرات  حامـالت  ”سـنرضب  وتابـع: 

األمريكيـة يف حـال توجيـه أي رضبـة إىل 
إيران،وانسـحاب حاملة الطائرات نيميتنز 
اىل املحيـط الهندي لم يخرجهـا من مرمى 

الصواريخ اإليرانية“.
وكان وزيـر الدفـاع اإليرانـي، العميد أمري 
حاتمي، كشف األسـباب التي جعلت إيران 
تقوم بمناوراتها العسكرية األخرية، مؤكدا 
أن بالده سـرتد بشـكل ”سـاحق عىل أدنى 
خطأ“ يف حسـابات األعداء بشـأن القدرات 

الدفاعية إليرانية.
وكشـف العميد حاتمي عن األسـباب التي 
جعلت بالده تقوم باملنارات األخرية، مشريا 
إىل ”التحـركات األمريكية، حيث قال: ”نفذ 
األمريكيـون بعـض التحـركات يف املنطقة 
بمـا فيها إرسـال غواصة نوويـة وتحريك 
الوحـدات البحرية والدوريـات التي قامت 

بها طائرات بي52 يف املنطقة“.
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واشنطن /د ب أ:
الديمقراطيـة  القيـم  تبـدو  ربمـا 
والحسـابات األمنية من أهم أولويات 
االتحاد األوروبي، إال أنه عندما يتعلق 
األمر باملصالح االقتصادية فقد تتغري 

هذه الصورة إىل حد ما.
فلطاملا انتقد الغرب والسـيما االتحاد 
األوروبي ممارسـات حقوق اإلنسان 
يف الصـني، إال أن التكتـل أعلن مؤخرا 
عن إبـرام اتفاق اسـتثماري واسـع 
النطـاق مع بكـني، يف خطـوة يراها 
يدفـع  براجماتيـا  جهـدا  البعـض 
يراهـا  بينمـا  الجانبـني،  بمصالـح 
آخرون بادرة تنذر بشـق صف جهود 
الرئيس األمريكي جو بايدن الذي وعد 
بإعادة بناء التحالفـات مع الرشكاء 

األوروبيني.
و قـد نـرش معهد ”تشـاتام هاوس“ 
ومقره لندن، تقريـرا للباحثتني روزا 
بالفـور، مديـرة مؤسسـة كارنيجي 
للسـالم الدويل، وليزا بومـايس، نائبة 
فيـه  اسـتعرضا  املؤسسـة،  مديـرة 
جوانـب ذلـك االتفـاق وانعاكسـاته 
املحتملة عىل جهود اإلدارة األمريكية 

الجديدة.
وأشارت الباحثتان إىل أنه بعد انتخاب 
املتحـدة،  الواليـات  لرئاسـة  بايـدن 
كـرر تعهده باالنخراط مـع الحلفاء، 
الصـني،  مـع  التعامـل  يف  سـيما  ال 
بـل رفـع سـقف التوقعـات أكثـر يف 
خطاب تنصيبه حني وعد بـ ”إصالح 

تحالفاتنا“.
وأوضح التقرير أن التناغم يف املواقف 
من كال جانبي املحيط األطليس يبرش 
عىل ما يبدو بشـهر عسـل يضع فيه 
االتحـاد األوروبي والواليـات املتحدة 
السـالم والتعاون يف صميـم عملهما 
الجماعـي، عىل النقيـض من الحرية 
العامليـة للجميـع يف إغـالق الحـدود 
والكفـاح من أجل اإلمـدادات الطبية 

التي صاحبت جائحة فريوس كورونا، 
والركود االقتصادي الذي أعقب ذلك.

وتـرى الباحثتـان أن هناك شـكوكا 
قليلة يف واشنطن والعواصم األوروبية 
بشـأن الطريق الصعب يف املسـتقبل، 
وأعاد الطرفـان التأكيد عىل األرضية 

املشرتكة بشكل قاطع.
الشـعور  يسـتمر  لـم  ذلـك،  ومـع 
باالرتيـاح لعـودة الواليـات املتحـدة 
الوشـيكة إىل الحوار والتعاون عىل ما 
يبدو بعد أسـابيع فقط مـن انتخاب 
بايدن بسـبب تحرك غـري متوقع من 

االتحاد األوروبي.
ويشـري التقرير إىل أن ما أثار استياء 
األمريكيـة  اإلدارة  يف  الكثرييـن 
الجديـدة، إعـالن االتحـاد األوروبـي 
بشـكل غري متوقع عن اتفـاق رفيع 
املسـتوى مـع الصني وهـو ”االتفاق 
أيـام  وقبـل  لالسـتثمار“.  الشـامل 
فقـط من اإلعالن عـن االتفاق، طلب 
جيـك سـوليفان ، مستشـار األمـن 
القومـي لبايـدن ”عقـد مشـاورات 
مبكرة مع رشكائنا األوروبيني بشأن 
مخاوفنا املشـرتكة بشأن املمارسات 
االقتصادية للصـني“، لكن دعوته لم 

تلق اهتماما.

ويوضـح أن االتفـاق يتضمن وصول 
الرشكات األوروبية إىل السوق الصينية 
االسـتثمار  تحريـر  عـىل  والرتكيـز 
والقواعـد  الكميـة  القيـود  وإلغـاء 
املضادة للنقل القـرسي للتكنولوجيا 
ووضع التزامات جديدة بشأن سلوك 

الرشكات الصينية اململوكة للدولة.
لكن االتفاق الذي تم التفاوض بشأنه 
عـىل عجل يف األيـام األخرية لرئاسـة 
أملانيـا لالتحـاد األوروبي ، سـيواجه 
معارضـة من عدة جهـات يف أوروبا، 
التقريـر. فالـدول األعضاء  بحسـب 
تعتمد عىل الصـني بدرجات متفاوتة 
، حيـث يعطـي كثـري منهـا األولوية 
للعالقـة عـرب األطلـيس ، يف حـني أن 
هنـاك قوى سياسـية كبرية حريصة 
عىل تحدي التزامات االتحاد األوروبي 
اإلنسـان  حقـوق  بشـأن  الدقيقـة 

والعمالة عندما يتعلق األمر بالصني.
وقد يعني هذا املستوى من املعارضة 
حيـز  االتفـاق  يدخـل  أال  إمكانيـة 
التنفيذ من الناحيـة القانونية، وفقا 
للتقريـر. ومـع ذلـك ، فإنـه ال يـزال 
يحمل أهميـة سياسـية عميقة ألنه 
يلخـص مشـكلتني، أولهمـا املعضلة 
التـي تواجههـا أوروبـا يف محاولتها 

تحديد دور دويل أكثر حزما لنفسـها، 
والثانيـة هي التحدي املتمثل يف إعادة 
بنـاء تحالفات الواليـات املتحدة التي 
تجزأت بعد أربع سـنوات من رئاسـة 
دونالد ترامب ودراما خروج بريطانيا 

من االتحاد األوروبي.
وبرر الساسة األوروبيون االتفاق مع 
الصـني تحديـدا عىل أسـاس الحاجة 
إىل بلـورة موقـف مشـرتك ومصالح 
 ، األعضـاء  الـدول  بـني  مشـرتكة 
والتغلـب عىل تكتيكات ”فّرق تسـد“ 
التـي اتبعتها بكني بنجـاح يف أوروبا 
ومنـح الـرشكات األوروبيـة فرصـة 
أفضـل للوصول إىل السـوق الصينية. 
وتذهـب هـذه الحجـة إىل أن االتفاق 
كان قيـد اإلعداد منذ عـام 2014 ولم 
يكن من املفرتض أن يعّد أمرا مفاجئا 
نظرا اللتزام االتحاد األوروبي والصني 
الصارم بإتمامـه بحلول عام .2020 
وتـرى الباحثتان أن هـذا الخيار من 
جانب االتحـاد األوروبي يمثل توقيتا 
حرجـا مـن منظـور العالقـات عـرب 
أنـه كان مـن  األطلـيس، وأوضحتـا 
املمكـن أن يكون لدى بروكسـل رأس 
مال تفاويض أفضل لو أنها سـمحت 
بالوقت للتشـاور مع واشـنطن. ويف 
النهايـة ، فضـل أولئك الذيـن يعدون 
االتفـاق اسـتباق الضغـط األمريكي 
عـىل االتحـاد األوروبـي وتقديم فوز 
دبلومايس لبكني مع املخاطرة بإلقاء 
ظالل عىل إعادة العالقات مع أمريكا.

هـذه املفارقـات، بحسـب التقريـر، 
تلقـي بظاللهـا عـىل قـدرة االتحـاد 
األوروبـي عـىل تطويـر رشاكات مع 
أماكـن  يف  الناشـئة  الديمقراطيـات 
أخرى وتضـع ضغطا عـىل نفوذه أو 

قوته الناعمة.
ففـي منتصـف عـام 2019 ، أصـدر 
أعمـال  جـدول  األوروبـي  االتحـاد 
اسـرتاتيجي جديد ال يقل طموحا عن 

اسـتخدام ”نفوذه لقيادة االستجابة 
للتحديات العاملية“.

ويـرى التقريـر أن جائحـة فـريوس 
كورونا سـتمثل أول اختبـار لالتحاد 
األوروبـي يف هـذا الصـدد. ومع ذلك ، 
فإن سـلوك الغـرب الحـايل املتمثل يف 
تخزيـن إمدادات اللقاح – ما يصل إىل 
خمسة أضعاف العدد الفعيل املطلوب 
لتطعيم سـكانها يف حالة كندا – دفع 
تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة 
الصحـة العامليـة ، إىل تحذيـر الـدول 
الغنية بسبب تخزينها لتلك اللقاحات 
معتربا ذلك ”فشـال أخالقيـا كارثيا“ 
وقـال إنه لـن يـؤدي إال إىل إطالة أمد 

الجائحة.
يف املقابل، تنخرط الحكومة الصينية 
يف حملة دبلوماسية تقدم من خاللها 
بديـال للـدول الناميـة التـي تواجـه 
فرتات انتظار طويلة لتوفري إمدادات 

اللقاح.
كتـب  املـايض،  حزيران/يونيـو  ويف 
جوزيب بوريل ، املمثل األعىل للشؤون 
الخارجية والسياسة األمنية يف االتحاد 
األوروبـي، وتريي بريتـون ، املفوض 
األوروبي للسوق الداخلية ، أن الوقت 
قد حـان ألوروبـا لتكون قـادرة عىل 
اسـتخدام نفوذهـا لفـرض رؤيتهـا 
تجـاه العالم والدفـاع عن مصالحها.
وبغـض النظـر عـن كيفيـة تحديـد 
هذه الرؤيـة واملصالح ، فإن مثل هذا 
التعليق ينذر بتنافس جيوسيايس بني 
الغرب والصـني يف بقية العالم ، وعىل 
وجه الخصوص ، العالم النامي حيث 
مجاالت النفوذ يف حالة تغري مستمر.

يشء  هنـاك  إىل  التقريـر  ويخلـص 
واضح من خـالل هذا الطرح وهو أن 
االتحـاد األوروبي والواليـات املتحدة 
وحلفاؤهمـا سـيكونون بحاجـة إىل 
العمـل بجدية أكرب من أجـل التعاون 

لتفادي تفوق الصني عليهم. 
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مقديشو/رويرتز:
 اقـرتح تحالف ألحـزاب املعارضة الصومالية 
تشـكيل مجلس وطنـي من النـواب وزعماء 
املعارضـة واملجتمـع املدنـي إلدارة البلد بعد 
انتهـاء واليـة الرئيس اول امـس االثنني دون 

وجود خطة واضحة لخالفته.
وحذر محلل أمني صومايل من أن فراغ السلطة 
واالنقسامات بني الزعماء السياسيني يعطي 
دفعـة لحركـة الشـباب املتشـددة املرتبطـة 
بتنظيـم القاعـدة، مشـريا إىل سلسـلة مـن 
الهجمـات يف اآلونـة األخـرية يف جزء يسـوده 

هدوء نسبي من البالد.
وقـال تحالـف املعارضـة إنـه سـريفض أي 
محاولـة لتمديد والية الرئيس محمد عبد الله 
محمـد، واقـرتح إمكانيـة أن ينتخب املجلس 
زعيمـا انتقاليـا يحكم البـالد لحـني اختيار 

النواب رئيسا جديدا.
وأضـاف يف بيـان ”نعـارض تمديـد الواليـة 

والقمع والعنـف وتأجيل االنتخابات أكثر من 
هذا.”يجـب تقديم جـدول لالنتخابـات فورا 

ودون تأخري مع موعد محدد متفق عليه“.
ولـم يصدر تعليـق بعد من الرئاسـة. وطرح 
مساعدون قي تعليقات خاصة يف وقت سابق 

فكرة تمديد والية الرئيس.
وكان الصومـال يعتزم يف البدايـة تنظيم أول 
انتخابـات مبـارشة منذ الحـرب األهلية التي 
اندلعـت يف 1991، لكـن تأخـريات يف اإلعـداد 
وهجمـات حركة الشـباب  املتواصلة أجربت 
السـلطات عـىل التخطيـط القـرتاع آخر غري 

مبارش.
وكان من املفرتض أن ينتخب شيوخ العشائر 
النـواب يف ديسـمرب كانـون األول وينتخـب 

النواب بدورهم رئيسا اول امس االثنني.
لكـن اختيـار النـواب تأجـل بعدمـا اتهمت 
املعارضة الرئيس محمد، الذي يسعى إىل والية 
ثانيـة، بملء املجالـس االنتخابيـة اإلقليمية 

والوطنية بحلفائه.
وقـال زعماء يف واليتني مـن الواليات الخمس 
بنـط  بـالد  همـا  بالصومـال،  االتحاديـة 
وجوباالند، إنهم لن يعرتفـوا بالرئيس محمد 

بعد اآلن.
وعنـد منتصف ليلـة األحد، تـردد دوي أعرية 
ناريـة وأصـوات قـرع الطبـول يف العاصمة 
مقديشـو حيث قال سـكان إنهـم يحتفلون 

بانتهاء والية الرئيس.
وقـال حسـني شـيخ عـيل مستشـار األمـن 
القومي السـابق بالصومال ومؤسـس معهد 
هريال البحثي يف مقديشـو إن حركة الشباب 
اسـتغلت بالفعل الفراغ األمني لشن هجمات 
يف أجـزاء من وسـط الصومال كانـت تتمتع 

بسالم نسبي لعرش سنوات تقريبا.
وأضاف ”هذا فشل من جانب الرئيس والنخبة 
السياسـية يف الصومال واملجتمـع الدويل. لم 

تكن لديهم خطة بديلة للميض قدما“.

وُقتل 12 من أفراد األمن األحد يف انفجار قنبلة 
ُزرعـت عىل طريـق خـارج بلدة دوسـمريب 
بوسـط الصومال حيث كان يجتمع الزعماء 
السياسـيون لحل الخالفات املتعلقة باختيار 
الرئيـس. كمـا نفذت حركـة الشـباب مرارا 

هجمات بقذائف الهاون عىل البلدة.
جـاء الهجوم بعد أسـبوع من مقتل خمسـة 
أشـخاص يف هجوم شنه أربعة انتحاريني من 

حركة الشباب عىل فندق يف مقديشو.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزارة الصحة والبيئة، امس الثالثاء، 
عـن أبـرز التوصيات التـي رفعتهـا اىل اللجنة 
بشـأن  الوطنيـة  والسـالمة  للصحـة  العليـا 
فـريوس كورونا، مؤكدة أنها ال تتضمن حظراً 
جزئياً للتجوال. فيما اعلنت ان مؤرش اصابات 
فـريوس كورونـا، سـيعيد الوضـع اىل نقطة 

الصفر.
وقـال مدير عام دائرة الصحـة العامة، رياض 
عبـد األمـري، يف ترصيـح صحفـي: إن ”وزارة 
الصحـة رفعـت حزمـة مـن اإلجـراءات التي 
عىل شـكل توصيات اىل اللجنـة العليا للصحة 
والسـالمة، والتي سـتقرها خـالل اجتماعها 
املقبـل“، الفتـًا اىل أن ”هـذه الحزمة تسـاعد 
عىل التقليل من انتشـار العدوى بني املواطنني 
وتركز عـىل التباعـد البدني وارتـداء الكمامة 
وتعقيم اليدين وتخفيـف الزحامات يف املرافق 

الحيوية“.
وأوضـح عبد األمري أن ”الحزمـة الحالية التي 
ستناقشـها اللجنـة العليـا ال تتضمـن حظراً 

جزئياً، لكـن فيها غلق لبعض املرافق الحيوية 
يف سـاعات من اليوم، وستشمل أيضا املدارس 
والكليـات بجعل الدوام الكرتونيـاً“، مؤكداً أن 
”هـذه مجرد توصيـات ربما ال تقـر من قبل 

اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية.“

وأشار اىل أن ”خيار الحظر الجزئي موجود لكنه 
ليس يف هذه الحزمة وربما سيتخذ عند فقدان 
السـيطرة عىل أعداد اإلصابات يف املستشفيات 
ليتم اللجوء إليه لقطع سلسلة انتقال العدوى 
بـني املواطنـني“، مبينـًا أنه ”تم رفـع توصية 

الحظر يف أكثـر من مرة، إّال أن الحكومة لديها 
رؤية السـيما يف مسألة فرض الغرامة وكيفية 
جبايتها بسـبب الحالـة االقتصادية للمواطن 

وصعوبة تطبيقه.
بينمـا اعلنت وزارة الصحـة والبيئة ان مؤرش 
اصابـات فـريوس كورونا، سـيعيد الوضع اىل 

نقطة الصفر.
وقالت مديرة العالقات العامة يف اعالم الوزارة 
يف بيـان تلقته «الـزوراء»: إن « وصلنا اىل عدد 
من االصابـات لم نتمن الوصـول اىل ذلك وهو 
١٩٩٤ اصابـة رغـم التحذيـرات وهـذا ما كنا 
نخشـاه من الزيادة التي انعكسـت سلبا عىل 

املنحى الوبائي».
واضافـت أن «هذه االعـداد تعطينا مؤرشاً اىل 
ان العـودة اىل نقطة الصفر سـتكون قريبة يف 
حالة اسـتمرار التهاون باإلجـراءات الوقائية 
التي سـتؤدي بدورها اىل اتخاذ الوزارة الصحة 
والبيئـة اجـراءات صارمـة واكثـر شـدة من 
سـابقتها، لذلك ننصح بالعـودة اىل االجراءات 

الوقائية واالحرتازية».

بغداد/ الزوراء:

نـت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة من  تمكَّ

ضبط ثالثني طناً من الدجاج املُستورد 

بطرٍق غري قانونيٍَّة، فيما تمَّ ضبط (٦) 

ار املُتَّهمني يف العمليَّة. من التُّجَّ

وافادت دائرة التحقيقات يف الهيئة،ويف 

معـرض حديثها عن تفاصيـل عمليَّة 

ـن فريـق عمـٍل من  الضبـط، بـ“تمكُّ

مديريَّـة تحقيـق نينـوى مـن ضبـط 

ثالثني طناً من لحوم الدجاج املُستورد 

بطـرٍق غـري قانونيَّـٍة؛ ملخالفتها قرار 

مجلس الـوزراء بمنع اسـترياد بعض 

املواد الغذائيَّة، ُمؤّكدًة ضبطها (٦) من 

ار املُتَّهمني“. التُّجَّ

واوضحـت الدائـرة أنَّ ”الفريق تحرَّك 

بنـاًء عـىل مـا جـاء بمحـارض الفرق 

تحقيـق  ملديريَّـة  التابعـة  امليدانيَّـة 

النزاهة يف نينـوى برصد ُمخالفة قرار 

مجلـس الوزراء املُتضّمـن منع إدخال 

بعض املواد الغذائيَّة املُسـتوردة؛ دعماً 

للُمنتج املحّيل.

وأشـارت إىل ”تنظيـم محـارض ضبٍط 

العمليَّـة،  يف  باملضبوطـات  أصوليَّـٍة 

د  وعرضهـا رفقـة املُتَّهمني عىل السـيِّ

ة  قايض محكمة تحقيق نينوى املُختصَّ

بالنظـر يف قضايـا النزاهـة؛ الذي قرَّر 

توقيفهم وفق أحكام املادَّة (١٩٤) من 

قانون الگمارك“.

ُيشار إىل أنَّ رئيس الهيئة كان قد حضَّ 

عىل تصعيـد وتـرية عمليَّـات الضبط 

بالجـرم املشـهود، والولـوج إىل العمل 

امليدانّي من خالل الحضور الدائم داخل 

سـات الدولة، ال سـيما الخدميَّة  ُمؤسَّ

املُواطنني،  منها، واستشـعار حاجات 

وردع التجار املُتالعبني بقوت الفقري.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الرتبية، امس الثالثاء، عن مقرتح 
والكورسـات  الشـهرية  االمتحانـات  اللغـاء 
واعتمـاد درجات نصف السـنة للعـام الدرايس 
٢٠٢٠ ـــ ٢٠٢١. مـن جانـب اخـر، كشـفت 
الوزارة عن بحثها مع اللجنة االوملبية الوطنية، 
سـبل دعم مـرشوع البطل االوملبـي يف املدارس 

العراقية.
وقـال مديـر عـام املناهـج يف الـوزارة، عـادل 
البصييص، يف ترصيح صحفي: ان ”هيئة الرأي 
بالوزارة قدمـت مقرتحا تم رفعه لوزير الرتبية 
عـيل مخلف الدليمـي، يقيض باعتمـاد درجات 
امتحانـات نصف السـنة للعام الـدرايس الحايل 
ــ ٢٠٢١ كدرجة لالمتحانات الشـهرية  ٢٠٢٠ـ 
والكـورس االول للمراحـل الدراسـية االبتدائية 

واملتوسطة واالعدادية“
ونفـى البصيـيص ”وجـود اي توجـه إللغـاء 
االمتحانات النهائية للعام الدرايس الحايل ٢٠٢٠ 

ـ ٢٠٢١».
وبني ان ”املقرتح قيـد املداولة حاليا بني الوزير 
وهيئة الرأي، وعند استحصال املوافقة النهائية 
عليه سيتم تعميم كتاب رسمي بذلك للمديريات 

العامة للرتبية يف بغداد واملحافظات».
واوضـح ان ”املقـرتح بنـي عـىل اسـاس تزايد 
حـاالت االصابـات بفـريوس كورونـا والوضع 
العـام للبلد وقلة ايـام الدوام للطلبـة والتالميذ 
وتكييف املناهج، إذ اثرت هذه الظروف اجمعها 
يف سري العام الدرايس وتطبيق الخطة الدراسية 

التي اعدت له مسبقا».

وكانت وزارة الرتبية قد وجهت املديريات العامة 
يف بغـداد واملحافظـات بااللتـزام بالتعليمـات 
الخاصـة بامتحانـات نصـف السـنة ونهايـة 

الكورس األول للعام الدرايس ٢٠٢٠ – ٢٠٢١. 
من جانـب اخـر، كشـفت وزارة الرتبية، امس 
الثالثاء، عن بحثها مع اللجنة االوملبية الوطنية، 
سـبل دعم مـرشوع البطل االوملبـي يف املدارس 

العراقية.
وقالت الوزارة يف بيان، تلقت «الزوراء» نسـخة 
منه: أن «مدير عام الرتبية الرياضية والنشـاط 
املـدريس بالوزارة، محمد إبراهيم عبودي، بحث 
خالل اسـتقباله، مدير مـرشوع البطل األوملبي 
باللجنـة األوملبية الوطنية صـربي مجيد بنانة، 

دعم املرشوع».
واضافت الوزارة انه «جرى خالل اللقاء مناقشة 
االتفاقية املشـرتكة بـني وزارة الرتبية واللجنة 
األوملبيـة الوطنيـة العراقية حول اسـرتاتيجية 
مـرشوع «البطـل األوملبـي» وأهدافـه يف مجال 
انتقاء املوهوبني الرياضيني منذ الصغر، وتأهيل 
الواعديـن منهم للـدورات األوملبيـة والبطوالت 

الدولية «.
وبينـت انـه «تـم مناقشـة أوجه التعـاون بني 
الجانبني إلنجاح املرشوع واالرتقاء بعمل املراكز 
التدريبيـة وتطوير عملها مـن نواحي متعددة 
سـواء كانـت (علميـة وإداريـة وفنيـة) وفقاً 

لربامج تم وضعها من قبل لجان مختصة». 

بغداد/ الزوراء:
كشفت دائرة املخلفات الصلبة والبيئة يف امانة 
بغداد، امس الثالثاء، عن حجم النفايات اليومية 
يف العاصمة بغداد، فيما أشارت اىل أسباب عدم 

انشاء معامل لفرز النفايات وتدويرها.
وقـال رئيـس الكيميائيـني االقـدم، احمد عبد 
االله، بحسـب اإلعـالم الحكومـي: إن «دائرتنا 
تأسست العام ٢٠٠٤ من اجل االهتمام بالبيئة 
ضمن الدوائـر املعنية، ومن ضمن مهامها فرز 
النفايـات وتدويرها ،ألن يف بغداد وحدها ترمى 

(١٠) آالف طن نفايات يومياً».
وبـني «أننا رشعنا بفكرة انشـاء وتصميم (٤) 
معامل مقسمة اىل اثنني يف جانب الكرخ ومثلها 
يف الرصافـة لفـرز النفايات، وحسـب الرصيد 
املـايل، تمت املوافقة عىل انشـاء معملني منها، 
األول يف شـمال الكـرخ يف منطقـة التاجيـات، 
والثانـي يف شـمال الرصافـة يف منطقـة بوب 
الشام، حيث بارشت رشكات (القطاع الخاص) 
التي رست عليها املقاولة بالعمل، وتم استرياد 
املـواد الخاصـة بالفـرز وهـي اآلن موجودة يف 
مخـازن الزوراء، وجرى بناء األسـيجة وبعض 

الهياكل املعدنية».
وأضـاف: «بعـد العـام ٢٠١٤ وهبوط أسـعار 
النفـط وتدهـور االقتصـاد العاملي، فـإن أكثر 
املشـاريع التـي عدت غـري مهمـة أو أهميتها 
ليست عالية، وتم سـحب أموالها الستخدامها 
يف نفقـات أخـرى، فتوقفت أعمال الفـرز، أما 
التدويـر فهـو يأتـي بعد الفـرز، وهنـاك مواد 
تـدور وأخـرى ال تـدور ويتم وضـع مثلث عىل 
املواد القابلة للتدوير، ذلك ألن مواد البالسـتيك 

والنايلون ليسـت كلها تـدور، فغالبـاً الزجاج 
يـدور، وكذلـك املعادن والـورق، وهنـاك مواد 
تـدور مـن دون صناعة وهـي (االلكرتونيات) 
وقـد تم فـرز أكثر مـن ٦٠ ٪ مـن املـواد، وأن 
معمل الكـرخ يأخذ نفايات الكـرخ والرصافة 
كذلـك، إذ أن مقـدار النفايـات يف العاصمة هو 
٩ - ١٠ آالف طـن يومياً وعامليـًا كل فرد يرمي 
نفايـات مقدارها (كيلـو وربـع الكيلوغرام)، 
وهـذا يحدده الوضع االقتصـادي واالجتماعي 

والثقايف للمواطن».
وتابع عبد االله أن «هذه املعامل تستهلك أكثر 
مـن نصف النفايـات املتوفـرة، كمـا أن الفرز 
والتدويـر يحتاجـان اىل أيد عاملـة كثرية وكل 
عامل يفرز مادة خاصة به، لذا تكون الخطوط  

متنوعة املواد».
وتابـع: «لدينـا مـكان طمـر واحـد يف كل من 
جانبـي الكـرخ والرصافـة، جانـب الكـرخ يف 
النباعـي ويف الرصافـة يف النهـروان، وال نفتح 
طمـراً اال بمراقبـة وزارة البيئـة، فمثال الطمر 
الصحـي يف النهروان يبعـد (١١) كم مربع عن 
آخـر نقطة يف النهـروان، ولدينا طمر صحي يف 
البوعيثـة، لكنه مـا زال تحت االنشـاء، وهذه 
املراكز ضخمة وكبرية، وداخل االحياء السكنية 
ال توجد مراكز طمر بالرغم من شكوى البعض 
من وجودها، ولكن يف بعض االحياء التي تشهد 
التجـاوزات يقوم بعض السـكان باسـتحداث 
اماكن عشوائية للطمر الصحي، وهذا ال يجوز 

مطلقا وهو ترصف فردي».
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بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة العمل والشـؤون االجتماعية، امس الثالثاء، شـمول طلبة الجامعات من 

ذوي اإلعاقة باإلعفاء من األجور الدراسية.
رئيـس هيئـة ذوي اإلعاقة يف الوزارة، عصـام عبد اللطيف التميمي، قـال يف بيان تلقت 
«الزوراء» نسـخة منه: انه «نتيجة للتنسـيق الفعال بني قسم التأهيل الرتبوي يف الهيئة 
ودائـرة الدراسـات والتخطيـط واملتابعة بوزارة التعليـم العايل والبحث العلمي، سـيتم 
شـمول طلبة الجامعات من ذوي اإلعاقة ممن لديهم نسـبة عجز بنسبة ٧٠٪ باالعفاء 
من األجور الدراسـية اسـتنادا إىل التقارير الطبية الصادرة من اللجان الطبية الرسمية 
حرصا».واضـاف البيـان ان «وزارة التعليم العايل والبحث العلمي انشـأت منافذ خاصة 
لذلك ورابط للصفحة االلكرتونية ضمن موقع وزارة التعليم الرسـمي الستقبال طلبات 

هذه الفئة من الطلبة وتكملة اجراءاتهم بشكل فوري».

بغداد/ الزوراء:

اعلنـت وزارة النفط، امـس الثالثاء، فتح 

بـاب التقديـم ملنـح وكاالت بيـع زيـوت 

السـيارات املحليـة واملنتجـة يف املصـايف 

والضوابـط  الـرشوط  وفـق  العراقيـة، 

املحددة.

وقـال معـاون مدير عـام رشكـة توزيع 

املنتجات النفطية، حسـني طالب، يف بيان 

تلقت «الـزوراء» نسـخة منـه: ان «منح 

للمواطنـني  متاحـا  سـيكون  الـوكاالت 

الراغبـني بالحصول عليهـا وفق الرشوط 

والضوابط التي وضعتها الرشكة».

واشـار طالـب اىل ان «هذه املبـادرة تأتي 

يف اطـار خطـط الـوزارة إلرشاك القطاع 

الخـاص يف فتـح منافـذ توزيعيـة لبيـع 

املنتجـات الوطنية من الزيـوت والدهون 

والشـحوم وغريهـا، دعمـاً للمنتج املحيل 

الذي يضاهـي املنتج املسـتورد من حيث 

الجودة والنوعية، فضالً عن زيادة نسـبة 

املنتجـات  لهـذه  التسـويق  ومسـاحة 

وتحقيـق ايـرادات ماليـة اضافيـة دعماً 

لالقتصاد الوطني».

بغداد/ الزوراء:

بحـث محافـظ بغداد محمـد الجابر العطـا، مع رئيـس صندوق اعمـار ااملناطق 

املترضرة من االرهاب محمد العاني تنفيذ املشاريع يف اطراف العاصمة.

وذكـر بيان ملكتـب محافظ بغداد تلقته «الـزوراء»:  ان محافظ بغداد محمد جابر 

العطا، عقد مع رئيس مجلس صندوق اعمار املناطق املترضرة من االرهاب محمد 

العاني، اجتماعا ملناقشة وضع املشاريع املعدة من قبل الصندوق واملحافظة وآلية 

تنفيذها يف مناطق اطراف العاصمة.

وقـال املحافظ، خالل اجتماع حـرضه الكادر املتقدم للمحافظـة والصندوق،  إن 

«االجتماع جاء لغرض الرشوع بتنفيذ املشـاريع  الخدمية يف املناطق التي ترضرت 

بفعل العمليات االرهابية التي كانت تنشـط يف مناطـق اطراف»، الفتا اىل «االتفاق 

مـع مجلس امنـاء الصندوق، عىل تقسـيم االعمال واملشـاريع عـىل املناطق التي 

تعرضت لرضر االرهاب، وتم تثبيت من خاللها حصة الصندوق، وحصة املحافظة 

فيها من تلك املشاريع».

واشـار العطا، اىل أن «املناطق املشمولة بمشـاريع صندوق اعمار املناطق املحررة 

هي كل من املدائن، واملحمودية، وابو غريب، والتاجي، والطارمية»، مبينا ان «لدى 

محافظة بغداد مشـاريع خدمية منجزة، وأخرى قيد االنجاز، وهناك مشاريع قيد 

االحالة للتنفيذ».
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بغداد/ الزوراء:
كشـف الحشـد الشـعبي، امس الثالثـاء، عن 
أهم مصادر تمويل عصابات داعش االرهابية 

الرسية يف دياىل.
وقـال الناطـق باسـم محـور ديـاىل للحشـد 
ترصيـح  يف  الحسـيني،  صـادق  الشـعبي، 
صحفـي: إن ” عنارص داعش االرهابي تعتمد 
عـىل مبـدأ الكفـاالت يف تمويـل ارس خالياها 
النائمـة يف مدن ديـاىل وهو اطـار معتمد منذ 
سـنوات عدة“، معتربا ذلك ”مـن اكثر الطرق 
املعقـدة التي يجري من خاللها ايصال األموال 

للجماعات االرهابية“.
وأضـاف أن ” الحشـد الشـعبي ومـن خـالل 
االدوات االسـتخبارية نجـح يف االطاحة بعدد 
مـن موزعي الكفاالت يف داعـش اخرهم قرب 
ناحيـة جلوالء (٧٠كم شـمال رشق بعقوبة) 
قبل ايام معدودة، بالتنسـيق مع التشـكيالت 
االمنية األخـرى“، الفتـا اىل ان ”مبد الكفاالت 

اقرتب من نهايته“.
واشـار اىل ان ”الكفـاالت أغلبهـا يأتـي مـن 
الخارج وفـق املصادر االسـتخبارية“، مؤكدا 
أن ” الحشـد الشعبي أحبط وصول الكثري من 
الكفاالت من خالل الجهد االستخباري يف رصد 

موزعيها يف االشهر املاضية“.
وتعـد الكفاالت هي مبدأ مـايل معتمد من قبل 
داعـش يف ايصال اموال ألرس خاليـاه النائمة 
والتي تسـتغل كمالذات امنـة او تأمني الدعم 

اللوجسيتي. 

بغداد/ الزوراء:

أعرَبت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار، امس 

الثالثاء، عن عزمها اسـرتداد آخر قطعة آثار 

رسقـت من العراق بعد عام ٢٠٠٣، كاشـفة 

عن وجود مئات الدعاوى الدولية السـتعادة 

آثار البالد املهربة.

وقـال رئيس هيئة اآلثار والـرتاث يف الوزارة، 

الدكتـور ليث مجيد حسـني، يف حوار تابعته 

«الـزوراء»: إن ”هنـاك تعاونـا عامليا إلعادة 

اآلثار التي نهبت وسـلبت من املواقع األثرية 

واملتحـف العراقي وهربت اىل خـارج البلد“، 

مشـرياً إىل ”وصـول رسـائل من السـفارات 

العراقية يف الخارج بشكل يومي بشأن ضبط 

مهربـني أو آثار تباع باملزادات العلنية، فضالً 

عن وجود املئات من الدعاوى القضائية التي 

رفعت بهذا الشأن يف دول العالم وبشكل كبري 

جداً ولم تغلق حتى اآلن».

وأضـاف حسـني أن ”الهيئـة عازمـة عـىل 

اسـرتداد أول وآخـر قطعـة أثريـة عراقيـة 

هربـت اىل الخـارج، ولن نتنـازل عن قطعة 

واحدة منها مهمـا كان حجمها وأهميتها“، 

مبيناً أن ”سياسـة الدولة تقيض باسرتجاع 

جميـع اآلثـار العراقيـة بالشـكل القانوني 

والرسمي». وتابع ان ”اآلثار منترشة بشكل 

واسـع يف كل أرايض البالد من شـمالها حتى 

جنوبهـا وهناك اآلالف مـن املواقع األثرية“، 

واصفاً أرض العراق بأنها عبارة عن ”متحف 

كبري“.

وأكـد حسـني أن ”الهيئة تركز بشـكل كبري 

عىل وعي الناس والشـباب، الذي من املمكن 

أن يوقـف عمليـات التجـاوز والرسقـة من 

املواقـع األثريـة“، مبيناً أنهـا ”مهمة كبرية 

ملقاة عىل عاتق جهات كثرية، أهمها االعالم 

لتوعيـة فئـات املجتمع بخطـورة مثل هذه 

األفعال وبـأن حضارتهم وأرضهـم وتراثهم 

ليسـت ملك شـخص يتاجر بها، بل هي ملك 

لإلنسـانية أجمـع ويجـب الحفـاظ عليها، 

والهيئة ماضية بهذا الطريق».

يف  ماضيـة  ”الهيئـة  أن  حسـني  وأوضـح 

موضوع تشـديد الرقابة عىل املواقع األثرية 

من خالل تسـييجها بأسالك معدنية ملنع أي 

تجاوز عليها، فضالً عن زيادة أعداد الرشطة 

يف مواقـع اآلثـار، والرتكيز عـىل وعي الناس 

وإرشـادهم بـرضورة عـدم املسـاس بتلـك 

املواقع». 

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت الهيئة العامة للجمارك، 

امـس الثالثاء، افشـال محاولة 

محملـة  حاويتـني  تهريـب 

بدراجات مسـتعملة مخالفة يف 

جمرك محطة بوابة البرصة.

وذكـرت الهيئة، يف بيـان تلقت 

«الزوراء» نسـخة منه: أنه «تم 

افشال محاولة تهريب حاويتني 

مسـتعملة  دراجـات  محملـة 

مخالفة للضوابـط والتعليمات 

يف جمرك محطـة بوابة البرصة 

الجهـات  مـع  وبالتعـاون 

الساندة».

«الحاويتـني كانتـا  أن  وبينـت 

مخبئتني خلـف مواد احتياطية 

مستعملة».

املنافـذ  هيئـة  أعلنـت  بينمـا 

الحدودية، امس الثالثاء، احباط 

محاولة تهريب شـحنة تحتوي 

عىل (كفوف طبية)، يف ام قرص 

الشمايل.

وذكـرت املنافـذ يف بيـان تلقت 

إنـه  «الـزوراء» نسـخة منـه: 

«تم ضبط حاويـة تحتوي عىل 

(كفـوف طبيـة) بواقـع (٣٧٠ 

كارتون) مخبأة خلف البضاعة 

احتياطيـة  أدوات  الرئيسـية 

للعجالت بغية تهريبها يف ميناء 

ام قرص الشمايل».  

واشـارت اىل « تنظيـم محـرض 

لغـرض  باملضبوطـات  اصـويل 

عرضهـا أمـام أنظـار قـايض 

التخـاذ  املختـص  التحقيـق 

اإلجـراءات القانونيـة الالزمـة 

املقرصيـن  وبحـق  بحقهـا 

الكمركي  الكشـف  مـن لجنـة 

املنجزيـن للمعاملـة الجمركية 

خالفـًا للضوابـط والتعليمـات 

النافذة».
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بغداد/ الزوراء: 
امـس  الكهربـاء،  وزارة  كشـفت 
الثالثـاء، عـن قيام الجانـب اإليراني 
بزيادة كميات الغـاز املجهزة للعراق 
بعـد أن انخفضـت خـالل اليومـني 
املاضيني، وهو ما سـينعكس بشكل 
إيجابـي عـىل عـدد سـاعات تجهيز 

املواطنني بالطاقة الكهربائية.
وقال الناطق باسـم وزارة الكهرباء، 
أحمد العبادي، يف ترصيح صحفي: إن 
”الجانـب اإليراني قام، األحد، بزيادة 
حجم الغاز املوجـه اىل العراق، ليصل 
اىل 13 مليون قدم مكعب قيايس يومياً 
بعـد أن كان 7 ماليـني قـدم مكعـب 
قيايس خالل االيام السابقة“.وأضاف 
العبادي أنه ”تم ضخ الـ 6 ماليني لرت 
االضافية من الجانب االيراني باتجاه 
املناطـق الجنوبيـة للعـراق، ما حدا 
بمالكات الوزارة اىل املبارشة بتحويل 
هذه الكميات اىل املنطقة الوسـطى، 

لضمان تشغيل املحطات التي تحتاج 
الغـاز، ألن  مـن  الكميـات  اىل هـذه 
محطات املناطق الجنوبية يتوفر لها 
الغاز بشـكل ال بأس به من املنشآت 

املحلية».
وأوضـح أن ”العقد املربم مع الجانب 
االيراني يقيض بتجهيز العراق بـ 50 
مليون قدم مكعـب قيايس يومياً، إال 
أن املشـكالت الفنية والديون املرتتبة 
عىل العـراق أدت اىل خفض الكميات 
7 ماليـني قـدم مكعـب قيـايس  اىل 
يومياً، ما تسـبب بضيـاع ما يقارب 
الـ 6 آالف ميغـاواط كانت تنتج من 
املحطات التي تعتمد عىل هذا الغاز“.
ولفت العبادي إىل أن ”الكمية املضافة 
والبالغة 6 ماليني قدم مكعب قيايس، 
ستسـهم برفـد املنظومـة بطاقـات 
إضافيـة ما سـينعكس إيجابـاً عىل 
تجهيـز املواطنني بسـاعات إضافية 

من الكهرباء». 

بغداد/ الزوراء:
أعلن البنك املركـزي العراقي، امس 
الثالثاء، عن بيعه أكثر من 2 مليون 
مرصفـا.  33 وبمشـاركة  دوالر، 

وبلغـت مبيعات البنك، يـوم امس، 
22 مليونا واكثر من 153 الف دوالر 
غطاها البنك بسـعر رصف اساس 
بلغ 1460 دينار لـكل دوالر.وكانت 
االرصـدة  لتعزيـز  البنـك  مبيعـات 

حـواالت  شـكل  عـىل  الخـارج  يف 
واعتمـادات، والتـي غطاهـا البنك 
بالكامـل بسـعر رصف بلـغ 1460 
دينـار لـكل دوالر واحد، قـد بلغت 
اكثـر مـن 22 مليـون دوالر، وهي 
نفسها اجمايل املبيعات الكلية.فيما 
لم تتقـدم أي من املصارف الـبالغة 
11 مرصفا املشاركة يف مزاد العملة 

بأي عروض لبيع الدوالر.
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بغداد/ الزوراء: 

امـس  التخطيـط،  وزارة  كشـفت 

الثالثـاء، عـن آخر تفاصيـل قاعدة 

بيانات موظفي الدولة، فيما أشارت 

إىل أن سكان العراق يزداد سنويا من 

850 ألفا إىل مليون نسمة.

وقـال املتحدث باسـم الـوزارة، عبد 

الزهـرة الهنـداوي، بحسـب وكالة 

”التعـداد  إن  العراقيـة:  االنبـار 

السـكاني كان من املقـرر إجراؤه يف 

العـام املـايض 2020، لكنه اصطدم 

بعقبتـني اساسـيتني؛ االوىل جائحة 

كورونـا والثانيـة االزمـة املالية ما 

دفعنا اىل تأجيله“، مبينا أن ”مجلس 

الوزراء خول وزارة التخطيط بتحديد 

موعد مناسب وفقا للظروف املتاحة 

يف البلد سـواء كانت ظروفا مالية أو 

صحية“.

ماضيـة  ”الـوزارة  أن  وأضـاف 

بإجراءاتهـا واسـتعداداتها لتنفيـذ 

التعـداد العـام للسـكان مـن خالل 

توفـري وتأهيل البنى التحتية“، الفتا 

اىل أن ”لـدى الوزارة تعاونا جيدا مع 

منظمات عاملية يف مقدمتها صندوق 

االمـم املتحـدة للسـكان ومنظمات 

اخـرى، وهنـاك بروتكـوالت تعاون 

ومذكرات تفاهم بشـان دعم جهود 

الوزارة حول اجراء التعداد“.

وأعـرب الهنداوي عـن أمله ”أن يتم 

اجـراء التعـداد خالل العـام الحايل، 

اال أنـه مرهون بظروف البلد“، الفتا 

اىل أن الوزارة تحتـاج اىل 130 مليار 

دينـار عراقي إلجراء التعداد، وهناك 

معلومات اولية بتخصيص 60 مليار 

دينار ضمن املوازنة للتعداد“.

وتابـع الهنداوي أن ”الـوزارة تعمل 

عىل ملف املوظفني يف العراق بالتعاون 

مـع الجهات ذات العالقة، وشـكلت 

لجنة برئاسة وزير التخطيط، حيث 

وضعت اللجنـة مجموعة توصيات، 

رفعـت اىل مجلس الـوزراء وصدرت 

بقرارات، عىل أساسـها تم تشـكيل 

لجنة اخرى بموجـب االمر الديواني 

55 برئاسـة رئيـس الجهـاز مركز 

االحصـاء وعضويـة ممثلـني عـن 

وزارة االتصـاالت ووزارة الداخليـة 

ومكتـب رئيـس الـوزراء واالمانـة 

العامة ملجلـس الوزراء وايضا وزارة 

املالية وديـوان الرقابة املالية وايضا 

مدير عام البطاقة الوطنية يف وزارة 

الداخلية“.

وبني املتحدث باسم الوزارة أن ”هذه 

اللجنة بدأت تعمل الستكمال قاعدة 

الوظيفي  بالرقم  الخاصـة  البيانات 

ملوظفـي الدولـة من خـالل تطوير 

املنصة املوجودة التي أنشـئت خالل 

2017، وقامت بتسـيري فرق جوالة 

يف املحافظـات ويف الـوزارات لغرض 

استكمال جميع املعلومات والبيانات 

الخاصة ملوظفـي كل جهة من هذه 

الجهات“، موضحا أنه ”تم لحد االن 

تسـجيل مليونني و100 ألف موظف 

ضمـن هـذه القاعدة التي سـتكون 

منصة مهمـة فيما يتعلـق بإطالق 

وزارة  كل  أن  أي  الدولـة،  رواتـب 

مـن الوزارات سـيتم اطـالق رواتب 

موظفيها عرب اشـعار يرد من وزارة 

املالية اىل هـذه املنصة ثم اىل الوزارة 

املعنية إلطالق الرواتب“.

وأشـار اىل أن ”اللجنـة منحـت مدة 

5 اشـهر إلكمال عملهـا، والتي من 

املؤمل أن يسـتكمل يف شهر حزيران 

املقبل“، مؤكدا أن ”الهدف االسايس 

مـن ذلـك هـو بنـاء قاعـدة بيانات 

الدولـة  شـاملة عـن كل موظفـي 

العراقيـة والتـي ستكشـف جميـع 

االشـكاالت املوجودة أو التي تشـوه 

الجسـد الحكومـي لتتـم معالجتها 

بسهولة“.

بغداد/ الزوراء: 

قال وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون االستخراج، 

كريـم حطاب، امـس الثالثـاء، إن الـوزارة ماضية 

بخطط إدامة اإلنتاج من الحقول النفطية، مبينا أن 

أي زيادة يف اإلنتاج مستقبالً مرهونة بحاجة وتقبل 

السـوق النفطية العاملية وبما ال يؤثر سلباً عليها يف 

ظل التحديات التي تواجهها.

وأضاف حطاب، وفقا لوكالة األنباء العراقية ”واع“: 

أن العراق ملتزم باتفـاق خفض اإلنتاج الذي أقرته 

(أوبـك بلس)، يف ظل التحديات التي تواجه السـوق 

النفطيـة العاملية ومنتجي النفط يف العالم؛ بسـبب 

فـريوس كورونا وما سـببه من انكمـاش وركود يف 

االقتصاد العاملي.

ولفت حطـاب إىل: أن اتفاق أوبـك يهدف إىل حماية 

السـوق النفطية مـن االنهيار وإعـادة التوازن بني 

العرض والطلب، مبيناً أن ارتفاع أسعار النفط جاء 

اللتزام الدول املنتجة باالتفاق.

وأوضـح وكيل الـوزارة: أن وزارة النفـط ما يهمها 

رفـع القيمة السـعرية للكميـات املصـدرة وزيادة 

اإليـرادات املتأتية منها دعماً للموازنة املالية، وليس 

الزيادة العشـوائية يف كميات اإلنتاج التي قد تسبب 

رضراً عىل الجميع.

وأشـار إىل: أن اإليـرادات النفطية حققـت ارتفاعاً 

جيداً يف األشـهر األخرية املاضيـة وبكميات تصدير 

أقل باملقارنة مع املايض.

ونوه حطاب: أن الطاقة اإلنتاجية املتاحة حالياً هي 

5 ماليـني برميل يف اليوم، وأن أي زيادة يف اإلنتاج أو 

التصدير مسـتقبالً فإنها خاضعة ملتطلبات السوق 

النفطية والحاجة الفعلية.

لشـؤون  العراقيـة  النفـط  وزارة  وكيـل  وأكـد 
االسـتخراج: أن خطط الـوزارة وأولياتها يف املرحلة 

الحاليـة واملسـتقبلية تهـدف إىل زيـادة مشـاريع 

استثمار الغاز، وتعظيم اإلنتاج منها وتطوير قطاع 

التصفية.
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بغداد/ الزوراء:
أكد عضو اللجنة املالية النيابية، صادق مدلول، امس الثالثاء، أن لجنته سمحت 
ببيع األصول للرشكات الخارسة فقط، ويف حني أشـار إىل أنه تم تضليل رئيس 
الـوزراء من قبل من أعـد املوازنة املاليـة، أوضح أن املـادة الخاصة بتعويض 
املقاولـني فهمت بشـكل خاطئ.وقال مدلول يف ترصيـح صحفي: إن ”اللجنة 
املالية سـمحت ببيع األصول للرشكات الخـارسة يف الدولة فقط ”، مبينا أن ” 
اللجنة املالية قابلت اكثر من 300 شـخصية حكومية ملناقشة املوازنة، وهناك 
مبالغـة يف ارقـام املوازنـة االتحادية تتناىف مـع املنهـاج الوزاري“.واضاف أن 
”وزيـر الكهرباء أكد للجنة املاليـة بأنه ال يملك بدائل عن الغاز اإليراني وهناك 
بعض الوزراء الذين قابلناهم ال يعرفون حتى تفاصيل موازناتهم التشـغيلية 
واالسـتثمارية ”، معتـربا أنه ”تم تضليـل الكاظمي من قبل مـن أعد املوازنة 
املالية الن قانون املوازنة خالف بند الورقة البيضاء املقدم من رئاسـة الوزراء 
يف تعظيـم اإليرادات وتخفيض النفقات“.وأشـار مدلول إىل أن ”املادة الخاصة 
بتعويـض املقاولني فهمت بشـكل خاطئ، أما مشـكلة اإلقليـم فحتى اآلن لم 

تحل وممكن أن ال تحل إال بقرار سيايس“.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لالوراق املالية، امس 

الثالثاء، منخفضا بنسبة (0.23%).
لـألوراق  العـراق  لسـوق  التـداول  مـؤرشات  وجـاءت 
املاليـة ليـوم امس كمـا ييل: بلغ عـدد االسـهم املتداولة 
(3.672.765.949) سـهما، بينمـا بلغت قيمة االسـهم 

(2.631.833.246) دينارا. 
واغلـق مـؤرش االسـعار ISX 60  يف جلسـة امـس عـىل 
(522.17) نقطة منخفضا بنسبة (%0.23) عن اغالقه 

يف الجلسة السابقة البالغ (523.38) نقطة.
وتم تـداول اسـهم (37) رشكة من اصـل (104) رشكة 
مدرجة يف السـوق، واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار 
من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح 

املايل (22) رشكة.

وبلغ عدد االسـهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني 
يف السـوق مليار سهم بقيمة بلغت مليار دينار من خالل 

تنفيذ (169) صفقة عىل اسهم اربع رشكات.
بينمـا بلـغ عـدد االسـهم املباعة مـن املسـتثمرين غري 
العراقيـني يف السـوق (800) مليون سـهم بقيمة بلغت 
(456) مليـون دينـار من خالل تنفيـذ (22) صفقة عىل 

اسهم رشكة واحدة.
يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية قد اسـتخدم انظمة 
التـداول االلكرتونـي وااليـداع املركـزي منذ عـام 2009 
ويسعى ألطالق نظام التداول عرب االنرتنيت للمستثمرين, 
وينظـم خمس جلسـات تـداول اسـبوعيا مـن االحد اىل 
الخميـس, ومدرج فيـه 105 رشكـة مسـاهمة عراقية 
تمثـل قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة 

والتامني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

No: 7425   Wed   10     Feb    2021العدد:   7425    االربعاء     10    شباط     2021

فقدان

فقد مني الوصل املرقم ٥٠٠٦٩ يف 

٢٠١٧/٤/٩ بمبلغ (١٩١,٠٠٠)

دينـار  الـف  وتسـعون  مائـة 

والصادر من الوقف الشـيعي يف 

النجـف بأسـم      (حيدر نوري 

باقـر) فعـىل مـن يعثـر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان

فقدت مني هوية االقامة املرقمة 

٠٠٣٢٢٦٠ والصادرة من مديرية 

/مديريـة  العامـة  الجنسـية 

الجنسـية  النجـف  يف  االقامـة 

(معصومـة  بأسـم  افغانيـة 

سـادات) فعىل من يعثـر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل             العدد/٤٦٠٤/ش/٢٠٢١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                                                                                
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية       التاريخ/٢٠٢١/٢/٧

اىل املدعى عليه امري محمد ثامر
م/تبليغ

قامت املدعية (هبة هادي صويلح) الدعوى الرشعية 
املرقمـة اعاله والتـي تطلب فيها النفقـة وبالنظر 
ملجهولية محل اقامتك حسب الرشح القائم بالتبليغ 
لـذا تقـرر تبليغـك بصحيفتـني محليتـني يوميتني 
بالحضور امـام هذه املحكمة صبـاح يوم املرافعة 
املوافق٢٠٢١/٢/٢٤ الساعة التاسعة صباحا وعند 
عدك حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفقا للقانون . 
القايض 
سامر فريد حسن

اعالن 
اىل الرشيك (زيد غنـي عبد الكريم) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائن يف 
النجف وذلك لتثبيـت اقرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك (يارس هاتف طوينة)بالبناء 
عىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
النداء)حدود  (٣/٥٢٨٠٠) املقاطعة(حـي 
بلديـة النجـف ولغـرض تسـليفه قـرض 
االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

اعالن 
اىل الرشيـك( اسـامة صباح عبـد الوهاب) 
اقتـىض حضـورك اىل صنـدوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف وذلـك لتثبيـت اقـرارك 
باملوافقـة عىل قيام رشيكك (امجد رشـيد 
سـكر عيل)بالبناء عىل حصته املشـاعة يف 
القطعة املرقمة (٢٧٢/١٣) املقاطعة(١٨/

علوة الفحل يف الكوفة)حدود بلدية النجف 
ولغرض تسـليفه قرض االسـكان وخالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوما داخل العراق 
وشـهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
هذا االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال.

اعالن 
اىل الرشيك (قيس خضري عباس) اقتىض 
حضورك اىل صندوق االسـكان الكائن يف 
النجـف وذلك لتثبيـت اقـرارك باملوافقة 
عـىل قيام رشيكك (حميـدة حمزة زبيل)

بالبناء عـىل حصته املشـاعة يف القطعة 
املرقمـة (٣/٥٤٣٧٦) املقاطعة(النـداء)

حـدود بلديـة النجـف ولغرض تسـليفه 
قـرض االسـكان وخـالل مـدة اقصاها 
خمسـة عرش يوما داخل العراق وشـهر 
واحـد خارج العراق مـن تاريخ نرش هذا 
االعالن وبعكسـه سـوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال.

اعالن 
اىل الرشيك (رسـالة عبيس عبـد الرضا) 
اقتـىض حضـورك اىل صندوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف وذلـك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقة عـىل قيام رشيكك (عبد الزهرة 
حصتـه  عـىل  محمود)بالبنـاء  جـواد 
املشـاعة يف القطعة املرقمة (٣/٢٦٥٣٣) 
املقاطعة(حي امليالد)حدود بلدية النجف 
ولغرض تسـليفه قرض االسكان وخالل 
مـدة اقصاها خمسـة عرش يومـا داخل 
العراق وشـهر واحـد خارج العـراق من 
تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

اعالن 
اىل الرشيـك (هناء سـليم يـارس) اقتىض 
حضورك اىل صندوق االسـكان الكائن يف 
النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك (هدى صـالح محمد رضا)
بالبناء عـىل حصته املشـاعة يف القطعة 
املقاطعة(حـي   (٣/٤٩٥٢٠) املرقمـة 
ولغـرض  النجـف  بلديـة  النداء)حـدود 
تسـليفه قـرض االسـكان وخـالل مـدة 
اقصاها خمسـة عرش يوما داخل العراق 
وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
هذا االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال.

اعالن 
اىل الرشيـك (ربـاب عبـاس عبد الحسـني) 
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان الكائن 
يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل 
قيـام رشيـكك (محمد مالح عبد الحسـن)

بالبنـاء عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة 
املرقمة (٥١٩/٩٢) املقاطعة(٥١/اللهيبات 
قضاء املناذرة)حدود بلدية النجف ولغرض 
تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 
خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر واحد 
خارج العـراق من تاريخ نرش هـذا االعالن 
وبعكسه سوف يسـقط حقك يف االعرتاض 

مستقبال.

اعالن 
اىل الرشيك(طيـف حسـن حمـود) اقتـىض 
حضـورك اىل الصندوق االسـكان الكائن يف 
النجـف وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقه عىل 
قيام رشيكك (فاطمة مجبل عباس) بالبناء 
عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـه املرقمه 
(١١٦/١٧٧٣) رقم املقاطعه ٦ خان الحماد 
يف الحيدريـه حـدود بلدية النجـف ولغرض 
تسليفة قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 
خمسـة عرش يومـا داخـل العراق وشـهر 
واحد خارج العـراق من تاريخ نرش االعالن 
وبعكسه سوف يسـقط حقك يف االعرتاض 

مستقبال.

اىل الرشيك سـعدية ابراهيم 
رزيـة اقتـىض حضـورك اىل 
مديرية بلدية النجف االرشف 
بناء  لغرض اصـدار اجـازة 
للرشيـك احمـد محمد رضا 
سبع عباس للقطعة املرقمة 
(٦٠٧٤٠/٣) يف النجـف حي 

السالم مقاطعة ٤.

اىل الرشيك هاجر عيل صابر 
اقتىض حضورك اىل مديرية 
االرشف  النجـف  بلديـة 
اجـازة  اصـدار  لغـرض 
بنـاء للرشيك عليـاء جواد 
ناهـض للقطعـة املرقمـة 
(٣/٥٤٩٧٦) يف النجف حي 

النداء مقاطعة.

فقدان
املرقـم  الوصـل  منـي  فقـد 
 ٢٠١٧/٣/٢٢ يف   ٤٩٧٦٤
(١,٢٠٠,٠٠٠)مليون  بمبلـغ 
ومئتـان الف دينـار والصادر 
من الوقف الشـيعي يف النجف 
بأسم(حيدر نوري باقر) فعىل 
مـن يعثر عليها تسـليمها اىل 

جهة االصدار.



Z@›Çáfl
البديهيـة التـي يتعلمهـا  طـالب   
ال  ان  األوىل  ايامهـم  يف  االعـالم 
وسـيلة إعالمية تلغي سابقتها , 
وعىل الرغـم من ان هـذه الفكرة 
ان  منـذ  صـدر  الحكـم  هـذا  او 
ظهرت اإلذاعة وبـدأت الصحافة 
املقـروءة تبحث عن طـرق تجدد 
بها حيويتهـا أي منذ قرن تقريبا 
فـان هـذا الحكـم مـا زال يتمتع 
بقدر من املوضوعية يف ظل تاليش 
الحدود اىل درجة كبرية بني وسائل 
االتصـال الجماهـريي بشـكليها 
التقليـدي والجديـد وذلـك  بعـد 
القفـزات  التكنولوجية الهائلة يف 

عالم االتصال والتواصل .
البحثيـة  الورقـة  هـذه  تهـدف 
يف  اإلتصـايل  املشـهد  وصـف  اىل 
تغطيـة االحـداث الرياضية   من 
خالل تكامل االعالمـني التقليدي 
التلفزيونيـة  بالقنـوات  ممثـال 
والجديد ممثـال بمواقع التواصل 
عددهـا  .ويـرتاوح  االجتماعـي 
حسب موقع ويكبيديا اإلنكليزية 

بني 800 اىل 5000 
اشـهرها عـرشون عـىل رأسـها 
فيسـبوك وتويـرت  وواتـس  آب 
..وقـد  وتليغـرام  وانسـتغرام  
الوصفـي  األسـلوب  اسـتعملنا 
املالحظـة  أداة  عـىل  معتمديـن 
العلمية يف متابعة  التغطية . ونرى 
ان أهميـة هذه الورقـة تنبع من 
أهميـة الحدث الريـايض   وكذلك 
مـن أهميـة  اختـالف املمارسـة 
اإلعالميـة عمـا كانت عليـه وما 
يتبع هـذا االختالف من معطيات 
املهنة  عـىل مسـتوى اخالقيـات 
وانعكاسـه عىل فئات العاملني يف 

االعالم .

Z@·ÓÁb–fl
-االندمـاج االعالمـي : هـو الجمـع 
بـني اشـكال متعـددة مـن االتصال 
يف صيغـة الكرتونيـة ورقمية تقوم 
فيها الحواسـيب  بالـدور الرئيس ( 
عالـم الفكـر :158 ) وكذلك الهاتف 

النقال .
: ومـن وجـوه  املتحـرك  االعـالم   -
االعالم الجديد ما يطلق عليه االعالم 
املتحـرك Mobile Media   كمقابـل 
-Location based m  العالم املكان 
dia اي املحطات الثابتة التقليدية ... 
مع مطلع القرن الحادي والعرشين 
املحمولة راسـخة  الهواتـف  كانـت 
كتكنولوجيـا عامليـة معـرتف بهـا 
كدعامـة لالعالم واالتصاالت ( جون 

هارتيل : 71 ) 
وسـائل  مصطلـح  يشـري   -
اسـتخدام  إىل  االجتماعيـة  اإلعـالم 
تكنولوجيـات اإلنرتنـت والتقنيـات 
لتحويـل  (الهاتـف)  املتنقلـة 
االتصـاالت إىل حوار تفاعـيل. عرّف 
أندريـاس كابـالن ومايـكل هانلني 
وسـائل اإلعـالم االجتماعيـة بأنها 
”مجموعـة من تطبيقـات اإلنرتنت 

التـي تبني عـىل أسـس أيديولوجية 
والتكنولوجيـة من الويـب 2، والتي 
تسمح بإنشاء وتبادل املحتوى الذي 
ينشـئها املستخدمون.“ (ويكبيديا : 

( -2021 1-2
- املواقـع االخبارية : مظهر اعالمي 
متنوعـة  خدمـات  يقـدم  جديـد 
للجمهـور ملا يمتكله مـن امكانيات 
تحـت  وتنـدرج  متطـورة  تقنيـة 
مصطلـح االعـالم الجديـد واالعالم 

الرقمي .
-  الخـرب الفيديـوي: يتالف خطاب 
اخبـار الفيديـو مـن لغـة برصيـة  
تنظمها شيفرات ومصطلحات عىل 
املشاهد ان يدركها ويميزها ليتمكن 

من تكوين معنى االخبار .
ومهارة فك شـيفرات االخبار تشتق 
جزئيـا مـن مهـارة املشـاهد يف فك 
التي تستعريها  الخطابات  شيفرات 
االخبار من املجتمع عىل نطاق اوسع 

[ بينغل : 146 ] .

áÌáßa@‚˝«¸a
تعـد تغطيـة انفجـار ” أوكالهومـا 
” يف التاسـع عـرش من نيسـان عام  

1995  يف الواليات املتحدة االمريكية 
الـذي ذهـب ضحيته  186 شـخصا 
نقطـة انطـالق مالئمة لرسـم خط 
بداية تطـور صحافة االنرتنت , فقد  
أدت املواقـع االخبارية عىل االنرتنت 
دورا مهما يف صنـع  مصادر متاحة 
تسـاعد يف  وصف الصورة الخربية , 
مع ذلك أثريت اسئلة حول مصداقية 
القامـوس  يف  الجديـدة  الوسـيلة 
الصحفي وهـل ان دور هذه املواقع 
هـو دور اضايف اي يتمثـل يف تقديم 
معلومات خلفية الستكمال التقارير 
الصحفية التي يتـوىل عملها االعالم 
املنافـس ( التقليـدي ) ام هـو بديل 
عنـه ؟ وهـل تشـارك هـذه املواقع 
يف تقديـم وصـف تفصيـيل عن نوع 
جديد من الصحافـة بصفة عامة ؟ 

( ستيوارت آالن : 136 ) .
لقـد اوجـد االنرتنـت اعالمـا جديدا 
ميزته الكربى انـه تعددي بال حدود 
أدوارا  ليـؤدي  الوسـائط  ومتعـدد 
جديدة كليـا لم يكن بوسـع االعالم 
التقليـدي القيـام بهـا , فهـو يعمل 
يف سـياق مؤسسـات جديدة تختلف 
كثـريا عمـا هو مألـوف يف وسـائل 

االعالم التقليدية , اما  ابرز األسـس 
التـي يقوم عليها هذا االعالم الجديد 
فهي ,الرقمية , التفاعلية ,التشعبية 
, التفردية , التخصيص , الجماهريية 

( عباس مصطفى صادق : 53 ) .
ومن وجوه االعـالم الجديد ما يطلق 
-Mobile M  عليه االعالم املتحـرك
Loca-  كمقابل العـالم املكان   dia

املحطـات  اي   tion based media
الثابتـة التقليديـة  مثـل التلفزيون 
يف شـكله املعروف , وصـار منذ عام 
2004 يطلـق عليه الشاشـة الرابعة 
, كون السـينما هي  الشاشـة االوىل 
والكومبيوتـر  الثانيـة  والتلفزيـون 
الثالثة , هذا االعالم يسمح باالستماع 
واملشـاهدة يف اي مكان متحرك كان 
ام ثابتا , وقد شـكلت مباريات كأس 
العالم لكرة القـدم لعام 2006 التي 
جـرت منافسـاتها يف املانيـا حقـل 
تجارب غني الستخدامات التلفزيون 
مـن خالل الهاتف املتحرك . ( عباس 

. ( 312 :
وقد شـهد عام 1999 تطـورا كبريا 
اندمـول  رشكـة  اطلقـت  عندمـا 
الهولندية  برنامـج تلفزيون الواقع 

االخ الكبري الذي طبقت فيه مفاهيم 
ونظم جديدة غري مسـبوقة اعالميا 
,اذ جمـع وسـائل االعـالم املختلفة 
عىل نسـق واحد للرتويـج للربنامج 
وشخوصه لخدمة الفكرة االساسية 
بربط املشاهد بالربنامج بشكل دائم 
للحصول عىل اكرب عدد من الجمهور 
, هـذه النقلـة جعلت مـن التبادلية 
االعالميـة واحـدة مـن اسـس نظم 
االنتـاج االعالمـي املسـتحدثة التي 
تستفيد من اقىص املزايا االعالمية يف 
كل وسـيلة , وقـد ارتبط تطور نظم 
الرتويج املتبادل بني وسـائل االعالم 
بتطور تكنولوجيات االتصال وتطور 

شبكة االنرتنت . ( عباس : 336 ) .

Z@wˆbn‰€aÎ@ÚÓ€�c
تقـدم مواقع التواصـل االجتماعي  
التي تختار اخبارها حينا من مئات 
القنوات التلفزيونية واحيانا أخرى 
تعتمد عىل املنضمني اليها السـيما 
يف املجموعـات عـىل تطبيق الفيس 
ا و واتس اب حيـث تكون التغطية 
مستمرة عىل مدى األربع وعرشين 
سـاعة بتحديـث فـوري لالخبـار 

مشـفوعة بفنون التغطية األخرى 
من تقارير او لقاءات  وغريها تنزل 
عىل شـكل روابط للمتابعة يف اطار 
السياقات الشبكية ايل تحيل اىل فكرة 
تداخـل العديد مـن التكنولوجيات 
الحـد  اىل  االتصاليـة  والتطبيقـات 
الذي تكاد تتـالىش فيه الحدود بني 
األنماط االتصاليـة  ( عالم الفكر : 
ع 2 : 2015 : 157 )  تابعنـا هـذه 
العالقة يف تغطية احـداث مونديال 
روسيا عام 2018  اذ كانت التغطية  
تتوزع عىل الكثري من الفئات , منها 
مـا يتعلق باملباريـات وعنارصها , 
النجـوم والحـكام والجمهـور عىل 
انواعـه ( ال سـيما الحسـناوات ) 
والنتائـج واألحصـاءات, ومنـه ما 
يدورحول االتحاد الدويل لكرة القدم 
(فيفا ) وقراراته وتوضيحاته حول 
سـري مجـرى البطولة يومـا بيوم 
واحيانا ساعة بساعة السيما حول 
اسـتعمال تقنية ( فار ) ملسـاعدة 
مـا  ومنهـا   .. الكرتونيـا  الحـكام 
يرتبـط باالتحـادات الوطنية للعبة 
خاصة اتحادات الدول التي تشارك 
ومـن   , البطولـة  يف  منتخباتهـا 

الفئات ايضـا الجوانب االقتصادية 
واالمنية واالجتماعية وماله عالقة 
بالثقاقـة والرتاث سـواء ملنتخبات 
البلدان االثنني والثالثني املشاركة يف 

البطولة ام  للبلد املضيف روسيا .
ويف اطـار هـذه العالقـة فـان مـا 
يطرح يف مواقـع التواصل يكون يف 
اللكثري من األحيـان مادة حارضة 
يف القنـوات التلفزيونيـة لتسـليط 
املزيـد مـن األضـواء ..ومـن هذه 
املجموعاات الرياضية املهمة اليوم 
عـىل تطبيق الواتـس اب مجموعة 
( الصحفيـون الرياضيـون العرب 
)التي انشـأها الصحفـي الريايض 
العراقي سيف املالكي يف العارش من 
نيسان  2015 وفيها اليوم (177 ) 
مشـرتكا يمثلون خرطة الصحافة 
الرياضيـة العربيـة عىل مسـتوى 
البلدان واملؤسسات اإلعالمية حيث 
وتفاعالتهـم  تغطياتهـم  تعكـس 
عىل مـدار السـاعة طبيعة العالقة 
التكامليـة بني االعالمـني التقليدي 

والجديد .

Z@äÜbóæa
- جونثان بينغل , مدخل اىل سيمياء 
االعالم , ت : محمد شـيا ,املؤسسـة 

الجامعية , بريوت , 2011 .
- جـون هارتـيل وآخـرون  ,االعالم 
الجديـد وقضايـاه , ت :هـدى عمر 
السـباعي ونرمني عـادل ,املجموعة 

العربية , القاهرة ,2018 .
- سـتيوارت آآلن , الصحافة قضايا 
نظرية ,ت : بسمة ياسني , مجموعة 

النيل العربية , القاهرة , 2009 .
 , صـادق  مصطفـى  عبـاس   -
االعـالم الجديد  املفاهيم والوسـائل 
والتطبيقـات , دار الـرشوق , عمان 

. 2008 ,
- الصادق رابح ,عالم الفكر , الكويت 

, املجلد 44 , العدد الثاني , 2015 .
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بغداد/ متابعة الزوراء
انتقـد مدرب امليناء عادل نارص أداء الطاقم التحكيمي الذي قاد مباراة فريقه ضد القوة 

الجوية والتي انتهت ملصلحة األخري بهدفني مقابل هدف واحد.
وقال نارص أنا ال أحبذ الحديث عن التحكيم لكن املباراة شـهدت أخطاء أثرت يف النتيجة 
وتسـببت يف خسـارة امليناء وفقدان ثالث نقـاط، األمر مرتوك إىل لجنـة الحكام يف اتحاد 
الكرة للوقوف عىل تلك األخطاء».وبني: «فريقي تعرض إلجهاد كبري جراء ضغط املباريات 
حيث خضنا أربع مباريات يف ظرف ١٢ يوما ناهيك عن إجهاد السفر من البرصة إىل بغداد 

وبالتايل اإلرهاق ظهر عىل الفريق خصوصا يف الشوط الثاني من املباراة».
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بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة- غيث الجبوري-  احمد جبار

حسـم التعادل االيجابي بهـدف ملثله 
مباراة النجف وزاخو يف اطار مباريات 

الدوري املمتاز بكرة القدم.
واقيمـت املبـاراة امـس الثالثـاء عىل 
ملعب النجف االوملبي يف اطار مباريات 

االسبوع الثامن عرش من املسابقة.
وسجل احمد لفتة هدف التقدم للنجف 
يف الدقيقة 32 بينمـا عدل برونو ليما 

لنتيجة لزاخو يف الدقيقة 56.
بهـذا التعـادل اصبـح رصيـد النجف 
30 نقطـة يف املركـز الخامـس، فيما 
اصبح رصيد زاخو 28 نقطة يف املركز 

السادس. 
وخطف الكرخ تعادال قاتال من الزوراء 
بهـدف لـكل فريـق بملعب السـاحر 
أحمـد رايض لحسـاب الجولة الثامنة 

عرش من الدوري املمتاز.
الشوط األول كان باهتا ولم يوفق أي 

فريـق يف تحقيـق مبتغاه مـن املباراة 
لينتهي بالتعادل السلبي.

ويف الشوط الثاني تمكن العب الزوراء 
مهنـد عبـد الرحيم من وضـع فريقه 
يف املقدمـة بالدقيقـة 77، لكـن العب 
الكرخ عمر عبد الرحمن عادل النتيجة 
برأسـية يف الدقيقة 85 لتنتهي املباراة 

بالتعادل اإليجابي.
ورفع الزوراء رصيده إىل النقطة 33 يف 
املركز الثاني فيما رفع الكرخ رصيده 

إىل النقطة 22 يف املركز التاسع.
خطف الحـدود تعادال قاتال 2 ـ 2 من 
ضيفـه الطلبة يف املبـاراة التي أقيمت 

عىل ملعب التاجي.
افتتح النتيجة لفريق الحدود املحرتف 
النيجـريي عبـد الله كـويف يف الدقيقة 
30 وأنهـى الحدود الشـوط األول من 

املباراة متقدما بهذا الهدف.
ويف الشـوط الثاني عادل العب الطلبة 
وكاع رمضان النتيجة يف الدقيقة 55، 

وضاعـف الطلبة النتيجـة يف الدقيقة 
68 مـن املبـاراة بركلة جزاء سـجلها 

محمد جفال.
واسـتمر تقدم الطلبة حتـى الدقائق 
األخـرية ويف الدقيقة 83 سـجل العب 
الحدود منار طه هدف التعادل الثاني 
لتنتهـي املبـاراة بالتعـادل اإليجابـي 

بهدفني لكل منهما.
ورفـع الحدود رصيـده إىل النقطة 16 
يف املركز الثامن عرش وبنفس الرصيد 

الطلبة حل يف املركز التاسع عرش.
وحسم التعادل السلبي مواجهة فريق 
الديوانية وضيفه نفط الوسـط والتي 
يف  املحليـة  اإلدارة  ملعـب  يف  أقيمـت 

الديوانية.
املباراة كانت مغلقة ففي الشوط األول 
أبعد حارس نفط الوسط عيل كطفان 
كرة املحرتف ماكيس روالن بعد انفراد 
تـام فيما تألق حـارس الديوانية ليث 
معن يف رد كرة سجاد جاسم من ركلة 

حرة أبعدها الحارس بصعوبة لتنتهي 
املباراة بالتعادل السلبي.

ورفع نفط الوسط رصيده إىل النقطة 
30 يف املركز الرابع فيما حل الديوانية 
باملركـز الثالـث عـرش بعـد أن رفـع 

رصيده إىل النقطة 20.
وتقاسـم فريقـا السـماوة وضيفـه 
القاسـم نتيجة مباراتهما التي جرت 
يف ملعب السماوة، حيث انتهت بهدف 

لكل فريق.
القاسـم سـجل بداية مميزة وباغت 
أهل الـدار بهدف مبكـر يف الدقيقة 5 
من املباراة عرب العبه عيل كريم، لكن 
السماوة عاد وعدل النتيجة مع نهاية 

الشوط األول بهدف أمجد سعد.
وبقيت النتيجة عىل حالها يف الشـوط 
الثانـي لتنتهـي بالتعـادل اإليجابـي 

بهدف لكل فريق.
ورفـع السـماوة رصيـده إىل النقطة 
16 يف املركز السـابع عرش فيما رفع 

17 يف  النقطـة  إىل  القاسـم رصيـده 
املركز السادس عرش.

ومن جهـة اخـرى اجتمعت لجنة 
االتحـاد،  مقـر  يف  املسـابقات 
الدكتور  اللجنـة،  بحضور رئيـس 
حيـدر عـويف، وأصدرت عـددا من 
القـرارات التي تخص تحديد موعد 
انطـالق املرحلـة الثانيـة لـدوري 
-٢٠٢٠ للموسـم  املمتـاز  الكـرة 

٢٠٢١ ، ودعـوة االنديـة ملناقشـة 
آليـة دوري الشـباب، وكمـا يـيل، 
انطـالق املرحلـة الثانيـة/ الجولة 
االوىل لدوري الكرة املمتاز سيكون 
بتاريـخ ١٩-٢ ويسـمح لـكل ناٍد 
مشارك يف الدوري املمتاز والدرجة 
االوىل بإضافة خمسـة العبني عىل 
الكشـوفات خالل فرتة االنتقاالت، 
كما حـددت لجنـة املسـابقات يف 
الهيأة التطبيعيـة، مواعيد انطالق 
دوري الرديف والناشئني ملحافظة 

بغداد، يف االجتماع الذي ُعقد بمقر 
االتحاد بحضور ممثيل االندية.  

وقاَل رئيـس اللجنـة، الدكتور حيدر 
عويف: إن دوري الرديف سينطلق يوم 
18/2/2021، بينما تنطلق منافسات 

دوري الناشئني يوم 19/2/2021 .
وأضاَف عويف: اللجنة أكدت عىل األندية 
املشـاركة برضورة جلب كشـوفاتها 
مع تعهدات رئيـس النادي واملدربني، 
وتحديد املالعب الخاصة بهم، وكذلك 
الشهادة التدريبية فئة ”c“ فما فوق، 
وبعكسـه ال يحـق للنادي املشـاركة 
يف البطـوالت املذكـورة، وخالل موعد 

أقصاه يوم 14/2/2021.
املسـابقات  لجنـة  رئيـس  واختتـَم 
بالقول: نطمح اىل ان تكون مباريات 
فرصـة  والناشـئني  الرديـف  دوري 
لتطوير قـدرات الالعبني، واكتشـاف 
كرتنـا  لخدمـة  الواعـدة  الطاقـات 

مستقبًال.
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السباب وصفها بالخاصة 

ولظروف دراسية... قدم 

البرصي  عـالء  الزميـل 

اسـتقالته مـن منصب 

االعالمـي  املكتـب  مديـر 

لنادي الديوانية الريايض... البرصي 

تمنى التوفيـق والنجاح لناديـه الديوانية يف 

رسم البسـمة عىل جماهريه الوفية.. بدورنا 

نتمنـى النجـاح والتألـق للزميـل البـرصي 

يف حياتـه ودراسـته وخطواتـه املقبلـة عىل 

الصعيد املهني.  

 ************

احمـد  االعالمـي  ثمـن 

املوظـف  الغـراوي 

الشـباب  وزارة  يف 

موقـف  والرياضـة 

والزمـالء  االصدقـاء 

الرياضيـة  االرستـني  مـن 

واالعالميـة الذيـن اتصلـوا وبعثـوا رسـائل 

لالطمئنان عـىل حالته الصحية عقب حادث 

السري الذي تعرض له مؤخرا ....داعيا الباري 

عـز وجل ان يحفظ الجميع ويبعد عنهم كل 

سوء ومكروه .

 ************

احتفل الزميل محمد خليل 

املحرر يف القناة العراقية 

االخباريـة بعيد ميالده 

... نتمنـى العمر املديد 

لخليل  والنجـاح  والتألق 

يف حياته ومشواره املهني...
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بّدد اإلسـباني رافاييل نادال املصنف ثانيا (عاملياً) 
الشـكوك بشـأن وضعـه البدنـي وبدأ مشـواره يف 
بطولة أسرتاليا املفتوحة لكرة املرضب، بفوز سهل 
عـىل الرصبي السـلو ديـريي 3-6 و4-6 و1-6، يف 

الدور األول ألوىل بطوالت الغراند سالم للموسم.
ولـم يظهر نادال يف مسـتهل مسـعاه للفوز بلقب 
البطولـة األسـرتالية للمرة الثانية يف مسـريته بعد 
عـام 2009 واالنفراد بالرقم القيايس لعدد األلقاب 
الكربى الذي يتشاركه حاليا مع الغائب السويرسي 
روجيه فيـدرر (20 لكل منهمـا)، أي عالمات تأثر 
باألوجـاع التـي عانى منهـا يف ظهـره ودفعته إىل 
عدم املشـاركة يف كأس رابطة املحرتفني األسـبوع 
املـايض. واحتـاج ابن الــ34 عاما إىل سـاعة و53 
دقيقة فقط لتخطي عقبة ديريي املصنف 56 عامليا 
والتأهل إىل الدور الثاني حيث سـيواجه الفائز من 
مباراة الصاعدين مـن التصفيات الرصبي فيكتور 
ترويسـكي املصنف 202 عامليـا واألمريكي مايكل 

موه املصنف 177.
وأقر نادال: ”كان الوضع صعبا عيل يف األيام الـ15 
املاضيـة، بالتايل كنـت بحاجة لتخطي هـذا اليوم 
(مباراته األوىل)، وهذا ما فعلته. أنا سـعيد بالتأهل 
وأعتقـد أني قمت بعمـل جيد اليـوم. الفوز بثالث 

مجموعات متتالية، هذا ما كنت بحاجة إليه“.
وكانـت مبـاراة اليـوم األوىل لنـادال عـىل الصعيد 

التنافـيس منـذ نصـف نهائـي بطولة املاسـرتز يف 
لندن يف 21 ترشين الثاني/نوفمرب حني خرس أمام 
الرويس دانييـل مدفيديف، ولم يخـض منذ حينها 
سـوى مباراة اسـتعراضية قبل 12 يوما يف أدياليد 
ضد النمسـاوي دومينيك تييم حيث عانى فيها من 
تصلب يف عضـالت ظهره، ما دفعـه إىل اتخاذ قرار 

عدم املشاركة يف كأس رابطة املحرتفني.

وواصلت العبة التنس املرصية ميار رشيف املصنفة 
رقـم 131 عاملياً إنجازاتهـا التاريخية وصعدت إىل 
الـدور الثاني من بطولـة أسـرتاليا املفتوحة لكرة 
املرضب أوىل البطـوالت األربع الكربى عقب تغلبها 
عىل الفرنسـية كلوي باكيه بمجموعتني دون رد يف 

إطار الدور األول من البطولة.
وافتتحـت رشيـف البالغـة مـن العمـر 24 عامـاً 

والصاعدة من التصفيات يف إنجاز تاريخي لالعبات 
كـرة املـرضب املرصيـات املواجهـة أمـام باكيـه 
”187 عامليـًا“ بقوة وتمكنت من حسـم املجموعة 
األوىل بالفوز بسـبعة أشـواط مقابل خمسـة، بعد 
أن كـرست إرسـال باكيه قبـل أن تفوز بالشـوط 
السادس. وشـهدت املجموعة الثانية تنافساً كبرياً 
ونديـة شـديدة بني الالعبتـني حيث تبادلتـا الفوز 
باألشـواط عندمـا يكون اإلرسـال مـع أي منهما، 
ووصلـت النتيجـة إىل التعادل بأربعة أشـواط لكل 
منهمـا ثـم (5-5) بعـد نهايـة الشـوط العـارش، 
ودخلت الالعبتان عقب ذلك يف مرحلة محاولة كرس 
اإلرسـال من أجل حسم املجموعة، وهو ما حققته 
الالعبـة املرصية أخرياً عندمـا تمكنت من الفوز يف 

الشوط السادس.
وعقـب ذلك سـيطرت رشيـف تماماً عىل الشـوط 
الحاسـم واألخري يف املباراة وتمكنت من اسـتغالل 
لتفـوز  بسـهولة  وحسـمته  الناريـة  ارسـاالتها 
باملجموعة (5-7) وتصعد إىل الدور الثاني يف إنجاز 
تاريخـي. وبعـد أن كانـت رشيـف هـي أول العبة 
مرصية تتمكن مـن خوض الدور الرئيس يف إحدى 
البطوالت األربـع الكربى عندما لعبـت الدور األول 
يف بطولة فرنسـا املفتوحة العـام املايض، أصبحت 
اليوم هي أوىل الالعبات املرصيات عىل اإلطالق التي 

تحقق الفوز يف البطولة وتتقدم إىل ثاني أدوارها.

قـّرر الهداف الـدويل األرجنتيني السـابق هرينان كريسـبو 
التخـيل عـن تدريـب فريـق ديفينسـا إي خوستيسـيا بعد 
أسـابيع معـدودة عـىل قيادتـه إىل تتويـج تاريخـي بلقـب 
”كوباسـودامرييكانا“، املوازية للدوري األوروبي ”يوروبا ليغ“ 
يف أمـريكا الجنوبية. واسـتلم ابن الـ45 عامـاً تدريب هذا الفريق 
املتواضـع مـن الضواحي الجنوبيـة للعاصمة بوينـس أيرس الذي 
أطلقتـه رشكة للحافـالت، يف كانون الثاني/ينايـر 2020 ليكون 
التجربة التدريبية الرابعة له بعد فريق شـباب بارما 
اإليطـايل  ومودينـا    (2015  -  2014) اإليطـايل 
(2015 - 2016)  وبانفيلـد األرجنتيني (2018 
- 2019). ونجح الهداف السـابق الذي أمىض 
معظم مسـريته الكروية يف الـدوري اإليطايل 
يف قيـادة هذا الفريق املتواضـع نهاية كانون 
الثاني/يناير إىل اإلنجاز التاريخي بالفوز يف 
نهائي املسـابقة الثانية من حيث األهمية 
يف القـارة مـن بعـد كوبـا ليربتادوريس 
عـىل مواطنـه النوس 3 -صفـر. وأعلن 
كريسـبو قـرار الرحيـل يف رسـالة عىل 
إنسـتاغرام قال فيهـا: ”أريد أن أخربكم 
أني سـأرحل، مع الطاقم (التدريبي)، عن 

ديفينسا إي خوستيسـيا، أنا ممتن عىل استقبالكم الحار وعاطفتكم 
وثقتكم يف عملنا“. وبحسـب وسـائل إعالم أرجنتينية، فقد ُطلب من 
كريسـبو تويل مهمة اإلرشاف عىل منتخب تشـييل يف تصفيات أمريكا 
الجنوبية املؤهلة إىل مونديال قطر 2022  وبطولة كوبا أمريكا املقررة 
يف حزيران/يونيـو املقبل يف األرجنتني وكولومبيـا. كما أفادت تقارير 
أّن كريسـبو تلقـى أيضاً عرضاً من نادي سـاو باولـو الربازييل خلفاً 
لفرنانـدو دينيز، لكن هناك إمكانيـة أن يعود أيضاً إىل أوروبا وتحديداً 
اىل إيطاليـا من أجل أن يكون مجدداً بجانـب بناته الثالث بعدما ابتعد 

عنهن لفرتة طويلة بسبب األزمة الصحية وقيود السفر.

تحدث اإلسباني سـريجيو راموس، قائد ريال مدريد ألول 
مرة عقب إجرائه العمليـة الجراحية، إثر تعرضه إلصابة 
يف الركبـة. وكتـب راموس، عىل حسـابه بموقع التواصل 
االجتماعـي تويـرت: ”مرحًبـا بالجميـع! كل يشء يسـري 
مثلمـا ُخطط لـه. أفكر بالفعـل يف العـودة إىل العمل وإىل 
امللعب يف أرسع وقت ممكن. شكرا جزيال عىل كل الرسائل 

والدعم“.
وأضاف: ”يف النهاية، اضطررت إلجراء عملية جراحية. ال 
أحـد يحب أن يكـون يف هذا املوقف، لكـن كل يشء أصبح 
اآلن رائعـا بفضل الله“. وتابع: ”كانـت العملية بناء عىل 

نصيحـة طبية ولم يكن لـدي أي خيار آخر. أردت 
فقط أن أقول إنني سـعيد بكيفية تحول األمور 
وسأحاول العودة يف أقرب وقت ممكن ملساعدة 

الفريق، ألنه ال يزال هناك وقت طويل يف املوسـم 
الحايل“. وواصل: ”أود أيضا أن أشكر الدكتور اليز 

وفريقه عىل املعاملة الرائعة والعمل الذي قاموا 
به أثناء الجراحة“.

وأتم: ”كيف أستطيع أال أشكركم جميعا عىل 
رسـائل املودة التي ملسـت قلبـي وتدفعني 

نحو العودة بقوة“.

فتح القضاء تحقيًقا بحق ثالثة من مقّدمي الرعاية الصحية 
األرجنتينية  القدم  كرة  ألسطورة  املتعمد  غري  القتل  بتهمة 
دييغو مارادونا يف ترشين الثاني/نوفمرب املايض، وذلك وفق ما 

نقلت الصحف املحلية عن مصدر قضائي.
النفسية  والطبيبة  لوكي  ليوبولدو  األعصاب  جراح  وكان 
أغوستينا كوزاشوف أول من شملهما التحقيق، قبل أن يمتد 
برفقة  كانوا  وامرأة)  (رجل  وممرضني  نفس  عالم  إىل  اآلن 

”الفتى الذهبي“ قبل رحيله.
سان  يف  العام  املدعي  مكتب  وفتح 

إيسيدرو تحقيًقا يف نهاية ترشين الثاني/نوفمرب لتحديد 
متأثرًا  الحياة  فارق  الذي  مارادونا  وفاة  عن  املسؤولية 
عمر  عن  ذاته  الشهر  من   25 يف  القلب  يف  بمضاعفات 
العاصمة  شمال  تيغري،  يف  منزله  يف  عاًما   60 يناهز 
بوينوس أيرس. وبدأ هذا اإلجراء بعد إفادات من البنات 
الثالث ملارادونا، داملا، جيانينا وجانا، ويهدف إىل تحديد 
إهمال محتمل أو تهور يف العالج الطبي للمتوج بكأس 
1986. وبحسب املصدر القضائي، من املقرر أن  العالم 
يمثل املشتبه بهم الثالثة الجدد أمام النيابة العامة هذا 
األسبوع. ودافع لوكي بعد استجوابه عن نفسه واصًفا 

جهوده ملساعدة ”مريض صعب السيطرة عليه“.
الدوري  يف  لقبني  اىل  نابويل  قاد  الذي  الالعب  خضع 
ترشين  بداية  لجراحة  و1990   1987 عامي  اإليطايل 
بعد  وتويف  الرأس  يف  دموي  ورم  إلزالة  الثاني/نوفمرب 
بضعة أسابيع نتيجة ”وذمة رئوية حادة ثانوية وفشل 

قصور القلب املزمن“.
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تخطى ليـدز يونايتد ضيفه كريسـتال بـاالس بثنائية نظيفة 
يف األسـبوع الثالث والعرشين من مسـابقة الـدوري اإلنكليزي 

املمتاز.
وبصم هاريسون عىل هدف املباراة األول يف وقت مبكر (3) قبل 

ان يضيف بامفورد الهدف الثاني .(52) 
وأوقف ليدز سلسـلة النتائج اإليجابية للفريق اللندني بعد فوز 
عـىل وولفرهامبتون ونيوكاسـل، كما عاد لسـكة االنتصارات 

بعد تعثر يف الجولة الفائتة أمام إيفرتون.
وصار رصيد ليدز 32 نقطة يف املركز العارش أمام أرسنال بفارق 
نقطـة والذي لعب مباراة أكثـر، فيما توقف رصيد الخارس عند 

29 نقطة يف املركز الثالث عرش.

كشـف االتحاد القطري للتنس عن مشـاركة املصنفات األوليات 
عىل الئحة التصنيف العاملي لتنس السـيدات يف بطولة قطر توتال 
املفتوحة للتنس املقرر إقامتها انطالقاً من األول وحتى السادس 

من آذار/مارس القادم.
وأشـار االتحاد إىل أن املصنفة األوىل عاملياً األسرتالية أشيل بارتي 

ستكون عىل راس الالعبات املشاركات يف البطولة.
وكانت بارتي قد شـاركت يف النسـخة املاضية مـن البطولة التي 
أقيمت من 23 شباط/فرباير وحتى التاسع والعرشين من الشهر 
ذاتـه وودعـت البطولة من الدور نصف النهائي عقب خسـارتها 

أمام بيرتا كفيتوفا بمجموعتني مقابل مجموعة واحدة.
وستشـهد مالعـب التنس يف قطر بشـكل عام تواجـد العديد من 
نجـوم اللعبـة وأسـاطريها عـام 2021 إذ أكد االتحـاد القطري 
للتنس مطلع الشـهر الحايل مشـاركة النجم السـويرسي روجر 
فيدرر يف بطولة قطر إكسـون موبيل املفتوحة للتنس لهذا العام 

والتي تقام منافساتها خالل الفرتة من 8 إىل 13 مارس املقبل.

أنهـى بايرن ميونيخ أحـالم األهيل وتأهل 
إىل نهائـي كأس العالـم لألنديـة ملواجهة 

تيغريس.
واستفاد بايرن ميونيخ األملاني من خربته 
الكبرية بالشكل األمثل عندما تجاوز األهيل 
املـرصي بهدفـني دون رد يف نصف نهائي 
كأس العالم لألندية عىل أرض ملعب أحمد 
بـن عيل أحـد املالعـب التي ستسـتضيف 

كأس العالم 2022.
وكان بايـرن ميونيـخ الطـرف األفضل يف 
الشـوط األول خاصـة مع بدايتـه عندما 
منحـه البولنـدي روبرت ليفاندوفسـكي 

التقدم عقب تمريرة من غنابري .(17) 
ولعـب األهيل بتحفظ خشـية تلقي هدف 
ثـاٍن ينهي آماله بشـكل قاطع منطقياً يف 
الوقـت املتبقي مكتفيـاً ببعض املحاوالت 
الخجولة التـي أبقت بايـرن تحت ضغط 

إمكانية تلقي هدف التعادل عىل الورق.
وجـرب األهـيل فتـح امللعـب يف آخـر 10 
دقائق مـن املبـاراة األمر الذي اسـتثمره 
بايرن ميونيخ بأفضل طريقة عندما وّقع 
ليفاندوفسـكي عـىل الهـدف الثانـي بعد 

عرضية مميزة من سانيه .(86) 
واسـتحق العمـالق األملاني الفائـز بلقب 
كأس  القديمـة  بصيغتهـا  املسـابقة 

و2001،   1976 عامـي  األنرتكونتيننتـل 
تأهلـه إىل النهائـي املقـرر الخميـس عىل 
سـتاد املدينـة التعليميـة، إذ كان الطرف 

األفضل باملجمل.
وتخطى بايـرن ميونيخ النفس بنسـيان 
الغضب الشـديد ملسـؤوليه بسبب معاناة 
سـفره من بـالده اىل العاصمـة القطرية 
حيث تأخرت الرحلة ألكثر من 7 ساعات، 
بعد رفض إصـدار إذن بإقالع الطائرة من 

العاصمة برلني.
وضغـط بايرن منـذ البداية وهـدد مرمى 
الحـارس محمد الشـناوي باكـراً إن كان 
عرب سـريج غنابري أو الفرنيس كينغسيل 

كومان وليفاندوفسكي وتوماس مولر.
إال أّن بطـل إفريقيا أفلـت من الهدف لكن 
ليـس طويال إذ اهتزت شـباكه يف الدقيقة 
17 بعدمـا وصلـت الكـرة إىل كومان عىل 
الجهـة اليمنى فعكسـها لتصل إىل الجهة 
األخـرى حيـث غنابـري الـذي حرضهـا 

لليفاندوفسكي، فأودعها األخري الشباك.
وتحـرّك األهيل بعـد الهدف وهـّدد مرمى 
مانويـل نويـر عرب رأسـية طاهـر محمد 
طاهـر لكن حارس النـادي البافاري كان 

له باملرصاد .(21) 
وتعـرّض األهـيل لرضبـة بإصابـة عـيل 

معلول مـا اضطره إىل تـرك مكانه ليارس 
إبراهيم .(28) 

ورسعـان ما عـاد بايرن لفـرض هيمنته 
وتهديـد مرمى الشـناوي الـذي أفلت من 
هدف ثـان عرب الكندي ألفونسـو ديفيس 
الذي تالعب بالدفاع بحنكة قبل أن يسـدد 
كرة مرت قريبة من القائم األيمن .(40) 

وبقي الهدف الذي سـجله ليفاندوفسكي 
الفاصـل بني الفريقني مـع صافرة نهاية 
الشوط األول، ثم بدأ األهيل الشوط الثاني 
بشـكل أفضل لكن مـن دون خطورة عىل 
مرمـى نويـر، فيمـا كانـت أوىل الفـرص 
الحقيقيـة أملانية برأسـية ملولـر إثر ركلة 

ركنية صدها الشناوي برباعة .(57) 
ورغـم التبديـالت العديـدة التـي أجراها 
الفريقـان، غابت الخطورة عـن املرميني 
يف الدقائـق املتبقيـة مع أفضليـة ميدانية 
واضحـة لبايرن الذي انتظر حتى الدقيقة 
86 ليحسـم املباراة نهائيـاً بهدف ثان من 
ليفاندوفسكي بكرة رأسـية بعد عرضية 
مـن الجهـة اليمنـى عـرب البديـل لـوروا 
سانيه.وسـيواجه بايرن ميونيخ منافسه 
تيغريـس املكسـيكي يف النهائـي، بينمـا 
سـيلعب األهـيل مع باملـرياس الربازييل يف 

مباراة تحديد املركزين الثالث والرابع.
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فرض سلتا فيغو التعادل عىل مستضيفه أتلتيكو مدريد 2-2 
ضمن املرحلة 22 من الدوري اإلسباني لكرة القدم.

وسجل النجم األوروغوياني لويس سواريز الثنائية ألتلتيكو 45، 
و 50 فيما سجل للفريق الزائر سانتي مينا 13، واألرجنتيني 

فاكوندو فرييرا 89.
دييغو  األرجنتيني  املدرب  فريق  رصيد  صار  النتيجة  وبهذه 
سيميوني 51 نقطة يف صدارة ترتيب الدوري اإلسباني وبفارق 
ألتلتيكو، مقابل  أقل  الثانيK  ومباراة  برشلونة  نقاط عن   8

وصول رصيد سلتا فيغو  إىل النقطة 26 يف املركز العارش.
وتلقى أتلتيكو مدريد هدفني يف مباراة عىل أرضه يف الليغا ألول 

مرة منذ 1 أيلول/ سبتمرب 2019 أمام 
إيبار.

من  أهداف   7 سواريز   وسجل 
له  مؤطرة  تسديدات   7 آخر 

اآلن  حتى  وسجل  الليغا،  يف 
تسديدة   22 من  هدفاً   16

مؤطرة يف املوسم.
ويحتل سواريز صدارة ترتيب 

بفارق  هدفاً،  بـ16  الدوري  ثالثة أهداف هدايف 
عن املغربي يوسف النصريي مهاجم إشبيلية.



الرباط/متابعة الزوراء:
املغربية،  العامة  النيابة  كشـفت 
مساء األحد، عن تفاصيل جديدة 
بشـأن اعتقال املدون و الناشـط 
املغربي املقيم يف الواليات املتحدة 
العمرانـي،  شـفيق  األمريكيـة، 
مبـارشًة بعد وصولـه، إىل مطار 

الرباط سال قادماً من بلجيكا.
وأعلـن  وكيل امللك لـدى املحكمة 
بالـدار  الزجريـة  االبتدائيـة 
البيضاء، أن املدون املغربي شفيق 
العمراني، الشهري بلقب ”عروبي 
( بدوي) يف أمريكا“ ”كان مبحوثاً 
عنه من أجل االشـتباه يف ارتكابه 
أفعـاالً تكتـيس صبغـة جرمية، 
بنرشه مجموعة من الفيديوهات 
تتضمن عبارات مسيئة ومهينة يف 
حق مؤسسات دستورية وهيئات 

منظمة وموظفني عموميني“.
وقالـت النيابـة العامـة، يف بيان 
لها، إنه بعد إيقاف العمراني ، تم 
وضعه تحت الحراسـة النظرية، 
وما زال البحث جارياً يف مواجهته 

تحت إرشاف النيابة العامة.
وكان العمراني، الذي اشتهر ببث 
مقاطع من أمريكا تنتقد األوضاع 
يف املغـرب، قـد نـرش فيديـو عىل 
صفحته من مطار ”شارل لوروا“ 
يف بلجيكا أعلن فيه ساعة وصول 
رحلته إىل املغرب، وحمل األجهزة 
األمنية مسـؤولية ما قد يتعرض 
لـه من مضايقات عند وصوله إىل 

بلده. كذلك كشف يف نفس الفيديو 
عن تعرضه لتهديدات عدة تنبهه 
إىل ما قد يلحق به من أذى يف حال 

عودته إىل املغرب.
ويأتي ذلـك، يف وقت كشـف فيه 
محمد العمراني، شـقيق الناشط 
املغربي، أنه لم يتمكن من رؤيته 
أمـس األحـد يف الـدار البيضـاء، 
وتـم إبالغـه أنـه لـن يتمكن من 
رؤيتـه إال يف املحكمـة، مـن دون 
تحديد موعد لذلك. ويأتي اعتقال 
املـدون املغربـي، بعـد أيـام مـن 
باملغرب  األمنية  السـلطات  تقدم 
بشـكوى أمـام النيابـة العامـة 
بالربـاط،  االبتدائيـة  باملحكمـة 
يف مواجهـة أشـخاص يقطنـون 
خـارج اململكـة، وذلك مـن أجل 
إهانـة موظفـني رسـميني أثناء 
وإهانـة  مهامهـم،  مزاولتهـم 
هيئات منظمة والوشاية الكاذبة 

والتبليغ عن جرائم وهمية، وبث 
وتوزيع ادعـاءات ووقائع كاذبة 
والتشهري. وقالت املديرية العامة 
لألمـن الوطني واملديريـة العامة 
ملراقبة الرتاب الوطنـي واملديرية 
العامة للدراسـات واملستندات، يف 
بيان مشـرتك صدر نهاية شـهر 
املـايض،  األول  ديسـمرب/كانون 
إن تقديـم هـذه الشـكاية أمـام 
السـلطات القضائيـة املختصـة 
حـق  ممارسـة  إطـار  يف  يأتـي 
التقايض املكفول لهذه املؤسسات 
األمنيـة، ويف نطـاق تفعيـل مبدأ 
”حماية الدولة“ املكفول ملوظفي 
األمـن جراء االعتـداءات اللفظية 
التي تطاولهم بمناسبة مزاولتهم 
تواتـر  نتيجـة  مهامهـم، وذلـك 
أفعال التشـهري واإلهانة والقذف 
املرتكبـة مـن طرف األشـخاص 

املشتكى عليهم. 

 موسكو/متابعة الزوراء:
تمّكن املصـور الفوتوغرايف الرويس 
بسـعر  و  ماركـوف،  دميـرتي 
مرتفع من بيع النسـخة املطبوعة 
الوحيـدة مـن صـورة التقطهـا يف 
إحدى مديريات الشـؤون الداخلية 
يف  إليهـا  نقـل  والتـي  بموسـكو 
يـوم محاكمة مؤسـس ”صندوق 
املعـارض  الفسـاد“،  مكافحـة 
السيايس أليكيس نافالني، وتحويل 
حكمه إىل السـجن النافذ يف قضية 

”االختالس“ برشكة ”إف روشيه“. 
وتظهر الصورة التي حظيت بنحو 
270 ألف إعجاب عىل ”إنسـتغرام“ 
بحلول االثنني، عنرصاً ملثماً ينتمي 
إىل أجهـزة األمن الروسـية ويرتدي 
زياً تمويهيـاً ويجلس تحت صورة 
الرئيـس الرويس فالديمـري بوتني.  
ورأى املعلّقـون أّنها تجّسـد القمع 

يف عهد بوتني.
ويف إطار مزاد، تمّكن ماركوف من 
بيـع الصورة مقابـل مليوني روبل 

أمريكـي)  دوالر  ألـف   27 (حـوايل 
ملشـرتية تدعى يكاتريينـا، رغم أن 
السـعر عند انطالق املزاد كان يبلغ 
10 آالف روبـل (حوايل 135 دوالرا) 

فقط.  
واقـرتح ماركـوف عـىل مشـرتية 
إىل  املبلـغ  تحـول  أن  الصـورة 
الحقوقيتني  املنظمتـني  حسـابات 
و“أبولوغيـا  إنفـو“  دي  يف  ”أو 
بروتيسـتا“ (”حماية االحتجاج“) 
اللتـني تقدمان دعمـا للمحتجزين 

أثناء الفعاليات االحتجاجية.  
ُيذكر أن روسـيا شـهدت، يف يومي 
الثانـي  يناير/كانـون  و31   23
املايض، ويف يـوم محاكمة نافالني 
يف 2 فرباير/شباط الجاري، موجة 
مـن التظاهرات يف عـدد من املدن، 
تخللتهـا حملـة اعتقاالت واسـعة 
أدت يف املجمـل إىل توقيف أكثر من 
10 آالف شـخص، كمـا تـم رفـع 
أكثر مـن 50 قضيـة جنائية بحق 

املشاركني.
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يف ظـّل التغيـريات التـي يشـهدها العالم، 
تتبّدل أدوار الصحفيني ويطرأ عليها الكثري 
من األمور واملهام الجديدة. كما أّن األخبار 
العاجلة تتسـارع لكن مـن املتوّقع أن تهدأ 
يف وقـٍت ما، ومع ذلك لن تعـود األوضاع يف 
عالـم الصحافـة إىل طبيعتها، مـع التذكري 
بأّن هذا املجـال كان متأثـرًا مالًيا من قبل 

تفيش الجائحة.
وتتمّثل أبرز مفاتيح اسـتدامة املؤسسـات 
الصحفيـة واسـتمرار العمـل الصحفي يف 
تعزيز العالقات بشـكل أعمق مع الجمهور 
والتعامل مع املتلقني كـرشكاء. إضافًة إىل 
القيام بإعداد تقارير عن كيفية إعادة بناء 
املجتمعـات وإحيائهـا، واالهتمام بتغطية 
االنهيـارات واملشـاكل الحاصلـة. علًما أّن 
الكثري مـن غرف األخبار الرائـدة تلجأ منذ 
سـنوات إىل هـذه األسـاليب، وتمّكنت من 

تحقيق  نجاحات كبرية.
 وتعود األسباب بذلك إىل مسألتني:

األوىل، دعـم الجمهـور: لجـأ الكثـري مـن 
املتابعـني إىل املنصـات اإلعالمّيـة يف هـذه 
األوقـات، ولهذا فمن املهـم أن ُيدرك مديرو 
مجـيء  أسـباب  الصحفيـة  املؤسسـات 
جمهور جديـد، وأن يعرفوا طـرق دعمهم 
واستقطابهم وإبقائهم من ضمن املتابعني 
الدائمني من أجل الحفاظ عىل اسـتمرارية 

املؤسسة اإلخبارية املالية.
الثانيـة، املهمـة الصحفية: يرتكـز العمل 
يف  النـاس  مسـاعدة  عـىل  الصحفـي 
املجتمعـات املختلفة واملتنوّعة عىل التطّور 
والتقّدم عـىل الصعيد الفردي، وكمجموعة 
كاملـة، ما يوجـب عىل الصحفيـني التأكد 
من فهـم املعلومات التـي يحتاجها الناس 

ومساعدتهم يف الحصول عليها.
إدراك حاجات الجمهور

يف مارس/آذار، أسـفرت عمليـات اإلغالق 
املسـتمرة يف الواليات املتحدة األمريكية عن 
حـاالت من عـدم اليقني وعـدم التأكد مّما 
ينبغـي عليهم فعله. كما شـهدت منصات 
إخباريـة تفاعـًال غـري مسـبوق مـن قبل 
الجمهـور الـذي تحـّول إىل ُمرسـل ألخبار 

ومعلومات مهّمة إىل هذه املنصات.
 KPCC وعـىل سـبيل املثـال، تتلّقى إذاعـة
العاّمـة يف جنـوب كاليفورنيـا مـا يقارب 
الـ١٠ أسـئلة يف الدقيقة مـن خالل منصة 

هريكني. 
ارتفاع نسـب مشـاركة الجمهور يف أوقات 

الحاجة
تواصل غـرف األخبار نرش األخبار بشـكل 
رسيع وتحتـاج إىل توّفـر معلومات دقيقة 
بشـكل مسـتمّر، والجدير ذكره أّن معظم 

الصحفيني وغرف األخبار يواجهون تحدًيا 
جديـًدا يف التغلـب عـىل فـريوس كورونـا، 
الذي شـّكل أزمة عاملية صعبة وشديدة لم 
يشـهدها العالم منـذ أجيال. كذلـك يوجد 
تحّد آخـر يتمّثل بالتحيـزات املوجودة لدى 
الصحفيـني داخـل وخارج غـرف األخبار، 
مـا يدفـع إىل التسـاؤل عن كيفيـة اختيار 
الصحفيني للمواضيع التي يجب تغطيتها، 
وطرق اسـتخدام املـوارد يف التقارير. وهنا 
ال بـّد مـن أن يعـودوا إىل النـاس ويطرحوا 
أسئلة عّما يحتاجون معرفته، وأال يفرتض 
الصحفيـون أّنهـم ُيدركـون كّل حاجـات 

الناس.
بحال الشّك.. عليكم أن تسألوا!

عـىل الصحفيـني أن يطرحـوا الكثـري من 
األسـئلة ويف أكثر مـن مـكان، وأن يكرروا 

ذلـك، كالتواصـل مع الجمهـور وحتى مع 
األشـخاص الذيـن ال يتصـل بـه الصحفي 

عادًة.   
صحيفـة  خّصصـت  السـياق،  هـذا  ويف 
«ذا بالتيمـور صـن» عنـوان رابـط سـهل 
اإلستخدام، تنرشه يف نهاية مقاطع الفيديو 
التـي تبثها عـرب صفحتها عىل فايسـبوك، 
الستقبال أسـئلة القراء والرّد عليها. كذلك 
فعلت صحيفة Sahan التي نرشت مقاالت 
بأربـع لغات مختلفة لإلجابة عىل األسـئلة 
املرتبطـة بفـريوس «كورونا» وما يسـأله 

الجمهور.
ال تنتهـي عملية إرشاك الجمهور مع طرح 
عـدد من األسـئلة عليهـم، إذ يجـب تكرار 
هذه العمليـة التي لن تنتهي ألّن األخبار ال 
تتوّقف. ولهذا السـبب، ال بـّد من أن تكون 

غرف األخبار جاهزة ملا ييل:
 *الكشـف عن أبـرز اإلحتياجات واملعارف 

التي يريدها الجمهور واملجتمعات.
لـم  التـي  املجموعـات  مـع  *التواصـل 

تستخدمها من قبل كمصادر منتظمة.
*إعـداد تغطية صحفية مؤثرة تسـتجيب 

الحتياجات الجمهور. 
أشعل الشموع بدالً من أن تلعن الظالم

يجب أن تستمر غرف األخبار يف العمل عىل 
اسـتئصال املشـكالت وإعـداد تقارير عن 
كيفيـة اسـتجابة الناس لها بطـرق مرنة 
وجديدة وفعالة. فالجمهور يرغب بمعرفة 
الخطأ، لكّنه أيًضا يريد فهم ما يمكن فعله 
ملواجهة الخطأ وما هي الدروس التي يمكن 
استخالصها من األشـخاص الذين اختربوا 

أو وقعوا يف املشكلة.
 إًذا، تـربز أهمّية صحافة الحلول، وكشـف 
الصحفيـني للنقـاط املهّمـة التـي يمكـن 
أن يسـتفيد منهـا الجمهور الـذي يريد أن 
يواجـه املشـاكل الكبرية بدون اإلسـتغناء 
عـن األمـل. واسـتناًدا إىل ما تقـّدم، يمكن 
العمل عـىل إعـداد تقارير وتقديـم نماذج 
وحلول ُيمكن أن تضعها املجتمعات يف عني 
اإلعتبـار. فصحافة الحلـول لها تأثري كبري 
عـىل املجتمع، فعـادًة ما تكشـف التقارير 
اإلستقصائية التقليدية عن مشاكل جديدة، 
أّمـا التقاريـر اإلسـتقصائية القائمة عىل 
استكشـاف الحلول فتتطّرق إىل املشـكالت 
املعروفة وتسـأل عّما يمكن فعله وما هي 
اإلجـراءات التـي تتخذها الواليـات واملدن 
ملواجهة  مشـكلة ما، إضافًة إىل البحث عن 
النتائج التي تـّم التوّصل إليها من قبل من 
عانوا من املشـكلة ذاتها، مـا يمّكن الناس 
من العمـل عىل إصـالح املشـكالت التي ال 

تواجهها املؤسسات.
يف العـام املـايض، أقـّرت مدينـة كليفالنـد 

قانوًنـا للحـؤول دون تعريـض األطفـال 
للتسمم بالرصاص، وذلك بعد إلقاء الضوء 
عـىل هـذه القضيـة، واسـتعراض كيـف 
تمّكنت مدن أخـرى من النجاح يف الحفاظ 

عىل إبقاء معدالت التسمم أقل بكثري .
كذلك األمر يف «سياتل تايمز»، حيث ساهم 
مـرشوع مخترب التعليـم املبتكـر يف تغيري 
السياسـات الحكومية واملحلية بما يتعلق 

باالنضباط املدريس وتعليم املوهوبني.
وتعترب صحافة الحلول أيًضا عملية وليست 
مرشوًعـا، إذ ال تنتهي عند إعداد تقرير عن 
موضـوع معنّي، بل عـىل الصحفي متابعة 
العمل بنفـس الطريقة والبحث عن قضايا 
أخرى وعن الحلول املتبعة، وتحديد ما هي 
األمور التي نجحت وتلك التي فشلت. وعند 
تقديم التقرير للجمهور، يجب إبراز الحلول 
غري الناجحة لكي يعرفوا ذلك ويسـتفيدوا 

من الخربات.
ويف هذا السياق، يجب عىل غرف األخبار:

*أن تحـّدد األصـوات التي يجـب اإلصغاء 
إليها وإبرازها وإيصالها.

*اإلعتماد عىل صحافـة الحلول واإلنطالق 
منها عنـد النظر إىل أي اسـتجابات وردود 

مقرتحة.
 *كشـف األفكار الرئيسـة التي تسـهم يف 
تقـّدم عملية البحث عـن الحلول مع إدراك 

القيود املوجودة.
*الرتكيز وفهم العمـل يف غرفة األخبارمن 
أجل فهم كيف تغّطي وتكتشف املؤسسات 
اإلخباريـة أبـرز مـا يحتـاج الجمهـور إىل 
معرفته، وطرق تحديد الطرق املمكنة لحّل 
التحديات التي تواجهها، يمكن اإلطالع عىل 
قائمة تتضّمن ١٦ خطوة يتخذها رشكاؤنا 
خـالل إعـداد تقاريـر مسـتندة إىل الحلول 
وكيفيـة إرشاك الجمهور، من أجل التمّكن 

من إحداث تأثري يف العمل الصحفي.
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لندن/متابعة الزوراء:
 تعتمد األجهزة االستخباراتية للعديد 
مـن الـدول عـىل الصحفيـني للقيام 
بعمليات التجسس، باعتبارهم غطاء 
مثاليـا لجمـع املعلومـات والبيانات 
املختلفـة، معرضة بذلـك الصحفيني 
يف  ووضعهـم  للرقابـة،  الحقيقيـني 
دائرة الشـك باستمرار من قبل الدول 

األجنبية األخرى التي يعملون فيها.
ثالثـة  بريطانيـا  وطـردت  هـذا 
جواسـيس صينيني عملوا يف اململكة 
املتحـدة بصفة صحفيني خالل العام 
املايض، وقالوا إنهم يعملون لحساب 
مختلفـة،  صينيـة  إعـالم  وسـائل 
العالـم  أنحـاء  يف حادثـة تتكـرر يف 
حيث تعتـرب الصحافة غطـاء مثاليا 
لجمع املعلومـات والبيانات يف الدول 

األجنبية.
وذكـرت صحيفـة دييل تلغـراف، أن 
الجواسـيس الثالثـة هم مـن رجال 
االسـتخبارات التابعـني لـوزارة أمن 
الدولـة الصينية، ونقلـت عن مصدر 
حكومي أنه ”تم الكشف عن هوياتهم 
االسـتخبارات  وكالـة  جانـب  مـن 
الداخلية الربيطانية أم.آي.5، وأجربوا 

عىل العودة إىل الصني“.
وتشهد العالقات الربيطانية الصينية 
املزيـد من التوتر، يف وقت انتقدت فيه 
بريطانيـا بكني عـىل خلفية القمع يف 
هونغ كونـغ وشـينجيانغ، وحظرت 
معدات هواوي من شبكاتها الداخلية 
للجيـل الخامـس ملخـاوف متعلقـة 

باألمن.
وقال متابعون إنه ما من شك إن هذه 
الحادثة ستتسبب بمضايقة ومراقبة 
للصحفيـني الصينيـني الحقيقيني يف 
أماكن مختلفة من العالم وليس فقط 
يف بريطانيا، وقد أفاد الباحث اإليطايل 
جيانكارلو إليا فالوري املتخصص يف 
الشأن الصيني بأن ”أجهزة املخابرات 
الصينية لديها أسـلوب وطريقة عمل 
مختلفة تماما عن أجهزة استخبارات 

الغرب“  للحصول عىل معلومات.
وأضـاف يف تحليـل نـرش عـىل موقع 
”أجهـزة  أن  دبلومـايس“  ”مـودرن 
بميزة  تتمتع  الصينية  االسـتخبارات 
اسـتخدام  يمكنهـا  حيـث  كبـرية، 
وأكاديميـني  حقيقيـني  صحفيـني 
حقيقيـني بشـكل قانونـي“، األمـر 
الـذي يختلف يف الغـرب والذي يحظر 
اسـتخدام ”الصحفيني ورجال الدين 
والربملانيني وأعضاء املجالس البلدية“ 

كوكالء.
سياسـة  الـدول  بعـض  وتمـارس 
مشـابهة لبكـني بخصـوص تجنيـد 
التجسـس،  عمليـات  يف  صحفيـني 
وينّظـم الجواسـيس حمـالت متقنة 
إلرباك الصحفيني، حتى أنهم يظهرون 
بمظهر الصحفيني عند اسـتهدافهم 

جماعات الخرباء واملرشعني، بحسب 
ما ذكرته مجلة ”وايرد“ األمريكية.

ووضعت هذه املمارسـات الصحفيني 
أمـام دائـرة االتهام، ووجهـت تهمة 
التجسـس للمراسـلني عنـد قيامهم 
بعملهم يف دول لديها عالقات متوترة 
مع دولهم، وأحيانا استعملت التهمة 
كوسيلة لالنتقام من املراسلني الذين 

ينرشون تقارير مزعجة للسلطات.
موقـع  نـرش  املـايض،  سـبتمرب  ويف 
تقريـرا  اليونانـي   “Tourkikanea”
إعالميـا يونانيا اتهـم صحفيي فريق 
الرتكيـة شـبه  وكالـة ”األناضـول“ 
الرسـمية يف أثينا، بأنهم ”جواسيس 
الرتكيـة“،  االسـتخبارات  ألجهـزة 
وتساءل عن سبب سـماح السلطات 
اليونانيـة للفريـق بزيـارة الجزيـرة 
التي وصلتهـا مؤخرا قوة عسـكرية 
يونانيـة، األمـر الذي تسـبب بغضب 

تركي واسع.
يف  االتصـال  دائـرة  رئيـس  واتهـم 
الرئاسة الرتكية فخر الدين ألطون، يف 
تغريدة نرشها عىل حسـابه يف تويرت، 
بـ“اسـتهداف  اليونانيـة  السـلطات 
فريـق األناضـول مـن خـالل موقع 

إلكرتوني فايش“.
نـدد  الرتكـي  املسـؤول  أن  ورغـم 
باستهداف حرية الصحافة من خالل 
بالتجسـس  األناضول  اتهـام فريـق 
يف اليونـان، إال أن حكومتـه باملقابل 
توجيـه  يف  حافـل  سـجل  لديهـا 
االتهامـات للصحفيـني بالتجسـس، 
وخصوصـا األجانب مـن أصل تركي 
الذيـن يعملون لوسـائل إعالم دولية، 
مـن بينهم الصحفـي األملاني الرتكي 
دينيـز يوجيـل املتهم بـ“التجسـس 

لصالح برلني“ وسـجن لعدة سنوات 
قبـل اإلفـراج عنـه بسـبب ضغـوط 
أملانيـة مكثفة، وجـان دوندار رئيس 
تحرير صحيفة جمهورييت اليومية، 
وإرديم جول مديـر مكتب الصحيفة 
يف أنقرة، وقد تم اتهامهما بالتجسس 
عقـب حديثهمـا عـن أن املخابـرات 
الرتكية أرسـلت أسـلحة إىل مسلحني 

يف سوريا.
بعـض  أن  إعـالم  خـرباء  ويـرى 
الصحفيـني قاموا باإلسـاءة ملهنتهم 
بسـبب قيامهـم بأنشـطة لصالـح 
االسـتخبارات أو أحـزاب سياسـية، 
بينمـا ال يزال الجـدل متواصال حول 
العمـالء الرسيـني أمثـال األمريكـي 
إدوارد سـنودن والسـويدي جوليان 
أسـانج بشـأن الدور الـذي قاموا به 
والتقارير التي نرشوهـا، هل تندرج 
يف إطار العمل الصحفي أم التجسس 

واإلرضار باألمن القومي.
وقال مراقب مهتم بالشـأن اإلعالمي 
”أال يجـدر بنا كصحفيني أن نسـائل 
أنفسنا ملاذا ننصب الفخاخ لآلخرين، 
نصـب الفخـاخ لآلخريـن بـأي حال 
من األحـوال، هل هو مهمـة العمالء 

الرسيني أم الصحفيني؟“.
وأضـاف ”دعونـا نبحث عن تفسـري 
يقنـع الجمهـور بمعنـى ’صحفيني 
رسيني‘؟ حتى إذا كان لهم ما يشـبه 
املعنى يف زمن ما، فإنهم اليوم تالشوا 
يف الزمـن الرقمـي املفتـوح، بعـد أن 
صارت الصحافة دورا وليسـت مهنة 
يمارسها الجميع، املواطن الصحفي 
ال يمكـن أن يكـون رسيـا وإال فقـد 
صفـة املواطنـة، والصحفـي عندما 
يكون عميال رسيا ال يجد من يثق بما 

يكتبه“.
وقـال بيرت بريسـتون رئيـس تحرير 
صحيفـة الغارديـان لعرشيـن عاما 
مـارس  ”إذا   ،(1995  –  1975)
الـرسي  الرشطـي  دور  الصحفـي 
فقـد سـقط يف كسـب ثقة نفسـه، 
ومارس سـلوكا غري أخالقي يؤثر يف 

الجمهور“.
مـن  العديـد  يقـول  املقابـل،  يف 
الصحفيـني إن عملهم أصبح يتداخل 
مع أسـاليب الجواسـيس، والسـيما 
يف ميـدان الصحافـة االسـتقصائية، 
إذ أنهـم بحاجـة إىل تعلـم تكتيكات 
أجـل  مـن  الجواسـيس،  وأسـاليب 
الصمـود والحمايـة مـن التجسـس 
وحمايـة  الحكومـات  واسـتهداف 
مصـادر معلوماتهـم حتـى يف الدول 

الديمقراطية.
وتعمل بعض الدوائر االسـتخباراتية 
وسـوء  التشـويش  تغذيـة  عـىل 
الفهـم عندمـا يتعلـق األمر بـأدوات 
يف  املأمونـة  واملمارسـات  الحمايـة 
العمـل الصحفـي وعالقة املراسـلني 
ربـط  تحـاول  فهـي  بمصادرهـم. 
بالفعـل  الخصوصيـة  إىل  الحاجـة 
الخاطئ مثل التجسـس، وهذا الربط 
يجعل من رغبة الصحفيني يف حماية 
أكثـر  أمـرا  ومصادرهـم  أنفسـهم 
صعوبة. ويف بعض الحاالت، تتسـبب 
عملية إظهـار األدوات اآلمنة بمظهر 
املشـكوك فيـه، يف تعريـض املصادر 
التـي تعيـش يف بيئـات أقل تسـاهال 
للخطـر، كمـا هـي الحال بالنسـبة 
للمعارضني الذين يعيشون يف الصني، 
مـا يحطم من قـدرة الصحفيني عىل 

القيام بدور حراس الحقيقة.

@bËèÓéaÏu@áÓ‰§@¿@Â»∏@fiÎÜ
µÓ–zó€a@“Ï–ñ@µi

No: 7424 Tue 9 Feb 2021العدد: 7424 الثالثاء - 9 شباط 2021



@Ô„åÏ€a@Îá‰Á@áËfl
اإليحاء هـو عنرص من عنـارص البنـاء للقصيدة 
التعبرييـة التجريديـة ( فهو يلعـب دورا مهماً يف 
عملية االبداع ويمنحها العمق والتأثري لدى املتلقي 
وكلما كان اإليحاء قويـا ازداد تأثريه) لقد حاكى 
الشـاعر والفنان فاضل ضامد هـذا العنرص املهم 
الذي يعرب عن ذاته ومواقعه النفسية التي بدورها 
تؤثـر يف ذهنية املتلقي فـكان اللون هو األداة التي 
سـاعدت الشاعر والفنان فاضل ضامد يف محاكاة 
هـذا العنرص حيـث أخذ اللون مكانـه التعبريي يف 
اشـتغاله الـداليل بصياغـة تجربة انسـانية ذاتية 
فضـال عـن نسـقه الجمـايل يف صياغـة الصورة 
الشعرية لقد أدرك الشـاعر والفنان فاضل ضامد 
من أن اللون له تأثريه السـايكولوجي عىل املتلقي 
وسـيمنحه عالمات ومفاتيـح ينطلق منها صوب 

األحتمال والتأويل ..
يعتـرب اللون نسـقا ايداعيا يف النص الشـعري من 
حيث امتالكه لسـيمياء تشـكيلية يف انتاج املعنى 
املـراد توصيلـه للقـارئ مـن خـالل بنيـة رمزية 
وايحائية وداللية ( فاللون عنرص اسايس يف الكون 
وهو مـن املـدركات البرصيـة ) وألن اللون مدرك 
بـرصي فهو محمـل بمسـتويات داللية نشـرتك 
عاطفياً مع نفسية الفنان أو األديب وكذلك القارئ 
املتلقي للرسـائل الفنية واألدبيـة فهي تثريالعديد 

من األحاسيس واملشاعر املتنوعة ..
لقد وظف الشـاعر والفنان فاضـل ضامد األلوان 
يف قصائد هذه املجموعة املعنونة ( وشـم يف ذاكرة 
امللح ) حيث نلحظ استخدامه ملفردة اللون بشكل 
واسـع وكبري وصل اىل (٣٤ ) مرة تتوزع عىل اكثر 
القصائـد املجموعـة، كانت مفردة اللـون املفتاح 
الداليل وااليحائي أراد منه الشـاعر والفنان فاضل 
ضامد تهيئة أفق املتلقـي القارئ لهذه التوظيف، 
كذلك كانت هذه املفـردة متصدرة لبعض قصائد 
هذه املجموعة ومنها قصيـدة (لون الطني) الذي 
لم يوضح الشـاعر شكله وإنما ترك للقارئ تخيل 

هـذا اللـون مـن خـالل السـيميائية املتمركزة يف 
الصورة الشعرية ، ويف قصيدة (مالذ حني نختبئ) 
يقول الشـاعر ( كأن فمـك يبلغ من اللـون يقيناً 

كوني معي يا قبلة الوحي وقيثارة املعنى).
ولـو تمعنا يف املوجـودات اللونيـة يف قصائد هذه 
املجموعـة الشـعرية لوجدنـا عددا منهـا كاللون 
واألزرق  واألخـرض  واألحمـر  واألسـوك  األبيـض 
والوردي والبنفسـحي ونلحظ أن أكثرها حضورا 
دالليا هـو اللون األبيض حيث ظهـر (١٠ ) مرات 
ويف أغلب قصائد املجموعة ما بني اللفظ واالشارة 
، ولهذا اللون داللته العديدة فهو يدل عىل الطهارة 
والفرح  والسـالم والنور كذلك لـه رمزيته ملعاني 
الصفـاء والنقـاء واألمـل وغريها، ففـي قصيدة 
(لوحة معرتضة ) نلحظ هذا التوظيف السيميائي 
اللوني واإليحائي ( سـأقابل لوحتي املعرتضة عىل 
ألوانهـا املعتمـة ، أوافـق أن ترتدي غيمـة بيضاء 

وجلبابـا من صنـع أمي أبيض كامللـح ) ربما أراد 
الشـاعر والفنان فاضل ضامد أن يرتدي االنسـان 
بياض القلب والتسـامح رغم مـا موجود يف عتمة 
يف الـروح أو الحيـاة تبرش يف غـد ذات نهار أبيض 
مسـكون بالنقاء ، ويف قصيدة ( فرشاة من أحالم 
اليقظة ) يقول الشـاعر ( عىل االطار نرسم طائرا 
ً ونرتك عشـه أبيض حتى يحني موعد فقس اللون 
) وهنا ربما أراد الشـاعر أن تكون سـيمياء اللون 
األبيض  بشـكلها الرمزي وإن األنسان منذ والدته 
صفحـة بيضاء حتـى تتكون حياته بألـوان الهم 
واملكابدة.   ثم يأتي بعد اللون األبيض اللون األسود  
فقد أخذ هو اآلخر حصته يف  التوظيف السـيمائي 
يف قصائـد املجموعة حيث ظهر ( ٦) مرات ويرمز 
واملجهـول  والخـوف  العتمـة  اىل  األسـود  اللـون 
والعدميـة والفنـاء وجـاء أيضا بشـكله اللفظي 
واألرشادي  ففي قصيدة (سخام يف األروقة) نلحظ 

تواجد هذا اللون بصورة ارشـادية ( يف الخزعبالت 
تجـد الخيول بال ظالل والنسـاء يرسـمن وشـماً 
عىل أحالمهن الصغرية يضفرن السـنابل للقيامة 
يحرقن البخور عىل السـواقي للحراسـة من املاء 
األسود )كانت سيميائية هذا اللون هو الخوف من 
املجهول املعتم الذي يرسق األحالم بسحره األسود 
والخوف من الفقد والغيـاب ، ويف نفس القصيدة 
يقول الشـاعر ( تحت اإلطار ما زالت معاندة تلك 
املسـافة املظلمة ال تكشـف عن غطائها األسود ) 
ربما أراد الشـاعر أن يصور مدى اتسـاع مساحة 
الظلمة التي يف النفوس وتأثريها يف صنع معوقات 
لألمـل والحياة املفرحة، أمـل قصيدة ( وطن حبة 
قمح) يقول الشاعر ( تبارك فيك النجوم البعيدات 
ظاللـك الوارفـة وأنتف منهـا معطفي األسـود)
هنا جـاء اللـون بصيغته اللفظية فقـط ليس له 
سـيمياء معينة لكنه نسـق جمايل ، ويف قصيدة ( 
نحٌل ...صوتك ) يقول الشـاعر ( األبيض كعروس 
تمايلت وسـط األلوان ليزينها الفـرح ، الزهز كل 
الزهو باألسـود) لقد قلـب الشـاعر رمزية اللون 
األسـود عندمـا جعل منـه لونا مفرحـا ً يف نظرة 
تفائلية للمسـتقبل أو ربما هي اشـارة اىل تقلبات 

الحياة ومتغرياتها ..
أمـا األألوان األخرى فجاءت بذات العدد ( ٣) وهي 
األخـرض واألحمـر واألزرق واألصفروالوردي وهو 
يؤكـد عىل كل لون لـه رمزيته وسـيميائيته فبني 
البحـر والحوريـات والزيتون والورد والفراشـات 
والربيـع وواملـرض والشـيخوخة ومعالـم الحياة 
األخرى...استطاع الشـاعر والفنان فاضل ضامد 
أن يوظف اللون كعنرص سـيميائي ونسق إلداعي 
يف قصائد هذه املجموعة بشكل متفرد كونه فنانا 
تشـكيليا عارفا بخبايا اللـون وأرساره وما للون 
من تأثري عىل برص وبصـرية املتلقي وما للون من 
عالمات سيميائية محركة ملشـاعر املتلقي مبينة 
له مواطن الجمال يف النص الشـعري كما يف النص 

التشكييل ..

7Ãó€a@÷aåã€a@áj«
ترى ملا أشبهها لعنق إبريق الجدة املقوس كعنق 

اإلوزة
ملـا ال أشـبهها لـرف الخزانة املرمـي يف الحوش 
، للبـالط ، ملقبـض البـاب املكـور، للعىص يف يد 
تمثال تـم تحويله من الحديقة للجبانة بفتوى، 

لكرة حديدية عىل عمود يف باب إسـطبل، لرسوة 
عمالقة جف نسغها ، لسقف مدرسة مهجورة

لدلو من الزنك مثقوب يصلح بعد بعض التصليح 
لزريعة السويس

لوردة من البالستيك
أوراقها املنتفة كانت من كتان أخرض

خشن
روحي يابسة

ترى ملا أشبهها لعنق إبريق الجدة 
األزرق البارد

البارد
كاملوت

Übj»€a@›»ìfl
هل يمكـن أن تقطـف وردة، وال يعلق من 
شـذاها عىل يدك التـي َقَطَفـْت، وحّتى لو 
منحتها لغريك بعد القطاف .. هل يمكن أّال 

تتعّطر تلك اليد املانحة؟!
يقول «بيجار»: «يبقـى العطر يف اليد التي 

تعطي الورد»
هل أصاب «بيجار» بحرصه مكان شـذى 
العطـر عـىل اليد فقـط؟! هل لو احتسـب 
األثر الباقـي -املمتد- لليد التي تلّقت الورد 

.. لكان األثر أكرب انتشاراً وأبقى وأنفع؟!
لكن هل تجدي ِحَكُم األّولني يف هذا العرص؟ 
وهل تصلـح تلك الروايـات والقصص عىل 

أرض الواقع؟!    
 علينا االعـرتاف بأّنه يجب أن توجد عالقة 
وثيقـة بني الّنّص الّروائـي والواقع.. (أّيما 
كانـت طريقـة العـرض) تلـك العالقة أو 
الرابـط، هـو الوحيد الـذي يمتلـك القدرة 
عـىل أن ينحو الواقع يف اتجاه الّنّص، أو أن 
يسـري الّنّص يف طريقه للوصول إىل الواقع 

ليستقي جمالّياته الخاّصة.
هـذا فحوى مـا أثبتتـه الكاتبـة د. «نبيلة 
أيدينـا  بـني  التـي  روايتهـا  يف  عبـودي» 
واملوسـومة بـ»مرآة الروح»، والتي ربطت 
فيهـا بحذق فّنّي يف بنية الّرسد، وسـاعدت 
موهبتها اإلبداعّية يف أن تربط بعالقة وثيقة 

بني الّنّص والواقع (وهذا قلّما نجده).
يف «مـرآة الـروح» ال تكتفـي الكاتبـة هنا 
بطـرح موضـوع ذي صبغـة اجتماعّيـة 
فقـط، أو حتـى انتقـاء موضـوع ينطوي 
عىل معاٍن أوسـع، بل هو موضوع يتخطى 
مسـاحة الّدالالت للّنـصّ الّروائي، وهو ما 
ينطبق عىل كثري من العنارص بالّنّص، مثل 
«العنوان»: والذي أضـاف مصداقّية للّنّص 
وإضافـة واقعّية؛ تمّثلت فكرته بأن يكون 
هناك «مرآة» لروح بريئـة نالها قدر هائل 

من التشّظي والقهر.
أّن الكاتبـة عمـدت إىل أن  وال شـك لـديَّ 
يكتيس النـص بمفردات الواقع، لتتشـّكل 
الّصورة الّروائّية، وانتقت شخوصاً روائّية، 
كانت أكثـر مقدرة عىل اإلقنـاع، ووصفت 
ة أن نستدعي  أحداثاً معاشـة، سّهلت مهمَّ
مخزون الوعي باألذهان، وهذا هو التوفيق 
بعينه؛ فعندمـا تقرأ عمـًال روائّياً يتضّمن 
حدثـاً بعينـه، وشـخصيات محـّددة .. ال 
يكـون أمامك إال اّتجاهني ليودي بك الحكم 

عىل الّنّص إىل أحدهما:
بالنسبة للّشخصّية الّروائّية.. إما أن يذهب 
بك وعيك لشخص بعينه، أو تقنع بما قّدمه 
الّنّص من وصـف خارجي وداخيل يف أقرب 

صورة ذهنَية متوافرة.
أّمـا الحدث فإما أن تتلّقاه عىل أّنه واقعي: 

أي سـبق ومررَت بـه أو مّر بـه غريك عىل 
أرض الواقع، أو يكون «مغايراً» بمعنى أّنه 
لم يحدث معك أو شاركت فيه، أو شاهدته، 

لكن تظّل هناك   ألن يكون حدث لغريك. 
تكمـن املتعـة القرائّيـة يف روايـة الكاتبة 
الجزائرية «نبيلة عبودي» يف رائعتها (مرآة 
الروح) أن ال يشء بالّرواية يمكن للذهن أّال 
يربطها بالواقع، وكـذا يف التقنية الرسدّية 
التي تقّدمها للقاريء بتؤدة غري مصطنعة، 
وال تتسـم بالبطء برغم الـ (٣٥٢) صفحة 
كاملة املتعة والتشويق، ومتقنة التخطيط 
إىل حـّد يالمس العفوّية، مـن خالل صوت 
غـري  «سـعيد»  وهـو  ألربعينـّي،  رسدّي 
الّسـعيد، مجهول الهوّية والنسب، ويحمل 
يف جنباتـه وزر الخطيئـة واإلثـم، ويظـّل 
طوال الخّط الّرسدّي يجاهد يف محاولة غري 
مجديـة للتملّص من النهاية املحرتز منها، 
لكّنه ولسوء الحّظ تدور الدوائر ويصطدم 
ببداية أخرى شـبيهة بمصـريه، بل كاملة 

التفاصيل ومكتظة بالوجع!.
طـوال خّط الّرسد، يواجه «سـعيد» حياة 
تأبـى أن تجود عليـه بالفـرح، وتالحقه 
الرضبات املوجعة؛ فتتـوّىف (األم البديلة) 
وهي من أحّبته بصدق، ومنحته أمومتها 
بال مقابـل وهي األم «نـوارة»، ثم ينفلت 
مـن العقد أيضا «إلهام» وهي الفتاة التي 
هـام بها عشـقاً، لتمـوت رصيعة مرض 
الّرسطـان، بعد أن تزَوجت مـن «عماد»، 
ثم صديقه الويف -الداعم- «رشيد» املمّزق 
بني شـعوره باليتم مع والده الحقيقي، 
واملرتـاب يف حّبـه، ويعانـي األمّريـن من 

مطـاردة زوجـة أبيـه لـه.  
يقّسـم «جان بريون» شـخصّيات الرّاوي 
إىل ثـالث شـخصّيات أساسـَية، الغائـب، 
و «املتعـّدد»، و»املشـارك»، واألخري يقوم 
يف  املشـاركة  الّشـخصّية  دور  بدوريـن، 
نفسـه،  الـرّاوي  ودور  الّروائـي،  العمـل 

وقـد اسـتخدمت الكاتبة صـوت (الراوي 
املشـارك)، وأيضاً يمكن القول بكّل صدق، 
أّنه من خالل نسـق الّرسد هذا استطاعت 
«عبودي» أن تقّدم للمتلّقي كتابة وصفَية 
دقيقـة، تجمـع بـني الشـعرّية واملواقف 
اختـارت  فهـي  واحـد؛  آن  يف  الدرامّيـة 
الّصوت الّرسدي لشخوصها القسنطينّية، 
حتـى يصلنا مـا يعتمل بقلب تلـك املدينة 
بالتوّترات واملعانـاة كنموذج  املضطرمـة 
جزائـري -عربـي- يضـّج باملتناقضـات، 
ولتتمكـن من طرح رؤيـة البطل الرئيس، 
«سـعيد» الـذي ُمنـي بالكثـري مـن الُعقد 
النفسـّية؛ إلثبـات أّن النجـاح يولـد مـن 
الفشـل، والـُربء مـن الجـراح والـرشوخ 
النفسية يبدأ بالتصالح مع الذات وتقّبلها، 
سـواًء كان ينطبـق هـذا عىل «سـعيد» أو 
«رشـيد» الصديـق الـويف، أو «عماد» زوج 
«إلهـام» املخلـص، وحتى «فضيـة» التي 
كانـت تغويـه وتـراوده عن نفسـها، كّل 
هؤالء شـّكلوا ذاكرة جمعَية ملرآة رسدّية. 
إّن روايـة «مـرآة الـرُّوح» عـىل الرغم من 
حجمها الكبري إىل حدٍّ ما والذي يصل لنحو 
الــ»٣٥٢» من الصفحات، إّال أّنها ترسـم 
بمهـارة فائقـة وبلغة غـري مرتّهلة لوحة 
جدارّية ضخمة لعدد كبري من الشخصّيات 
والعادات والتقاليد واألسـاطري وجغرافيا 
املكان بتاللها وجبالها وأشـجارها وحتى 
ملواسـم املطـر فيهـا، كمـا إنهـا تناولـت 
الـرتاث الجزائـري دون أن تعمد إىل إبرازه 
(بالرغم من تكرار ذكر وتمجيد قسنطينة 
بأّنهـا حّبـه األوحـد) ويضـاف لهـا أّنها 
عرضت الكثـري من مالمح الفـّن املعارص 
ومقوماته، وذكرت أمثلة (يف سياق الحكي 
رة) لكثري مـن األسـاطري اليونانّية  وُمـربَّ
بلغة فنّيـة رائعة وشـعرّية عالية، وكذلك 
إتقان لـلـ»مشهدية» عالية الجودة، التي 
أودت بي إىل املشـاركة يف تفاصيل حسّية؛ 
جعلتني أشـعر -مع الشـخصيات- بالربد 

والخوف والتململ   أيضاً .    
يقول «سعيد» يف آخر املآل: 

 (حاولـت الهروب منك .. فوجدتني ال أفر 
إال إليك.)

ومثلما يعود النهر إىل البحر .. هكذا يعود 
عطاء اإلنسان إليه.

«نبيلـة عبودي» هي قاّصـة وروائَية من 
الجزائـر، وهـي أيضاً أسـتاذة محارضة 
العلـوم)  فلسـفة  يف  (دكتـوراه  تحمـل 
بجامعة عبد الحميد مهري بقسنطينة، يف 
رصيدها ثالثة إصدارات منها مجموعتان 
قصصيتان : «لـم يكتمل القمر» و»هكذا 
أقسـم الجسـد». ورواية «مـرآة الرُّوح» 

الحاصلة عىل جائزة العالمة.
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يقول مالُك شعري :

لم يدع ِ النهاُر مكانا ً بني حناياك ْ

إالّ وأحكم َ فيه مسالَكه ْ
وها أنا أراك ..

بني األشجار املزهّوة ِ بثمارها
وأنت مطرق ُ الرأس ..

لطريقك ِ امليسمي املتشابك ِ بأحراجها 
فأسمُعها تقول :

كيف ُتشِغُل عينيك وخيالَك َ عني
وقد أرخى عّيل النهاُر جدائلَه ْ !

ومالُك شعرك ْ ..
ما غَفل لحظة ً عنك ..

بما يكشفه ُ لعينيك من معجزات الجمال ْ
حتى أنه تمّنى برغم ِ غرابته ْ ..

أن يجعل من إيقاع قصائدك ْ
ما تصّفُر به السفن ُ والقطاراُت عن وصولها ملحطاتها

وما تهدُر به عىل مدارِجها الطائرات ْ

لتظّل َ حاملا ً بانتظار ِ جميلتك ْ
وعىل منضدتك ْ ..

كأُسها التي المسْت شفتيها ..
هنا .. ذاَت مساء ْ !

ويراُعها األنيُق الذي أهدتُه إليك ْ
ظّل محتفظا ً ببصماتها وأرسارها بُدْرج ِ مكتِبْك !

يتفّقده ُ شوُق عينيك .. بني حني ٍ وحني ْ
أال ترى ..

كيف ُيخربُك الصباح ْ يف حنياك
أن شاعرة ً هناك ..
تكتُب  قصيدَتها ..

كما أنت ، اآلن ، هنا !
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نحن قّراء اليوم، ال نعرف شـيئا كثريا عن الشاعر الجاهيل الحارث ابن 
حلّزة اليشـكري، مثلما ال نعرف شـيئا كثريا عن شعراء آخرين غريه، 
وليس لدينا سـوى أشعارهم. فرسمنا، مثال، بعض مالمح غري وافية، 
لصورة الشاعر اليشـكري وطبيعة حياته وواقعه، من خالل ما وصل 
إلينا من شـعره. ومعلوم أّن الشـعر ال يقوى عىل رسـم الصورة كما 
هي يف واقعها. فنحن لم نر اليشـكري رأي العني، وأخباره شـحيحة، 
ال تساعد مخّيلة املتلقي حتى عىل رسم صورة افرتاضية وافية. فبقي 
شـعره يف ذهن القارئ نّصا مجّردا من حضور الناص. وبعض األدباء 
الرتاثيـني لهم أخبـار هنا وهناك، رفدنا بها بعـض الكّتاب واملؤرخني. 
أخبـار عن صفاتهم ومواقفهم يف الحياة الواقعية، وعن أوصافهم من 
طول وشـكل وسـحنة وجه ووسـامة أو قبح، وغري ذلك بما يسـاعد 
املخيلة عىل رسـم صورة ألجسـادهم وطباعهم وأخالقهم، أو لرسـم 
مشـاهد حياتية كانوا أبطالهـا بإرادتهم، أو أجربتهـم ظروف الحياة 
عىل أن يسـلكوا ذلك املسلك. مهما تكن براعة املخيلة تبقى تلك الصور 
غائمة ضبابية وليسـت هـي الواقع، ألنها نتاج املخيلـة الفردية التي 
تختلـف من متلٍق آلخر. فهي بمرتبة أقل بكثري مما لو التقى به قارئ 
اليوم فرآه و سـمعه، أو تحقق للقارئ املشـاهدة والسـمع من خالل 
فلم تسـجييل لذلك األديب. فنحن لم نر بشـار بن بـرد رأي العني وهو 
يقرأ شـعره، ولم نر عينيه الحمراوين املقتلعتني من محجريهما، كما 
تقول بعض الروايات، ولم نره نزقا متهتكا، ُمصوَّرا يف فيلم تسـجييل 
بالصورة والصوت، وتتناقله مواقع التواصل االجتماعي، مثلما يحصل 

هذا التسجيل ألدباء اليوم.
    ينرش أديب اليوم حياته اليومية، فتجد صوره عىل ((الفيسـبوك))، 
فلست بحاجة للخيال لرتسم له صورة يف ذهنك وأنت تقرأ نّصه. فأنت 
رأيـت صورتـه الفوتوغرافية كثـريا، ولعلّك تابعـت ((فديوهات)) له، 
حتـى رصت تعرفه، وإن لم تعرفه. واقرتبت من شـخصيته الحقيقة، 
وتابعت مشـاهد حياته، تلك التي أرادك أن تراهـا، أو تلك التي ظهرت 
للنـاس خالفـا لرغبته. وكيف لـه أن يخفيهـا يف عالم اليـوم؟! فآالت 
التصويـر يف كل مـكان، وهواة التصويـر أكثر مـن أن ُيحصوا، وهواة 
مشـاهد اإلثارة قاعدًة وليسـوا اسـتثناًء. وقد تتضمن بعض املشاهد 
صـورا دالّة عىل نزق هذا األديب أو ذاك، وقد تدل عىل تواضع، وقد تدل 
عـىل سـمو ورفعة. وقد تجد األديـب يقرأ بعض نصوصـه فُيخطئ يف 
النطق وُيخطئ يف النحو... يمكن أن تراه يف األحوال كلّها، بما فيها تلك 
التي ُتصّغر من شأنه حّد االحتقار وُتضعف حضوره حّد التاليش، وقد 

تمنع كثريا من القرّاء عن متابعة  أدبة.
      كل هذا متاح اآلن يف عرصنا الرقمي، وكل هذا يتشـابك فيه النص 
مع كاتبه لدى املتلقي، شاء أم أبى. فُينتج قراءة متأثرة بصورة األديب 

اإلنسـان وبسـلوك األديب اإلنسـان، عىل الرغم مـن أّن كّل هذا خارج 
النص األدبي. لكنها غريزة املتلقي اإلنسـان، التي تسـعى إىل التشـّبث 
باملحسـوس، فإن لـم تجد صورة األديب حـارضة يف الواقع صنعت له 
صورة افرتاضية. ولكن شتان بني الصورتني!. صورة واقعية بالصورة 
والصوت، تقطع الشك باليقني، وأخرى متخيلة مصنوعة بفعل اللغة، 
فهي إّما صنعتهـا املخيلة من أدب األديب، أو صنعتها املخيلة من أدب 
األديـب ومن معلومات عنـه، قد تكون صدقا أو كذبـا. صورة األديب، 
اآلن، حارضة بكل تفاصيلها الواقعية يف ذهن القارئ بفعل منشورات 
األديب نفسه من ((بوستات)) تخص أخباره وفعالياته، أو من خالل 
صـور فوتوغرافية أو ((فديوهـات)) أو بفعل ما ينرشه اآلخرون عنه 
من صور وتسـجيالت، سـلبا أو إيجابا. فكل يشء مكشـوف، ُمشاَهد 
ومسموع، وال يشء يبقى ملخيلة املتلقي يف الرسم كي تنهض برسمه.

   يف عاملنـا الرقمـي وتقنياتـه تغـرّي كل يشء حتى القـراءة. ومن ذلك 
أّن هـذه التغريات ال تربهـن عىل عالقة النص األدبي بكاتبه اإلنسـان 
فحسـب، وإّنما هـي تفتح بابـا عىل فهم القـراءة وتحـّوالت القراءة 
بوصفهـا ممارسـة ومنجزا، فهـي اآلن صارت خاضعـة ملتغري جديد 
هو عالـم القنوات الفضائية ووسـائل التواصـل االجتماعي الرقمية، 
ل له، فيؤبِّد  وما ُينرش وُيذاع فيها لألديب، ما يسـّجله هو أو ما ُيسـجَّ
ممارسـته الحياتيـة يف الواقع خارج النص املكتـوب. وهي وإن كانت 
خارج النص، فَمْن يكبح ميول املتلقي يف مقارنة أدب األديب بممارسته 

الحياتية؟!.
    مـاذا لـو تداول الناس فيديـو «مّرسب» بالصوت والصورة لشـاعر 
كبري كاملتنبي وهو يف موقف جبن ال ينترص لنفسه وال يواجه خصما، 
أو وهـو يدمي إصبعه بحثا عـن درهم ضاع منه بـني أثناء حصري؟!، 
أو حني ُيشـاَهد املتنبي يف فديو ُيزاحم الغلمان ويهني نفسـه، من أجل 
بضعـة دراهم نثرها سـيف الدولة، كما تذكر بعـض املرويات؟! فهي 
إن  كانـت مجـرد روايات حينها يمكن أن يخامر قارئ شـعره الشـك 
فيها، وقد ُيقِنع نفسه بأّنها روايات حّساد املتنبي ومبغضيه، فصورة 
املتنبي من خالل شـعره ليست كذلك، فاملتنبي يرسمها نفساً عظيمة 
أبّية، ويرسـم صـورة ذاته مرتّفعة عـن الصغائر... كل هـذا يمكن أن 
يقوله املتلقي لنفسـه السّيما حني يكون من محبي املتنبي واملعجبني 
بـه. لكـن إىل ماذا يلجأ هـذا املتلقي - أو غريه - لريمـم صورة املتنبي 
التي رسـمها له من خالل شـعره؛ إذا كان املتنبي يظهر يف ((فديو)) 
بالصـوت والصـورة عـىل تلك الحـال املزرية؟! وهل سـينجو شـعره 
من نظرة االسـتصغار التي شـاهد بها القارُئ املتنبي اإلنسـان يف تلك 
املشاهد املزرية مسـّجلة بالصوت والصورة؟! أكرب ظّني أّن شعره لن 
ينجو من نظرة االسـتصغار تلك، يف األقل من جهة مطابقة قيم النص 

األدبي لقيم األديب اإلنسان.
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العالم
– اوال عـيل النار نضع مقـالة ثم نضع 
البصل املفروم الناعـم ثم نضع فنجان 
الزيت ونقلب مع رشة من امللح والفلفل 
االسود ثم نرتك البصل حتي يتبل قليال.

– بعـد ذلـك نقـوم بفـرم الطماطم يف 
الخـالط الكهربائـي او يمكن تقطيعها 
مكعبـات ووضعهـا يف مـاء مغـيل ثـم 

هرسها بالشوكة حسب الرغبة.
– بعد ذلـك نضع الطماطم فوق البصل 
مع االسـتمرار يف التقليب ثم نضع ملح 
وفلفل اسـود والبهارات حسـب الذوق 

ونرتكها لتتسبك.

–بعد ذلك نضع اللحم املفروم يف اناء اخر 
ثم نضـع ملح وفلفل اسـود والزنجبيل 
والبهـارات ونخلـط املكونـات جيدا ثم 

نشكل اصابع من الكباب الهندي.
– بعـد ذلك نضع صلصـة الطماطم يف 
صينيـة الفـرن ونقوم بوضـع اصابع 
الكبـاب  ندهـن  ثـم  فوقهـا  الكبـاب 
بالسـمنة ثم ندخله الفرن ليتم النضج 

تماما.
– بعد ذلك نضع صينية الكباب اسـفل 
الشـواية لتتحمـر قليال وتاخـذ لونها 
الجميـل ثم نخرج صينيـة الكباب من 

الفرن بعد ان تم النضج تماما.

صحيح أن التعبري عن الحب ال يقترص 
عـىل يـوم واحـد  يف العام، فهـو متاح 
ورضوري يف كل وقـت. ولكـن الضـري 
من االحتفال بهذه املناسبة وتكريسها 
لرفـع شـعار الحـب يف حياتنا وسـط 
حياتنـا  إيقـاع  وتسـارع  انشـغاالتنا 
وجفافه. فللحب معاٍن كثرية وعميقة 

وأشكال عديدة.
فمـا رأيـك عزيزتـي األم أن تجعيل من 
عيد الحـب هذا العام عيداً لكل العائلة، 
وتسـتغيل هذه املناسـبة لتعـربي عن 
حبك ألرستك وأطفالك بأشـكال وطرق 
عديـدة فتدخـيل البهجة والـرسور إىل 

قلوبهم الصغرية والربيئة.
فالزوجـة واألم قدوة ومثـل يف العطاء 
واملحبـة ونبع مـن الحنـان ال ينضب. 
ويمكنك من خالل تعبريك عن حبك لهم 
أن تعلمـي أطفالـك أن الحب يمكنه أن 
يفعل الكثري. وأن األرسة التي تبنى عىل 

املحبة هي أرسة متماسكة ومثالية.
وإلظهار الحب ألطفالك وزوجك يف هذا 

اليوم ويف كل يوم، إليك أهم النصائح:
1. اسـتخدمي الكثـري مـن الكلمـات 
التشـجيع  ومصطلحـات  اإليجابيـة 

والدعـم أثنـاء حديثـِك مـع أطفالـك. 
وتجنبـي أسـلوب السـخرية واالنتقاد 

لترصفاتهم.

2. كمـا وخصيص للـزوج أيضـاً وقتاً 
لتعربي له خالله عن مشاعرك تجاهه 
وتقديـرك لكل ما يفعلـه ألجلك وألجل 

ممتنـة  أنـت  كـم  وأخربيـه  األرسة، 
وسعيدة إىل جانبه.

3. تقدمـي باالعتذار للزوج أو األطفال 

يف حال كنت تشـعرين ببعض التقصري 
تجاههم بسـبب ضغوطات ومتطلبات 
الحيـاة والعمـل واطلبـي منهم بعض 

التفهم واملساندة.
4. إن للضمة معـاٍن ونتائج رائعة بني 
املحبـني فـال تبخـيل بها عـىل الرشيك 
واألطفـال. فسـيكون مـن الرائـع أن 
تضمي أطفالك إىل صدرك بحب وحنان 
كلما اسـتطعت ذلك فلهذا الترصف أثر 

كبري يف أنفسهم.
5. تجنبـي التحـدث مع الـزوج أو مع 
أن  يمكـن  موضـوع  أي  يف  األطفـال 
يزعجهم أو أن يعكـر  صفو هذا اليوم 
عليهـم والـذي يجـب أن يكـون مليئاً 

بالحب وللحب فقط.
6.  ضعـي مخططاً لقضـاء وقت رائع 
مـع أرستـك داخـل املنـزل أو خارجه، 
لتستمتعوا معاً بالعديد من النشاطات. 
كسـهرة أو غـداء يجمـع األرسة مـع 

بعضها.
7. اطلبـي من كل فرد من أفراد أرستك 
أن  يتمنـى  لديـه  بأمنيـة  يخـربك  أن 
تحققيهـا له لتعميل عـىل تحقيقها يف 

هذا اليوم كعربون محبة منك لهم.
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أطعمة عديدة غنيـة بالعنارص 
منخفضـة  ولكنهـا  الغذائيـة 
نسـبًيا يف السـعرات الحراريـة. 
الغنيـة  األطعمـة  تحتـوي 
الفيتامينـات  عـىل  باملغذيـات 
واملعادن والكربوهيدرات املعقدة 
والربوتينات الخالية من الدهون 
والدهون الصحية، وتساعد عىل 
تقوية املناعة وحماية قلبك من 

الكوليسرتول يف الوقت نفسه.
إليـك أبرز تلك األطعمة الصحية 

لرفع املناعة:
 1. السلمون والرسدين :  

يعترب السـلمون والرسدين من 
بأحمـاض  الغنيـة   األطعمـة 
أوميجا 3 الدهنية واملغنيسـيوم 
والسـيلينيوم  والبوتاسـيوم 
وفيتامينات ب، وأ. هذا يسـاعد 
عىل حماية الجسم من األمراض 
الخطـرية. يعزز صحـة القلب. 
يمنع الخرف ومرض الزهايمر.  
يسـاعد تناول سـمك السلمون 

بانتظام عىل منع االكتئاب. 
2. الثوم :  

 غنـي بفيتامـني ج وقليـل من 
والكالسـيوم  ب  فيتامينـات 
والبوتاسيوم والنحاس واملنغنيز 
والسـيلينيوم. كما يحتوي عىل 
مركبات الكربيت. تظهر العديد 
من الدراسـات كيـف يمكن أن 
يـؤدي تنـاول الثـوم بانتظـام 
إىل خفـض ضغط الـدم وتقليل 
 (LDL) الضـار  الكوليسـرتول 
الحميد  الكوليسـرتول  وزيـادة 
ويساعد يف الوقاية من رسطان 

القولون واملعدة.  
 3. اللوز :  

واألليـاف  بالربوتينـات  غنـي 
والكالسـيوم  هــ  وفيتامـني 
واملغنيسـيوم  والنحـاس 
أنهـا  كمـا  والريبوفالفـني. 
والبوتاسـيوم  للحديـد  مصـدر 
والسيلينيوم والزنك وفيتامينات 
والثيامـني  والنياسـني  ب 
والفـوالت. 8 - 10 حبـات مـن 
اللوز املنقوع يومًيا تكفي لصحة 
الفرد. يعد نقعها أفضل طريقة 
العنارص  لضمان امتصاص كل 
الغذائية املوجودة يف اللوز. يوفر 
لنـا مجموعة متنوعة جيدة من 
األحماض األمينية، مما يساعد 

يف استعادة العضالت. 

الصليبيـة  الخـرضاوات   .4
وامللفـوف  (الـربوكيل 

والقرنبيط):  
تعتـرب الخـرضاوات الصليبيـة 
مصدًرا جيًدا للمغذيات النباتية، 
فهـي غنيـة بحمـض الفوليـك 
وفيتامينات ج، هـ، ك، واأللياف 
تساعد يف تقليل االلتهاب وتقليل 
بالرسطـان.  اإلصابـة  خطـر 
وتحتـوي عىل تأثـريات مضادة 
للبكترييا  ومضـادة  للرسطـان 

ومضادة للفريوسات. 
5. بذور الشيا:  

أظهرت دراسات قليلة أن تناول 
بـذور الشـيا بانتظـام يرتبـط 
القلـب. هذه  بتحسـني صحـة 
البذور غنية بالكالسـيوم، وهي 
بديل رائع ملنتجات األلبان. إنها 
تسـاعد عىل احتـواء االرتفاع يف 

مستويات السكر يف الدم. 
6. الفاصوليا السوداء:  

التـي تحتوي  البقوليـات  هـي 
عىل نسـبة عالية مـن الربوتني 
واألليـاف. تحتوي عـىل كميات 
الحديد واملغنيسـيوم  جيدة من 
والكالسـيوم  والفوسـفور 

والزنك.  
تضمن الكميـة العالية من هذه 
العنارص الغذائية صحة العظام 
املفاصـل.  ومرونـة  الجيـدة 
الكالسيوم واملغنيسيوم  يساعد 
يف  التحكـم  عـىل  والفوسـفور 
ضغـط الـدم بشـكل طبيعـي. 
تسـاعد األلياف العالية يف إدارة 

والتحكـم  األنسـولني  ارتفـاع 
يف مسـتويات السـكر يف الـدم. 
األلياف هي أيًضـا مادة ما قبل 
الحيويـة وتسـاعد يف الحفـاظ 

عىل أمعاء صحية. 
7. الفول السوداني: 

الفـول السـوداني مصـدر جيد 
والربوتـني  الصحيـة  للدهـون 
الكثري  واألليـاف. يحتوي عـىل 
مـن البوتاسـيوم والفوسـفور 
واملغنيسـيوم وفيتامني ب. عىل 
الرغم مـن احتوائه عىل نسـبة 
عاليـة من السـعرات الحرارية، 
إال أن الفـول السـوداني غنـي 
يف  ومنخفـض  باملغذيـات 
الكربوهيدرات. الفول السوداني 
غنـي جـًدا بالبيوتـني وهو أمر 

مهم أثناء الحمل. 
ويحتوي الفول السـوداني عىل 
الكثـري مـن العنـارص الغذائية 
الصحية للقلـب ويحمي صحة 
القلب واألوعية الدموية. تشـري 
بعـض الدراسـات إىل أن الفول 
تقليـل  يف  يسـاعد  السـوداني 
خطر اإلصابـة بحصوات املرارة 
حيث يسـاعد اسـتهالك الفول 
السـوداني املنتظـم يف خفـض 

نسبة الكوليسرتول. 
8. الخضار الورقية الخرضاء  

لفيتامـني  جيـد  مصـدر  هـي 
ك  وفيتامـني  ج  وفيتامـني  أ 
والكالسـيوم.  واملغنيسـيوم 
فهـي غنيـة بالحديـد واأللياف 
الغذائية، ومؤرش نسـبة السكر 

يف الـدم منخفض. وهـي غنية 
جًدا باملـواد الكيميائية النباتية 
يف  وتسـاعد  والفالفونيـدات، 
الضـار  الكوليسـرتول  تقليـل 
(LDL). يسـاعد مؤرش نسـبة 
السـكر يف الـدم املنخفـض عىل 
تقليل االرتفاع املفاجئ يف نسبة 
السـكر يف الدم، ويساعد تناول 
التحكـم  يف  بانتظـام  الطعـام 
الـدم  السـكر يف  يف مسـتويات 
والحمايـة مـن أمـراض القلب 

واألوعية الدموية والرسطان. 
9. الجوز :  

 
هذه املكـرسات هي مصدر قوة 
للكالسيوم والحديد والربوتينات 
واملغنيسـيوم  والبوتاسـيوم 
وأحمـاض أوميغـا 3 الدهنيـة. 
يسـاعد يف تخفيـف االلتهابات 
التـي تسـبب النوبـات القلبية. 
كما أنه يسـاعد عىل منع تجلط 
خفـض  عـىل  يسـاعد  الـدم. 
 .LDL الضـار  الكوليسـرتول 
البكترييا  يسـاعد عـىل تعزيـز 

الجيدة يف األمعاء. 
10. الزبادي: 

الزبادي مصدر جيد للكالسيوم 
الزبادي  والربوتني، كما يحتوي 
تسـمى  حيـة  بكترييـا  عـىل 
أن  الربوبيوتيـك، وهـذا يضمن 
لدينـا أمعاء تعمل بشـكل جيد 
الجسـم  مـن  السـموم  تطـرد 
البكترييـا  تسـاعد  بانتظـام. 

الجيدة يف بناء املناعة. 

أصبحت وسـائل التواصل االجتماعي 
تحارصنا، مـا يضعنا يف مواجهة مع 

أطفالنا بشأنها عاجالً أو آجالً.
بالطبـع ال يمكنِك عـزل طفلك تماماً 
عن لغة العرص، ولكـن يمكنِك وضع 
قوانـني للحـد مـن مخاطر وسـائل 
التواصل االجتماعـي عىل طفلك، ويف 
مـا يـيل 3 قواعد السـتخدام األطفال 
وسائل التواصل االجتماعي، طبقيها 

عىل طفلك لحمايته.
1 - إذا لـم يسـتخدم طفلـك مواقـع 
التواصـل االجتماعـي بعـد، فأجـيل 
هذه الخطورة حتى مرحلة املدرسـة 

الثانوية
ما قبل املدرسة الثانوية تكون مرحلة 
صعبـة بالفعـل، فطفلك يتحـول إىل 
مراهـق، ويختـرب كل التغـريات التي 
تعصف يجسده وعواطفه، لذلك حاويل 
عدم زيادة الضغط عليه بدخوله عالم 

مواقع التواصل االجتماعي.
حتـى إذا كنـِت ترين أن سـن طفلك 

مناسـبة ليمتلـك هاتـف ذكـي، فال 
تسـمحي لـه باسـتخدام التطبيقات 
بحريـة، بل يجـب أن تضعـي قواعد 

الستخدام الهاتف.
يمكنـِك وضع مكافأة لطفلك عىل كل 
شهر يتأخر به عن الوجود عىل مواقع 
التواصـل االجتماعـي، هـذه ليسـت 
رشـوة، وإنما هي فرصة لالستفادة 
من تأجيل خطـوة الدخول إىل مواقع 
التواصل االجتماعي، كما أن املكافأة 
تجعـل طفلك ال يتعامل مـع التأجيل 

كنوع من العقاب.
2 - يجـب أن تكـون األجهـزة خارج 

غرفة النوم يف موعد محدد
هـذه القاعـدة يجـب تطبيقهـا عىل 
البالغني أيضاً، فالتوقف عن استخدام 
األجهزة قبل النوم بساعة عىل األقل، 
يحمـل الكثـري مـن الفوائـد ألفـراد 

األرسة.
لذا حـددي موعداً يتخـىل فيه جميع 
أفـراد األرسة عـن األجهزة، وسـوف 

ينجـح األمر مـع طفلك بسـهولة إذا 
ُتطّبـق عـىل  القاعـدة  أن هـذه  رأى 

والديه أيضاً.
3 - حددي وقتاً الستخدام األجهزة

يختلف الوقت املسموح به الستخدام 
العمريـة  املرحلـة  حسـب  األجهـزة 
طبيعتـه،  حسـب  وأيضـاً  للطفـل، 
وعمومـاً فـإن األبحاث تشـري إىل أن 

الوقـت الـذي يقضيـه الطفـل عـىل 
وسـائل التواصـل االجتماعـي يؤثـر 
عـىل مسـتوى تقديره لذاتـه، لذا من 
املهـم الحد من اسـتخدامه تطبيقات 
ومواقـع التواصـل االجتماعي، وذلك 
عـرب وضـع وقت محـدد السـتخدام 
األجهزة ال ُيسـمح بتجـاوزه، وُيحدَّد 

هذا الوقت حسب عمر الطفل. 

كثري من الناس ينظفون أسـنانهم، لكنهم يشعرون برائحة كريهة تخرج 
مـن أفواههـم، مـن دون أن يعلموا لذلك سـبًبا. يف حني قد يكون السـبب 

بسيًطا جدًّا، وهو عدم االهتمام بـتنظيف اللسان.
نتيجـة لتناول الطعـام، وعدم االهتمـام بتنظيف اللسـان، والتخلص من 
البقايا العالقة به، فإنَّ بعض املشاكل الصحية ستطرأ عىل الفم وأبرزها:

ـ رائحـة األنفـاس   الكريهـة:
ُتعتـرب رائحـة األنفـاس الكريهـة، أوىل تداعيـات عـدم تنظيف اللسـان، 
بحيـث تتجمع الجراثيم وتتكاثر عىل مؤخرة هذا األخري، مسـببة الرائحة 

املزعجة.
ـ تغريُّ لون اللسـان إىل األسـود:

يمكن الّتساخ حليمات اللسـان بفضالت الطعام والرشاب التي تعلق بها، 
ومن دون أن يتم تنظيفها، أن تمنح اللسـان لوًنا أسـود، ومظهرًا ال يمكن 

معالجته إال بتنظيف اللسان، وكشطه مرة يف اليوم عىل األقل.
ـ التهاب اللثة:

يمكن للبكترييا أن تنتقل من اللسـان إىل األسـنان، مسـببة التهاب اللثة، 
وقد يتطور إىل مرض يف دواعم السـن، يزيـد من احتماالت التعرض لذبحة 

صدرية، وإجهاض للحوامل.
ـ ضعف حاسـة الذوق:

يمكـن لرتاكم البكترييا وفضـالت الطعام، وخاليا الجلد امليت عىل سـطح 
اللسـان، أن يغطـي براعم الـذوق، ما ُيضعـف القدرة عىل تـذوق الطعام 

والتلذذ   به.
ـ فطريات الفم:

يمكن لرتاكم البكترييا أن يتسـبب بتشـوه سطحه ببقع بيضاء، ال تشفى 
إّال باألدوية املضادة للفطريات، واملواظبة عىل كشط اللسان.

وعن طريقة تنظيف األسنان واللسان، نعدد الطرق الصحية اآلتية:
- إبدئـي بتنظيف أسـنانِك عرب وضع املعجـون عىل الفرشـاة. والطريقة 
الصحيحـة للتنظيف، هي بالطول عىل األسـنان األماميـة، وبالعرض عىل 

األرضاس الجانبية.
- اسـتخدام املكشطة يف فرك اللسـان، إلزالة البكترييا العالقة عليه، وذلك 

برفق، كي ال تتسبب يف حدوث التهابات اللسان.
- غسل الفم بالغسول املطّهر مع املضمضة ملدة دقيقتني.

- وللحصول عىل لسـان نظيف: ابتعدي عن السـكريات، ألنها تتسـبب يف 
زيادة البكترييا الضارة عىل سـطح اللسـان. ونظفي اللسـان باملكشـطة 

يوميًّا مع تنظيف األسنان.

يوم الحب مناسـبة مهمة لِك كامرأة 
رومانسية، بالتأكيد تخططني يف هذا 
اليوم لقضاء أمسـية رومانسية مع 
رشيـك حياتـك، وهذه الرومانسـية 
البد لهـا من تخطيط جيـد، والكثري 
مـن التفاصيـل مثـل الهديـة التـي 
عطـرك،  لحبيبـك،  سـتقدمينها 
فسـتانك، ولكـن تأكدي أن أسـاس 
إطاللتـك يف هذا اليوم هـو مكياجك 

وترسيحة شعرك.
إذا حصلـت عـىل مكيـاج وترسيحة 
شعر مثالية، فسـوف تحصلني عىل 
ليلة رومانسـية رائعة يف يوم الحب، 
ويف ما يـيل أفكار لترسيحات شـعر 
ومكياج تصلح ليوم الحب، استوحي 

منها ما يناسبك.
-1 ملسات من الوردي

املكياج البسيط هو الحصان الرابح، 
يمكنـِك تطبيـق مكياج بسـيط عرب 
الـذي ال  الـوردي  اللـون  اسـتخدام 

يخطئ أبداً.
اكتفي بأحمر شفاه باللون الوردي، 
مع بضع ملسات من الظالل الوردية 
عىل خط العني، ثم طبقي املاسـكارا 
املفضلة لِك، والقليل من الجل املحدد 
للحواجب، وسـوف تصبحني جاهزة 

لليلة رومانسية ال ُتنىس.
-2 عيون سـموكي وتموجات شعر 

ناعمة
عندمـا تصيبـك الحرية، فـإن أحمر 
الشـفاه الوردي فكرة ناجحة دائماً 
يف يـوم الحـب، فإنه يمنح أسـنانك 
اللـون األبيـض الناصـع، كمـا أنـه 
بسـيط ورقيـق، ثم يمكنـِك الرتكيز 
عىل عينيك عرب تطبيق مكياج عيون 

سموكي.
ومـع هذا املكياج يمكنِك عمل بعض 
يف  والناعمـة  الواسـعة  التموجـات 
شـعرك، لتحصيل عىل مظهر جذاب 

ومثري ومفعم باألنوثة.

-3 عيون متألقة بألوان الغروب
يمكنِك تطبيق مكيـاج عيون متألق 
الـوردي  اللـون  الغـروب،  بألـوان 
املحمـر، وهي إطاللة ليسـت صعبة 
كما تبدو، فقط أنِت بحاجة إىل فرش 

مزج جيدة.
أوالً امزجـي ألوان الـوردي واألحمر 
فوق عينيِك جيـداً، ثم طبقي الكحل 
األسـود عىل خطوط الرموش العليا، 
ناعمـة  تصبـح  حتـى  وامزجيهـا 
ومدخنـة الشـكل، ثم أضيفـي عدة 

طبقات من املاسكارا.

بالنسبة إىل الشـفاه، يمكنِك اختيار 
لون محايـد، أو يمكنِك زيادة اإلثارة 

بلون نابض بالحياة.
-4 كعكـة أنيقة ولون خوخي هادئ 

وجذاب
يمكنـِك الحصول عىل مظهر شـعر 
أنيق وبسـيط بسـهولة عرب اختيار 
املنخفضـة  الكعكـة  ترسيحـة 
املصقولـة، وهي ترسيحة لن تحتاج 

منِك إىل أي مجهود.
أما املكياج، فاختاري اللون الخوخي 
الهادئ ألحمر الخدود وظالل العيون 
وأحمـر الشـفاه أيضـاً، مـع الكحل 
األسود فحسب، سوف تحصلني عىل 

إطاللة ناعمة وجذابة وأنيقة جداً.
-5 مكيـاج أحـادي باللـون الوردي 

الباستيل
الـوردي  اللـون  اسـتخدام  يمكنـِك 
الفاتح يف ظالل العيـون قبل تطبيق 
املاسـكارا، وأيضاً اسـتخدمي نفس 
اللـون عىل الشـفتني، ويمكنك أيضاً 
الوجنتـني،  عظـام  عـىل  تطبيقـه 
لتحصيل عـىل مكياج أحـادي اللون 

هادئ وجذاب.
فيمكنـِك  الشـعر  ترسيحـة  أمـا 
استكمال املظهر البسيط، واالكتفاء 
بقليل مـن التموجـات الناعمة عىل 

أطراف شعرك.
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االكتشـافات األثرية والعلمية األخرية نجحت 
يف زعزعـة إيمانك. من املتوقع أن تشـك يف كل 
األفـكار واملعقدات التي صدقتهـا وقبلتها الفرتة 
األخرية. ربما يدفعك هذا الشـك إىل الدراسة والبحث 
مـن جديـد للشـعور بالثقـة. ربمـا تكتشـف أن هذه 
االكتشافات لم تتعارض مع أفكارك الدينية بل تدعمها 

وتؤكدها.

أهداف وأفكار جديدة تظهر عىل الساحة اليوم، 
بل ربما تتعرف عىل شـخصيات جديدة أيضا. 
تطـورات غري متوقعـة يف محيط العمـل تتطلب 
منـك إعادة تقييم وضعك الحـايل. هذه التطورات قد 
تكون إيجابية ولكن البأس من إجراء بعض التعديالت.

هنـاك رصاع دائـم اليـوم بني حياتـك املهنية 
وحياتـك الشـخصية. ربمـا تضطـر ملواصلة 
العمل عـىل الرغم من رغبتـك يف الذهاب ملكان ما 
مـع الحبيـب. تحاول بأقـىص جهـدك أن تنتهي من 

العمل يف وقت مبكر حتى تلتقي بالحبيب.

املناقشـات الهادفـة مـع بعض األشـخاص 
املقربـني إليـك قد تكـون سـببا يف الوضول إىل 
أفكار ومفاهيم جديدة من ثقافات أخرى. تتمنى 
أن تعـرف الكثـري عن هـؤالء باعتبارهـم أصدقاءك. 
ربمـا تفكر يف القيام برحلة معهم حتى يتوسـع نطاق 

الحديث واملناقشة بينكم. ال ترتدد!

القوس

الدلو

الجدي

أنت الشـخص الـذي يتميز بمواجهتـه لألمور 
بطريقة عقالنية، واليـوم تتميز برسعة البديهة 
ولذلك تسـتطيع من خاللها أن تعيـد تقييم أفكارك 
ومبادئك. تفكـريك حكيم ولذلك معظـم القرارات التي 
تتخذها عادة ما تعود عليك بالنفع. عالقتك باألصدقاء 

والحبيب وأفراد األرسة قوية.

قد حـان الوقـت لتتأمل. سـتتعلم من خالل 
املالحظة أكثر بكثري مما سـتتعلمه باالندماج 
يف القضايا املطروحة، الرتّوي سيسـمح لك برؤية 
بعـض الحلـول التي كنـت غافـال عنهـا. ال تتناول 
األطعمـة والوجبات التي تحتوي عىل سـعرات حرارية 

عالية.

كل عالقاتك اليوم يف أفضل حال وربما تكون 
داعمة لك. اليوم من أفضل أيام األسبوع التي 
يمكنـك فيهـا إقامة رشاكـة جديـدة أو البدء يف 
مـرشوع مختلف أو رشاء مالبس جديدة. سـتحقق 
النجـاح يف معظـم مشـاريعك الحاليـة. كـن متفتحـا 

ومخلصا وعرب عن نفسك دون خجل.

تسـمع يف بدايـة يومـك أخبارا سـيئة تتعلق 
بحياتك املهنية أو بنشـاطاتك التي استغرقت 
وقتـا طويـال إلنجازهـا. ربما تؤثر هـذه األخبار 
يف مسـتوى ذكائـك وثقتك يف نفسـك. ال تقلق فهذه 

األخبار لن تؤثر عىل حياتك بأي حال من األحوال.

الحمل

الجوزاء

الثور

الحوتالسرطان

ربما تكون مضطرا إلجراء بعض االتصاالت 
باألصدقاء. أوشـكت عـىل تحقيق هدفك. ال 
تتكاسـل وواصـل العمل حتى تنتهـي من آخر 
خطـوة. ربما تقيض سـاعات طويلة يف سـيارتك 
نظرا الزدحام الشوارع. ستكون مرسورا بما تفعله 

اليوم.

األرسار  بعـض  اليـوم  أمامـك  تنكشـف  ربمـا 
واملعلومات التـي كان يخفيها عنك اآلخرون. ربما 
تشـعر انـك يف دوامة من الحـزن واملرض ألنـك ربما 
تعرف أشـياء لم تكن تتوقعها. ال تقلق فليس بالرضورة 
أن تكون هذه األخبار سـيئة. يف الحقيقة، ربما تكون أخبارا 
سـعيدة، ولكن هنـاك خربا ما لم تتوقـع أن يحدث حتى بعد 

آالف السنني.

قيامـك برحلة أو نزهة لبعض محالت املالبس 
واألنتيـكات يجعلنـا نحـذرك مـن اإلرساف يف 
أموالك برشائك لألغراض التافهة غري الرضورية. 
ال تشـرت أشياء أو غراضا لن تستخدمها أو ال تحتاح 

إليها. هذا ال يعني أن تكون بخيال ولكن كن مقتصدا.

األسد

الميزان

العذراء

العقرب

قلقك أو خوفك بشـأن العمـل واألمور املادية 
قـد يـزداد اليوم ويؤثـر فيك بشـكل ملحوظ، 
لدرجـة أنك قد ترى بعض املشـاكل يف أحالمك. ال 
داع للقلق فما تراه يف أحالمك ما هو إال مجرد نتيجة 

لقلقك. موقفك الحايل أفضل مما يبدو لك.
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* إذا قسـمت دودة األرض لقسـمني أو أكثر، يسـتطيع كل جزء أن 
يعيش لوحده وينمو مع األيام ليعوض الجزء الضائع.

* أتبتـث األبحاث العلمية أن النسـاء يتفوقن يف حاسـة الشـم عىل 
الرجال.

* يبكي الفيل عندما يحزن، ويموت إذا دخلت نملة أذنه.
* الحيـوان الوحيد الذي يتحّمل فيه الذكر مهمـة الحمل بدل األنثى 

هو حصان البحر.
* مـا ال نعرفه هـو ان الصيادين يف 
العالـم يقتلون سـنوياً بشـكل غري 
رشعي أكثر مـن 35 ألف فيل وأكثر 

من ألف كركدن (وحيد القرن). 
اذ انه حسـب املعطيات املتوفرة لدى 
علماء البيئة، ُيقتل فيل واحد كل 15 
دقيقة يف العالم، ويقتل كركدن واحد 
كل 10 ساعات، عن طريق الصيد غري 
املرشوع. إذا استمر الوضع كما هو 
عليه فُيقـىض نهائيا عىل الحيوانات 
الضخمة كالفيل والكركدن يف خالل 

عرشين سنة فقط.
 نتائـج الدراسـة التـي اجراها فريـق علمي من جامعـة كولورادو، 
بينت أن عدد والدات الفيلة يف إفريقيا أقل من الوفيات بكثري. وخالل 
الفرتة ما بني عامي 2010 و2012 قتل بصورة غري مرشوعة عىل يد 

الصيادين حوايل 100ألف فيل.

·ÄÄÄÄÄÄ‹»m@›ÄÄÄÄÄÁ

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

أفقي
1انصـت o صوتهـا مالئكـي ولحنها 

رحباني
2شاعر لبناني مهجري o فوق العني 

(معكوسة)
 o 3كلمة تستخدم لالسهاب يف املعنى
لقـب اجتماعي انجليزي o زهر يذكر 

يف تحية الصباح
4حيـوان بحـري يصنـف مـن أذكى 

املخلوقات o وحدة العملة اللبنانية
5متشابهان o حب

 o الجن o 6مـا يئـس ومـا استسـلم
طرف

7سهل يف لبنان o يسحب
8مخيم فلسطيني شهري يف لبنان

9اسـم مؤنث بمعنى الخفيفة اللينة 
البقـاع  أثريـة يف  o مدينـة  الهادئـة 

اللبناني مهمة
10دولـة عربية اصل اسـمها بمعنى 
 o لـون اللبن لكثرة الثلـوج يف جبالها

قرية يف قضاء املتن بجبل لبنان

رأيس
1وصل درجة عالية من حسـن األداء 
أو الصناعة o نصف صابر o ثلثا جبل
2بمعنـى طريـق أو وسـيلة أو ألجـل 
يشء مـا o حالـة اإلصابة بمكروب أو 

عفونة يف الجسم
3عكس حلـو o مطرب راحل صاحب 

اغنية بنات املكال
4عروس املصايـف اللبنانية o – قرية 

لبنانية وقعت ضحية غدر املحتل
 – o 5اسـم حـرف من حـروف اللغـة

طاف يف املكان وبحث بنظره
6غري متزوج

 o 7يضعـون شـيئا مـكان يشء آخر
متشابهات

8هز وخض o ثلثا سيد o يقرأ لنفسه 
أو لآلخرين

األشـياء  يشـبك   o وفائـض  9كثـري 
ببعضها

10قرية وقضاء يف البقاع اللبناني عند 
جبل صنني oمتشابهان o هجم
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وانتھاء  املغول،  أيدي  يف  بغداد  سقوط   -  1258
الخالفة العباسية.

1863 - املخرتع األمريكي آالنسون كراني يحصل 
يف  الحرائق  أول جھاز إلطفاء  اخرتاع  براءة  عىل 

الواليات املتحدة.
لإلمربيالية  املناھضة  العصبة  تأسيس   -  1927

واالستعمار يف بروكسل ببلجيكا.
1931 - نيودلھي تصبح عاصمة الھند.

عمان  حكم  يتوىل  تيمور  بن  سعيد   -  1932
ومسقط بعد تنحي أبيه تيمور بن فيصل.

تكرس  مھاجرين  يھود  تقل  سفينة   -  1934
الربيطاني  االنتداب  سلطة  فرضته  الذي  الحظر 
عىل فلسطني عىل الھجرة اليھودية إىل فلسطني.

1943 - الزعيم الجزائري فرحات عباس يصدر 
النص  البيان  ھذا  ويعد  الجزائري،  للشعب  بيانا 
انتھت  والتي  الجزائرية  التحرير  لثورة  املرجعي 

باستقالل الجزائر.
1964 - الرئيس العراقي عبد السالم عارف يتفق 
مع الزعيم الكردي مصطفى البارزاني عىل وقف 
شمال  يف  ذاتي  حكم  األكراد  ومنح  النار  إطالق 

العراق.
اتحاد  إىل  الخيمة  رأس  إمارة  انضمام   -  1972

اإلمارات العربية املتحدة.
1982 - تأسيس الحزب الشيوعي الفلسطيني يف 
الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، وتغري اسم 

الحزب الحقا ليكون حزب الشعب الفلسطيني.
2008 - منتخب مرص لكرة القدم يحصد كأس 
يف  املقامة  والعرشون  السادسة  األفريقية  األمم 

غانا للمرة السادسة يف تاريخة.
لصناديق  يتوجھون  اإلرسائيليون   -  2009
االقرتاع يف انتخابات الكنيست املبكرة والتي أتت 
ليفني  تسيبي  كاديما  حزب  زعيمة  فشل  بعد 
إيھود  حكومة  استقاله  بعد  الحكومة  بتشكيل 

أوملرت.
مبارك  حسني  محمد  املرصي  الرئيس   -  2011
تفويضه  عن  للشعب  وجھه  خطاب  يف  يعلن 
لصالحياته لنائبه عمر سليمان، وتعديل خمسة 
مواد دستورية وإلغاء مادة سادسة من الدستور، 
االحتجاجات  ضحايا  ألرس  اعتذار  وتقديم 

الشعبية.
مبارك  حسني  محمد  املرصي  الرئيس   -  2011
تفويضه  عن  للشعب  وجھه  خطاب  يف  يعلن 
لصالحياته لنائبه عمر سليمان، وتعديل خمسة 
مواد دستورية وإلغاء مادة سادسة من الدستور، 
االحتجاجات  ضحايا  ألرس  اعتذار  وتقديم 

الشعبية.
عائلة  من  مسلمني  شباب  ثالث  مقتل   -  2015
الھادئة  األحياء  أحد  يف  منزلھم  داخل  واحدة 
الواليات  يف  الشمالية  كاروالينا  ھيل،  تشابل  يف 

املتحدة.
تشغيل  وقف  تقرر  الجنوبية  كوريا   -  2016
كوريا  مع  املشرتك  الصناعي  كايسونغ  مجمع 
الشمالية رًدا عىل إطالق كوانغ ميونغ سونغ4-.

أھداف  عىل  ھجوما  تشن  إرسائيل   -  2018
السوري  الجوي  والدفاع  سوريا  يف  عسكرية 

يسقط مقاتلة إرسائيلية.

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

الهدايـا لها أهميتها عند املرأة خصوصاً 
حني ترتبط بمناسـبة ما. املناسـبة قد 
تكـون عيـد ميـالد أو ذكرى الـزواج أو 

حتى هدايا فرتة االعياد.
الهدايـا التـي يقدمها لـك  يف يوم الحب 
يمكنها ان تكشف الكثري عن عالقتك به، 
فالهدية هي تعبري واضح عن املشاعر.. 
فكلما كانت املشـاعر حادة وقوية كلما 

كان الهدية مميزة ومختلفة.
فمـا الذي تكشـفه نوعيـة الهدايا التي 
يقدمهـا لـك  زوجـك يف يـوم الحب عن 

عالقتك به؟ 
الصورة رقم ١

يف حـال كان يقدم لك املالبـس الداخلية 
الرسـالة تحمـل معـاٍن  كهديـة فـان 
مختلفـة . املالبس الداخلية قد تعرب عن 
عالقة مرحة حافلـة بالعالقة الحميمة 
املثـرية وهـي ترتبـط بثنائـي ال يمانع 
التواصـل الجسـدي ويشـعر بالراحـة 

الكاملة مع بعضهما البعض.
يف املقابل املالبس الداخلية قد إشـارة اىل 
الرشارة املفقودة يف العالقة. وعليه فان 
الرجل يظن  ان هديته يمكنها ان توضح 
لك ان هناك مشـكلة جدية يف عالقتكما 
الحميمة. لكن املعضلـة ان هكذا هدايا 
يف حـال كانـت العالقة الحميمـة فاترة 

نادراً ما تخدم هدفها.
الصورة رقم ٢

إن كان يقدم لك املجوهرات فهو يحاول 
إثـارة إعجابـك لكنهـا أيضـاً يمكنهـا 
اإلشـارة اىل امـر مختلـف كلياً. بشـكل 
عـام املجوهـرات تـدل عىل رجـل يريد 
يفاجئـك وحتـى جعلـك تشـعرين  ان 
بالصدمة بسـبب فخامـة الهدية ..هي 

أسـلوب مبالغ به كي يبلغـك بانه يظن 
بانك اروع امرأة يف العالم.

يف املقابـل الهدية هذه قد تكون محاولة 
لـرشاء الحـب مـا يـدل عـىل مشـاكل 
كانـت  حـال  يف  العالقـة.  يف  محتملـة 
عالقتك بـه تمر ببعض املشـاكل وبات 
يشـرتي لك املجوهرات مؤخراً، عىل غري 
عادته، فهو عىل االرجح يحاول التسـرت 
عـىل قيامه ببعض االمـور غري املقبولة 

كالخيانة .
الصورة رقم ٣

يف حال كان يقدم لك االزهار فهي هدية 
اللحظـة االخرية وهـذا يمكنه ان يكون 
امـراً ايجابيـاً أو سـلبياً. يف حـال كانت 
املناسـبة مهمة فان باقـة االزهار تدل 
عـىل عدم اكرتاث وقلـة تفكري بما عليه 
تقديمـه لك. لكن يف حـال كان يقدم لك 
االزهار من دون مناسـبة ويفاجئك بها 
بني حـني واخر فهـذا دليل عـىل عالقة 
رومانسية جميلة . هو يريد إبالغك بأنه 
يفكـر بك طـوال الوقت ويريد وبشـكل 

دائم التعبري عن حبه لك.

الصورة رقم ٤
إن كان يقـدم لـك االجهـزة االلكرتونية 
كهاتف ذكـي جديد أو جهـاز لوحي أو 
كمبيوتـر أو حتـى تلفزيـون فهذا دليل 
عـىل كونـه عمـيل. يف الواقـع العالقـة 
بينكما عملية وتقوم عىل مبدأ ان الهدايا 
يجـب ان تكـون من النوع الـذي يمكن 
االستفادة منه عىل املدى البعيد. لستما 
مـن النوع الرومانـيس بالتأكيد لكنكما 
واقعيني وتوقعاتكما منطقية. الواقعية 
حـني يتعلق االمـر بالحب ليـس باالمر 

السـيئ فعالً طاملا أنتما عـىل الصفحة 
نفسـها. لكـن يف حـال لـم تكونـا عىل 
الصفحـة نفسـها وهو مـا ينفك يقوم 
برشاء الهواتف لـك رغم معرفته انها ال 
تعجبـك فهو أناني اىل حـد ما ويظن ان 
ما يعجبه عليه ان يعجبك أيضاً..أي انه 

يعتربك إمتداداً لشخصيته ال أكثر.
الصورة رقم ٥

ان كان يقـدم االدوات املنزليـة سـواء 
االواني او االطباق او الغساالت أو غريها 
فهـو رجل غري رومانيس عـىل االطالق. 
الهدية هـذه مقبولة يف حال كانت املرأة 
قد طلبت وبكل وضوح غسـالة أو براداً  
لكـن يف حال لم تكـن قد طلبتهـا فهذا 
يعني انه سلك الطريق األسهل. العالقة 
هنـا قائمـة عـىل مبـدأ استسـهال كل 
يشء وعـدم بذل اي مجهـود. وبالتأكيد 
الرومانسـية بينكمـا يف حدهـا االدنـى 
الن رجلـك  ال يتمتـع بحـس ابداعي او 
انه ال يريـد تحفيز االبداع لديه النه بكل 

بساطة ال يكرتث.
الصورة رقم ٦

إن كانت الهدايـا عبارة عن رحلة ملكان 
ما فهـذا يعنـي انكمـا تملـكان عالقة 
جميلة قائمة عىل املغامرة واإلسـتمتاع 
بالحياة بشـكل دائم أو بني حني واخر. 
العالقة بينكما قوية وهو دائماً يسـعى 
لجعلهـا أكثـر متعـة وإثـارة. هـو من 
النـوع الذي يريـد أن يمنحك السـعادة 
أو يشـاهد روعة العالـم برفقتك. انتما 
ثنائي جميل ال يحاول إكتشـاف العالم 
معاً فحسب بل إكتشاف جوانب جديدة 
من شـخصيتكما معـاً. انتما من النوع 

الذي ينضج معاً.

الطبل بصـورة عامة يتم اسـتخدامه بالشـارع 
او بالسـاحة للتطبيل والـدگ واالحتفال وال يتم 
التطبيـل يف مكان مغلـق مثال داخـل الغرفة الن 
صوتـه قـوي ويسـبب رنـني وقـد يـؤذي االذان 
ويسـقط حاجيات معلقة بالبيـت اي املثل يريد 
ان يقول لو اليشء يستخدم عىل احسن حال واال 

بـال اي ال يوجـد داعي والبسـاط هنـا هي كلمة 
مستعارة للتبيان عىل عدم العزف يف مكان مغلق 
بل يعزف به امـام الناس وبالطرقات والشـارع 
والسـاحات لكي تتجمـع الناس حولـه وينترش 
الخرب او الحدث بني الناس .. اي يقال ملا ال يمكن 

سرته.

كان هنـاك فتـى يرتاد عىل رّسـام يعيش يف قرية صغرية جميلة بشـكل 
يومي ليقدم له يد املساعدة ألن الرّسام كان يعيش وحيداً يف تلك القرية.

املسـاعدة التـي يقدمهـا الفتـى كانت عبـارة عن جلـب الطعـام واملاء 
والقيـام باألعمال املنزلية، وكلما زار الفتى رّسـام القرية وجده منتصباً 
أمام اللوحة ويرسـم رسـومات بديعة ترسق األبصار من شـدة سحرها 

واتقانها.
اعتـاد الفتى قضاء السـاعات 
الطويلـة وهو يراقب الرّسـام 
كيـف يداعب اللوحة بفرشـاة 
الرسـم...ويف أحد األيام وبينما 
الرّسـام  يراقـب  الفتـى  كان 
كاملعتاد، انهار الرّسـام ووقع 
عـىل األرض مـن شـدة التعب 
واأللـم واالرهاق، هـرع الفتى 

لنجدة الرّسام...
الفتى: قلت لك مراراً يا سـيدي 
أن تريـح نفسـك مـن العمـل 

لفـرتة، فأنت ال تأخذ القسـط الوافر مـن الراحة هـذا إىل جانب إنجازك 
للكثري من اللوحات البديعة...فلماذا تعذب نفسك بالعمل كثرياً ؟

الرّسام: (مبتسماً وبعيون ذابلة) اليهم يا بني..أحب أن أتقن العمل الذي 
أقوم به فالجمال يبقى واأللم يزول.

¬bèj€a@ÍÏu@⁄á‰Ì@bfl@›j�€a

ÒbÓz‹€@Ÿjy@äaá‘fl@Ÿ‹‡«@kyc
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تعد أربعة أشـهر هي فرتة طويلة 
خاصة يف عالم التكنولوجيا، حيث 
تتغـري االتجاهات يف ملـح البرص، 
لكـن تطبيقات املراسـلة الفورية 
ليسـت اتجاًهـا جديـًدا وهذا هو 
السبب يف أن قفزة تطبيق تليجرام 
ليصبح التطبيق األكثـر تنزيًال يف 
العالـم هي قصـة حقيقيـة، وال 
يعني ذلك أن تليجرام كان تطبيًقا 
غري معروف ولكن بفضل واتسآب 
- والدور الذي لعبته الهند - أصبح 

التطبيق يف املركز األول.
حيث كشـف تقريـر جديد صادر 
عـن Sensor Tower أن تليجـرام 
تجـاوز TikTok ليصبح التطبيق 

األكثر تنزيًال يف العالم يف يناير.
يف يناير، شهد تليجرام 63 مليون 
عملية تثبيـت مما جعله التطبيق 
األكثـر تنزيـًال يف العالـم، وذكـر 
تقريـر Sensor Tower أن ”الدول 
التي لديها أكـرب عدد من عمليات 
تثبيت تليجرام كانت الهند بنسبة 
24 %، تليهـا إندونيسـيا بنسـبة 
%10“، وتـم تنزيل مـا يقرب من 

15 مليـون مرة من الهند وحدها، 
وهي نسـبة كبـرية، فيمـا اعتاد 
تليجـرام أن يكـون عـىل محيـط 
تطبيقـات املراسـلة، حيث يعتمد 
معظم األشـخاص عىل واتسـآب 
باعتبـاره وضع االتصـال املفضل 

لديهم. 
الخاصـة  األرقـام  إىل  وبالنظـر 
املاضيـة، كان  الثالثـة  باألشـهر 
أفضـل  ضمـن  دائًمـا  تليجـرام 
10 تطبيقـات تـم تنزيلهـا، ففي 
ديسـمرب 2020 ونوفمرب 2020 ، 
كان هو تاسـع أكثـر التطبيقات 
تنزيـًال يف العالـم، ومـن الغريـب 
أنـه يف نوفمرب، كان واتسـآب هو 
التطبيـق الذي تـم تنزيله مع 58 

مليون عملية تثبيت. 
ومـرة أخـرى ، %24 من تنزيالت 
واتـس آب جـاءت مـن الهند، ويف 
كل من أكتوبر وسـبتمرب 2020 ، 
كان تليجرام هو التطبيق العارش 
األكثـر تنزيًال يف العالم، بينما كان 
واتـس آب هو خامس تطبيق يتم 

تنزيله يف العالم يف يناير.

كشـف تقرير حديث عن أن تطبيق 
الرتاسـل الفـوري ”واتسـآب“ بـدأ 
يف طـرح دعـم ميـزة ” كتـم صوت 
مقاطـع الفيديو“ قبل مشـاركتها 
عرب التطبيـق، ووفًقا لتقرير صادر 
عـن WABetaInfo ، تـم طرح هذه 
امليزة ملستخدمي اإلصدار التجريبي 
مـن أندرويد للتطبيـق ومن املتوقع 
طرحها علًنا قريًبا. ووفًقا للتقرير، 
جديـًدا  تحديًثـا  واتسـآب  طـرح 
التجريبـي -  ملسـتخدمي اإلصـدار 
اإلصدار 2.21.3.13 - والذي يتضمن 
زرا يمكنه كتم صوت الفيديو، فيما 
ُتظهـر لقطـة الشاشـة الـواردة يف 
التقريـر أن هـذا التبديـل سـيظهر 

مع خيـارات التحريـر األخرى مثل 
التشـذيب وإضافة نص وملصقات 
واملزيد.وتـم ذكـر هـذه امليـزة ألول 
مـرة مـن WABetaInfo - املوقـع 
املتخصص عرب اإلنرتنت الذي يتتبع 
امليـزات والتغيـريات القادمـة عـىل 
التطبيـق اململـوك لـفيـس بوك- يف 
نوفمرب 2020 مع اإلصدار التجريبي 
مـن   Android 2.20.207.2 مـن 
التطبيـق عندمـا كانـت امليـزة قيد 
املسـتخمني  عـىل  التطوير.ويجـب 
مالحظة أنه عـىل الرغم من أنه تم 
اكتشاف امليزة ملستخدمي أندرويد، 

 iOS فمن املتوقع أن يتم نرشها عىل
وكذلك ملستخدمي الويب.

تحـاول إحدى بلدات يف والية ميسيسـيبي األمريكية إغراء سـكان جدد 
لالنتقـال إليها عرب تقديم حزمة مالية تصل قيمتها إىل 6100 دوالر لكل 
من ينتقل للعيش فيها.ونقل عن عمدة نانتشـيز، دان غيبسـون، قوله 

إّن الهـدف هو ”خلق حياة جديـدة يف املنطقة من خالل جذب العمال 
الذين لم يعد يعجبهم بريق املدن الكبرية ويفضلون اإلقامة هنا يف 

جوهرة املدينة“.يذكر أن هذه املدينة تعد أقدم مدينة عىل طول 
نهر املسيسـيبي وتشـتهر بمنازلها التاريخيـة حيث تضم 

أكثر مـن 1000 منزل مدرج يف السـجل الوطني لألماكن 
التاريخية ويبلغ عدد سكانها حوايل 15000 نسمة وهي 
أيضا وجهة لتناول الطعام، وقد تمت تسميتها ”عاصمة 

البسكويت يف العالم“.

كشف العلماء عن أن نموذًجا أولًيا ملنزل يعمل بالطاقة الشمسية تم 
بناؤه يف ويلز ينتج كهرباء بنسبة %30 أكثر مما يستهلكه عىل مدار 
عام، فيسحب املنزل 1112 كيلوواط ساعة من الطاقة من الشبكة، 
ولكنه يولد ما مجموعه 1،458 كيلو واط يف السـاعة نفسـها، مما 

يؤدي إىل فائض بنسبة %31 يتم إنتاجه بوسائل متجددة.
ويقـول الباحثـون إن هذا الفـرق السـنوي البالـغ 346 كيلو وات 
يف السـاعة يعـادل توفـري 179 كجـم (395 رطـًال) مـن انبعاثات 

الكربون.
كما أن SOLCER House الذي تبلغ تكلفته 120 ألف جنيه إسرتليني 
عبارة عن عقار منفصل مكون من ثالث غرف نوم تم بناؤه من قبل 

جامعة كارديف.
وتبلغ تكلفة املنزل الذي تبلغ مساحته 100 مرت مربع (1070 قدًما 
مربًعا) 1200 جنيه إسرتليني للمرت املربع، وتبلغ التكلفة اإلجمالية 

لبناء العقار 120ألف جنيه إسرتليني.
قال الباحثون إنه يف وقت تشييد املبنى قبل خمس سنوات، كان هذا 

مشابًها للمنازل التقليدية ذات الحجم املماثل املوجودة يف السوق. 
ويعـد النمـوذج األويل عبارة عن مسـكن مسـتقل، ولكن منشـئيه 
يتصورون أنه شـبه منفصل أو جزء من صف من املنازل إذا استمر 

طرح املنازل عىل نطاق واسع.
ويقع املنـزل يف مجمـع الصناعـة Cenin ‘Energy يف جنوب ويلز، 
ويستخدم كمرفق اختبار باإلضافة إىل كونه مشغوالً كمكتب بدوام 

كامل ومساحة اجتماعات.

بعد غياب طويل عن تقديم األغنيات، تستعد اإلعالمية والفنانة 
اللبنانيـة، رزان مغربي، إلطالق أغنيتها املنفـردة الجديدة والتي 

تتكتم عن تفاصيلها اىل حني إطالقها.
كمـا من املتوقع أن تكون األغنية مليئـة بالطاقة اإليجابية والحماس 

تماماً مثل ما اعتادت رزان عىل تقديم هذا النمط من األغاني .
وتعاونـت رزان يف هـذه األغنية املتوقع ان تكـون hit مع أحمد عبدلله 

وكريم سعيد.
وعّرب املتابعون عن سـعادتهم بهذه الخطـوة وتمنوا إصدار األغنية يف 

القريب العاجل.
يذكر أن رزان مغربي قدمت برنامج ”إغلب السـقا“ يف شهر رمضان 

املبارك 2020 مع املمثل املرصي أحمد السقا.

رزان مغربي تحضر 
ألغنية جديدة

يبدو أن الجلباب الشـعبي سـيكون مسيطراً 
عـىل أكثر من نجمة درامية بموسـم رمضان 
2021، حيـث بـدأت نيليل كريـم  تصوير أوىل 
مشاهدها ضمن مسلسلها الرمضاني الجديد 
”ضـد الكرس“ الذي تشـارك بـه يف الخريطة 
النسائية لدراما رمضان 2021، والعمل ينتمي 
للدراما الشـعبية حيث تجسد نيليل كريم من 
خالله شـخصية فتاة ُتدعى ”سلمى“ تعيش 
داخـل حارة شـعبية مـع أرستهـا يف منطقة 

روض الفرج.
 وخالل األحـداث، تصبح من األثرياء وتتزوج 
برجـل ”متعـدد العالقات“ ويجسـده محمد 
فـراج وتصبح حياتهـا مهددة دائماً بسـبب 
شـخصية  تظهـر  ولكـن  الزائـدة،  غريتهـا 
”مصطفـى درويش“ الذي يعـرف الكثري من 
ماضيها ويحاول أن يهددها بفضح أرسارها 

ليتزوج بشقيقتها وتجسدها تارا عماد.
واملسلسـل مـن تأليـف عمرو الـدايل وإخراج 
أحمـد خالـد، وسـيكون إهداًء لروح سـامي 
العـدل ويشـارك يف بطولتـه لقـاء الخمييس 

وهشام إسماعيل.

وبـدور غزال، تجسـد غادة عبـد الرازق 
ضمـن  أيضـاً  شـعبية  شـخصية 

الدرامـي  مسلسـلها  أحـداث 
الجديـد ”لحم غـزال“ الذي 

تصـّوره كامـًال يف لبنان 
للمرة األوىل.

واملسلسل يشارك 
بطولتـه  يف 

يـف  رش
مة  سـال
ومي سليم 

عامر  ووفاء 
إخـراج  ومـن 

محمد أسامة.
واألمر نفسـه بالنسبة 

إىل ياسمني عبد العزيز التي 
تقدم شـخصية شـعبية هذه 

املـرة من خالل شـخصية ”غزل“ 
التـي تجسـدها ضمـن أحـداث مسلسـلها 
الرمضانـي الجديد ”اليل مالـوش كبري“ أمام 
أحمـد العويض، يف أول تعـاون يجمعهما بعد 

زواجهما، ويجسد من خالله شخصية ”سيف 
خديوي“ وهو شخصية شعبية تشبه فتوات 
الحـارة ويقدم العديد من مشـاهد األكشـن 

ضمن األحداث.

النجمة شريين  أعلنت 
الوهـاب  عبـد 

حفلها  تأجيـل 
مـرسح  عـىل 
يف  املجـاز 
قة  ر لشـا ا
لحـني  بدبـي 
إشـعار آخـر، 

عـىل  حرصـا 
الجميـع  سـالمة 

فـريوس  تفيش  مـن 
كورونا.

وغردت شـريين عبد الوهاب، 
عرب حسـابها عىل تويرت، قائلة:“ تزامنا 
مع االجراءات و تدابري الصحة االحرتازية 
بدولة االمارات العربيـة املتحدة تم تأجيل 
حفل يوم ١٩ بالشارقة عىل مرسح املجاز 

اىل اشعار اخر ان شاء لله لقائنا قريب“.
وكانت الفنانة شـريين عبـد الوهاب طرحت 
أيًضـا يف اآلونـة األخرية، كليـب أغنية ”مرص 
أرض الجمـال“، مـن كلمـات أمـري طعيمة، 
ألحـان عمـرو مصطفى، توزيع أمري سـمري 

وإيهاب سـمري، هندسة صوتية 
محمد إسـماعيل، وقد هنأت 
املـرصي  الشـعب  فيهـا 
بالعام  العالـم  وشـعوب 
امليـالدي الجديـد، وقـد 
هدفـت األغنيـة أيًضـا 
يف  للسـياحة  للرتويـج 
بالتنسـيق  مرص، وذلك 
السـياحة  وزارة  مـع 

واآلثار
ومـن ناحية أخرى، كشـف 
امللحن محمد رحيم، عن تعاونه 
مع النجمة شـريين عبد الوهاب يف 
أغنية جديدة، تعود من خاللها للجمهور بعد 
غياب عن تقديم ألبومات وأغانى جديدة، منذ 
آخر أغانيها ”مـش قد الهوي“ والتي قدمتها 
أبريـل املايض، وهي مـن ألحان محمد رحيم، 
وكلمات الشـاعر محمـد الغنيمـي، وتوزيع 
املوسيقي أحمد إبراهيم، ونرش رحيم، صورة 
قديمة تجمعه مع شريين، عرب حسابه بموقع 
”إنسـتجرام“، مصحوبة بتعليق: ”انتظرونا 

قريًبا إن شاء الله“.

املمثلة، صفاء سلطان، تعرضت 
لصخـب إعالمـي كبـري يف الفرتة 
األخـرية بعـد ترصيحهـا حـول 
موافقتهـا عىل زواج القارصات.. 
ورشحت صفاء موقفها من األمر 
قائلـة: ”املوضوع ال يسـتحق أن 
يأخذ كل هذه الضجة التي أثارها 
مـن اهتمـام مواقـع ومحطات 
عربيـة، السـيما وأنـه عند طرح 
السـؤال عليها مـع رابعة الزيات 
تحدثت عن تجربة شخصية لدى 
زواجها بعمر الـ 18 عاما، حيث 
لـم يكن هناك وقتهـا قانون يعد 
أن مـن تتـزوج تحت هـذا العمر 

قارصا“.
وتابعـت صفـاء ”ال أتكلـم عـن 
نفـيس اآلن بل عـىل الكلمة التي 
فـرست بطريقـة خاطئـة وأنـا 
لم أقل هـذا الكالم أبـداً، وكالمي 
واضـح، قلـت أن كل بنـت تحت 
الــ 18 يف حال أحبـت أن تتزوج 

فلم ال، وهنا يأتي دور االم 
واالب أن يوعـوا بنتهم 

مؤهلـة  كانـت  ان 
زوجـة  لتكـون 

منـزل  وربـة 
وأم“.

لفتـت  و
ء  صفـا

سـلطان اىل انهـا ”ضـد العنـف 
الذي يمارس عىل النسـاء وزواج 
القـارصات دون عمر الــ 18 ”، 
وشددت عىل أن ”الفتاة بعمر15  
األوسـط  الـرشق  يف  خصوصـا 
تكـون واعيـة وتدرك مـا تريده، 
ويف حال أرادت أن تكمل دراستها 
سـتقوم بذلـك، ويف حـال أرادت 
تأسـيس أرسة بعمر 15 فلم ال ؟ 

ولكن تحت مراقبة أهلها“.
ووضحت صفاء قائلة: ” انا لست 
الذيـن ال  القـارصات  زواج  مـع 
يفهمون أين هي مصلحتهم وانا 
اسـتغرب من معظـم التعليقات 
التـي تلقيتهـا والتـي وصفتنـي 

بـ“املجرمة“.
وسـألت صفاء ”هل نحن مع أن 

تقيـم البنت القارص عالقات قبل 
الـزواج ويكون هـذا األمرعادًيا؟ 
هل هناك تفسـري لهـذه الحالة؟ 
وهـل نحـن مـع هـذا املوضوع 
ونشـجع عليه؟ ام يف حال أرادت 
البنت أن يكون لها حياة مستقلة 

وبحسب جميع األديان، هل نكون 
نقوم بأذيتها يف هذه الحالة.. ”ما 
قلتـه هو عـن تجربة شـخصية 
يل، وأنـا طلبت أن أكمـل تعليمي 
وعندمـا لم اسـتطع االسـتمرار 
بزواجي، قدرت ان أؤسـس كيانا 

لنفيس“.
مـن  ”مصدومـة  وأضافـت  
التعليقات وأصفهـا بـ“الغبية“ 
ألن هنـاك من لـم يتابع الحديث 
الـذي قلتـه وجزمـوا بأنني  مع 
زواج القـارصات، وهنـاك يشء 
غريب وعجيب ولسـت انسـانة 
جاهلـة وانـا متعلمـة ومثقفة 
ولـدي بنـت بعمر 20 وتسـتمر 
يف  الـزواج  تريـد  وال  بتعليمهـا 

الوقت الحايل“.

الفنانـة اإلماراتيـة، بلقيـس، 
احتفلت بوصـول فيديو كليب 
”حالـة  الجديـدة  أغنيتهـا 
جديدة“ ملليون مشـاهدة“ بعد 

أيام قليلة من طرحها.
ونـرشت بلقيس مقطع فيديو 
انسـتغرام،  عـرب حسـابها يف 
ظهرت فيه مـع مخرج العمل 
وهمـا  الحسـيني  حسـام 
يرقصـان ويضحـكان وكأنها 
أرادت أن توجه رسالة لكل من 
انتقـد األغنية وعلقـت قائلة: 
”مليون مشاهدة حالة جديدة، 

أنا واملخرج محتفلني“.
بعـد  جـاء  بلقيـس  نجـاح 
حملة رشسـة مـن االنتقادات 
التـي طالتهـا بسـبب األغنية 
رواد  اتهمهـا  فقـد  الجديـدة، 
التواصـل االجتماعي بالتقليد, 
ولكـن بلقيس اعتـربت يف أحد 

اللقـاءات أنها تتعرض لهجوم 
متعمد للتأثري يف نجاح األغنية 

الجديدة.
ويف هـذه األغنيـة التـي تحمل 

كلمـات سـعد املسـلم وألحان 
عبـد العزيـز الويـس، أطلـت 
بلقيس بحلة جديـدة وخيالية 
برصياً وموسيقياً بعيداً عن أي 

تقليديـة، كما شـاركها الغناء 
دي كوين. 

ألبومها  كما احتفلت بإطـالق 
الجديـد مـع جمهورهـا وأهل 
الصحافـة مـن خـالل مؤتمر 
بتقنيـة  افـرتايض  صحـايف 
التطبيقـات  أحـد  عـرب   3D

اإللكرتونية.
لـن  أنهـا  بلقيـس  ورصحـت 
تطـرح أغانـي األلبـوم دفعة 
واحـدة بـل سـتطرحها تباعاً 
حتى تأخـذ كل أغنية حقها يف 
االسـتماع واملتابعة واالهتمام 

بني الناس.
ويأتي هذا األلبوم بالتزامن مع 
احتفال النجمة بالعام العارش 
لدخولها عالم الفن، من املقرر 
أن تقدم مجموعة من الرسائل 
يف  واإلنسـانية  االجتماعيـة 

أغنياتها املصورة.

 تتعـاون الفنانـة اللبنانيـة ليـال 
عبود مع املخرجـة اللبنانية رنديل 
قديح يف تصوير فيديو كليب أغنية 
”أسمر“، وهي من كلمات الدكتور 
ميشـال جحـا وألحـان جوزيـف 

جحا.
وأوضحت عبـود أن فكـرة عملها 
املصـور الجديـد سـتكون فريـدة 
من نوعها، متجـددة يف مضمونها 
العـام، وقالـت: ”كما هـي العادة 
أكـره التكرار، لـذا بحثت عن نقلة 
نوعيـة أراهـن عليها وعـىل تقدير 

الناس لها.
وأشـارت اىل أن التعاون مع امللحن 

سـوف  جحـا  جوزيـف  اللبنانـي 
يشمل ألبوماً غنائياً كامالً، وهناك 
تعاون مع عدد كبري من الشـعراء، 
منهم الدكتور ميشال جحا وأحمد 
شـتا من مرص، وعبـري القهوجي 

من اململكة العربية السعودية.
وإعتـربت ليـال أن مـا تقـوم بـه 
كخطـوة فنيـة مـن هـذا النـوع 
مغامرة يف هـذا التوقيت بالتحديد، 
يف ظـل التحديـات الكثـرية التـي 
يشـهدها لبنـان والعالـم بأرسه، 
وقالت: ”:لم اتـردد يف خوض هذه 
املغامرة ربما النني مؤمنة بنفيس 
و باملبدعـني الذين أتعـاون معهم 

الكنـز  االخريـن، وهـم  وبمحبـة 
الحقيقي يف مسريتي الفنية“.
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لـم يجب أحٌد، بمن يف ذلك عميد األدب العربي طه حسـني، عىل سـؤال 

عنرتة بن شـداد ”هل غادر الشعراء من مرتدم“.. العميد تجاهل عنرتة 

”يف الشـعر الجاهـيل“.. لكن بقي سـؤاله باحثا عن جـواب.. والجواب 

عندي ال عند العميد.. الشعراء لم يغادروا ولن يغادروا حتى ولو تبعهم 

كل الغاويـن عىل مر التاريخ.. لبيد بن ربيعـة العامري تجاهله العميد 

هو اآلخر، فبقي يبحث عن ترجمان يسعفه بعد أن فقد حاسة السمع 

بعد بلوغه الثمانني.. لو كان فقد الشـم لتربأت ووهان من دم الخفاش 

ناقل كورونا.  

 إمـرؤ القيس، أمري شـعراء الجاهليـة، بقي واقفا عنـد اإلطالل يبكي 

”ذكـرى حبيب ومنزل“، بعد أن تجاهله صديقـه القيرص بمنحه ملكا 

فمـات يف طريق العودة بعد أن تكفل صديقه هذه املرة بالبكاء.. طرفة 

بـن العبد الذي لم يكـن يعرف ”يفك الخط“ بقي حلمـه ”يلوح كباقي 

الوشـم يف ظاهـر اليد“ عند الحـدود الجغرافية للعشـرية التي تحامته 

مثـل ”البعري املعبد“.. النابغة الذبياني هـام يف املتجردة زوجة النعمان 

بـن املنذر.. فلدى خروجها مـن الحمام حيث ال بانيو وال شـاور آنذاك 

”سقط النصيف“ من عىل جسمها املبلل باملاء.. فتبلل النعمان من قمة 

رأسه حتى أخمص قدميه لهول ما رأى.. ربما يكون اكتفى ببيت واحد 

”سـقط النصيـف ولم ترد إسـقاطه .. فتناولته وإتقتنـا باليد“.. لكن 

الرواة فيما بعد، وعىل رأسهم حماد الراوية، عملوا األفاعيل فنحلوا عنه 

قصيدة متهتكة يصف فيها املتجردة عارية معرية.. الحطيئة لم يغادر 

وجهه الذي رآه منعكسا يف البرئ، فاكتشف إنه قبيح فهجى نفسه قائال 

”أرى يل وجها شـّوه الله خلقه .. فقبح  من وجه وقبّح حامله“.. عمر 

بن أبي ربيعة بقي حائرا بني األخوات الثالث بدءا من الكربى التي قالت 

”أتعرفن الفتى“ اىل الصغرى التي قالت ”وهل يخفى القمر“.

ربما وحدهم السـليك بن السـلكة والشـنفرى، ومن معهـم من رهط 

الصعاليـك حتى زمننا  الحـارض حيث عبد األمري الحصريي وجان دمو 

ونصيف النارصي، غادروا نمطية ما عليه املجتمع من ثوابت.. الشنفرى 

مـال اىل مـا عّده أقوام أفضل مـن البرش ” يف األرض منـأى للكريم عن 

األذى .. وفيهـا ملن رام القـىل متعزل“.. وبينما ال يزال نصيف النارصي 

يعمل زباال يف السـويد تنتظره كل مساء الشـفيعة بحلة جديدة,. فلقد 

غـادر جان دمـو وتركنا حائرين يف قصيدة من عنـوان فقط .. هل هو 

”الجلـد الذي سـافر يف القطـار ونيس أن يقـول للربوفيسـور نعم“ أم 

”الفيلسوف“.

لم يكن شـعراء الواحدة أفضل حاال من سـابقيهم أو الحقيهم.. فابن 

زريـق البغدادي حني هّم باملغادرة تذكـر أن له يف كرخ بغداد قمرا ”من 

فلـك األزرار مطلعـه“. أما مالك بـن الريب، فحني شـد رحاله غازيا يف 

جيش إبن  عثمان تذكر ”وادي الغضا“ لكي يزجي ”القالص النواجيا“.. 

الرحلة توقفت يف منتصف املسـافة بعد أن لدغته  األفعى، فراح يسابق 

السـم يف رثاء نفسـه.. لم تسـعفه الذكريات.. وحني بحث عمن يبكي 

عليه لم يجد  ”سـوى السـيف والرمـح الردينـي“.. يف اللحظة الفارقة 

بني املوت وما تبقى من الحياة أسـدل الستار عىل نفسه ببيت نادر من 

عيـون الشـعر ”يقولون ال تبعد وهـم يدفنوني .. وأين مـكان البعد اإل 

مكانيا“.. هنا توقفت الرحلة تماما.. رسى سـم  الحية يف الجسد امليت 

باعثا فيه عشبة الخلود.. كان كلكامش سبقه يف البحث عنها.               
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نيللي كريم وغادة عبد الرازق وياسمين 
عبد العزيز نساء الحارات الشعبية

شيرين عبد الوهاب تعلن تأجيل حفلها 
في دبي 

صفاء سلطان تتعرض لصخب إعالمي كبير

بلقيس تحتفل بوصول أغنية ”حالة جديدة“ إلى مليون مشاهدة 

ليال عبود تتعاون مع رندلي قديح في كليب ”أسمر“
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