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بغداد/ الزوراء:
وصل وزيـر الداخلية، عثمـان الغانمي، امس 
األحد، إىل اململكة العربية السـعودية عىل رأس 
وفد رفيع املستوى.وقال املكتب اإلعالمي لوزير 

الداخليـة يف بيـان مقتضب تلقتـه ”الزوراء“: 
إن ”وزيـر الداخلية عثمـان الغانمي وصل اىل 
اململكة العربية السعودية عىل رأس وفد رفيع 

املستوى ضم عدداً من قادة الوزارة“.

بغداد/ الزوراء:
وصل وفـد الفاتيكان، امس االحـد، اىل املدينة 
القديمة يف النجف، والتقى مكتب املرجع الديني 
االعىل السيد عيل السيسـتاني.وقال مصدر يف 
املحافظة: إن وفـد الفاتيكان، وصل امس، اىل 
املدينة القديمة يف النجف، والتقى مكتب السيد 
السيسـتاني لالطالع عىل االستعدادات تمهيدا 
لزيارة البابا.ويف وقت سـابق، وصل وفد دولة 
الفاتيـكان، امس االحد، اىل العـراق ووصل اىل 
محافظتي ذي قـار والنجـف االرشف تمهيدا 

لزيارة البابا فرانسـييس للعراق يف اذار املقبل.
وذكـرت مصـادر محليـة: ان الوفـد وصل إىل  
محافظة ذي قار تمهيداً لزيارة البابا اىل مدينة 
أور شـهر آذار املقبل، حيث قـام الوفد بزيارة 
مدينة اور التاريخية، وتحديدا املنطقة القريبة 
مـن منزل النبـي ابراهيم الخليـل (ع).  الفتة 
اىل أن“محافـظ ذي قار  ناظـم الوائيل، وقائد 
عمليات سـومر الـواء الركن عماد السـيالوي 
واملطران حبيب النوفيل، كانوا يف استقبال وفد 

بابا الفاتيكان“.

بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة الرتبية، امـس األحد، حرصها 
عىل إجراء امتحانات نصف السنة وبالدوام 
الحضـوري، فيمـا أشـارت إىل أن التعليـم 
اإللكرتونـي ال يمكـن أن يكـون بديالً عن 
الحضوري.وقـال املتحدث باسـم الوزارة، 
حيدر فاروق، يف ترصيح صحفي: إنه ”منذ 
بدايـة العام الدرايس الحـايل واجهت وزارة 
الرتبيـة مشـكالت عـدة، منها اللجـوء اىل 
التعليم االلكرتوني استجابة ملقررات خلية 
االزمة، الفتاً إىل أن ”التعليم داخل الصف ال 
يمكن تعويضه بأية وسيلة أخرى“.وأضاف 
فـاروق أن ”املعلـم أو املـدرس تقـع عـىل 
عاتقهم مسؤولية وضع الدروس وطريقة 

التدريس يف املنصات االلكرتونية“، مبيناً أن 
”الوزارة كان لها أن تقيم الوضع االلكرتوني 
مـن خـالل امتحانـات نصف السـنة كون 
التعليم االلكرتوني أصبح رشيكا اساسـيا 
للتعليم يف املدارس واملعاهد“.وأشـار إىل أن 
”الـوزارة حريصة عـىل إجـراء امتحانات 
نصف السـنة وأن يكون الـدوام حضورياً، 
من أجـل تقييم الوضع االلكرتوني وكيفية 
اسـتجابة الطلبة والتالميذ لـه“، مؤكداً أن 
”البـالد تمر اليوم بوضع اسـتثنائي يتمثل 
بتفـيش فريوس خطري يتطلـب عدم وجود 
تجمعـات ودوام حضوري“.وختـم فاروق 
أن ”عىل الجميع التكاتف والتعاون لتجاوز 

املرحلة االستثنائية الراهنة“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أكد مستشـار األمن القومي األمريكي، جيك 
مسـتعدة  املتحـدة  الواليـات  أن  سـاليفان، 
للعـودة إىل االلتـزام باالتفاق حـول برنامج 
إيران النووي حال استئناف طهران امتثالها 

للصفقة.وقال ساليفان، يف مقابلة مع شبكة  
”CNN: ”مـا قلنـاه مـرارا هـو أن الواليـات 
املتحدة مسـتعدة للعـودة إىل التزامها يف حال 

عادت إيران إىل االمتثال لرشوط الصفقة“.

مقديشو/ متابعة الزوراء: 
تسـود الصومال حالة من االحتقان 
بـني  خالفـات  نتيجـة  السـيايس، 
جهـة،  مـن  املركزيـة  الحكومـة 
ورؤسـاء األقاليـم واملعارضـة مـن 
جهة أخرى، حـول بعض التفاصيل 
املتعلقـة بآليـة إجـراء االنتخابات، 

أدت إىل تأجيلهـا أكثر من مرة، دون 
تحديد موعـد واضح لهـا رغم عقد 
عـدة جـوالت حواريـة كان آخرهـا 
تلـك  الجاري.وأبـرز  الشـهر  أوائـل 
الخالفـات مـا يتعلق بآلية تشـكيل 
اللجـان االنتخابيـة واملرشفـني عىل 
تلك اللجـان ودور رجـال األمن بها، 

املعارضـة بإبعادهم  والذين تطالب 
يقتـرص  وأن  اللجـان  عـن  تمامـا 
التأمـني فقـط مـن  دورهـم عـىل 
الخارج.من جهتهـا، أعربت جامعة 
الدول العربية، عن قلقها البالغ إزاء 
تصاعد أعمـال العنـف يف العاصمة 
الصومالية مقديشو وسط استمرار 

الخالفات حـول بعض القضايا ذات 
العالقة بعقـد االنتخابـات الوطنية 
يف البالد.وأكـدت التزامها بمسـاندة 
إيجـاد  إىل  الراميـة  الجهـود  كافـة 
حـل توافقـي صومايل لهـذا الوضع 
بما يعـزز من أمن واسـتقرار البالد 
ويلبي طموحات الشـعب الصومايل.

كما أعرب رئيـس مفوضية االتحاد 
اإلفريقـي، موىس فكـي محمد، عن 
بالغ القلق إزاء تدهور الوضع األمني 
والسيايس يف الصومال، مما يعرض 
للخطر كل املكاسب التي تحققت يف 

الصومال يف العقد املايض.

بغداد/ الزوراء:
اعلن وزيـر الصحـة والبيئة، حسـن التميمي، 
مبـارشة الفـرق الصحية اليـوم االثنني بفرض 
غرامات عىل  املخالفني للرشوط الوقائية، وفيما 
ان زيادة االصابات بكورونـا تنذر بالخطر، اكد 
املتحدث باسـم وزارة الصحة ان وزارته ستلجأ 
لتخفيف اإلجراءات يف حال تحسن املوقف الوبائي 
خالل أسبوعني.وقال التميمي يف مؤتمر صحفي 

تابعته «الزوراء»: ان «هناك زيادة بنسبة التزام 
املواطنـني يف ارتـداء الكمامة»، مؤكدا تسـجيل 
زيـادة بعـدد الدخـول للمستشـفيات واملرىض 
الراقدين بعد دخول السـاللة الجديدة».واضاف 
التميمي أن» الزيادة املسـجلة تنـذر بالخطر». 
مشريا اىل أن» الفرق الصحية ستبدأ اليوم االثنني 
بتطبيق تعليمات اللجنة العليا بفرض الغرامات 
عىل املخالفني».وتابـع أن» الزيادة يف اإلصابات 

سـتؤدي إىل مشـكالت كبرية يف النظام الصحي 
العراقي»، مبينا أن» الـوزارة تمتلك اإلمكانيات 
وتوفـري  التشـخيص  عمليـات  عـىل  والقـدرة 
العالج».ودعـا  التميمـي اىل «رضورة مراجعـة 
املواطنني املؤسسات الصحية يف حال ظهور اي 
اعراض لفـريوس كورونا، وااللتـزام بتعليمات 
وزارة الصحـة والبيئة وتوعية املواطنني بارتداء 
الكمامة والتباعد االجتماعي».وشدد عىل «ابالغ 

املواطنـني بأن هنـاك مراكـز متخصصة لعالج 
حـاالت كورونا غـري املستشـفيات العامة».اىل 
ذلـك، أكـدت وزارة الصحة والبيئة أنها سـتلجأ 
لتخفيـف اإلجـراءات يف حـال تحسـن املوقـف 
الوبائي خالل أسـبوعني، فيما أشادت بااللتزام 
بإجـراءات الوقاية من فـريوس كورونا وحظر 

التجوال.

الزوراء/ يوسف سلمان:
اليـزال اقـرار قانون املوازنـة العامة 
يشغل اروقـة االوساط النيابية التي 
تبحـث عـن موعـد مرتقب لجلسـة 
تتواصل  النهائـي، فيمـا  التصويـت 
اقليـم  حكومـة  وفـد  اجتماعـات 
كردسـتان برئاسـة قوبـاد طالباني 

مع ممثيل الكتل السياسيـة واعضاء 
اللجنة املالية النيابية، لالتفاق بشأن 
حصــة االقليـم يف املوازنـة العامـة 
.واكـدت لجنة االقتصاد واالسـتثمار 
النيابية ان رئاسـة الربملـان هي من 
التصويـت  جلسـة  موعـد  سـتحدد 
النهائي عىل مـرشوع قانون املوازنة 

.وقالـت   ٢٠٢١ االتحاديـة  العامـة 
عضـو اللجنـة، النائـب ندى شـاكر 
«وفـد  ان  لـ»الـزوراء»:  جـودت، 
اإلقليـم مازال يف بغداد يجري لقاءات 
عديـدة ألجـل تذليل العقبات بشـأن 
حصـة اإلقليـم والخالف حـول آلية 
تصدير نفـط اإلقليم وايرادات املنافذ 

الحدوديـة والرضائب .واضافت ان « 
رئاسـة مجلس النواب هي من تحدد 
موعد جلسـة التصويت النهائي عىل 
مرشوع قانـون املوازنة العامة ، بعد 
انتهـاء اجتماعـات اعضـاء اللجنـة 
النيابيـة يف دار الضيافـة «.  املاليـة 
مبينـة ان « اللجنـة املاليـة عندمـا 

باالتفـاق عـىل  تنهـي اجتماعاتهـا 
حصة االقليم، ستتم صياغة املسودة 
النهائيـة بتعديالتها االخرية وتسـلم 
اىل رئاسـة الربملان وتعرض عىل قادة 
الكتل السياسـية ليتـم تحديد موعد 

جلسة التصويت قريبـا «.
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بغداد/  متابعة الزوراء:
تعثر برشـلونة يف ملعبه بشـكل مفاجـئ بتعادله 
مـع ضيفـه قـادش (1-1)، امس األحـد، يف إطار 
منافسـات الجولة الــ24 من الدوري اإلسـباني، 
فيما حسـم انرت ميالن ديربـي الغضب بتغلبه عىل 
اييس ميـالن بثالثة اهـداف نظيفة.وتقدم الفريق 
الكتالوني بهدف عرب األرجنتيني ليونيل مييس من 
ركلة جزاء يف الدقيقة 32، فيما عادل قادش النتيجة 
بذات الطريقة بهدف سـجله أليكـس فرينانديز يف 
الدقيقـة 89.بهـذه النتيجة، عزز البارسـا تواجده 
يف املركـز الثالث بوصوله للنقطـة 47، فيما وصل 

رصيـد قـادش إىل 25 نقطـة ارتقـى بهـا للمركز 
الـ14.ويف مبـاراة اخرى، حقق إنرت فـوًزا عريًضا 
عـىل حسـاب غريمـه ميـالن، بثالثيـة نظيفة، يف 
املباراة التي جمعتهما بملعب سان سريو، يف إطار 
منافسـات الجولة 23 من الـدوري اإليطايل.وأحرز 
الوتـارو مارتينيز الهدفـني األول والثاني بالدقائق 
5 و57، بينما سـجل روميلو لوكاكو الهدف الثالث 
بالدقيقـة 66.وبهذه النتيجة، واصـل إنرت تصدره 
جدول ترتيب الكالتشيو منفرًدا برصيد 53 نقطة، 
بفـارق 4 نقـاط كاملة عن أقـرب مالحقيه ميالن 

الذي تجمد رصيده عند 49 نقطة.

بغداد/  متابعة الزوراء:
تجددت املواجهات يف برشـلونة، مساء السبت، 
بني الرشطة وآالف املحتجني عىل سـجن مغني 
راب كاتالونـي، لليلـة الخامسـة عـىل التوايل.

وأفـادت وكالة ”فرانس 24“، فجر امس األحد، 
بـأن التظاهرات قد بـدأت الثالثاء بعـد إيقاف 
بابلـو هاسـل (32 عاما) وسـجنه، إثـر إدانته 
بالسـجن لتسـعة أشـهر عىل خلفية تدوينات 
اعُتِرب أن فيها إهانة للمؤسسة امللكّية والرشطة 
وتمجيدا لإلرهاب.وانترشت الرشطة اإلسبانية 
بأعداد كبرية، مساء السبت، يف شوارع برشلونة 
والعاصمة مدريد، ملحاولة منع حوادث العنف، 

فيمـا اندلعـت املواجهـات مـع محاولـة آالف 
املحتجـني التقدم باتجاه املقـر العام للرشطة.
وألقـى املتظاهرون زجاجات ومفرقعات نارية 
باتجـاه عنـارص الرشطـة وأقامـوا متاريـس 
أرضموا فيها النار، فيما حّطم بعض املحتجني 
واجهات محال يف شـارع ”باسيج دي غراسيا“ 
التجـاري يف برشـلونة، ونهبـوا محـال ثيـاب 
فاخرة.كمـا هاجمـوا مبنى بورصة برشـلونة 
وأرضموا النـار يف عدة دراجـات نارية. وقالت 
رشطـة اإلقليم إن تسـعة أشـخاص اعتقلوا يف 

احتجاجات كاتالونيا، بينهم ستة يف برشلونة.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـف الناطـق باسـم القائـد العام 
للقوات املسـلحة، اللواء يحيى رسول، 
عن وضع آلية بشأن مراجعة املواطنني 
للدوائـر الخدميـة خالل ايـام الحظر 
الجزئي ملنع اكتظاظ املراجعني، وفيما 
اكد عـىل رضورة تشـديد االجـراءات 
الوقائية واالمنية يف املناطق الشـعبية 
ملنـع تفيش الوبـاء، دعـا املواطنني اىل 
التعاون مع االجهزة االمنية يف تطبيق 
قرارات اللجنة العليا للصحة والسالمة 

الوطنية.
حديـث  يف  رسـول  اللـواء  وقـال 
لـ“الزوراء“: انه تم وضع آلية لكيفية 
منـع حصـول تجمعـات واكتظاظ يف 
الدوائر الخدمية التي تشـهد مراجعني 
كدوائر املرور واالحوال املدنية وغريها 
خـالل ايام الحظر الجزئـي. مبينا: ان 
هذه اآللية قد تكـون من خالل تحديد 
عدد االشخاص الذين يراجعون الدائرة 
ومـن لـه االولويـة بذلـك بالدخول اىل 
الدائـرة مع االلتزام بارتـداء الكمامة.
وتابع: انـه يجب عـىل املواطنني عدم 
مراجعة دوائر الدولة إال لوجود اهمية 
بذلـك، ففـي حـال ال توجـد اهمية يف 
املراجعـة فعليهم تأجيلها اىل اشـعار 
اخر ملنـع تفيش الوباء.واشـار اىل: ان 
املسـؤولية اليـوم تضامنيـة وتتطلب 

تعـاون وتكاتـف الجميع سـواء كان 
مواطنـا او اعالميـا او مسـؤوال مـن 
اجل انجـاح الخطة الوقائيـة. مؤكدا 
تـم تحديد املشـكلة يف رسعة انتشـار 
الوبـاء حيث يكون مـن خالل املناطق 
الشـعبية لعـدم وجـود التـزام فعـيل 

باالجـراءات الوقائيـة كمـا لوحظ يف 
االجراءات السـابقة.واضاف: سيكون 
هناك تشـديد باالجـراءات الوقائية يف 
املناطق الشـعبية باالضافة اىل الطرق 
الرئيسـية، وهذا يتطلب وجود تعاون 
بني املواطن واالجهزة االمنية والكوادر 

وزارة  اجـراءات  لتطبيـق  الطبيـة 
الصحـة. الفتـا اىل: ان املواطـن اليوم 
هو رشيـك اسـايس يف تحقيـق االمن 
وهو اآلن ايضا رشيك اسايس ومهم يف 
تطبيق اجراءات وزارة الصحة والبيئة 
والسـالمة  للصحـة  العليـا  واللجنـة 

الوطنية.وبـني: ان الجميـع مطالـب 
العليـا  اللجنـة  بتعليمـات  بااللتـزام 
للصحة والسالمة الوطنية. مؤكدا: ان 
الحظر يمكن تمديده يف حال استمرار 
تسـجيل زيادة يف إصابات كورونا.ويف 
وقـت سـابق، أكـدت وزارة الداخليـة 
املاسـكة  للقـوة  توجيهـات  اصـدار 
لألرض بمنع التجمعات البرشية.وقال 
املتحدث باسـم الداخليـة، اللواء خالد 
املحنا: إن“ القطعات االمنية ستكون يف 
الطرق الرئيسة وستبلغ القوة املاسكة 
والدوريات ملنع التجمعات البرشية أيا 
كانت نوعيتها وسـيتم اتخاذ إجراءات 
املخالفني“.وأضـاف  بحـق  قانونيـة 
تشـهد  التـي  الفرعيـة  ”الطـرق  أن 
زخمـا ايضـاً ستشـمل بالقطع“.ويف 
وقـت سـابق، أعلنت قيـادة العمليات 
املشـرتكة التزامهـا التـام بتوقيتـات 
حظـر التجوال وتطبيـق اوامره، فيما 
اكـدت وزارة الداخلية السـماح ببقاء 
لنقـل  مفتوحـة  الخارجيـة  الطـرق 
املواد الغذائية.واصـدرت اللجنة العليا 
للصحـة والسـالمة الوطنيـة حزمـة 
اجراءات جديدة ملواجهة وباء كورونا، 
حيث تضمنت االجراءات حظرا شامال 
لثالثة ايـام وبقية االيام يكون جزئيا، 
فيما قـررت تغريم املخالفـني الرتداء 

الكمامة بـ 25 الف دينار.
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بغداد/ الزوراء:
الدفاع  وزير  بتكليف  حكومي  مصدر  أفاد 
لرئيس  عسكري  مستشار  بمنصب  السابق 
 : املصدر  الكاظمي.وقال  مصطفى  الوزراء 
عرفان  السابق،  الدفاع  وزير  تكليف  «تم  إنه 
الوزراء،  لرئيس  عسكرياً  مستشاراً  الحيايل، 
مصطفى  املسلحة  للقوات  العام  القائد 
الكاظمي».وشغل الحيايل منصب وزير الدفاع 
يف حكومة رئيس الوزراء االسبق حيدر العبادي 

.(٢٠١٤ – ٢٠١٨)

@aäbìnèfl@Ô€bÓ®a@Êbœã«
@Ô‡√bÿ‹€@bÌãÿè«

@ÚÌÜÏ»è€a@∂g@›óÌ@ÚÓ‹Çaá€a@ãÌåÎ
ÚÓ8ä@ÒäbÌå@¿

@Ú∫á‘€a@Ú‰Ìáæa@∂g@›óÌ@ÊbÿÓmb–€a@áœÎ
Ô„bnèÓè€a@knÿfl@Ô‘n‹ÌÎ@—v‰€a@¿

êÓè„aãœ@bibj€a@ÒäbÌç€@aáÓË∏

@Âÿ∫@¸@Ô„Î6ÿ€�a@·Ó‹»n€a@ZÚÓi6€a
äÏõ®a@Â«@˝Ìái@ÊÏÿÌ@Êc
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@∂g@ÒÜÏ»‹€@b†ãí@…õm@Â�‰íaÎ
Ô„aãÌ�a@ÎÏ‰€a@÷b–m¸a

@Ê˝Ófl@ãË‘Ì@6„gÎ@ïÜb”@‚bflc@ãr»nÌ@Ú„Ï‹íãi
kõÃ€a@ÔiãÌÜ@¿@ÚÓq˝ri

@µi@pbËuaÏæa@Üá§@NNÚèflb©a@Ú‹Ó‹€
bÓ„bjég@¿@Ú†ãì€aÎ@µvn´

b–€c@668@Ä€a@êfl˝m@pbibñ¸aÎ@a7j◊@b«b–mäa@›vèm@÷aã»€a@¿@b„ÎäÏ◊@pbÓœÎ
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 @µ–√Ïæa@kmaÎä@›ÌÏ‡ni@ÈuÏm@ÚÓ€bæa
¬bjí@ãËì€

@5◊di@�bÓæb«@êflb©aÎ@bÓiã«@Ô„br€a@÷aã»€a
2021@‚b»€@ÚÓ�–‰€a@pbÓ†bÓny¸a

بغداد/ الزوراء:
وجهت وزارة املالية ، امس االحد، اطالق 
تمويـل رواتب الـوزارات والجهات غري 
املرتبطـة بوزارة لشـهر شـباط الحايل 
.وذكـر املكتـب االعالمـي للمـرصف يف 

بيان تلقته «الزوراء»: إن «وزارة املالية 
باسـتئناف  املحاسـبة  دائـرة  وجهـت 
العمل ابتـداًء من اليـوم االثنني لغرض 
اطـالق تمويـل رواتب موظفـي الدولة 

لشهر شباط».

بغداد/ الزوراء:
احتـل العـراق املركـز الخامـس عاملياً 
والثانـي عربيـاً مـن حيث أكثـر الدول 
امتـالكاً الحتياطي النفـط لعام ٢٠٢١ 

حسب مٔوسسة تصنيف GFP العاملية.
وذكـرت املؤسسـة يف تقريـر لهـا لعام 
٢٠٢١، اطلعـت عليهـا ”الـزوراء“: أن 
”احتياطـي العـراق مـن النفـط الخام 
بلغ ١٤٨ ملياراً و٨٠٠ ألف برميل، وهو 
بذلك يحتل املرتبة الخامسـة عامليا بعد 
كل من فنزويال التي احتلت املرتبة االٔوىل 
وبمقدار ٣٠٢ مليار، و٣٠٠ مليون برميل 
من اصـل ٩٢ دولة تمتلـك احتياطيات 
نفطية، تلتها السـعودية ثانيا وبمقدار 
٢٦٦ ملياراً و٢٠٠ مليـون برميل، ومن 

ثم تأتـي كندا باملرتبـة الثالثة وبمقدار 
١٧٠ مليـاراً و٥٠٠ مليون برميل، تليها 
باملرتبـة الرابعـة ايران وبمقـدار ١٥٧ 
ملياراً و٢٠٠ مليـون برميل“.وأضافت 
أن ” العـراق احتل املرتبـة الثانية عربياً 
بعد السـعودية كأكرب احتياطي للنفط، 
لتأتي الكويت ثالثاً عربياً وبمقدار ١٠١ 
مليار و٥٠٠ مليون برميل، ومن ثم تأتي 
االمارات العربية املتحدة رابعا بواقع ٩٧ 
مليـاراً و٨٠٠ مليون برميل“.وأشـارت 
إىل أن ”إثيوبيـا كانت أقل الدول امتالكا 
النفطيـة حيـث بلغـت  لالحتياطيـات 
احتياطياتها ٤٢٨ ألف برميل تسـبقها 
املغرب ٦٨٤ ألف برميل، تسبقها االردن 

بمليون برميل“. 

@bË‘‹”@Â«@lã»m@ÚÓiã»€a@Ú»flbßaÎ@b‡‹ƒfl@b‘–„@Ü˝j€a@›ÇáÌ@ÔébÓé@Êb‘nya@NN@fibflÏó€a
Úöäb»æaÎ@·Ó€b”˛a@ıbé˙äÎ@ÚflÏÿ®a@µi@pbœ˝Ç@á»i

بغداد/ الزوراء:
نفت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، امس االحد، تخصيص أي مبالغ او منح 
مالية للمترضرين من الحظر الصحي حاليا.وقالت مدير عام دائرة العمل والتقاعد 
والضمان االجتماعي يف الوزارة، خلود الجابري، يف حديث إذاعي تابعته «الزوراء»: 
املالية يف حال توفرت لها  املنح  ان «الوزارة مستعدة ألي قرار يتخذ بشأن توزيع 
العام». لهذا  املوازنة  تخصيصات  ضمن  وإدراجها  املالية  وزارة  قبل  من  السيولة 
العام املايض بمبلغ ١٧٥  وأضافت الجابري ان «الوزارة وزعت منحة مالية خالل 
عليهم  املرتتبة  الغرامات  من  الرشكات  اصحاب  بإعفاء  قامت  وكذلك  دينار،  الف 
لغاية شهر تموز املايض». واشارت إىل أن «الوزارة ستقوم ايضا بإعفاء أصحاب 

الرشكات من اي غرامات لهذا العام يف حال استمر الحظر الصحي يف البالد». 

@ÚÓ€bfl@|‰fl@òÓó¶@Ô–‰m@›‡»€a
Ôzó€a@ãƒ®a@Âfl@ÂÌäãõn‡‹€

êfla@fiaÏvn€a@ãƒy@›√@¿@ÜaáÃi@¡éÎ@ÚuäÏì€a@÷Ïé
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Ô„aãÌ�a@ÎÏ‰€a@÷b–m¸a@∂g@ÒÜÏ»‹€@b†ãí@…õm@Â�‰íaÎ

@bË‘‹”@Â«@lã»m@ÚÓiã»€a@Ú»flbßaÎ@b‡‹ƒfl@b‘–„@Ü˝j€a@›ÇáÌ@ÔébÓé@Êb‘nya@NNfibflÏó€a
Úöäb»æaÎ@·Ó€b”˛a@ıbé˙äÎ@ÚflÏÿ®a@µi@pbœ˝Ç@á»i

@Üá§@NNÚèflb©a@Ú‹Ó‹€
@µvn´@µi@pbËuaÏæa
bÓ„bjég@¿@Ú†ãì€aÎ

ÒbœÎ@Ú€by@RWÎ@ÒáÌáu@Úibña@SQXW@›Óvèm@á»i

b–€c@VVX@Ä€a@êfl˝m@pbibñ¸aÎ@a7j◊@b«b–mäa@›vèm@÷aã»€a@¿@b„ÎäÏ◊@pbÓœÎ

بغداد/ الزوراء:

حسن  والبيئة،  الصحة  وزير  اعلن 

الصحية  الفرق  مبارشة  التميمي، 

عىل   غرامات  بفرض  االثنني  اليوم 

وفيما  الوقائية،  للرشوط  املخالفني 

تنذر  بكورونا  االصابات  زيادة  ان 

وزارة  باسم  املتحدث  اكد  بالخطر، 

لتخفيف  ستلجأ  وزارته  ان  الصحة 

املوقف  تحسن  حال  يف  اإلجراءات 

الوبائي خالل أسبوعني.

وقال التميمي يف مؤتمر صحفي تابعته 

بنسبة  زيادة  «هناك  ان  «الزوراء»: 

الكمامة»،  ارتداء  يف  املواطنني  التزام 

الدخول  بعدد  زيادة  تسجيل  مؤكدا 

بعد  الراقدين  واملرىض  للمستشفيات 

دخول الساللة الجديدة».

واضاف التميمي أن» الزيادة املسجلة 

الفرق  أن»  اىل  بالخطر». مشريا  تنذر 

بتطبيق  االثنني  اليوم  الصحية ستبدأ 

بفرض  العليا  اللجنة  تعليمات 

الغرامات عىل املخالفني».

وتابع أن» الزيادة يف اإلصابات ستؤدي 

إىل مشكالت كبرية يف النظام الصحي 

تمتلك  الوزارة  أن»  مبينا  العراقي»، 

عمليات  عىل  والقدرة  اإلمكانيات 

التشخيص وتوفري العالج».

اىل «رضورة مراجعة  التميمي  ودعا  

املواطنني املؤسسات الصحية يف حال 

كورونا،  لفريوس  اعراض  اي  ظهور 

الصحة  وزارة  بتعليمات  وااللتزام 

بارتداء  املواطنني  وتوعية  والبيئة 

الكمامة والتباعد االجتماعي».

وشدد عىل «ابالغ املواطنني بأن هناك 

حاالت  لعالج  متخصصة  مراكز 

كورونا غري املستشفيات العامة».

والبيئة  الصحة  وزارة  أكدت  ذلك،  اىل 

يف  اإلجراءات  لتخفيف  ستلجأ  أنها 

خالل  الوبائي  املوقف  تحسن  حال 

بااللتزام  أشادت  فيما  أسبوعني، 

بإجراءات الوقاية من فريوس كورونا 

وحظر التجوال.

سيف  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 

«من  إن  صحفي:  ترصيح  يف  البدر، 

بعد  الوزير  الحظها  التي  املؤرشات 

بتوجيهات  التزاماً  هناك  أن  جولته 

بحظر  الخاصة  وااللتزامات  الوقاية 

التجربة  من  أفضل  وهذه  التجوال، 

السابقة قبل عدة أشهر».

تحسن  حالة  «يف  أنه  البدر  وأضاف 

أسبوعني  خالل  الوبائي  املوقف 

يف  أما  اإلجراءات،  تخفيف  سيجري 

حالة استمرار االرتفاع وزيادة األعداد 

ستقرتح الوزارة تشديد اإلجراءات».

وختم بأن «القرار األخري يبقى للجنة 

العليا للصحة والسالمة الوطنية».

ويف سياق متصل، أكدت وزارة الصحة 

خطة  إعداد  األحد،  امس  والبيئة، 

لقاح  توزيع  منافذ  لتحديد  مركزية 

كورونا.

العامة،  الصحة  عام  مدير  وقال 

رياض عبد االمري: إن «وزارة الصحة 

منافذ  بشأن  كبرية  خطة  اعتمدت 

تفاصيل  عرض  وسيتم  التلقيح 

أنه  مبيناً  املواطنني»،  عىل  الخطة 

عىل  اللقاحات  نسبة  توزيع  «سيتم 

عدد من املنافذ».

سيخزن  فايزر  «لقاح  أن  وأضاف 

بغداد  يف  العامة  املستشفيات  يف 

اىل درجات  واملحافظات كونه يحتاج 

حرارة منخفضة»، الفتاً اىل أن «هذه 

منافذ  هي  ستكون  املستشفيات 

التلقيح».

يتعلق  ما  «ويف  أنه  الحلفي  وتابع 

تحتاج  ال  التي  األخرى  باللقاحات 

فسيتم  منخفضة  حرارة  درجات  إىل 

الصحية  املراكز  بني  توزيعها 

والكثافة  الجغرافية  الرقعة  وحسب 

السكانية».

الكوادر  تدريب  «تم  أنه  اىل  وأشار 

اللقاحات،  الستخدام  الصحية 

ونحن بانتظار وصول اللقاح خالل 

أسبوع «.

الزوراء/ يوسف سلمان:

العامة  املوازنة  قانون  اقرار  اليزال 

يشغل اروقـة االوساط النيابية التي 

لجلسة  مرتقب  موعد  عن  تبحث 

تتواصل  فيما  النهائي،  التصويت 

اقليم  حكومة  وفد  اجتماعات 

طالباني  قوباد  برئاسة  كردستان 

مع ممثيل الكتل السياسيـة واعضاء 

اللجنة املالية النيابية، لالتفاق بشأن 

حصـة االقليم يف املوازنة العامة .

واالستثمار  االقتصاد  لجنة  واكدت 

من  هي  الربملان  رئاسة  ان  النيابية 

التصويت  جلسة  موعد  ستحدد 

النهائي عىل مرشوع قانون املوازنة 

العامة االتحادية ٢٠٢١ .

ندى  النائب  اللجنة،  عضو  وقالت 

شاكر جودت، لـ»الزوراء»: ان «وفد 

اإلقليم مازال يف بغداد يجري لقاءات 

بشأن  العقبات  تذليل  ألجل  عديدة 

آلية  حول  والخالف  اإلقليم  حصة 

تصدير نفط اإلقليم وايرادات املنافذ 

الحدودية والرضائب .

واضافت ان « رئاسة مجلس النواب 

هي من تحدد موعد جلسة التصويت 

النهائي عىل مرشوع قانون املوازنة 

اجتماعات  انتهاء  بعد   ، العامة 

اعضاء اللجنة املالية النيابية يف دار 

الضيافة «. مبينة ان « اللجنة املالية 

باالتفاق  اجتماعاتها  تنهي  عندما 

صياغة  ستتم  االقليم،  حصة  عىل 

بتعديالتها  النهائيـة  املسودة 

الربملان  رئاسـة  اىل  وتسلم  االخرية 

السياسية  الكتل  قادة  وتعرض عىل 

التصويت  جلسة  موعد  تحديد  ليتم 

قريبـا «.

واوضحت ان « توقيت تمرير مرشوع 

جلسة  يف  العامة  املوازنة  قانون 

عىل  يتوقف  الربملان  امام  التصويت 

حسم حصة االقليم وتثبيت صيغتها 

النهائية يف اصل املوازنة «.

يأتي ذلك بعد ان جددت اللجنة املالية 

بتمرير  امليض  عىل  التأكيد  النيابية 

االتحادية  املوازنة  قانون  مرشوع 

السياسية  باالغلبية   ٢٠٢١ لعام 

االتفاق مع  الواضحـة يف حال عدم 

الكتل الكرديـة .

النائب  املالية،  اللجنة  عضو  وقال 

 ،» الزوراء  لـ»  الشبكي،  محمد 

مؤخرا: ان « مجلس النواب سيميض 

باالغلبية  املوازنة  قانون  تمرير  يف 

إىل  التوصل  عدم  حال  يف  الواضحة، 

اتفاق بني بغداد واربيل حول تسليم 

كامل إيرادات النفط يف كردستان اىل 

الحكومة االتحادية»، مشريا اىل ان « 

التوجه السيايس العام داخل الربملان 

وليس  بالتوافق  املوازنة  تمرير  مع 

باألغلبية السياسية».

بصدد  املالية  «اللجنة  ان  واوضح   

املسودة  صياغات  من  االنتهاء 

املوازنة  قانون  ملرشوع  النهائية 

هو  حاليا  منها  تبقى  وما  العامة، 

االحصائية  الجداول  بعض  مناقشة 

تعديالت  لتنتهي  االقليم  وحصة 

املوازنة رسميا «.

الحالية  االجتماعات   » ان  واضاف 

خالصة  تقييم  حول  ترتكز 

املستجدات والتعديالت، منها تمويل 

قبل  والخارجية  الداخلية  القروض 

الربملان  امام  التصويت  اىل  رفعها 

«، مبينا ان « هناك مؤرشات اتفاق 

مرٍض للطرفني بني حكومة اإلقليم 

واملركز بشأن املوازنة العامة «.

واشنطن/ متابعة الزوراء:

جيك  األمريكي،  القومي  األمن  مستشار  أكد 

ساليفان، أن الواليات املتحدة مستعدة للعودة إىل 

االلتزام باالتفاق حول برنامج إيران النووي حال 

استئناف طهران امتثالها للصفقة.

 :CNN» شبكة   مع  مقابلة  يف  ساليفان،  وقال 

«ما قلناه مرارا هو أن الواليات املتحدة مستعدة 

للعودة إىل التزامها يف حال عادت إيران إىل االمتثال 

لرشوط الصفقة».

وأضاف ساليفان: «برصاحة، يتمثل أحد املخاوف 

عن  أكثر  بالتخيل  مسبقا  تهدد  إيران  أن  يف  اآلن 

تطبيق التزامها، وقد رفضت التعاون مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية يف العمل الذي تحاول القيام 

به لضمان عدم استخدام برنامج إيران ألغراض 

صناعة األسلحة».

الخارجية  وزير  مساعد  عراقجي،  عباس  وأعلن 

العمل  ستوقف  بالده  أن  السبت،  اإليراني، 

بالربوتوكول اإلضايف لالتفاق النووي يف ٢٣ فرباير 

الحايل ما يعني خفض إمكانيات الوكالة الدولية 

إيران  التزام  مدى  من  للتحقق  الذرية  للطاقة 

ال  املتحدة  الواليات  أن  إىل  الصفقة، مشريا  ببنود 

يبدو أنها سرتفع عقوبتها عىل بالده.

األمريكي،  الخارجية  وزير  أبلغ  فرباير   ١٨ ويف 

بأن  وأملانيا  وفرنسا  بريطانيا  بلينكن،  أنتوني 

إدارة رئيس الواليات املتحدة، جو بايدن، مستعدة 

للتفاوض مع إيران بشأن عودة البلدين لاللتزام 

والذي   ٢٠١٥ عام  املوقع  النووي  باالتفاق 

تطوير  من  اإليرانية  الحكومة  منع  يستهدف 

سالح نووي.

أن  أمريكيون  مسؤولون  أعلن  السياق،  هذا  ويف 

األمن  ملجلس  رسالة  عرب  سحبت  بايدن  إدارة 

يف  ترامب  دونالد  السابق،  الرئيس  إعالن  الدويل 

العقوبات  سبتمرب ٢٠٢٠، حول إعادة فرض كل 

السفر  قيود  خففت  كما  إيران،  عىل  األممية 

لدى  اإليرانية  البعثة  دبلوماسيي  عىل  املفروضة 

األمم املتحدة.

وعىل الرغم من التوقعات الواسعة لعودة الطرفني 

وإدارة  اإليرانية  السلطات  أن  إال  الصفقة،  إىل 

بايدن عىل خالف بشأن من يتعني عليه أن يتحرك 

أوال إلنقاذ االتفاق.

مقديشو/ متابعة الزوراء: 
االحتقان  من  حالة  الصومال  تسود 
السيايس، نتيجة خالفات بني الحكومة 
األقاليم  ورؤساء  جهة،  من  املركزية 
حول  أخرى،  جهة  من  واملعارضة 
إجراء  بآلية  املتعلقة  التفاصيل  بعض 
من  أكثر  تأجيلها  إىل  أدت  االنتخابات، 
مرة، دون تحديد موعد واضح لها رغم 
آخرها  كان  حوارية  جوالت  عدة  عقد 

أوائل الشهر الجاري.
بآلية  يتعلق  ما  الخالفات  تلك  وأبرز 
واملرشفني  االنتخابية  اللجان  تشكيل 
عىل تلك اللجان ودور رجال األمن بها، 
بإبعادهم  املعارضة  تطالب  والذين 
دورهم  يقترص  وأن  اللجان  عن  تماما 

عىل التأمني فقط من الخارج.
الدول  جامعة  أعربت  جهتها،  من 
إزاء تصاعد  البالغ  قلقها  العربية، عن 
الصومالية  العاصمة  يف  العنف  أعمال 
الخالفات  استمرار  وسط  مقديشو 
حول بعض القضايا ذات العالقة بعقد 

االنتخابات الوطنية يف البالد.
كافة  بمساندة  التزامها  وأكدت 
توافقي  حل  إيجاد  إىل  الرامية  الجهود 
من  يعزز  بما  الوضع  لهذا  صومايل 
طموحات  ويلبي  البالد  واستقرار  أمن 

الشعب الصومايل.
االتحاد  مفوضية  رئيس  أعرب  كما 
عن  محمد،  فكي  موىس  اإلفريقي، 
األمني  الوضع  تدهور  إزاء  القلق  بالغ 
يعرض  مما  الصومال،  يف  والسيايس 
يف  تحققت  التي  املكاسب  كل  للخطر 

الصومال يف العقد املايض.

له،  بيان  يف  املفوضية،  رئيس  ودان 
«أصحاب  ودعا  العنف،  أشكال  جميع 
عن  االمتناع  إىل  الصوماليني  املصلحة» 
األعمال التي قد تعرض السالم واألمن 
إليجاد  مًعا  والعمل  للخطر،  البالد  يف 
السيايس  الجمود  لكرس  توافقي  حل 

الحايل.
للصومال  الفيدرالية  الحكومة  وحث 

عىل  اآلخرين  املصلحة»  و»أصحاب 
مواصلة حوارهم املستمر، مسرتشدين 
بروح التسوية بهدف التوصل إىل اتفاق 
االنتخابات  ذلك جميع  بما يف  توافقي، 

املعلقة.
الحكومة  قوات  أغلقت  الجمعة،  ويوم 
وسط  يف  الشوارع  بعض  الصومالية، 
احتجاجات  ملنع  مقديشو،  العاصمة 

عىل تأجيل االنتخابات العامة.
من  ليلة  عقب  يأتي  اإلغالق  هذا 
القوات  بني  الدامية  االشتباكات 
الحكومية ومسلحني تابعني للمعارضة 

ليل الخميس/الجمعة.
السابق شيخ  الصومايل  الرئيس  واتهم 
الحكومة  قوات  أحمد،  شيخ  رشيف 
مع  فيه  يمكث  كان  فندق  بمهاجمة 
اليوم  تجمع  قبل  آخر  سابق  رئيس 
األمن  وزير  اتهم  بينما  الجمعة، 
جمعايل  حندبي  حسن  الصومايل 

املعارضة ببدء القتال.
من جهته، قال املرشح الرئايس، حسن 

تويرت:  عىل  تغريدة  يف  محمود،  شيخ 
انتهت  الذي  الرئيس  أن  املؤسف  «من 
فرماجو)  عبدالله  (محمد  واليته  فرتة 
يستعدون  وهم  املواطنني  دماء  أراق 

لتظاهرة سلمية للتعبري عن آرائهم».
خارجية  قوى  الحكومة  واتهمت 
التوصل  إىل  الرامية  الجهود  بإعاقة 
إلجراء  الطريق  يمهد  نهائي  التفاق 

انتخابات عامة يف البالد.
السبت،  املعارضة،  طالبت  بينما 
الذي  محمد،  عبدالله  محمد  الرئيس 
الجاري،  فرباير   ٨ يف  واليته  انتهت 
الرئاسية  لالنتخابات  ترشحه  سحب 

القادمة.
الصحفي الصومايل، عبدالفتاح موىس، 
بني  الحوار  محاوالت  كل  إن  قال 
أي  إىل  تصل  لم  واملعارضة  الحكومة 
اتفاق، وفيما يبدو أن الرئيس فرماجو 
سيحاول فعل كل ما يف وسعه للتمسك 

بكرسيه يف فيال صوماليا.
نيوز  سكاي  ملوقع  موىس،  وأضاف 

منعت  الحكومية،  القوات  أن  عربية، 
املعارضة  إليها  دعت  مظاهرات 
القانونية  الوالية  انتهاء  عىل  احتجاجا 
دون  فرماجو،  عبدالله  محمد  للرئيس 
جديدة،  سياسية  خارطة  عىل  االتفاق 
زمني  مدى  دون  االنتخابات  وتأجيل 

معلوم.
قامت  الحكومية،  القوات  أن  وتابع 
كان  سلمية  مظاهرات  بتفريق 
الوزراء  رئيس  خريي  حسن  يقودها 
الرصاص  بإطالق  وذلك  السابق، 
املعرتضني  املتظاهرين،  عىل  الحي 
أي  الرئيس فرماجو تقديم  عىل رفض 
الرئاسية  االنتخابات  إلجراء  تنازالت 

والربملانية.
وتمزق الصومال بسبب الحرب األهلية 
للحكومة  ويمكن   ١٩٩١ عام  منذ 
املدججني  أنصارهم  دعوة  واملعارضة 
النواب  يسافر  ما  وغالًبا  بالسالح. 
مضادة  بمدافع  مسلحة  مركبات  يف 

للطائرات.

بغداد/  متابعة الزوراء:

املحتجني  السبت، بني الرشطة وآالف  املواجهات يف برشلونة، مساء  تجددت 

عىل سجن مغني راب كاتالوني، لليلة الخامسة عىل التوايل.

وأفادت وكالة «فرانس ٢٤»، فجر امس األحد، بأن التظاهرات قد بدأت الثالثاء 

بعد إيقاف بابلو هاسل (٣٢ عاما) وسجنه، إثر إدانته بالسجن لتسعة أشهر 

عىل خلفية تدوينات اعُتِرب أن فيها إهانة للمؤسسة امللكّية والرشطة وتمجيدا 

لإلرهاب.

وانترشت الرشطة اإلسبانية بأعداد كبرية، مساء السبت، يف شوارع برشلونة 

املواجهات مع  اندلعت  فيما  العنف،  ملحاولة منع حوادث  مدريد،  والعاصمة 

محاولة آالف املحتجني التقدم باتجاه املقر العام للرشطة.

الرشطة  عنارص  باتجاه  نارية  ومفرقعات  زجاجات  املتظاهرون  وألقى 

واجهات  املحتجني  بعض  حّطم  فيما  النار،  فيها  أرضموا  متاريس  وأقاموا 

محال يف شارع «باسيج دي غراسيا» التجاري يف برشلونة، ونهبوا محال ثياب 

فاخرة.

نارية.  دراجات  عدة  يف  النار  وأرضموا  برشلونة  بورصة  مبنى  هاجموا  كما 

كاتالونيا،  احتجاجات  يف  اعتقلوا  أشخاص  تسعة  إن  اإلقليم  رشطة  وقالت 

بينهم ستة يف برشلونة.

يف  منهم  اثنان  أشخاص،  ستة  إصابة  اإلقليم  يف  الطوارئ  أجهزة  وأعلنت 

حضور  ظل  يف  املدينة  وسط  شخص   ٤٠٠ نحو  مدريد  يف  وتجمع  برشلونة. 

أمني كثيف، ونادوا بشعارات عىل غرار «الحرية لبابلو هاسل».

وتجمهر مئات يف بداية الليل يف مالقة وقرطبة وإشبيلية جنوب البالد، وفق 

وسائل إعالم محلّية. وأوقف يف اإلجمال نحو مئة شخص منذ الثالثاء، وأصيب 

كثريون بينهم عنارص أمن وشابة فقدت عينها يف برشلونة بسبب رصاصة 

مطاطية أطلقتها الرشطة عىل األرجح.

وبدأت التظاهرات يف برشلونة التي يتحدر منها مغني الراب، قبل أن تمتد إىل 

مدن أخرى يف إسبانيا بينها العاصمة مدريد وبلنسية وغرناطة (جنوب).

وسّبب العنف توترا سياسيا فاقم االنقسامات ضمن التحالف الحكومي الذي 

«بوديموس»  وحزب  سانشيز،  بيدرو  الوزراء  رئيس  اشرتاكيي  بني  يجمع 

اليساري املتطرف. يف وقت دان سانشيز العنف، يف حني عّرب قادة «بوديموس» 

عن تضامنهم مع املتظاهرين.

بغداد/ الزوراء:
االحد،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف 
تسجيل  اكدت  وفيما  العراق،  يف  املستجد 
وفاة  حالة  و٢٧  جديدة  اصابة   ٣١٨٧
صحة  دائرة  حددت  حالة،   ٢٠٠٢ وشفاء 
الرصافة التوزيع الجغرايف لالصابات حسب 

املناطق.
«الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
امس:  ليوم  املختربية  الفحوصات  عدد  ان 
الكلية:  الفحوصات  عدد  ليصبح   ،٤١١٦١
 ٣١٨٧ تسجيل  تم  انه  مبينة   ،٦٥٥٣٩٠٤
وشفاء  وفاة  حالة  و٢٧  جديدة  اصابة 

٢٠٠٢ حالة.
الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
حاالت  عدد  اما   ،(٪٩٢٫٦)  ٦١٨٥٠٩
عدد  بينما   ،٦٦٧٩٣٧ الكيل:  االصابات 
الحاالت التي تحت العالج: ٣٦١٥٦، يف حني 
املركزة:  العناية  يف  الراقدة  الحاالت  عدد 
٣٢٩، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ١٣٢٧٢.

بغداد  صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
الرصافة عبد الغني الساعدي، تسجيل ٣٤٣ 
اصابة جديدة بفريوس كورونا بينها ٢٢٥ 

خالل الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقته «الزوراء»: ان 
«املؤسسات الصحية سجلت امس يف جانب 
بفريوس  جديدة  اصابة   ٣٤٣ الرصافة 
خالل  حالة   ٢٢٥ كالتايل:  موزعة  كورونا 
الرصد الوبائي  للقطاعات الصحية : قطاع 

االستقالل ١٦ حالة من خالل الرصد الوبائي 
خالل  من  حالة   ٥٤ جديدة  بغداد  قطاع   /
الرصد الوبائي / قطاع املدائن ١٤ حالة من 
خالل الرصد الوبائي /قطاع البلديات االول 
٤ حاالت من خالل الرصد الوبائي / قطاع 
الشعب ٧٣ حالة  من خالل الرصد الوبائي 
/ قطاع الرصافة ١١ حالة  من خالل الرصد 
الوبائي/ قطاع الصدر ٢٠ حالة من خالل 
الثاني ٣٣  البلديات  الوبائي /قطاع  الرصد 

حالة من خالل الرصد الوبائي.
مراجعتهم  خالل  حالة   ١١٨ ان  اىل  واشار 
منطقة  يف  حاالت   ٩ الصحية:  للمؤسسات 
التالية  املحالت  عىل  موزعة  الزعفرانية 
٩٥٧/ ٩٦١ / قرب جانع الصدرين/ قرب 
حسينية االمام املهدي / ٩٥٤ دور الصحة/ 

الزراعي ، ٢٩ حالة  يف مدينة الصدرموزعة 
عىل املحالت  / قطاع ٧٣ / ٥٣٨ / االورفيل 
 ٥٤٢ / ٥٦٥ / ٥١٣ / ٥٥٢ /٥٤٧  / ٥٥٥ /
 ٥١٩ / ٥٢٠ / ٥٢١ / ٥٤٦ / ٥٥٠ / ٥٥٦ /
/ ٥١٩ ، ١٥ حالة يف منطقة البلديات  محلة 
 ٧٣٨ / ٧٣٠ / ٧٣٤ / ٧٥٤ / ٧٣٢ / ٧٥٤ /
/ ٧٣١ ، ٧ حاالت يف شارع فلسطني محلة 
 ٥  ،٥٠٨  / املستنرصية   /  ٥٠٣  /  ٥٠٥  /
الكرادة  محلة / ٩٠٦ / ٩٠٥ /  حاالت يف 
كرادة داخل، ٤ حاالت يف حي القاهرة محلة 
٣٢٤ / ٣٢٢ / ٣٣٣ ، ١٠ حاالت يف الشعب  
محلة / ٣٣٥ / ٣٣٧ / ٣٢٣ / حي اور / 
٣٤١ ، ٩ حاالت يف النهروان / الزراعي / حي 
الوحدة / املفرق ، ٣ حاالت يف املدائن محلو 
املنصور  يف  حاالت   ٣  ، دياىل  جرس   /  ١٠٣

محلة / ٦١١ / ٦١٧ ، ٧ حاالت يف الحسينية 
محلة / ٢٢٢ / ٢١٥ / ٢٠٢ / قرب مطعم 
زيونة   / بغداد جديدة  يف  ٤ حاالت   ، االمري 
/ وقرب املول / ميسلون ، وحالتني يف كل 
من االعطمية / و الدورة محلة ٨١٦ / ٨٢٨ 
/ و بارك السعدون محلة ١٠٣ / و الكرخ 
منطقة ابو دشري / والعبيدي محلة ٧٥٧ / 
الزهراء ٧٥٥ / و  وحي اكد ٧٥٨ / و حي 
كل  يف  واحدة  وحالة   ،  ٣٢٤ محلة  الصليخ 
من ناحية الرشيد / و الطالبية محلة ٣٢١ 
/ وباب الشيخ / والزوية / و ام الكرب /و 

حي املنتظر / و الدورة .
جميع  نقل  «تم  انه  الساعدي  واضاف 
العالج  لتلقي  الصحي  الحجر  اىل  الحاالت 
اىل  مشريا  املعتمدة»،  الربوتوكوالت  وفق 
اىل  ارتفع  لإلصابات   الرتاكمي  «العدد  ان 
فيما  لالسف    ١٤٢٧ منهم  تويف   ٧٩٦٣٣
شفاء  حالة    ٧٤٨١١ الشفاء     اكتسب 

ومتبقي قيد العالج ٣٣٩٥».
الجهود  تلك  «مراعاة  اىل  الساعدي  ودعا 
اعداد  من  الحجم  هذا  عن  اسفرت  والتي 
بإجراءات  االلتزام  خالل  من  الشفاء 
عىل  والرتكيز  الكمامات   ولبس  الوقائية 
التباعد االجتماعي  وعدم التهاون  وتقدير 

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

املصابني الفريوس».
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رانغون/متابعة الزوراء:

شـيعت ميانمـار، امـس األحد جثمـان شـابة تبلغ من 
العمـر عرشين عامـاً هي أول ضحية للقمع العسـكري 
املناهضـة  للمقاومـة  رمـزاً  وأصبحـت  للتظاهـرات 
للمجموعـة االنقالبيـة، غـداة أعمال عنف سـقط فيها 

قتيالن وكانت األكثر دموية منذ االنقالب.
ويفرتض أن يتم تشييع جثمان الشاّبة ميا ثواتي ثواتي 
خينع التي كانت تعمل يف البقالة وتوفيت الجمعة متأثرة 
بجروح أصيبت بها يف التاسـع من فربايـر، يف العاصمة 

اإلدارية نايبيداو.
وقد بدأت مراسم تكريم يف رانغون العاصمة االقتصادية 
للبالد، حيـث يرتل متظاهرون صالة بوذية. وقد وضعوا 
وروداً بيضاء وحمراء أمام صورتها مع رسـائل صغرية 

كتب عليها «أنِت شهيدتنا»، و«لن ننساِك».
وقالت يي لني تون التي تعمل يف منظمة غري حكومية: «ال 
يمكننا حضـور جنازتها لذلك نصيل من أجلها». ورصح 
متظاهـر يبلغ مـن العمـر 26 عاماً: «نحن مسـتعدون 
للموت وسـنقاتل حتى النهاية»، مؤكداً أنه «إذا شـعرنا 

بالخوف فلن ننجح» يف وضع حد لعنف الجيش.
وبعـد نحـو ثالثة أسـابيع مـن االنقـالب الـذي وقع يف 
األول مـن فرباير (شـباط)، لم تضعـف التعبئة املطالبة 
بالديمقراطيـة، يف املدن الكربى وكذلـك القرى النائية يف 

البالد، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتظاهـر آالف البورميـني امـس، بالقـرب مـن الحـرم 
الجامعي الرئيس يف رانغون العاصمة االقتصادية، بينما 
تجمـع محتجون يف مدينة مانداالي التي شـهدت أقىس 

حملة قمع منذ االنقالب.
ويف هذه املدينة الواقعة يف وسـط البالد، أطلقت الرشطة 
النار عىل املتظاهرين املناهضني للمجموعة العسـكرية 
الذين جـاءوا لدعم عمـال يقومون بـإرضاب يف حوض 

لبناء السـفن، تلبية للدعـوات إىل العصيـان املدني التي 
أطلقت ضد االنقالب.

كما أعلن موقع «فيسبوك» امس األحد أنه حذف الصفحة 
الرئيسية لجيش ميانمار بموجب معايريها التي تحظر 
التحريض عىل العنف، وقال ممثل لـ«فيسبوك» يف بيان: 
«تماشـياً مع سياسـاتنا العاملية، حذفنـا صفحة فريق 
معلومات تاتمادا من (فيسـبوك)، بسبب الخرق املتكرر 

ملعايري أوساطنا التي تحظر التحريض عىل العنف. 
ويشتهر جيش ميانمار باسم تاتمادا. ولم تعد صفحته 

متاحة منذ امس األحد.
وكان التوتـر تصاعـد برسعـة، اول أمـس السـبت يف 

مانداالي (وسـط) بني الرشطة واملتظاهرين املناهضني 
للمجموعة العسـكرية الذين انضـم إليهم عمال حوض 
بنـاء السـفن. وخوفاً مـن اعتقال هؤالء العمال، رشـق 
متظاهـرون بمقذوفات قوات األمن التـي ردت بإطالق 

النار.
وقـال هالينغ مني أو رئيس فريق املسـعفني املتطوعني: 
«قتـل شـخصان أحدهمـا قـارص أصيـب برصاصة يف 
رأسه، وسقط نحو ثالثني جريحاً»، مشرياً إىل أن «نصف 
الضحايا اسـُتهدفوا برصاص حي»، فيما أصيب آخرون 

بأعرية مطاطية وحجارة.
وأكد أطباء يعملون يف امليدان طلبوا عدم كشف أسمائهم 

خشـية تعرضهـم ألعمـال انتقاميـة أنه تم اسـتخدام 
رصاص حي.

ولـم تـأِت صحيفـة «غلوبال نيـو اليـت أوف ميانمار» 
الحكوميـة عـىل ذكـر القتيلـني، بـل انتقـدت السـلوك 
«العدواني» للمتظاهرين، وقالت إن ثالثة جنود وثمانية 

رشطة جرحوا.
وقالت واحدة من السـكان لوكالة الصحافة الفرنسـية 
وهـي تبكي: «رضبوا زوجـي وأطلقوا النـار عليه وعىل 
آخريـن». وأضافـت: «كان يراقـب فقـط، لكـّن الجنود 
اقتادوه».وذكرت وسـائل إعـالم محلية أنه تـم اعتقال 
أكثر من عرشة أشـخاص. ولم يتسن االتصال بالرشطة 

للحصول عىل تعليق عىل هذه املعلومات.
وتبـدو البـالد يف حالـة صدمـة. وكتـب ناشـطون عىل 
وسـائل التواصل االجتماعي: «أين العدالة؟»، و«أوقفوا 
اإلرهـاب»، و«كـم مـن األرواح يجـب أن ُتزهـق قبل أن 

يتحرك العالم؟».
وأثـار التصعيـد يف العنف سلسـلة من اإلدانـات الدولية 
الجديـدة. فقد أكد األمـني العام لألمم املتحـدة أنطونيو 
غوترييـش يف تغريدة عـىل «تويرت» يف وقـت متاخر اول 
أمس السبت، أنه يدين «استخدام القوة املميتة والرتهيب 
واملضايقة ضد متظاهرين سلميني» يف بورما، مؤكداً أن 

ذلك «أمر غري مقبول».
ودعا وزيـر خارجية االتحـاد األوروبـي جوزيب بوريل 
الجيـش والرشطة البورميـني، إىل «وقف فـوري للعنف 
ضـد املدنيني»، مشـرياً إىل أن االتحاد األوروبي «سـيتخذ 

القرارات املناسبة».
ومن املقرر أن يجتمـع وزراء خارجية االتحاد األوروبي 

اليوم االثنني، ملناقشة عقوبات محتملة.
وحذر عدد من املنظمات غري الحكومية من أن اإلجراءات 
العقابية التي تسـتهدف جنـراالت محددين فقط - كما 

الحال مـع العقوبات التي أعلنت عنهـا الواليات املتحدة 
وكندا وبريطانيا - لن تكون كافية، ودعت إىل اسـتهداف 

املؤسسات القوية التي يسيطر عليها الجنراالت.
وترى بكـني وموسـكو الحليفتان التقليديتـان للجيش 
البورمـي يف األمـم املتحـدة، أن األزمـة «شـأن داخـيل» 

للبالد.
وتواصـل  اإلدانـات  العسـكرية  املجموعـة  وتتجاهـل 
االعتقاالت التي تطال سياسـيني وناشـطني ومرضبني. 
وذكـرت منظمـة غـري حكوميـة ملسـاعدة السـجناء 
السياسـيني أن نحو 570 شـخصاً اعتقلوا منذ األول من 

فرباير. ولم يتم اإلفراح سوى عن أربعني منهم فقط.
وقـد اعتقـل السـبت املمثـل لـو مني الـذي يشـارك يف 
التظاهـرات يف رانغـون، حسـبما أعلنـت زوجتـه عـىل 

شبكات التواصل االجتماعي.
وقطعت شبكة اإلنرتنت لليلة السابعة عىل التوايل قبل أن 
تعـود يف الصباح. ومع ذلـك وبالتزامن مع االحتجاجات 
يف الشـوارع، تتواصـل الدعوات إىل العصيـان املدني مع 
اسـتمرار إرضاب األطبـاء واملعلمـني ومراقبـي الحركة 

الجوية وعمال السكك الحديد.
ويطالب املتظاهرون بإلغاء الدسـتور الذي يميل إىل حد 
كبري ملصلحة الجيـش وبعودة الحكومة املدنية واإلفراج 

عن املعتقلني وبينهم أونغ سان سو تيش (75 عاماً).
ووجهت إىل الحاكمة الفعلية للبالد املمنوعة من التواصل 
مـع أي طرف واملحتجـزة يف مكان رسي منـذ توقيفها، 
اتهامات غري سياسية من بينها استرياد أجهزة اتصاالت 
السـلكية «بشـكل غري قانوني» وانتهاك قانـون إلدارة 

الكوارث الطبيعية.
ولتربير االنقالب، تحدث العسكريون عن حصول عمليات 
تزوير خـالل االنتخابات التي جـرت يف نوفمرب (ترشين 

الثاني) وحقق فيها حزب سو تيش فوزاً كاسحاً.
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الخرطوم/متابعة الزوراء:
بـني  الخطـاب  لهجـة  تصاعـدت   
أخـريا، وتحدثت  السـودان وإثيوبيا 
كل دولة عن طرف ثالث يغذي النزاع 
بينهما، يف إشارة إىل أن الجانبني فقدا 
اإلرادة السياسـية، ومحاولة تفريغ 
األزمـة الحدوديـة مـن مضمونهـا 

العسكري املبارش.
ومـع أن أّيـا مـن البلديـن لـم يحدد 
بشـكل واضح هوية الطرف الثالث، 
غـري أن إثيوبيـا درجـت عـىل اتهام 
مـرص بتحريـض السـودان عليهـا 
تقليديـة  مكايـدات  سـياق  ضمـن 
ظهـرت يف خطاب أديـس أبابا حيال 
القاهـرة يف أزمـة سـد النهضة، بعد 
أن بدأ السـودان يتبنـى رؤية قريبة 
مـن املوقف املـرصي، حيث تأكد من 

مخاطر السد عليه.
ودخلـت الخرطوم عـىل خط الطرف 
الثالـث بقوة، السـبت، وقالت وزارة 
الخارجية السودانية يف بيان لها، ”ما 
ال تسـتطيع أن تنكره أديس أبابا هو 
الطرف الثالث الذى دخلت قواته مع 
القوات اإلثيوبيـة املعتدية إىل األرض 

السودانية“.
ويقول مراقبون إن السـودان يقصد 
وجود قوات إريرتية تساند الحكومة 
اإلثيوبيـة، بعـد أن خاضـت معهـا 
الحرب يف إقليم تيغراي، ومكنتها من 
تحقيق نرص عسكري رسيع، وتريد 
تكـراره مـع السـودان، مـا أنكرته 
أسـمرة، كمـا أنكرتـه القاهـرة مع 

الخرطوم.
وقالـت وزارة الخارجيـة اإلثيوبيـة 
يف بيـان لهـا، الخميـس املـايض، إن 
”أّي رصاع بـني بلدينـا لن يـؤدي إال 
إىل أرضار جسـيمة ويعرض رفاهية 
البلديـن للخطر، لذلك، فإن الحكومة 
تعتقد بشـدة أن الـرصاع الذي يرّوج 
للحكومـة  العسـكري  الجنـاح  لـه 
السـودانية لن يخدم سـوى مصالح 
طـرف ثالـث عىل حسـاب الشـعب 

السوداني“.
ولم تتوافر حتى اآلن ألّي من البلدين 
معلومـات تؤكد حقيقة وجود طرف 
ثالـث يف الـرصاع، ومـا هـي طبيعة 

الـدور الذي يلعبـه، وإن كانت هناك 
اسـتفادات غـري مبـارشة لـكل من 

مرص وإريرتيا من الخالف.
وأثـارت إشـارة إثيوبيـا إىل الجنـاح 
العسـكري يف بيان رسمي، وبصورة 
تقلل من املكوّنـات األخرى غضبا يف 
السـودان، ما جعله يؤكد أن ”جميع 
فئـات الشـعب وقيادته عسـكريني 
ومدنيني موحدة يف موقفها ودعمها 
لبسط سـيطرة السـودان وسيادته 
عـىل كامـل أراضيـه وفـق الحـدود 

املعرتف بها“.
ويحاول كل جانب استخدام مفردات 
اعتـربت  حيـث  الـرد،  يف  متقاربـة 
الخرطـوم أن الحدود املشـرتكة ”لم 
تكـن قـط موضـع نـزاع إىل أن جاء 
إىل وزارة الخارجيـة اإلثيوبيـة مـن 
يسـّخرها لخدمة مصالح شخصية 
وأغـراض فئوية ملجموعـة محددة، 
يمىض فيها مقامراً بمصالح عظيمة 
للشعب اإلثيوبي، وبأمنه واستقراره، 

وبجوار لم يخنه“.
وتحمـل هـذه اإلشـارة داللـة عـىل 
خضوع حكومة آبي أحمد لحسابات 
فرضـت  التـي  األمهـرا  جماعـة 
سيطرتها عىل األرض محل النزاع عن 
طريق عصابات ”الشفتة“ املدعومة 

من قوات إثيوبيـة نظامية، وال تريد 
التفريط فيها.

القـوات  واندلعـت اشـتباكات بـني 
املاضية  الفرتة  السودانية واإلثيوبية 
ويسـكنها  الفشـقة،  منطقـة  يف 
مزارعون إثيوبيون، ويقول السودان 

إنها تقع عىل جانبه من الحدود.
تعلم أديس أبابا أن تمكني السـودان 
مـن اسـتعادة سـيطرته تماما عىل 
األرض، ويف هـذه األجـواء التي تقف 
فيهـا األمهرا مع آبـي أحمد يف حربه 
ضد تيغـراي، يقود إىل تآكل التحالف 
بينهمـا، ويعـرّض الحكومة ملخاطر 

داخلية.
السـوداني،  األمنـي  الخبـري  وقـال 
الفريـق أحمـد التهامـي، إن األزمة 
بدأت تأخذ أبعادا معقدة، نتيجة ربط 
أديس أبابا بينها وبني سـد النهضة، 
للضغط عىل السـودان وتمرير امللء 
الثاني للسـد من دون اتفاق ُملزم، يف 
مقابل تقديم تنازالت بشأن الحدود، 
وهـو أمـر يرفضـه السـودان الذي 
يرى أنه ال حل لألزمتني سـوى اتباع 
اإلجـراءات القانونيـة التـي تضمن 
للمواثيـق  حقـوق كل دولـة وفقـاً 

الدولية.
وأضـاف، أن التمـدد اإلثيوبـي الذي 

وصـل لحـد التواجد يف أكثـر من 30 
قرية عىل الحدود أمر ال يمكن القبول 
به، وأن الطرفني قد يضطران لتقديم 
تنازالت عرب اللجوء إىل الحلول الفنية 
التي يجب أن تكون حارضة عىل رأس 
املفاوضـات بينهما، وليـس الحلول 

الدبلوماسية التي أثبتت فشلها.
ورفـض التهامـي الجـزم بوصـول 
إىل  البلديـن  بـني  الحـدودي  التوتـر 
نقطـة الالعودة، مشـرياً إىل أن قدرة 
السـودان العسـكرية عىل اسـتعادة 
الجزء األكرب من األرايض ترغم أديس 
أبابا عىل تقديم تنازالت لحل األزمة، 
مع حصولها عىل مكاسـب تنعكس 

إيجاباً عىل أوضاعها الداخلية.
وأوضح املحلل السـيايس السوداني، 
خالـد املبـارك، أن إثيوبيـا تمـارس 
سياسة اسـتفزازية بمحاولة إدخال 
مـرص عىل خـط الخـالف الحدودي، 
يف حـني أن املصلحـة الوطنيـة هـي 
مـن تحكم املوقف السـوداني، كذلك 
فمحاولة الوقيعة بني املكونني املدني 
والعسكري تهدف إىل املزيد من خلط 
األوراق، وكسـب الوقت حتى تتمكن 
من إعـادة ترتيب أوضـاع عنارصها 
العسكرية عىل الحدود.وأشار، إىل أن 
هناك توافقا سودانيا بشأن التعامل 

مع أزمتي الحدود وسد النهضة عرب 
وسـطاء يف خطـوة تشـبه التحكيم 
الـدويل، لكـن مـن خـالل خطـوات 
دبلوماسـية تضمـن إمكانيـة إنهاء 
األزمة يف أقرب فرصة ممكنة، وعدم 
تمددها لسنوات طويلة بما يؤدي إىل 

رصاع واسع بني البلدين.
ولـم يمانـع السـودان مـن دخـول 
االتحـاد األفريقـي أو األمـم املتحدة 
أو الواليـات املتحـدة األمريكيـة عىل 
خط الوسـاطة مع إثيوبيـا، وهناك 
إدراك بأن املواثيق الدولية والقانونية 
تصـب يف صالحه، وهو أمـر تتهرب 
منه أديـس أبابا بالبيانـات العدائية 
التي تقلل من القدرات الدبلوماسية، 

وتقود املوقف نحو الصدام املبارش.
فيـه  تصاعـدت  الـذي  الوقـت  ويف 
األمـور إىل مسـتوى غـري مسـبوق 
مـن الرتاشـق، بـدأ محمد الحسـن 
ولد لبات، مبعـوث االتحاد األفريقي 
زيارة للخرطوم، الخميس، ملحارصة 
التصعيـد ومسـاعدة البلدين يف حل 
األزمـة الحدوديـة، بعـد أن وافقـت 
أديس أبابا عىل هـذا الدور، ما يعني 
تنحية وساطة جنوب السودان التي 

أعلن عنها مؤخرا.
البلديـن،  بـني  الحـدود  وُخططـت 
وُوضعـت عليهـا عالمات منـذ عام 
1903، بناء عـىل اتفاقية 1902 بني 
بريطانيا التي كانت تشـارك يف حكم 
السـودان، وبـني االمرباطـور منليك 
الثانـي الـذي تـم تخطيـط الحدود 

بطلب وبتفويض موثق منه.
وظلـت إثيوبيا منذ عام 1902 مروراً 
1903 و1907 و1955 إىل  باألعـوام 
1981 وما بعدهـا، إىل األعوام 2011 
و 2013، تؤكـد التزامهـا باتفاقيـة 
األسـاس يف هذا األمر، ثم بدأت تبدي 
تربمـا مـن االتفاقيات التـي وقعت 
يف عهـد االسـتعمار.وأقرت منظمـة 
تغـري  والتـي  األفريقيـة،  الوحـدة 
اسـمها إىل االتحـاد األفريقي حاليا، 
بنـدا رئيسـيا يف ميثاقها التأسـييس 
يقـيض بعدم تغيري الحـدود املوروثة 
عن االستعمار منعا لتفجري خالفات 

جديدة بني الدول األفريقية.

برلني/د ب أ:
 رصح وزير الخارجية النمسـاوي ألكسندار 
االتحـاد  يقـرر  أن  يتوقـع  بأنـه  شـالنربج 
األوروبي فرض عقوبات جديدة ضد روسـيا 
بعد القرارين القضائني ضد معارض الكرملني 

أليكيس نافالني يف روسيا اول أمس السبت.
وقال شـالنربج لصحيفة ”فيلت أم زونتاج“ 
األملانيـة األسـبوعية يف عددهـا الصادر امس 
وزراء  مجلـس  يف  نناقـش  ”سـوف  األحـد: 
الخارجيـة (لدول االتحـاد األوروبـي) اليوم 
االثنـني اتخاذ ردود فعل مناسـب عىل واقعة 
نافالني“.وأوضـح أنـه ينـدرج ضمـن ذلـك 
مناقشـة اتخاذ إجـراءات هادفة ضـد أفراد 
محدديـن يف إطـار أداة العقوبـات التـي تـم 
إنشاؤها حديثا بهدف املعاقبة عىل انتهاكات 
حقوق اإلنسـان، وأضاف أنـه يتوقع ”أغلبية 

عريضة من الدعم“ ألجل تحقيق ذلك.

ومن املحتمـل أن يطلـب وزراء خارجية دول 
االتحـاد األوروبـي اليـوم االثنـني مـن هيئة 
شؤون السياسة الخارجية باالتحاد األوروبي 
عرض قائمة تضم أشخاصا ومنظمات سوف 
يخضعـون لحظر دخـول أو تجميد ممتلكات 

خالل األسابيع القادمة.
واسـتدرك شـالنربج: ”ولكن يجب أن تتسـم 
عمليـة اإلدراج عـىل القوائـم بالـذكاء عـىل 
املستوى السـيايس وتكون محكمة قانونيا“، 
موضحـا سـبب ذلك بأنه تم شـطب كثري من 
األشـخاص مـن القائمة مجددا بسـبب عدم 
ثبـوت أدلـة كافيـة مـن الناحيـة القانونية 
ضدهم.وطلـب وزيـر الخارجية النمسـاوي 
مـن االتحاد األوروبي اتخاذ موقف حاسـم يف 
التعامل مع موسـكو، وقال: ”ال يكفي مجرد 
التعليـق عـىل األحـداث يف روسـيا والتهديـد 
بفرض عقوبات“، مؤكـدا أن هناك حاجة إىل 

سياسة ذات شقني، تتمثل يف اتخاذ إجراء عند 
الرضورة، والحوار حيثما يمكن ذلك.

يذكر أن محكمة اسـتئناف روسية أيدت اول 
أمس السـبت حكما بسـجن زعيـم املعارضة 
أليكيس نافالني يف قضيتني ملدة ثالث سـنوات 
تقريبـا، ممـا يمهـد الطريـق أمـام نقله إىل 
مؤسسـة عقابية، باإلضافة إىل فرض غرامة 

صارمة عليه.
ورفضـت املحكمة اسـتئنافا قدمـه املعارض 
يف قضية أثـارت إدانة دوليـة واحتجاجات يف 

مختلف أنحاء البالد.
وكانـت محكمة مدينة موسـكو قـد رفضت 
اسـتئنافا قدمـه نافالني ضد حكم بالسـجن 
ثـالث سـنوات ونصف، صـادر عـن محكمة 
اإلفـراج  رشوط  انتهـاك  بسـبب  ابتدائيـة، 
املرشوط، املتعلق بإدانته بالتزوير عام 2014، 
مما يمهد الطريق لنقله إىل مؤسسة عقابية. 

 طرابلس/متابعة الزوراء:
 أكد رئيس املجلس الرئايس الليبي محمد 
 - رست  السـاحيل  الطريـق  أن  املنفـي، 
مرصاتة سـيفتتح قريبا، معتربا أن هذه 
الخطوة تعد من أولويات السلطة الجديدة 

بعد اعتماد حكومة الوحدة.
وأوضـح املنفي أن فتح هذا الطريق الذي 
يربط رشق ليبيا بغربها سيمهد إلزالة أحد 
أهم العقبـات أمام طريق الدبلوماسـية 

واملصالحة.
وطالب املنفي اللجنة العسـكرية بتأمني 
عقد جلسـة رسـمية وبنصاب قانوني يف 
مدينـة رست، إلعتمـاد حكومـة الوحدة 
الوطنية وتغيري رئاسـة املجلس حسـب 
املتفـق عليه يف جنيـف، وتضمني االتفاق 

السيايس يف اإلعالن الدستوري الليبي.
وأكـد املنفـي خـالل اسـتقباله السـفري 
اإليطـايل لـدى ليبيـا جوزيبي بوتشـينو 
بمدينـة طرابلـس أن الحكومـة املقبلـة 
ستكون حكومة واحدة لكل الليبيني دون 
إقصاء أو تهميش، لرغبة أعضاء مجلس 
النواب ومجلـس الدولة الجادة يف تحقيق 
االسـتقرار بالبالد وبسـط األمن داخلها 
للوصـول إىل االنتخابـات يف الوقت املحدد 

لها.
املؤسسـة  لتوحيـد  سـعيه  إطـار  ويف 
العسـكرية يف البـالد، عرب مسـار اللجنة 
العسكرية الليبية املشـرتكة 5+5، التقى 
العسـكرية  القيـادات  ببعـض  املنفـي 

املوجودة يف طرابلس.
وتنـاول اللقاء بحسـب املكتـب اإلعالمي 
الخاص برئيس املجلـس الرئايس الليبي، 
مناقشـة بعـض العوائـق التي تمـر بها 
رئاسـة األركان العامة بطرابلس وسـبل 
توحيد املؤسسـة العسكرية ودعم اللجنة 

العسكرية املشرتك 5+5.
ويف 23 أكتوبـر املـايض، وقعـت اللجنـة 
العسكرية الليبية املشرتكة“5 5+“ اتفاقا 

للوقف الفوري إلطالق النار.
ونص االتفاق عىل إخـالء جميع خطوط 
العسـكرية  الوحـدات  مـن  التمـاس 
إىل  بإعادتهـا  املسـلحة  واملجموعـات 
معسـكراتها، بالتزامن مع خروج جميع 
املرتزقـة واملقاتلـني األجانب من األرايض 
الليبيـة بـرا وبحرا وجوا يف مـدة أقصاها 
ثالثة أشـهر، لكن املرتزقة ما زالوا باقني 

ومـا زال الطريـق مغلقا، رغـم عقد عّدة 
جلسات عسكرية بني الطرفني.

ونـص االتفاق أيضـا عىل تجميـد العمل 
باالتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب 
يف الداخـل الليبي، وخروج أطقم التدريب 
إىل حني تسـلم الحكومة الجديدة املوحدة 

ألعمالها.
يف سـياق متصل، قالـت البعثـة األممية 
إىل ليبيا إّن رئيسـها، يـان كوبيتش، عقد 
اجتماعـاً،اول امـس السـبت، مع ممثيل 
حكومـة ”الوفاق“ يف اللجنة العسـكرية 

املشرتكة 5+5.
وأوضـح بيـان البعثـة أّن كوبيتش بحث 
مع ممثيل حكومـة ”الوفاق“ بلجنة 5 + 
5 ”السبل التي يمكن أن تساعد بها األمم 
املتحـدة والـرشكاء الدوليـون يف ترسيع 
اإلجـراءات الكاملة، وتنفيـذ اتفاق وقف 
إطـالق النار املوقع، واملتضمن انسـحاب 

جميع القوات األجنبية واملرتزقة“.
أّن االجتمـاع تطـرق  البيـان إىل  وأشـار 
النتهـاك حظر األسـلحة، الـذي تفرضه 
املؤسسـات  وتوحيـد  املتحـدة  األمـم 
العسـكرية واألمنية وسـبل ترسيع فتح 

الطريق الساحيل.
وجـدد كوبيتـش التأكيد عـىل دعم األمم 
املتحدة الكامل للجنة العسكرية املشرتكة 

يف مهمتها.
انتخابهـا، تبـذل  وبعـد أسـبوعني مـن 
السـلطة الجديدة يف ليبيـا جهودا مكثفة 
لتنفيـذ اتفاق جنيف ومخرجـات الحوار 
السـيايس وإزالة كل هذه العقبات، حيث 
يعمل كل من رئيس الحكومة عبدالحميد 
الدبيبـة واملجلس الرئـايس محمد املنفي 
عىل تقريـب وجهات النظـر بني مختلف 
األطراف الليبية والتشـاور حول تشكيلة 
حكومية تريض كل األطراف، وذلك للميض 
قدما يف تنفيذ خارطة الطريق املتفق عليها 
والتـي تنتهـي بإجـراء انتخابـات نهاية 
العام الحايل، من خـالل زيارات ولقاءات 
عديدة بعدد من املسـؤولني والشخصيات 

الفاعلة يف رشق ليبيا وغربها.
ووفـق مخرجات حـوار جنيف، سـرتى 
حكومـة الدبيبة النـور بعد أسـبوع، ثم 
يتم تقديم تشـكيلتها إىل الربملان من أجل 
منحها الثقة، ويف حالة تعّذر ذلك فسـيتم 

تقديمها مللتقى الحوار السيايس.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت أمانة بغداد ان حملة اإلكساء يف شوارع 
بغداد سيدخل  العاصمة ضمن مرشوع نهضة 
األزقة واملناطق السكنية، فيما أوضحت االمانة 
ومحالت  مناطق  بعض  يف  املاء  انقطاع  أسباب 

جانبي الكرخ والرصافة.

صحفي  حديث  يف  بغداد  امانة  يف  مصدر  وقال 
كبري  مرشوع  يوجد  «اآلن  «الزوراء»:  تابعته 
اهم  من  املرشوع  هذا  بغداد}  {نهضة  اسمه 
ضمن  الرئيسة  بغداد  شوارع  اكساء  مفاصلة 
جداول معدة لهذا اليشء وتكون عملية االكساء 
رشد  ابن  مخترب  وبإرشاف  مواصفات،  وفق 

التابع ألمانة بغداد».
واضاف «بعد عملية االكساء تكون هناك عملية 
العبور  خطوط  تخطيط  منها  الشوارع  تأثيث 
بالعالمات الدالة»، مشريا اىل ان «هذه ستكون 
من ضمن هذا املرشوع الذي يدعو لنهضة بغداد 
املوازنة  «يف  مبينا  الحظري».  وجهها  واعادة 
التي  االكساء  عمليات  خطط  توجد  الجديدة 
تدخل ألزقة وشوارع بغداد االخرى لكن حسب 
تخصيصات املوازنة، وايضا توجد مشاريع بنى 
تحتية مهمة للمناطق غري املخدومة غري املتوفر 

بها بنى تحتية».
الزراعية  املناطق  اآلن  «لغاية  انه  واوضح 
وان  حلول،  اية  لها  التوجد  خرضاء  مناطق 
داخل  القوانني  بتطبيق  معنية  بغداد  امانة 

خارج  تخرج  ان  والتقدر  األساسية  التصاميم 
حظر  فرتة  «خالل  ان  القوانني».موضحاً  هذه 
الشوارع  بإكساء  بغداد  امانة  قامت  التجوال 
املهمة والتي يتواجد فيها اكتظاظ من املركبات 

والزخم املروري».
وايضا  الوثبة  ساحة  من  اتحدث  «اآلن  واردف 
بغداد  ومدخل  والرستمية  عرشين  شارع  لدينا 
– واسط، فهناك عمليات اكساء وسوف تكون 
ازداد  الحظر  ان» خالل فرتة  مستمرة»، مؤكداً 
زخم العمل النه توجد اماكن اليمكن العمل بها 

خاصٌة مركز بغداد شارع الجمهورية».

وتابع «من سوق الشورجة اىل ساحة الخالني 
االيام  بها يف  العمل  الصعوبة  املناطق من  هذه 
العادية فاستغلت االمانة الحظر بمتابعة دائمة 
من أمني بغداد السيما انه يتواجد يوميا ويزور 
العمل،  نوع  عىل  شديدة  ومراقبة  العمل  فرق 
النفايات  بغداد كرفع  بلدي يف كل  وهناك جهد 
واالنقاض والتشجري، وهناك خلية عمل يف كل 

مكان تعمل امانة بغداد فيه». 
امس  بغداد،  امانة  أوضحت  اخر،  جانب  من 
مناطق  بعض  يف  املاء  انقطاع  أسباب  االحد، 

ومحالت جانبي الكرخ والرصافة.

وقال معاون مدير ماء بغداد يف امانة العاصمة، 
عليه  اطلعت  بيان  يف  القادر،  عبد  هشام  عمار 
«الزوراء»: ان ”القطوعات التي تشهدها بعض 
مناطق ومحالت جانبي الكرخ والرصافة تأتي 
املاء  لصيانة شبكات  االستباقية  الخطة  ضمن 

الصايف استعدادا لفصل الصيف».
املناطق شهدت  أن ”بعض  القادر  وأضاف عبد 
قطوعات مؤقتة مثل الثعالبة والدورة والكرادة 
االطيان  بإزالة ترسبات  القيام  نتيجة  والشعب 
من الخزانات واالنابيب الرئيسة ضمن مرشوعي 
تذبذب  ورافقها  الكبري،  والرصافة  دجلة  رشق 
املجهزة  للمحطات  الكهربائية  الطاقة  توليد  يف 

باملاء الصايف».
الصايف  املاء  شبكات  عىل  ”التجاوز  ان  واوضح 
املناطق،  لبعض  املاء  شح  مشكلة  سبب 
املحالت  عدد  يف  زيادة  تسجيل  بعد  خصوصا 
املحالت  عدد  كان  املثال  سبيل  فعىل  السكنية، 
الرسمية ضمن قطاع منطقة الشعب ٣٤ محلة 
تمت  لكن  االدارية،  الخارطة  ضمن  مسجلة 
يف  عشوائية  محلة   ٧١ وجود  مالحظة  حاليا 
املنطقة نفسها، مما ادى اىل حدوث ضغط عىل 

الشبكات النها مصممة لطاقة معينة».
ولفت عبد القادر اىل ان ”االمانة كانت قد اعلنت 
عموم  يف  تجاوز  محلة  و٢٠٣  الف  تسجيل 
بغداد، بينما بلغ عدد املحالت الرسمية املسجلة 
محلة   ٥٣٧ للعاصمة  االدارية  الخارطة  ضمن 

رسمية».

بغداد/ الزوراء:

الرتبية، امس األحد، عن موقفها  كشفت وزارة 

من الدعوات إلعادة تفعيل قرار التحميل للصف 

الرتبية  لجنة  تستعدُّ  وفيما  اإلعدادي.  السادس 

النيابيَّة إىل طرح قانون املدارس األهليَّة للقراءة 

أنَّ  بينت  الترشيعيَّة،  العطلة  انتهاء  بعد  األوىل 

األهليَّة  املدارس  مالك  تسجيل  يشرتط  القانون 

عىل قانون العمل لضمان حقوقهم املستقبليَّة.

صحفي  حديث  يف  بالوزارة  مطلع  مصدر  وقال 

تابعته «الزوراء»: أن «هناك العديد من املناشدات 

التي وصلت إىل الوزارة بشأن تفعيل قرار التحميل 

للصفوف املنتهية، سيما السادس اإلعدادي». 

إىل  املناشدات  إيصال  «تم  انه  املصدر  وأضاف 

الجهات املختصة بالوزارة التخاذ قرار بشأنها»، 

لجان  قبل  من  سيصدر  جديد  «اي  أن  إىل  الفتا 

الرتبية حول قرار التحميل سيتم نرشه باملوقع 

الرسمي للوزارة». 

من جهتها، تستعدُّ لجنة الرتبية النيابيَّة إىل طرح 

قانون املدارس األهليَّة للقراءة األوىل بعد انتهاء 

يشرتط  القانون  أنَّ  مبينًة  الترشيعيَّة،  العطلة 

تسجيل مالك املدارس األهليَّة عىل قانون العمل 

لضمان حقوقهم املستقبليَّة.

حوار  يف  اللهيبي،  طعمة  اللجنة،  مقرِّر  وقال 

قانون  يوجد  ال  اآلن  ”إىل  إنه  «الزوراء»:  تابعته 

تسجيلها  آلية  وال  األهليَّة  املدارس  عمل  ينظم 

وتنظيمها وفق األطر العلميَّة، لذلك فإنَّ اللجنة 

عرض  الترشيعيَّة  العطلة  انتهاء  بعد  ستبارش 

إلنهائه  تمهيداً  والثانية  األوىل  للقراءة  القانون 

م عمل هذه املدارس“. ليكوَن هناك قانوٌن ينظِّ

يشرتط  القانون  ”مرشوع  ان  اللهيبي،  وأضاف 

التدرييس  مالكها  تسجيل  األهليَّة  املدارس  عىل 

عىل قانون العمل للحفاظ عىل حقوقهم“.

الكثري من  أيضاً  ”القانون يحتوي  ان  إىل  وأشار 

األمور منها الحصول عىل املوافقة املطلوبة لفتح 

التي تؤخذ من  املبالغ  أهليَّة، فضالً عن  مدرسة 

أْن  رضورة  أكد  ”القانون  أن  مؤكدا  الطالب“، 

هذه  عمل  الستمرار  نجاح  نسبة  هناك  تكون 

املدارس أو إيقافها“.

بغداد/ الزوراء:
الشعبي،  الحشد  يف  القيادي  أعلن 
عن  االحد،  امس  التميمي،  محمد 
تشكيل املفارز االنسانية لدعم املناطق 

املحررة خالل فرتة حظر التجوال.
صحفي:  ترصيح  يف  التميمي  وقال 
مفارز  شكل  الشعبي  الحشد  ان“ 

جوالة اطلق عليها املفارز االنسانية 
اىل  املساعدات  ايصال  عىل  تعمل 
االرس الفقرية واملحتاجة يف املناطق 
نقل  تأمني  اىل  باالضافة  املحررة، 
االنسانية  والروابط  املنظمات 
الدعم  التي تعمل يف اطار  التطوعية 
حظر  فرتة  خالل  املتعففة  لالرس 

التجوال“.
واضاف التميمي ان ”املفارز االنسانية 
تأتي من باب خدمة االهايل يف املناطق 
املحررة باعتباره واجبا ويأتي ضمن 
األولويات“، مؤكدا أن ”املفارز تنترش 
واملساعي  مناطق محررة   ٦ يف  حاليا 
القرى  كل  شمول  اجل  من  مستمرة 

مع  بالتنسيق  آليات  وفق  والقصبات 
املنظمات والناشطني“.

اطار  يقف  لم  ”الحشد  أن  وأوضح 
دعمه يف توفري الغذاء بل التنسيق لنقل 
الحاالت الصحية الحرجة“، مشريا إىل 
أن ”هناك هواتف ساخنة للتعاون مع 
االنسانية  الحاالت  لدعم  الناشطني 

االحيتاجات  كل  وتوفري  الصعبة 
الرضورية“.

دياىل  يف  االمنية  السلطات  وكانت 
فرضت حظر للتجوال ابتداًء من ٨ من 
 ٥ يف  لينتهي  املايض  الخميس  مساء 
فجر من اليوم االثنني يف اطار مواجهة 

تداعيات تفيش فريوس كورونا.

بغداد/ الزوراء: 
وسماً  واآلثار  والسياحة  الثقافة  وزارة  أطلقت 
{#البابا_ بعنوان  االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل 
يف  املرتقبة  التاريخية  بالزيارة  ترحيباً  يف_العراق}؛ 
للكنيسة  األعظم  للحرب  القادم  آذار  من  الخامس 

الكاثوليكية يف العالم البابا فرنسيس إىل العراق.
يأتي  (الهاشتاك)  الوسم  هذا  اطالق  أنَّ  يذكر 
اجتماع  يف  عليها  املصادق  املقرتحات  ألحد  تنفيذاً 
الثقافة والسياحة واآلثار، حسن ناظم، مع  وزير 

املديرين العامني، الثالثاء املايض. 

بغداد/ الزوراء:
اإلطاحة  عن  االحد،  امس  الشعبي،  الحشد  أعلن 
بأحد عنارص تنظيم ” داعش“ اإلجرامي يف قضاء 
الحشد  إلعالم  بيان  نينوى.وذكر  بمحافظة  تلعفر 
الشعبي تلقت «الزوراء» نسخة منه: أن ”قوة من 
اللواء ٥٣ بالحشد الشعبي تمكنت من القاء القبض 

عىل أحد عنارص فلول ” داعش“ اإلجرامي يف قضاء 
تلعفر بمحافظة نينوى“.

معلومات  ورود  بعد  جاء  ”ذلك  أن  البيان  وأضاف 
داعـش  عنارص  احد  تواجد  عن  دقيقة  أمنية 
االرهابـي يف قضاء تلعفر، حيث قامت القوة بإلقاء 

القبص عليه وفق املادة ٤ إرهاب“. 

 بغداد/ الزوراء:
الكاظمية،  اجرام  مكافحة  مكتب  مفارز  تمكنت 
لقيامه  متهم  عىل  القبض  القاء  من  االحد،  امس 
باالبتزاز  وآخر  رشطة  ضابط  صفة  بانتحال 

االلكرتوني يف بغداد
نسخة  «الزوراء»  تلقت  بيان  يف  املكافحة  وذكرت 

عىل  القبض  من  تمكنت  املكافحة  مفارز  ان  منه: 
وفق  توقيفه  وتم  الداخلية  وزارة  يف  أول  مالزم 
املادة ٢٦٠ ق.ع، فيما ألقت مفارز مكتب مكافحة 
بابتزاز فتاة  القبض عىل متهم قام  الحرية  اجرام 
إلكرتونياً وفق املادة ٤٣١ ق.ع». واضاف البيان انه 

«تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهما».

بغداد/ الزوراء: 
االحد،  امس  املشرتكة،  العمليات  قيادة  وجهت 
واملشتقات  الغذائية  املواد  عجالت  دخول  بتسهيل 

النفطية اىل العاصمة بغداد.
الفريق  املشرتكة،  العمليات  قائد  نائب  وقال 
الركن عبد االمري الشمري، يف ترصيح صحفي: ان 

تبارش  بغداد  محافظة  يف  الخارجية  «السيطرات 
بتسهيل دخول عجالت الحمل الكبريه التي تحمل 
العاصمه  اىل  النفطية  واملشتقات  الغذائية  املواد 

بغداد».
تدخل  الغذائية  املواد  «جميع  ان  الشمري  واضاف 

العاصمة بغداد».

بغداد/ الزوراء:
من  املحدود  الدخل  وذوي  الفقرية  الرشائح  إعفاء  إىل  اإلنسان  لحقوق  العليا  املفوضية  دعت 
الغرامات املفروضة عىل مخالفة إجراءات الحظر، وخصوصاً عدم ارتداء كمامة، بحكم أن وارد 
هذه الرشائح ال يسمح برشائها اليومي ملستلزمات الوقاية، واقرتحت توزيع الكمامات مجاناً 

بني تلك الرشائح كي تمتثل للقانون.
إن  صحفي:  حديث  يف  البياتي،  عيل  االنسان،  لحقوق  العليا  املفوضية  باسم  الناطق  وقال 
«االجراءات الوقائية مطلوبة ملنع انتشار الوباء مرة أخرى، وهكذا كانت تعليمات اللجنة العليا 
ولكن  الكمامات،  بلبس  يلتزمون  ال  من  عىل  غرامات  فرض  ضمنها  ومن  والسالمة،  للصحة 
من وجهة نظر حقوق االنسان، فإن ما يقارب ٣٥ باملئة من سكان العراق تحت خط الفقر، 
وبالتايل فإن واردهم اليومي يرتاوح بني (دوالر ودوالرين)، وعملياً ليس بإمكانهم الحصول عىل 
أو  مالية  منحا  ملنحهم  حكومية  إجراءات  هناك  تكون  أن  من  البد  لذا  ذاتي،  بشكل  الكمامات 

كمامات مجانية، باالضافة اىل دعم السالت الغذائية لتجاوز هذه االزمة».
وبني البياتي أن «الدستور ألزم الجهات الحكومية املعنية بالحظر برضورة عدم جباية الرسوم 
االعتبار  بنظر  األخذ  من  البد  كان  لذلك  الفقرية،  والطبقات  الدخل  معدومي  قبل  من  املذكورة 
التي ستترضر من هذه االجراءات، وايجاد حلول لها، والذين ال يقلون عن ١٤ مليون  الفئات 

مواطن عراقي».

بغداد/ الزوراء:
ألقت قيادة رشطة صالح الدين، امس االحد، 
القبض عىل ٨ متهمني بمواد قانونية مختلفة 
 ١٤ عىل  القبض  إلقاء  اعلنت  املحافظة،  يف 

متهما بقضايا متنوعة يف املحافظة.
بيان  يف  قالت  الدين  صالح  رشطة  قيادة 
رشطة  مديرية  «مفارز  ان  «للزوراء»:  ورد 
محافظة صالح الدين واملنشآت نفذت حملة 
يف  القبض  أوامر  لتنفيذ  واسعة  تفتيش 
وبلد  االسحاقي  اقضية  من  مختلفة  مناطق 
املفارز من  والدور والضلوعية، حيث تمكنت 
إلقاء القبض عىل (٨) متهمني بمواد قانونية 

مختلفة».
انه «من بينهم متهم بقضايا  البيان  واضاف 
التوقيف تمهيدا  ايداعهم جميعا  ارهاب، وتم 

إلحالتهم اىل القضاء».

الديوانية،  رشطة  قيادة  اعلنت  جهتها،  من 
امس االحد، عن القاء القبض عىل ١٤ متهما 

بقضايا متنوعة يف املحافظة.
ان  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  قالت  القيادة 
الديوانية  محافظة  رشطة  ودوريات  «مفارز 
املطلوبني  عن  للبحث  واسعة  حملة  نفذت 
القبض،  القاء  أوامر  مذكرات  تنفيذ  بهدف 
املتحركة  السيطرات  الحملة نصب  وتضمنت 
والثابتة، فضال عن تدقيق أسماء املطلوبني يف 

مناطق مختلفة يف املحافظة».
واضاف البيان ان «الحملة أسفرت عن القاء 
القبض عىل ١٤ متهما بقضايا متنوعة منها 
جنائية كالنصب واالحتيال وتحرير صك بدون 
وسيتم  املتهمني  مع  التحقيق  وتم  رصيد، 
القايض  امام  التحقيقية  اوراقهم  عرض 

املختص لينالوا جزاءهم العادل».

بغداد/ الزوراء: 
املخالف  الربازييل  الدجاج  اكثر ١٩ طنا من  اتالف  االحد،  امس  للكمارك،  العامة  الهيأة  اعلنت 

للضوابط يف كمرك بوابة البرصة.
من  طنا   ١٩ من  اكثر  اتالف  «تم  أنه  منه:  نسخة  «الزوراء»  تلقت  بيان  يف  الهيأة  اعالم  وذكر 
الدجاج الربازييل املخالف للضوابط والتعليمات يف كمرك بوابة البرصة، بالتعاون مع الجهات 

الساندة يف امليناء». 
  واضاف البيان أن «عملية االتالف تمت من قبل لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض». 

بغداد/ الزوراء:
الداخلية، امس األحد، عن  أعلنت وزارة 
لالبالغ   ١٤٠ املجاني  الرقم  تخصيصها 
التعقيم  مواد  بأسعار  املتالعبني  عن 
والكمامات، مؤكدة أنه تم خالل اليومني 
املخالفني  من  عدد  محاسبة  املاضيني 
بغداد  يف  والوقائية  الصحية  للتعليمات 

واملحافظات.
الجريمة  مكافحة  عمليات  مدير  وقال 
العميد  الداخلية،  وزارة  يف  املنظمة 
حسني التميمي، يف ترصيح متلفز لقناة 
”العراقية“ الرسمية، تابعته «الزوراء»: 
املنظمة  الجريمة  مكافحة  ”مديرية  إن 
جوالت  نفذت  واملحافظات  بغداد  يف 
واألسواق  الصيدليات  عىل  تفتيشية 
الداخلية  وزير  أوامر  بحسب  واملذاخر 

ووكيل شؤون االستخبارات“.
محاسبة  ”تمت  أنه  التميمي  وأضاف 

األشخاص الذين يتالعبون بأسعار املواد 
التي  واملعقمات  الكمامات  و  الصحية 

تستخدم يومياً“ . .
لشؤون  الوزارة  ”وكالة  أن  وأوضح 
خطاً  خصصت  االتحادية  التحقيقات 
شكاوى  الستقبال   ١٤٠ بالرقم  ساخناً 
رقم  وهو  اليوم  مدار  عىل  املواطنني 
طي  يف  املتصل  هوية  وتكون  مجاني، 
الفورية  اإلجابة  ستتم  حيث  الكتمان، 
عن  واالبالغ  املواطنني  اتصاالت  عىل 

املخالفني لتعليمات خلية األزمة“ .
امليدانية  ”الجوالت  أن  التميمي  وتابع 
والتعليمات  الضوابط  بحسب  مستمرة 
يف  العامة  السالمة  لجنة  من  الصادرة 
ويتم  األسعار،  غالء  متابعة  يخص  ما 
واحالة  القانونية  االجراءات  اتخاذ 
واألوامر  بحسب  القضاء  عىل  املخالفني 

القضائية“. 

بغداد/ الزوراء:
كشف وزير التعليم العايل والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، امس االحد، ارتفاع 
ألف  وستني  ستة  من  أكثر  اىل  العاملية  سكوبس  مستوعبات  يف  العراقية  البحوث  عدد 

بحث.
دائرة  عرب  العراق  يف  األسنان  طب  كليات  عمداء  اجتماع  يف  مشاركته  لدى  وقال، 
الحكومي واألهيل حققت إضافات  العراقية بشقيها  إن «الجامعات  إلكرتونية مغلقة: 
اىل  الفتا  العاملية»،  املستوعبات  يف  املنشورة  البحوث  من  يف رصيدها  مهمة ومتسارعة 
أن «الجامعات الحكومية عىل الرغم من التحديات تمكنت اىل غاية السادس عرش من 
نرش  األهلية  والكليات  الجامعات  سجلت  فيما  بحثا   (٦٣٩٥٧) نرش  من  الحايل  شباط 

(٢٥٥٩) بحثا».
وأكد، خالل االجتماع، عىل «رضورة االرتقاء بمنظومة البحث العلمي وتعزيز التدريب 
اللجنة  توصيات  ضوء  يف  الطبية  املجموعة  كليات  خصوصية  تتطلبه  الذي  الرسيري 
الوطنية العليا للصحة والسالمة، ومراعاة الظرف االستثنائي الراهن». مشيدا بجهود 
«كليات طب األسنان يف استيعاب متطلبات املرحلة وتمكني الطلبة من التواصل العلمي 

وتوفري مناخات املعرفة التخصصية».
واوضح ان «عمداء كليات طب األسنان ثمنوا دور املتابعة الحثيثة لوزارة التعليم العايل 
العلمي  الدعم  وتوفري  التخصصات  لهذه  العلمية  املؤرشات  ورصد  العلمي  والبحث 

املطلوب يف هذا املجال».

بغداد/ الزوراء: 

فرحان  عيل  االنبار،  محافظ  اعلن 

الدليمي، امس االحد، عن اعادة افتتاح 

الذي  االسرتاتيجي  الحيوي  الطريق 

الدين  صالح  بمحافظة  االنبار  يربط 

ومنها اىل املحافظات الشمالية.

ان  صحفي:  ترصيح  يف  الدليمي  وقال 

يربط  االسرتاتيجي  الحيوي  ”الطريق 

االنبار بمحافظة صالح الدين ومنها اىل 

املحافظات الشمالية“.

املحلية  االنبار  حكومة  ان“  واضاف 

تبنت كلفة اعادة اعمار وتأهيل الطريق 

نسبة  من  يعاني  الذي  االسرتاتيجي 

ارهابيي داعش  دمار كبرية جراء قيام 

بعمليات تفجري ادت اىل ازالة ٤ كم من 

الطريق  عىل  سيطرتهم  ابان  الطريق 

الذي يبلغ طوله ١٢٥ كم“.

افتتاح  ”اعادة  أن  الدليمي  وأوضح 

الطريق سوف يساهم يف تخفيف العبء 

االمنية واصحاب  الصقور  عىل سيطرة 

باإلضافة  الوقت،  الختزال  الشحنات 

يساهم  سوف  الطريق  افتتاح  اىل 

االقتصادي  الواقع  انتعاش  يف  ايضا 

للمحافظة“.
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بغداد/ الزوراء:
أكـدت لجنة االمـن والدفـاع النيابية ان 
وراء  واملنافـذ  السـيطرات  يف  الفسـاد 
العـراق،  اسـواق  اىل  املسـتورد  تدفـق 
وفيمـا وّجهـت وزارة الدفـاع تشـكيل 
لجنـة تحقيقيـة بشـأن حاالت فسـاد 
مايل وإداري وابتـزاز وتعاطي الرىش يف 
مديرية شؤون املحاربني ودائرة التقاعد 
العسـكري، أضافـت انـه عـىل اللجنة 

املشكلة انجاز أعمالها خالل 14 يوماً.
وقال عضو لجنة االمن والدفاع النيابية، 
النائـب كاطع الركابـي، امس االحد، يف 
ترصيـح صحفـي: ان“ حمايـة املنتج 
املحيل لـه اهمية يف اتجاهـات مختلفة 
ابرزهـا الحفاظ عىل مصادر رزق مئات 
االف مـن العراقيـني الذيـن يعلمون يف 
الزراعـة والصناعة وبقية املهن االخرى 
املرادفـة لهـا“، مؤكـدا أن ”لجنة االمن 
والدفـاع النيابية ضغطـت باتجاه دعم 
املنتج مع خالل سلسـلة لقاءات مهمة 
مـع كل القيـادات االمنيـة يف وزارتـي 

الدفاع والداخلية“.
يف  ”الفسـاد  ان  الركابـي  واضـاف 
السـيطرات واملنافـذ تقـف وراء تدفق 
املستورد اىل اسواق العراق“. مؤكدا ”انه 

كانت لنا مالحظات مهمة وخاصة حيال 
املنافذ الشـمالية ورضورة مواجهة اي 
محاوالت لتهريـب املحاصيل والبضائع 
املمنوعـة، وان تكـون للجميـع وقفـة 
وطنيـة يف دعـم االقتصـاد الوطني من 

خالل درء تداعيات املسـتورد السـلبية 
التي تدفع اىل انتكاسـة اخـرى للقطاع 

الزراعي والصناعي معا“.
وأشـار عضو لجنـة األمـن النيابية إىل 
ان ”املسـتورد سيتسـمر اذا لـم يعالج 

ملف الفسـاد من جذوره وفق اجراءات 
حازمة ورادعة“.

املـواد  تدفـق  مـن  العـراق  ويعانـي 
املسـتوردة واغراق االسواق بها ما ادى 
اىل رضر بالـغ للمنتج الوطني وخاصة 

الزراعي. 
مـن جانـب اخـر، وّجـه وزيـر الدفاع، 
جمعـة عنـاد، امـس األحـد، تشـكيل 
لجنـة تحقيقيـة بشـأن حاالت فسـاد 
مايل وإداري وابتـزاز وتعاطي الرىش يف 
مديرية شؤون املحاربني ودائرة التقاعد 

العسكري.  
وذكرت وثيقة صادرة من مكتب الوزير 
وردت اىل ”الـزوراء“: إنـه نظـراً لورود 
معلومـات حـول وجـود حاالت فسـاد 
مايل وإداري وابتـزاز وتعاطي الرىش يف 
املديرية العامة لشؤون املحاربني ودائرة 
تشـكيل  نسـبنا  العسـكري،  التقاعـد 
لجنة برئاسـتكم وعضوية اللواء الركن 
فائز فاضـل أحمد مدير االسـتخبارات 
العسـكرية، واللواء الركـن عيل صربي 
معاون أمني رس االسـتخبارات واألمن/

أمانـة الرس العام، واللواء يوسـف عناد 
أمـني رس اإلدارة/أمانـة الـرس العـام، 
واللـواء قاسـم محمد حسـني أمني رس 
القانونية/أمانـة الـرس العـام، لتدقيق 

املعلومات أعاله.  
وأضافـت: عـىل اللجنة املشـكلة انجاز 
واإلعـالم  يومـاً،   14 خـالل  أعمالهـا 

بالنتائج.  

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت جمعية مصـدري املواد الكيميائيـة واملنتجات 

يف اسـطنبول، امـس االحـد، ان خمـس دول عامليـة 

بينها العراق اسـتحوذت عىل %60 من صادرات عطر 

الكولونيا الرتكية يف العام 2020.

وقالت الجمعية يف تقرير لها اطلعت عليه ”الزوراء“: ان 

”تركيا صدرت 6.9 ماليني طن من عطر“ الكولونيا“ يف 

العام املايض، والتي يسـتخدمها العديد كعطر ومطهر 

لليـد لدرء خطر فـريوس كورونا مقارنـة بعام 2019 

التـي بلغت الصادرات فيهـا 2.4 مليون طن، مبينة أن 

”قيمة هذه الصادرات بلغت 28.3 مليون دوالر“.

 60% عـىل  اسـتحوذت  دول  ”خمـس  ان  واضافـت 

من صـادرات عطـر الكولونيـا الرتكية شـملت أملانيا 

وهولنـدا والعـراق واململكة املتحـدة والواليات املتحدة 

االمريكية“.

كما أشـارت الجمعية اىل ”ارتفاع صـادرات الكولونيا 

الرتكيـة إىل أملانيا بنسـبة ٪492 لتصـل إىل 7.8 ماليني 

دوالر يف العـام 2020 ، بينمـا قفزت بنسـبة ٪491 إىل 

هولندا، و ٪291 إىل العراق، و ٪246 إىل اململكة املتحدة، 

و ٪146 إىل الواليات املتحدة.  

والكولونيـا هو ماء أو عطر ُينسـب إىل مدينة كولونيا 

األملانية، وهو مصنوع من مزيج من الزيوت األساسية 

واملـاء والكحـول مـع تركيـز لألسـاس بنسـبة 5% 

وكحول بنسـبة 70 إىل %90، وعادة ما تتضمن زيوت 

أساسـية من الحمضيات والنريويل والخزامى والزعرت 

وأوراق الربتقال والياسمني، ويستخدم يف تركيا بكثرة 

باعتباره عطرا تقليديا اكتسـب اهمية جديدة وسـط 

جائحة فريوس كورونا.

بغداد/ الزوراء:

كشـف قائممقام قضاء الفلوجة رشق محافظة االنبار غربي العراق، مؤيد 

الدليمـي، امـس األحد، عن وصـول مجموعة رشكات اسـتثمارية إىل مبنى 

ديـوان املحافظة، للتباحث حـول إمكانية الحصول عىل فرص اسـتثمارية 

ملعمل سمنت الفلوجة، ومعمل فوسفات القائم غرب االنبار.

وقـال الدليمـي يف ترصيـح صحفـي: إن ”رشكات روسـية أبـدت رغبتهـا 

بالحصـول عىل عقد اسـتثمار وإعادة تأهيل معمل سـمنت الفلوجة، الذي 

تعـرض للدمار والرسقة ابان سـيطرة تنظيم داعش عـىل املحافظة، والذي 

كان يعد مصدر دخل ألكثر من 250 عاطال عن العمل من أبناء املدينة“.

وأكـد الدليمي أن ”من ضمن الرشكات التي أبدت رغبتها باالسـتثمار داخل 

املحافظـة، رشكات بلجيكية وأخرى بلغارية، أكدت عىل رغبتها باسـتثمار 

معمل فوسفات القائم، والذي أيضا تعرض للدمار بنسبة أكثر من 80%“.

وأوضـح أن ”معمل فوسـفات القائـم املتوقف منذ أكثر مـن 17 عاماً، يعد 

واحدا من أهم املعامل الحكومية إلنتاج اليورانيوم داخل املحافظة“.

وأشار الدليمي إىل أن ”االستقرار األمني الذي تشهده االنبار، ساهم وبشكل 

كبري باستقطاب الرشكات ورغبتها باالستثمار يف املحافظة“.

بغداد/ الزوراء:

كشـف قائممقـام قضـاء الهندية يف 

كربالء، منتظر الشافعي، امس االحد، 

عن وجود مشـاريع يف القضاء بكلفة 

100 مليـار متلكئـة منـذ 10 اعـوام، 

وتحتاج اىل تدخـل عاجل النقاذها من 

االندثار.

وقال الشافعي يف ترصيح صحفي: ان 

”ثالثة مشاريع اسرتاتيجية يف القضاء 

بقيمـة 100 مليـار متلكئـة منـذ 10 

اعـوام، وتحتاج اىل تدخـل قبل وزيرة 

والبلديات بشـكل  االعمار واالسـكان 

مبارش إلكمال انجازها بعد ان وصلت 

انجـاز متقدمـة، وعمليـة  اىل نسـب 

انجازها يخلصها من االندثار“.

واضاف الشافعي ان ”املشاريع تتمثل 

بمـرشوع محطـة معالجـة مجـاري 

الهنديـة بقيمة 40 مليـارا، ومرشوع 

مجـرسات الهندية بقيمـة 25 مليارا، 

ومرشوع شـبكات املجاري بقيمة 38 

مليارا“.

واشـار اىل ان ”جزءا من هذه املشاريع 

مصممة لــ30 عامـا وبـورش العمل 

فيها قبل 10 سـنوات عـىل ان تنجز يف 

غضون 3 سـنوات، بيد ان 10 سنوات 

انقضـت من الــ30 عاما، ولـم تنجز 

املشاريع“. 

بغداد/ الزوراء:

اكـد الخبري النفطي، حمـزة الجواهري، 

امس االحد، ان أسـعار النفط سـوف لن 

تنخفـض عن مسـتوى $60 والتزيد عن 

$70 لهـذا العـام، مشـريا اىل ان الخرباء 

اليمكن لهم تحديد سـعر مقارب للنفط 

ألسباب عديدة .

وقال الجواهـري يف ترصيح صحفي: ان 

“ تسارع املتغريات يف العالم عىل املستوى 

السـيايس والصحي ال تسمح للخرباء ان 

يحددوا أسـعار مقاربـة للنفط“. مؤكدا 

ان ”أسـعار النفط لهذا العام سـوف لن 

تنخفض تحت $60 والتزيد عن 70$“.

وأضـاف ان “ تراجع اإلنتـاج النفطي يف 

امريـكا بنسـبة %40 بسـبب األعاصري 

الثلجية التي اجتاحات الواليات الجنوبية 

خاصة والية تكسـاس النفطية سيسهم 

يف ارتفـاع أسـعار النفـط خـالل األيـام 

املقبلة رغم ازدياد مخاطر انتشار الوباء 

املتجدد يف عموم العالم “ .

وأشار الجواهري اىل ان ” العراق استفاد 

خـالل ارتفاع أسـعار النفط خـالل املدة 

الحالية بحدود خمسـة مليـارات دوالر، 

وهذا سيسهم يف تحسني وضعه املايل“.

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت وزارة اإلعمار واإلسـكان والبلديـات العاّمة، امس 

االحـد، عـن عزمها افتتاح مـرشوع ماء النهـروان ببغداد 

خالل العام الحايل.

وقـال مدير عـام مديرية املـاء يف الـوزارة، نجـم الحيايل، 

يف بيـان اطلعـت عليـه ”الـزوراء“: ان ”مـالكات املديرية 

تمكنت بالتنسـيق مع الرشكـة الهندية من حل الكثري من 

االشكاالت واملعوقات التي كانت تواجه تنفيذ مرشوع ماء 

النهروان».

واشـار الحيـايل اىل ”وصول نسـبة انجاز املـرشوع اىل 76 

باملئة، وسـيتم افتتاحه خالل العام الحايل ليخدم اكثر من 

300 الف نسـمة يف مناطـق النهـروان والكرغولية وكذلك 

قاطع 9 نيسـان، حيث تبلغ طاقته التشغيلية 4 االف مرت 

مكعب يف الساعة». 

رويرتز/ متابعة الزوراء:

نزلت أسـعار النفط للجلسـة الثانية عـىل التوايل 

لتزداد تراجعا عن أسـعار بلغتها مؤخرا، إذ بدأت 

رشكات الطاقة يف تكسـاس االستعداد الستئناف 

عمل حقول النفط والغاز التي تأثرت بفعل موجة 

من الطقس املتجمد وانقطاع الكهرباء.

وأنهت العقود اآلجلة لخام برنت الجلية عىل تراجع 

1.02 دوالر أو ما يعادل 1.6 باملئة إىل 62.91 دوالرا 

للربميل، يف حني نزل خام غرب تكسـاس الوسيط 

األمريكـي 1.28 دوالر أو 2.1 باملئـة، ليبلغ سـعر 

التسوية 59.24 دوالرا للربميل.

وعىل أساس أسـبوعي، ربح برنت نحو 0.5 باملئة 

وتراجع غرب تكسـاس الوسيط نحو 0.7 باملئة.. 

وكان الخامـان القياسـيان ارتفعا هذا األسـبوع 

ألعىل مستوى يف أكثر من عام.

وقـال، جيـم ريرتبـوش، رئيـس ريرتبـوش آنـد 

أسوسـيتس: ”نزول األسـعار بهذا القـدر الكبري 

يبدو تصحيحيا ويأتي بعض اليشء داخل سـياق 

التسارع الكبري لزيادة السعر هذا الشهر“.

وأفادت بيانات من بيكر هيوز بأن رشكات الطاقة 

األمريكيـة خفضـت هذا األسـبوع عـدد حفارات 

النفط والغاز العاملة للمرة األوىل منذ نوفمرب.

فقـد علقـت رشكات التكريـر يف تكسـاس نحـو 

خمس طاقة تكرير النفط يف البالد وسط انقطاع 

الكهرباء والربودة القاسية.

وتتوقـع مصادر أن تسـتعد الرشكات السـتئناف 

اإلنتاج مع عودة التيار الكهربائي وخدمات املياه 

ببطء.

ونزلت أسـعار النفط بالرغم مـن هبوط مفاجئ 

ملخزونات الخام األمريكية يف األسبوع املايض. فقد 

قالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، الخميس، 

إن املخزونـات تراجعـت 7.3 مليـون برميـل إىل 

461.8 مليون برميل، وهو أدنى مسـتوياتها منذ 

مارس.
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بغداد/ الزوراء:
اعلـن وزير النفط احسـان عبـد الجبار 
اسـماعيل، انشـاء 7 محطـات للطاقـة 
الشمسـية يف اربـع محافظـات بطاقـة 

750 ميكا واط .
وذكـر بيـان للـوزارة تلقته ”الـزوراء“: 
انه ضمـن اسـرتاتيجية الحكومة ودعم 
رئيس الـوزراء وتوجهات وزارتي النفط 
والكهربـاء من خـالل املجلـس الوزاري 
للطاقة بتنفيذ املشـاريع االستثمارية يف 
مجـال الطاقـة النظيفة ومنهـا الطاقة 
الشمسـية،  اكـد وزيـر النفـط  إحالـة 
سبعة مواقع لتنفيذ مشاريع أستثمارية 
للطاقة الشمسـية تهدف النتاج الطاقة 
املحافظـات  مـن  عـدد  يف  الكهربائيـة 
اكربها يف كربالء املقدسـة بطاقة (300) 
ميكا واط ، ومشـاريع أخرى يف واسط ، 
وبابل  ، وموقعي ساوة /1 وساوة /2 يف 
محافظـة املثنى ، مشـرياً اىل ان مجموع 
الطاقـات التوليدية التي سـيتم انتاجها 
من هذه املشـاريع  تصل إىل (750) ميكا 

واط.
واضاف: ان خطط العراق السـرتاتيجية 
للفـرتة مـن (2030-2020) الوصول إىل 
معـدالت انتاج طاقة توليدية من الطاقة 
شمسـية تصل اىل  (10) كيـكا واط بما 
يعـادل (10000) ميكا واط، الفتاً  إىل أن 
هذه الخطوة من شـأنها االسهام بتوفري 
الطاقـة الكهربائيـة النظيفـة وتقليـل 
الضغـط عـىل محطـات توليـد الطاقـة 

الكهربائية التي يتم تشغيلها بالوقود.
واوضـح: ان هـدف الحكومـة واملجلس 
الوزاري للطاقة ،الوصول إىل معدل انتاج 
مـن الطاقـة الشمسـية  إىل ( ٪20) من 

انتاج العراق للطاقة الكهربائية  .
وكشـف أسـماعيل عن وجود مباحثات 
ومشـاورات مـع رشكات عامليـة ومـن 
ورشكـة   ، نرويجيـة  رشكات  ضمنهـا 
توتال الفرنسية ” الرائدة يف هذا املجال“، 
لتنفيذ عدد من املشـاريع املهمة، مؤكداً 
ان ”توتـال“ ابدت أسـتعدادها للعمل يف 

العراق.
وأشار الوزير اىل  اهمية انتاج واستخدام 
الطاقة النظيفة يف دعم االقتصاد الوطني 
وخطط التنمية املستدامة  ، وأهميتها يف 
الحفاظ عىل البيئة النظيفة واملساعدة يف 
تحسينها ،والحصول عىل طاقة رخيصة 
الثمـن ، فضالً عن اسـتثمار النفط الذي 
يحـرق لتوليـد الطاقـة يف تعزيـز زيادة 
معدالت التصدير مـن النفط الخام دون 
الحاجة إىل استخدامه يف تشغيل محطات 

توليد الطاقة الكهربائية.
وتابع: ان هذا يأتي ضمن خطط التنمية 
الوطنية املسـتدامة، ومع توجهات دول 
العالم يف أنتاج الطاقة النظيفة والحفاظ 

عىل البيئة .
يذكر ان هذه املشـاريع سيتم تنفيذها يف 
محافظات كربالء وبابل واملثنى وواسط 
يف  أخـرى  مشـاريع  تتبعهـا  ان  عـىل   ،

محافظات أخرى .

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التجـارة، امس االحد، 
عـن اسـتعدادها لتجهيـز مفردات 
التموينية بـ(سـلة واحدة)، داعية 
وكالء الطحني يف بغداد واملحافظات 
اىل مراجعـة مراكـز القطع لتسـلم 

قوائم تجهيز الحصة الثانية.
وقـال مدير الرشكة العامة لتصنيع 
الحبـوب، خطـاب عـيل القييس، يف 
بيـان اطلعـت عليه ”الـزوراء“: إن 
”الرشكـة وجهـت جميـع فروعها 
بقطـع  املبـارشة  اىل  باملحافظـات 
بمـادة  الـوكالء  تجهيـز  قوائـم 
الطحـني اليـوم االثنـني، ومفاتحة 
إلطـالق  الحبـوب  تجـارة  رشكـة 
الدفعـة االوىل من خلطـات الحبوب 
املعتمدة إلنتـاج الحصة الثانية من 

الطحـني املخصص لصالح البطاقة 
التموينية“.

وشـدد القييس عىل ”االلتـزام التام 
ومقـررات  الصحيـة  بالـرشوط 
اللجنـة العليـا للصحـة والسـالمة 
الوطنية بارتداء الكمامات والتباعد 
التسـهيالت  وتقديـم  االجتماعـي، 
من قبـل مراكز القطـع، فضال عن 
التنسـيق يف عملية مراجعة الوكالء 
بمـا يحقق انسـيابية تسـلم قوائم 

القطع والتجهيز“.
واكد ”استقرار تجهيز مادة الطحني 
للمواطنـني عـرب دفعـات متواصلة 
نتيجة وجود الكميات املسـوقة من 
الحنطـة املحليـة التـي وصلـت اىل 
خمسة ماليني و300 الف طن خالل 

املوسم السابق“. 

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:

ارتفعت أسعار الذهب متعافية من 

أدنى مستوياتها يف أكثر من سبعة 

أشـهر الذي بلغته يف وقت سـابق، 

وذلـك بفعل هبـوط الـدوالر، لكن 

ارتفـاع عوائد السـندات األمريكية 

أبقـى املعدن عىل مسـار تسـجيل 

أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل يناير.

إىل  باملئـة   0.2 الذهـب  وصعـد 

1,783.35 دوالر لألوقية (األونصة) 

، بعد أن المس أدنى مستوياته منذ 

الثاني من يوليو إىل 1759.29 دوالر 

يف وقت سابق من الجلسة.

آمنـا  مـالذا  يعـد  الـذي  واملعـدن 

منخفـض حـوايل 2.5 باملئـة منـذ 

بداية األسـبوع، وهي أكرب خسارة 

أسـبوعية منذ األسـبوع املنتهي يف 

8 ينايـر.. وزادت العقود األمريكية 

اآلجلة للذهـب 0.1 باملئة إىل 1777 

دوالرا.

مديـر  ميليـك،  بـارت  وقـال، 

إسـرتاتيجيات السـلع األساسية يف 

تـي.دي سـيكيوريتيز ”االنخفاض 

يف الدوالر األمريكي قاد عىل األرجح 

صعود الذهب“، مضيفا أن التحرك 

قد يكون أيضا فنيا يف طبيعته.

الخزانـة  سـندات  عوائـد  وزادت 

األمريكيـة القياسـية إىل قمـة عام 

تقريبا يف وقت سابق من اليوم.

النفيسـة  للمعـادن  وبالنسـبة 

الـذي  البالتـني  هبـط  األخـرى، 

يسـتخدم عامـل حفـز يف صناعة 

السـيارات 0.6 باملئة إىل 1266.60 

دوالرا، لكنه يتجه لتسجيل مكسب 

أسـبوعي هو الثالث عىل التوايل بعد 

أن صعد يف وقت سابق من األسبوع 

إىل قمـة أكثـر مـن سـتة أعـوام.. 

إىل  باملئـة   0.9 البالديـوم  وارتفـع 

وزادت  لألوقيـة..  دوالرا   2373.36

الفضـة 0.6 باملئة إىل 27.18 دوالرا 

لألوقية، لكنها يف طريقها لتسجيل 

هبوط أسبوعي.

بغداد/ الزوراء:
اوضـح مرصف الرافديـن، امس األحد، أن تسـلم وتوزيع سـلف املوظفني 

يكون عرب فروع املرصف حرصاً.
وذكر املكتـب االعالمي للمرصف يف بيان مقتضب تلقت ”الزوراء“ نسـخة 
منه: أن ”تسـلم وتوزيع السلف للموظفني، يكون من خالل فروع املرصف 

حرصاً، ومنح السلف ملنتسبي وزارة الداخلية عرب الفرع الرئييس“. 
واضاف أن ”املرصف اتخذ إجراءات صحية للوقاية من فريوس كورونا“.  

بغداد/ نينا:
اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، اسعد العبادي، ان الشعب يريد 

موازنة تطبيق ال موازنة ارقام كبرية بدون فائدة او تنفيذ عىل ارض الواقع.
وقـال للوكالـة الوطنيـة العراقيـة لالنبـاء (نينـا): ان التأخـري او التأخر 
بالتصويت عىل اقرار املوازنة بعد اعالن الحكومة بالتعديل اليوثر سـلباً، بل 
عـىل العكس فإنه داللة واضحة عىل ان هنالك مناقشـات وحوارات أنتجت 

وما زالت تنتج .
واضـاف العبـادي : ان املحصلـة النهائية املنشـودة ينبغي ان تكـون موازنة 
قادرة عىل تلبية متطلبات املواطنني، وليست أرقاما ومبالغ تذكر يف النص وال 

تطبق عىل ارض الواقع.
وكانت الحكومة اعلنت تشـكيل لجنة ملناقشـة تعديـالت الربملان عىل موازنة 

العام الحايل.
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بغداد/ الزوراء

االتحاد  التطبيعية  الهيأة  خاطبت 

لخوض  وذلك  القدم،  لكرة  الكويتي 

مباراة ودية تجمع املنتخبني نهاية اذار 

للتصفيات  تحضرياتهما  ضمن  املقبل، 

ملونديال  واملؤهلة  املزدوجة  اآلسيوية 

قطر ٢٠٢٢ ونهائيات كأس آسيا ٢٠٢٣ 

يف الصني.

األحد،  التطبيعية، امس  الهيأة  وأرسلت 

الكويتي،  االتحاد  إىل  رسمياً  كتاباً 

يتضمن إقامة معسكر تدريبي ملنتخبنا 

الوطني للفرتة من الثاني والعرشين من 

والثالثني  الواحد  ولغاية  املقبل  الشهر 

أسود  يالقي  أن  عىل  نفسه،  الشهر  من 

الرافدين األزرق الكويتي وديا يف الثالثني 

من اذار  ضمن أيام (الفيفا دي). 

وتأتي مخاطبة الجانب الكويتي لخوض 

التاريخية  الزيارة  بعد  الودية،  املباراة 

البرصة  محافظة  إىل  الكويتي  لألزرق 

الشهر املايض ومالقاة منتخبنا الوطني 

املباراة  النخلة، يف  ودياً عىل ملعب جذع 

الجمهور  لدى  طيبا  أثرا  تركت  التي 

العراقي.

الفنية  اللجنة  عقدت  جهتها  ومن 

اجتماعا  التطبيعية  الهيأة  يف  والتطوير 

امس  القطرية،  «اسباير»  أكاديمية  مع 

كامل،   شامل  الدكتور  برئاسة  األحد 

سالم  ورافد  العزاوي  داود  وعضوية 

عرب  وذلك  نجيب،   وسام  والدكتور 

لبحث  «زووم»،  االلكرتونية  النافذة 

بني  املشرتك  الربوتوكول  ومناقشة 

الفنية  الربامج  ضمنه  ومن  الجانبني، 

مراكز  مدربي  إرشاك  وسبل  املعتمدة، 

وتبادل  التدريبية  املعايشات  يف  املوهبة 

الخربات، وكذلك الرتكيز عىل آلية تقييم 

تكون  وأن  والالعبني،  املدربني  وتطوير 

جميع الربامج عىل املدى الطويل. 

االجتماع،  خالل  الجانبان،  واستعرض 

وآلية  املوهبة  مراكز  تأسيس  واقع 

الالعبني،  وانتقاء  املدربني،  اختيار 

جميع  عىل  التعاون  بروتوكول  وتفعيل 

األصعدة. 

الزيارات  تكون  أن  عىل  االتفاق  وتم 

متبادلة بني الطرفني، ناهيك عن موافقة 

إرسال فريق فني  القطري عىل  الجانب 

يف  املوهبة  مراكز  لزيارة  «اسباير»  من 

مع  عملها،  واقع  عىل  واالطالع  العراق، 

إبداء املساعدة املمكنة.

من  سلسلة  بعد  االجتماع  هذا  ويأتي 

االجتماعات التي عقدت يف قطر ، السيما 

بعد زيارة رئيس الهيأة التطبيعية، إياد 

بمعية  كامل  شامل  والدكتور  بنيان، 

وزير الشباب والرياضة عدنان درجال. 

وقد حرض االجتماع من الجانب القطري 

املدير  من  كل   ، «اسباير»  ألكاديمية  

الفني اديرتو مورا، ومدير إدارة التطوير 

سيد املري، ومدير املدربني يف األكاديمية 

جوناثان كابنليز، ومديرة العالقات روان 

ابو يوسف.

الشباب  وزير  التقى  جانبه  ومن 

يف  االحد  امس  درجال  عدنان  والرياضة 

املنامة  الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد 

االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  خليفة  آل 

خالل  وجرى   ، القدم  لكرة  البحريني 

املواضيع  من  العديد  استعراض  اللقاء 

تعزيز  وسبل  املشرتك،  االهتمام  ذات 

سيما  ال  الريايض،  الجانب  يف  التعاون 

القدم  كرة  تطور  تخدم  التي  األمور 

يف  للعبة  إيجابية  مكاسب  وتحقيق 

املثمر  التعاون  عرب  الشقيقني،  البلدين 

بني االتحادين البحريني والعراقي لكرة 

القدم . 

ويف ختام اللقاء الذي إتسم بروح األخوة 

والتعاون  قدم الشيخ عيل بن خليفة بن 

ومعها  تذكارية  هدية  خليفة  آل  أحمد 

إىل  القدم   لكرة  البحريني  اإلتحاد  علم 

الروابط  تعبريًا عن عمق  الوزير درجال 

األخوية.

سفارة  بأعمال  القائم  اللقاء  وحرض 

البحرين  مملكة  لدى  العراق  جمهورية 

العام  واألمني  عدنان،  محمد  الدكتور 

للشباب  األعىل  للمجلس  املساعد 

عسكر  عبدالرحمن  الدكتور  والرياضة 

لكرة  البحريني  لالتحاد  العام  واألمني 

القدم إبراهيم البوعينني.

والرياضة  الشباب  وزير  التقى  كما 

املنامة  إىل  زيارتُه  خالل  درجال  عدنان 

البحرينية  األوملبية  اللجنة  رئيس  نائب 

سمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة

لحسن  ُشكرُه  درجال  الوزير  وقدَم 

بما  مشيًدا  الضيافة،  وكرم  االستقبال 

يربط جمهورية العراق ومملكة البحرين 

جمهورية  وحرص  وثيقة،  عالقاٍت  من 

مملكة  مع  التعاون  تأطري  عىل  العراق 

البحرين يف الجانب الريايض.

وَبحث الوزير خالل اللقاء ُسبل التعاون 

البلدين  َبنَي  الرياضة  لتطوير  املشرتك 

التجارب  من  واالستفادة  الشقيقني، 

الناجحة يف كال البلدين الشقيقني.

اللجنة  رئيس  نائب  رحب  جانبِه  من 

يف  درجال  بالوزير  البحرينية  األوملبية 

مشيًدا  البحرين،  مملكة  الثاني  بلدِه 

بالعالقات الطيبة التي تربط َبنَي البلدين 

الشقيقني يف مختلِف املجاالت بما فيها 

الجانب الشبابي والريايض.

بغداد/ الزوراء
ردت لجنة املسابقات يف الهيأة التطبيعية 
الزوراء  نادي  إدارة  طلب  االحد،  امس 
أمام  الكروي  فريقها  مباراة  بتأجيل 
من  العرشين  الجولة  يف  الرشطة  فريق 
املؤمل  من  والتي  املمتاز  الكرة  دوري 
ملعب  عىل  املقبل  األربعاء  يوم  تقام  ان 

الشعب الدويل. 
الدكتور  املسابقات،  لجنة  رئيس  وقاَل 
نادي  كتاب  اىل  إشارة  عويف:  حيدر 
الزوراء ذي العدد ١١٠ يف ٢٠ /٢ / ٢٠٢١ 

املتضمن طلب تأجيل مباراته أمام نادي 
االربعاء  يوم  إقامتها  املقرر  الرشطة 
املسابقات،  لجنة  اجتمعت  املقبل، 
عدم  وقررت   ،٢١/٢/٢٠٢١ االحد  امس 
عىل  حفاظا  املباراة  تأجيل  عىل  املوافقة 
باملواعيد  والتزاماَ  الدوري،  انسيابية 

املقررة النتهائه يف وقته املحدد.
تنظر  املسابقات  إن  إىل:  عويف  وأشاَر 
وهدفها  واحدة،  بعني  األندية  لجميع 
إكمال الدوري يف موعده املحدد دون أي 

تأجيالت.

بغداد/ متابعة الزوراء
العب  مع  الوسط  نفط  نادي  تعاقد 
بغداد  أمانة  ونادي  األوملبي  املنتخب 
بفرتة  الفريق  لتمثيل  ستار،  منتظر 

االنتقاالت الشتوية.
وقال مدير الفريق نبيل عباس إن اإلدارة 

أكملت التعاقد مع العب املنتخب األوملبي 
لينضم  بغداد منتظر ستار  أمانة  ونادي 
التدريبية  للفريق وبارش وحداته  رسميا 

الجماعية تحضريا للمباريات املقبلة.
تدرب  وأن  سبق  ستار  منتظر  أن  وبني 
يف  شهد  الغني  عبد  املدرب  إرشاف  تحت 

إمكانياته  يعلم  األوملبي واألخري  املنتخب 
معه  التعاقد  طلب  من  وهو  الفنية 
وضمه للفريق.وأشار إىل أن الفريق أكمل 
العب  مع  مفاوضات  وهناك  التعاقدات 
االنتقاالت  سوق  إغالق  قبل  العبني  أو 

الشتوية يف نهاية الشهر الجاري.

بغداد/ متابعة الزوراء

موعد  اليد،  بكرة  العراقي  االتحاد  حدد 

الدوري  من  النهائية  املرحلة  انطالق 

املمتاز.

حسام  لالتحاد  االعالمي  املنسق  وقال 

لكرة  العراقي  ”االتحاد  إن  الرضا  عبد 

الدوري  مباريات  إقامة  قرر  اليد، 

-٢٠٢١ للموسم  اليد  لكرة  العراقي 

محافظة  يف  النهائية)  (املرحلة   ٢٠٢٠

السليمانية“.

يف  ستقام  ”البطولة  ان  واوضح 

كربالء  نادي  اعتذار  بسبب  السليمانية 

إىل  مشرياً   ،” املباريات  استضافة  عن 

أن ”البطولة ستقام خالل الفرتة من ٣ 

آذار ولغاية السابع من الشهر ذاته“.

يف  الرياضية  األنشطة  جميع  وتأجلت 

العراق بسبب اجراءات حظر التجوال يف 

ظل جائحة كورونا.

منتخب  وفد  وصل  منفصل  سياق  ويف 

الشباب بكرة اليد اىل العاصمة االيرانية 

يزد  بطولة  يف  للمشاركة  طهران 

الدولية.

منتخب  ”وفد  ان  الرضا  عبد  وبني 

إىل  وصل  اليد  لكرة  العراقي  الشباب 

للمشاركة  طهران  اإليرانية  العاصمة 

يف بطولة يزد الدولية األوىل والتي تقام 

منافساتها يف مدينة يزد التاريخية“.

واوضح ان ”البطولة ستقام بمشاركة 

العراق  شباب  منتخب  وهي  فرق   ٥

ومنتخب اوزبكستان للشباب ومنتخب 

إيران للشباب ومنتخب إيران الناشئني 

حيث  البطولة،  مستضيف  يزد  ونادي 

من  التجمع  بطريقة  املباريات  ستقام 

مرحلة واحدة“.

يذكر ان البطولة ستقام للفرتة من ٢١ 

ولغاية ٢٦ شباط الحايل.

بغداد/ متابعة الزوراء
بات نادي الصناعات الكهربائية قريًبا من التعاقد مع الدويل اللبناني 

خالد العيل، املنتظر وصوله هذا األسبوع إىل بغداد لتوقيع العقود.
وقال عباس عبيد، مدرب الصناعات «تم االتفاق مع املدافع اللبناني 
خالد العيل لالنضمام إىل الفريق هذا الشتاء، وننتظر وصوله خالل 

األيام املقبلة».
ولفت عبيد، إىل أن العيل، مرتبط بنادي األنصار اللبناني، ومن املنتظر 

أن ينهي ارتباطه هناك بسبب توقف منافسات الدوري اللبناني.
الدفاع، ومثل املنتخب  وبني «الالعب يملك مواصفات جيدة يف قلب 
أنه جمع معلومات وافرة  إىل  اللبناني ويعد إضافة مهمة»، منوًها 

عنه عن طريق مدرب األنصار، العراقي عبد الوهاب أبو الهيل».
وأشار إىل أن «الفريق سيكتمل بالتحاق العيل، بعدما وصل املحرتفان 
بغداد،  إىل  الشيباني،  إبراهيم  واملوريتاني  خوسيه،  األرجنتيني 

والتحقا بالتدريبات».
يذكر أن املدرب الشاب عباس عبيد، استلم مهام تدريب الصناعات 
خطواته  ضمن  من  تعد  الشتوية  والصفقات  عودة،  لعماد  خلفا 

النتشال الفريق من املراكز املهددة بالهبوط.
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بغداد/ متابعة الزوراء

التحق الالعب املغربي سفيان طالل، بتدريبات النجف تحضريا ملنافسات الجولة األوىل 
من املرحلة الثانية للدوري املمتاز.وقال هاتف شمران، مدرب النجف إن الالعب املغربي 
التدريبية  الوحدة  أن طالل خاض  إىل  بالفريق.وأشار شمران،  التحاقا  املحرتفني  آخر 
األوىل له مع النجف والفريق اكتملت صفوفه بشكل تام بعد التحاق جميع املحرتفني.
وأضاف أن الالعب السوري كنان عادل هو اآلخر انضم إىل النجف قبل يومني وخاض 
مع  كبريا  انسجاما  يحققون  املحرتفني  إن  النجف،  مدرب  تدريبيتني.وأكد  وحدتني 
الفريق ونأمل بإرشاكهم يف املباراة املقبلة أمام الديوانية ضمن منافسات الجولة األوىل 
من املرحلة الثانية.يذكر أن النجف يستضيف الديوانية يوم غد الثالثاء يف ستاد النجف 

الدويل ضمن افتتاح املرحلة الثانية من الدوري.
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بغداد/ متابعة الزوراء
انتقـد مدرب فريق كرة القدم بنادي الكهربـاء لكرة القدم عباس عطية، قرار اقامة الدوري املمتاز يف اوقات 

حظر التجوال.
وقـال عطيـة  إن ”العجلة بانطالق بدايـة املرحلة الثانية من الدوري املمتاز غري مـربرة“، مبينة ان ”قرارات 

التطبيعية مستبدة واستغرب من صمت إدارات االندية“.
واوضح بالقول، أن ”اليوم االثنني سيخصص لفحص الالعبني يف املقابل يتوجب علينا ان نواجه القوة الجوية 

يوم غد الثالثاء، ال اعلم كيف سنستعد للمباراة“.
يذكر أن التطبيعية تحصلت عىل االستثناء الستمرار مباريات دوري الكرة املمتاز.
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عضو االتحـاد العراقي للصحافة الرياضية سـمري 
السـعد الذي يـرأس لجنـة املحافظـات واالقاليم، 
تعـرض لوعكة صحيـة نتيجة ارتفـاع مفاجئ يف 
ضغـط الدم االمـر الذي تطلب دخوله املستشـفى 
يف محافظة ميسـان.. ندعـو رب العزة واالجالل ان 
يشايف الزميل السعد وان يعود ملمارسة عمله املهني من 

جديد.  
 ***************

والـدة الزميل عيل حميد املوسـوي رئيس القسـم 
الفنـي يف صحيفـة رشطـاوي التي تصـدر عن 
نادي الرشطة الريايض، ترقد يف مستشـفى دار 
التمريض الخاص بمدينة الطب نتيجة اصابتها 

الزميـل  لوالـدة  دعواتنـا  كورونـا..  بفايـروس 
املوسوي بالشـفاء العاجل وان يلبسها ثوب الصحة 

والعافية وان تعود بأفضل حال لعائلتها. 
 ************

احتفـل الزميـل ليث عبـد الزهرة املحرر يف القسـم 
الريـايض بجريدة الدسـتور بعيد ميـالده.. نتمنى 
العمر املديد والتألق والنجاح لعبد الزهرة يف حياته 

ومشواره املهني.



زاد إيفرتـون مـن جراح جـاره ومسـتضيفه ليفربول 
وهزمه 0-2 يف ”ديربي املريسيسايد“ ضمن املرحلة 25 

من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
ريتشارليسـون  الربازيـيل  األول  الهـدف  عـىل  ووقـع 
غيلفـي  اآليسـلندي  الثانـي  وأضـاف   ،3 الدقيقـة  يف 

سيغوردسون من ركلة جزاء 83.
وصار رصيد فريق املدرب اإليطايل كارلو أنشـيلوتي 40 
نقطة يف املركز السـابع وتساوى بالنقاط مع ليفربول 

السادس.
وهـذه الخسـارة الرابعة لفريق املـدرب األملاني يورغن 

كلوب عىل التوايل يف الدوري اإلنكليزي.
وخـاض الربازيـيل روبريتـو فريمينـو مهاجـم الريدز 

مباراته رقم 200 يف الدوري اإلنكليزي املمتاز. 
فيما سـجل ريشارليسـون  ثاني أرسع هدف إليفرتون 
أمام ليفربول (دقيقتان و25 ثانية) يف دربي املريسيسايد 
ضمـن الـدوري اإلنكليزي املمتاز خلـف هدف الفرنيس 

اوليفييه داكور يف ابريل 1999.
وحقـق إيفرتون أول فوز له عـىل ملعب أنفيلد الخاص 
بجـاره ليفربول منذ أكثر مـن 21 عاماً، وكان إيفرتون 
حقق آخر فوز له عىل هذا امللعب يف ايلول/سبتمرب عام 

1999 عندما سجل له كيفن كامبل هدفه الوحيد.
أما ليفربول، وبعد أن احتفظ بسجله خالياً من الهزائم 
يف 68 مباراة عىل ملعبه منذ نيسـان/ابريل عام 2017، 
سـقط يف مبارياتـه األربع األخـرية يف انفيلد ضد برينيل 
1-0 يف 21 كانـون الثاني/ينايـر، ثـم امـام برايتـون 
بالنتيجة ذاتها يف 3 شـباط/فرباير، ثم أمام مانشسرت 

سيتي 3-1 يف 7 منه قبل أن يسقط مجدداً.
ودخـل إيفرتـون املباراة عىل وقع خسـارته عىل ملعبه 
أمام مانشسـرت سـيتي املتصدر 3-1 األربعاء املايض يف 
مباراة مؤجلة ونجـح يف مباغتة أصحاب األرض بهدف 

مبكـر عندما فشـل املدافـع الرتكـي الوافد مؤخـراً إىل 
صفوف ليفربول اوزان كاباك يف تشـتيت إحدى الكرات 
فوصلت إىل الفرنيس عبدالالي دوكوريه ومنه إىل صانع 
األلعاب الكولومبي خامس رورديغيز الذي مررها بينية 
أماميـة باتجاه املهاجـم الربازييل ريشارليسـون الذي 
انفـرد بمواطنـه وزميلـه يف املنتخب الوطني أليسـون 
بيكر وسدد عن يمينه بعد مرور 3 دقائق فقط مفتتحاً 

التسجيل.
وتعـرض مرمى إيفرتـون لضغط مكثف مـن ليفربول 
بغيـة أدراك التعـادل، وتصدى حارس مرمـاه جوردان 
بيكفـورد بطريقة رائعة لكـرة أطلقها قائـد ليفربول 

جوردان هندرسون من مشارف منطقة الجزاء وحولها 
اىل ركنيـة (20)، ثم تدخـل مجددا البعـاد كرة خطرية 
باطراف اصابعه سـددها ترنت الكسـندر ارنولد بعدها 

بثوان قليلة.
وتلقـى ليفربـول لرضبـة قويـة بإصابة هندرسـون 
فاضطر إىل مغادرة امللعب منتصف الشـوط األول وحل 

بدالً منه نات فيليبس. 
وأنقـذ اليسـون مرماه من هـدف أكيد عندما اسـتثمر 
كريـس كوملان كرة عرضية متقنة وتابعها برأسـه من 

مسافة مرتين طار لها الربازييل برباعة (33).
واسـتهل ليفربول الشوط الثاني ضاغطاً ورفع الظهري 

األيرس االسكتلندي آندي روبرتسون كرة عرضية متقنة 
داخـل املنطقـة طـار لها السـنغايل سـاديو مانيه غري 
املراقـب لكنه بني يدي بيكفـورد (47)، ثم أضاع مانيه 
فرصة مماثلة عندما سدد رأسية فوق العارضة (50).

ونجـح دفـاع إيفرتـون يف إحبـاط جميـع محـاوالت 
ليفربول إىل أن احتسـب الحكم ركلة جـزاء من هجمة 
مرتدة رسيعة وإعاقـة املهاجم البديل دومنيك كالفرت 
لويـن داخـل املنطقـة فانربى لهـا اآليسـلندي غيلفي 
سيغوردسـون عىل يمني الحارس اليسـون مانحاً فوزاً 

تاريخياً لفريقه (83).
ويف مباراة أخرى تخطى فولهام ضيفه شيفيلد يونايتد 

بهدف وحيد سجله أديموال لوكمان 61. 
أرقام مرعبة لفريق ليفربول:

ـ أول فـوز إليفرتـون عـىل ليفربـول منـذ 17 أكتوبـر 
.2010

ـ أول فوز إليفرتون عىل ليفربول عىل ملعب أنفيلد منذ 
27 سبتمرب 1999.

ـ أكرب فوز إليفرتون عـىل ليفربول يف ملعب أنفيلد منذ 
فوزه 0-2 يف 22 فرباير 1986.

ـ أول مـرة يخرس فيها ليفربـول 4 مباريات متتالية يف 
الدوري اإلنكليزي املمتاز منذ ديسمرب 2002.

ـ املـرة األوىل التـي يفشـل فيها ليفربـول يف الفوز يف 6 
مباريات متتالية عىل أرضه منذ فرباير 2003.

ـ أول مرة يخرس فيها ليفربول 4 مباريات متتالية عىل 
أرضه يف الدوري منذ ديسمرب 1923.

ـ أول مرة يخرس فيها يورغن كلوب 4 مباريات متتالية 
عىل أرضه يف مسريته التدريبية الكاملة.

ـ يخـرس ليفربـول حامـل اللقب ألول مـرة 4 مباريات 
متتاليـة عـىل أرضـه يف دوري الدرجـة األوىل منـذ ... 

إيفرتون يف 1928-1929.

سجل جيمي باتلر وكندريك نان 51 نقطة 
سـوية، ليقـودا ميامـي هيت للفـوز عىل 
حامـل اللقب لـوس أنجليس ليكـرز -96

94، يف مبـاراة بـدت إعـادة ملبـاراة األدوار 
اإلقصائيـة يف الدوري األمريكي للمحرتفني 

املوسم املايض.
وأنهى نـان املباراة برصيد 27 نقطة، فيما 
أحـرز باتلـر 24 وثماني متابعـات لهيت، 

الذي فاز بست من آخر تسع مباريات له.
وسـجل بـام أديبايـو 16 نقطـة وعـرش 
متابعـات، وأضـاف دانكن روبنسـون 11 

نقطة وعرش متابعات أيضاً.
وكانـت هذه املواجهـة األوىل بني الفريقني 
منـذ أن هزم ليكرز هيـت يف أربع مباريات 
مقابل مباراتـني حينما أحرز لقب الدوري 
للمرة السـابعة عـرشة يف ترشيـن األول/

أكتوبر املايض يف أورالندو بفلوريدا.
وهذه هي الخسـارة الثانية توالياً لليكرز، 

والثالثة خـالل آخر أربـع مباريات. ولعب 
الفريـق مـن دون نجمه أنتونـي ديفيس، 
الذي غاب عن مباراتـه الرابعة عىل التوايل 

بسـبب إصابـة يف وتـر أخيـل، إضافـة إىل 
غيـاب دينيس رشودر النضمامه إىل قائمة 
املعزولـني وفـق بروتوكـوالت كوفيـد19- 

الصحية.
وسـجل ”امللك“ ليربون جيمس (36 عاماً) 
19 نقطة بعدما أحرز سـبع تسـديدات من 
أصـل 21. وسـجل كايل كوزمـا 23 نقطة، 
وأنهـى مونرتيـزل هاريـل املبـاراة مع 18 
نقطة و10 متابعات، فيما سجل كنتافيوس 

كالدويل بوب 11 نقطة.
وبعدمـا عانى الفريقان للتسـجيل يف الربع 
األخـري، أحرز باتلر رميتـني حرتني قبل 12 

ثانية من نهاية املباراة.
وبـدأ ميامـي املباراة بقـوة متقدمـاً بـ15 
 59-52 األول  الشـوط  لينهـي  نقطـة، 

لصالحه.
اسـتعاد ليكـرز زمـام األمـور 63-66 يف 
الربـع الثالث، قبل أن ينتفض هيت مجدداً 
بتسجيله 13 نقطة متتالية ليتقدم 76-66 

قبل نحو ثالث دقائق من انتهاء الشوط.
يف مبـاراة أخرى، فاز تشـارلوت هورنتس 

عـىل غولدن سـتايت ووريـرز 102-100، 
بفضل تريي روزاير الذي أحرز 36 نقطة.

وهـذه هي املبـاراة األوىل لهورنتس منذ 14 
شباط/فرباير، إذ تأجلت له مباراتان بسبب 

االلتزام بربوتوكوالت فريوس كورونا.
سـجل روزاير ثمانية من أصل 11 تسديدة 
ثالثيـة، منهيـاً ثالث مباراة لـه عىل التوايل 

مع أكثر من 30 نقطة.
وسجل بي جيه واشنطن 15 نقطة، ومايلز 
بريدجـز 10 نقاط لهورنتـس، الذي حقق 
20 مـن أصـل أربعـني ثالثيـة وتفوق عىل 

ووريورز 39-60 من مدى النقاط الثالث.
وسجل كييل أوبر 25 نقطة لصالح ووريورز 
الـذي افتقد لخدمات نجمه سـتيفن كاري 

وخرس مباراته الثانية عىل التوايل.
وأحـرز أنـدرو ويغينـز 19 نقطـة، وإريك 
باشـال 16، وداميـون يل 14 نقطة لغولدن 

ستايت.  
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أبدى توماس توخيل، مدرب تشيليس، خيبة أمله إزاء افتقاد العبيه 
الحدة والحسم املطلوبني أمام مرمى املنافس، وذلك خالل املباراة 
التي تعادل فيها الفريق مع ساوثهامبتون (1-1)، يف املرحلة 25 
من الدوري اإلنجليزي املمتاز.وافتتح تاكومي مينامينو التسجيل 
لسـاوثهامبتون يف الدقيقة 33، ثم أدرك تشـيليس التعادل بهدف 
أحـرزه ماسـون مونـت يف الدقيقـة 54 من رضبـة جزاء.ورفع 
سـاوثهامبتون رصيـده إىل 30 نقطـة يف املركـز الــ13، مقابـل 
43 نقطة لتشـيليس يف املركز الرابع.وقال توخيـل عقب املباراة: 
”سـيطرنا عىل الكرة بشـكل جيد يف نصف ملعب املنافس، لكننا 
افتقدنـا الجـودة يف آخر 20 مـرتا، هذه هـي الحقيقة“.وأضاف: 
”افتقدنـا التصميم وروح املنافسـة وأهدرنا فـرص محققة من 
انفرادات بمرمى املنافس“.وختم توخيل: ”يف ظل هذه السـيطرة 
والهجمـات املرتـدة، تكون املشـكلة واضحـة عندمـا تحتاج إىل 
رضبـة جزاء من أجـل التسـجيل“.وأبدى رالـف هازنهاتل املدير 
الفنـي لسـاوثهامبتون، سـعادته بالتعادل مع تشـيليس 1 / 1، 
وجاء التعادل يف املباراة ليقطع سلسـلة من سـت هزائم متتالية 
تلقاها سـاوثهامبتون يف الدوري، ومنها هزيمتـه الكارثية أمام 
مانشسرت يونايتد صفر/ 9 .وقال هازنهاتل :“كانت نقطة مهمة 
بالنسـبة لنا... التعادل يف املباراة يعد بمثابة الفوز. وهو يشـكل 
خطوة عىل طريق العودة ملستوانا الطبيعي“.وأضاف: ”نثق فيما 
نقدمه. الدوري اإلنجليزي مسـابقة صعبة. بالنسبة لنا، هو أمر 

جيد أن نحصد نقطة أمام هذا الفريق القوي“.

تّوج الثنائي، التشيكية باربورا كريتشيكوفا واألمريكي راجيف 
رام، بلقب الزوجي املختلط يف بطولة أسرتاليا املفتوحة للتنس.
ويف مباراة اسـتمرت لنحو سـاعة، حسم الثنائي كريتشيكوفا 
وراجيف رام اللقب بفوزهما عىل الثنائي األسـرتايل، سـامانتا 

ستوسور وماثيو إيبدين، بنتيجة 1-6 و6-4. 
وتـّوج الثنائـي، الكرواتي إيفـان دوديغ والسـلوفاكي فيليب 
بوالسـيك، بلقـب زوجي الرجـال يف بطولة أسـرتاليا املفتوحة 

للتنس.
ويف املشهد الختامي، تمكن الثنائي دوديغ وبوالسيك من حسم 
املواجهة أمـام الثنائي، األمريكي راجيـف رام والربيطاني جو 
سالسبريي، بنتيجة 3-6 و4-6 يف مباراة استمرت نحو ساعة 

ونصف. 
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قـال أويل جونـار سولسـكاير املديـر الفنـي ملانشسـرت يونايتد 
اإلنجليزي لكرة القدم إن املستقبل يبدو جيدا بالنسبة له يف ”أولد 
ترافـورد“ وأنه حصل عـىل الدعم من جانب مـالك النادي إلبرام 
صفقات من العيار الثقيل ربما يكون من بينها التعاقد مع النجم 

النرويجي إيرلينج هاالند العب بوروسيا دورتموند األملاني.
وكان مانشسـرت يونايتـد قد أخفق يف مسـاعيه لضـم هاالند يف 
العـام املايض، حيث اختـار املهاجم النرويجـي املتألق االنضمام 
إىل دورتمونـد قادما من ريد بول سـالزبورج النمسـاوي، يف ظل 
الشـكوك التي حامـت حينذاك حول مسـتقبل سولسـكاير مع 
مانشسـرت يونايتد.وواجهـت عائلـة جليـزر، املالكة ملانشسـرت 
يونايتـد، انتقـادات بعد أن رفض النادي دفـع 120 مليون جنيه 
إسـرتليني للتعاقد مع جادون سانشـو زميل هاالند يف بوروسيا 

دورتموند، يف سوق االنتقاالت الصيفية املاضية.
لكن سولسكاير يشعر اآلن بتفاؤل إزاء فرص استمراره يف تدريب 
مانشسرت يونايتد، حسب ما ذكرته صحيفة ”مريور“ الربيطانية.

كذلك يشـعر سولسـكاير بأنه بعـد إنهاء املوسـم املايض ضمن 
املراكـز األربعة األوىل بالـدوري اإلنجليزي، تعـززت فرص إبرام 
صفقـات مـع نجوم مـن الطـراز العاملي وهـو ما تتطلـع إليه 
الجماهري بحماس، لكن برشط أن يحسـم الفريق تأهله مجددا 

لدوري األبطال.وقال: ”لدينا خطة لنصبح فريقا ناجحا للغاية. 
فريق يتطلع أبـرز الالعبني لالنضمام إىل صفوفه.. 

علينـا التطور واالقـرتاب أكثر من منصات 
”ال  بالبطوالت.“وأضاف:  التتويـج 

يمكننـي قـول يشء بشـأن 
حصلنـا  لكننـا  أفـراد. 

املالك  الدعـم.  عـىل 
دعم  سيواصلون 

ودعمي،  النادي 
ونتمنـى تطوير 

الفريق.“
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عاد ريـال مدريـد إىل الواجهة بعدما نجـح يف تجاوز 
ظروفـه الصعبة أمام ريال بلد الوليد مقلصاً الفارق 

مع أتلتيكو مدريد املتصدر.
وانترص ريـال مدريد بصعوبة بالغـة عىل مضيفه 
ريـال بلد الوليد بهـدف دون رد يف املرحلـة الرابعة 

والعرشين من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وعانـى ريـال مدريد مـن غيابات بعـض أوراقه 
الرابحـة مثـل سـريجيو رامـوس والفرنيس 
واألوروغوياني  بنزيمة  كريم 

فالفريدي وغريهم.
الربازيـيل  وسـّجل 
هدف  كاسـيمريو 
اللقـاء الوحيـد يف 
الخامسة  الدقيقة 
لينقـذ  والسـتني 
ريـال مدريـد مـن 
أمام  التعثـر  مطب 
املهـدد  املضيـف 

بالهبوط.
األول  الفضـل  ويعود 
يف تجنـب حامل لقب 
بطل الـدوري للهزيمة 
تيبـو  البلجيكـي  إىل 
كورتوا الذي قدم واحدة 
من أفضـل مبارياته هذا 

املوسـم متصدياً لثالث فرص محققة للتسـجيل عىل 
األقل سنحت ألصحاب األرض.

ورفع ريال مدريد رصيده إىل 52 نقطة مقلّصاً الفارق 
مع أتلتيكو مدريد املتصـدر إىل ثالث نقاط فقط علماً 
أّن كتيبـة األرجنتينـي دييغو سـيميوني تملك مباراة 

أقل.
وهـذا االنتصار الرابـع توالياً لريال مدريـد يف الدوري 
منذ الخسـارة أمام ليفانتي الذي هزم أتلتيكو السبت 
أيضـاً، كما يتحـرض الفريق امللكـي ملواجهة مضيفه 
أتاالنتـا اإليطـايل األربعاء املقبل يف ثمـن نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
وتوقف رصيد ريـال بلد الوليد عند 21 نقطة يف املركز 

قبل األخري.

تعادل فريق ساسولو أمام ضيفه بولونيا 
(1-1)، يف املباراة التي جمعتهما، ضمن 
منافسـات الجولـة الـ23 مـن الدوري 

اإليطايل ”سريي آ“.
وعىل ملعب (مابي)، تقدم الضيوف أوال 
عـن طريق الالعب روبرتو سـوريانو يف 

الدقيقة .(17) 
الالعـب  نجـح   (52) الدقيقـة  ويف 

فرانشيسـكو كابوتو يف إدراك هـدف التعادل 
ألصحاب األرض.

ولعـب بولونيـا منقوصا بالعب منـذ الدقيقة 
(30)، بعـد طـرد العبه آرون هيكـي ببطاقة 

حمراء مبارشة.
وبهـذا التعـادل، رفع ساسـولو رصيـده من 
النقاط إىل 35 يف املركز الثامن، وبولونيا إىل 25 

نقطة يف املركز الـ12.
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بغداد/متابعة الزوراء:
كتبـت قمر غصـن وهي مشـاركة يف الدورة 
السابعة من برنامج مركز التوجيه للمبادرات 
اإلعالمية يف الرشق األوسـط وشمال أفريقيا 
التابع لشبكة الصحفيني الدوليني: عندما قيل 
يل إّن هناك فائًضا يف املنصات اإلعالمية، ومن 
املجازفة الدخول يف منافسـة معها بتأسيس 
منصـة جديـدة، لـم يتملكنـي أي إحباط أو 
تـردد يف تنفيـذ فكرتـي، فاملسـألة عندي لم 
تكن عددية إطالقـا إنما كانت تعددية، حيث 
الكثـري من املنصات يمكـن اختزالها بواحدة 
فقط، كونها تتشابه باملوضوعات وبأساليب 
التحريـر واالختيارات والتخصصات، يف حني، 
كنت عىل قناعة بأن هناك أمورا تشّكل كنوزا 
إعالمية مطمورة أو مجهولة أو عزف اإلعالم 

عمدا عن إثارتها.
وإذا كانت الثـورة التكنولوجية قد قّدمت لنا 
العديـد من الفرص اإلعالمية غري املسـبوقة، 
من جهتي، كان ما يشغلني هو كيف استثمر 
هـذه الفـرص يف مناطق تعاني مـن اإلهمال 
اإلعالمـي وُيمـاَرس عليها خطابـا فوقيا أو 
ُينَظر إليهـا كمادة إعالميـة ترفيهية، بوقت 
كنـُت أجدها منجما سـحريا، يكفـي القليل 
مـن الحفر فيهـا، لنخرج منهـا موضوعات 
وأخبارا ُتلهم املهتمني يف السياسة واالقتصاد 

والتاريخ واألدب واملرسح وسائر الفنون.
نحـو  اندفاعـه  كان  دبـس،  زهـري  زميـيل 
تأسـيس مـرشوع خـاص بنـا، مـن خلفية 
أخرى، وتبلورت حماسـته بعد مشـاركته يف 
ورشـة عمل بعنوان ”ملكية وسـائل اإلعالم 
يف لبنـان ملـن؟“، وعىل ما يقـول ”كان هناك 
رضورة، لكـرس االحتـكار اإلعالمي من أيدي 
القلّـة، فخالصة الورشـة أفضـت إىل نتيجة 
كنت أعرفها، وهي أن معظم وسـائل اإلعالم 
يف لبنـان مملوكـة لبضـع عائـالت وبيوتات 
سياسـية وأحزاب وطوائف، وكثرة عددها ال 

تنتج تنوعا، إنما هي تعددية زائفة“.
وافقـت مع زمالئي يف مرشوعنا اإلعالمي، أن 
نختار اسما ملنصتنا يعتنق التعددية ويرفض 

اختـزال الوطـن بمدينـة أو منطقـة معينة، 
فكان ”مناطـق نت“، وهذا مـا يفتح املجال 
أمامنا، للرتكيز عىل املناطق التي تم تعجيزها 
عـن التعبـري عـن نفسـها إعالميـا، وأقصد 
منطقتـي البقاع والجنوب وسـائر األطراف، 

وهكذا بدأت تجربتنا.
يف بدايـة مشـوارنا اإلعالمي أنـا وزمالئي يف 
أكتوبر/ترشين األول من 2017 كان شـغلنا 
الشـاغل تثبيـت شـخصية ملنصتنا ليسـهل 
للقارىء التعامل معهـا والتنقل بني أبوابها، 
فكان اقرتاح زميلتنـا إيمان العبد أن ”نعتمد 
عن سابق تصور وتصميم منهجية تحريرية 
منفتحـة ومتحـررة يف اختيـار املوضوعـات 
ذلـك حسـب قولهـا  ومعالجتهـا“، وتعلـل 
”بأسـباب ثالثة، وهي نقص الكادر امليداني 
(كنـا 4 صحفيني غري متفرغـني)، والنقص 
يف التمويـل، والسـبب األخري، هو اسـتدراج 
القـارىء لالعتياد عىل اإلعـالم املناطقي، كل 
هـذا يفرض علينا االنفتـاح عىل أي موضوع 

مناطقي صالـح للنرش ولو بفائـدة إعالمية 
متواضعة“.

كان نجاحنـا الفتا يف فرتة زمنيـة ال تتجاوز 
السـنة ونصف السـنة، ومع أننا لـم نلجأ إىل 
أي وسـيلة إعالنية واسعة االنتشار، مكتفني 
بصفحة فيسـبوك الخاصة، اجتذبنـا أعدادا 
باأللوف لزيـارة املوقع، وحققت املوضوعات 
املناطقية نسبة عالية من القراء تعادل أعداد 
القـرّاء لكربيات الصحف يف لبنان، وهذا حّفز 
آخريـن عـىل تأسـيس منصات شـبيهة من 

حيث املوضوعات بـ“مناطق نت“.
كانـت موادنا املنشـورة، تغطـي تنويعة من 
املوضوعـات املناطقيـة، تشـتمل عىل أكالت 
وزراعات خاصة بهذه املناطق، كذلك أسواقها 
ومنازلها القديمة ومشـاريعها االستثمارية 
وشـخصياتها باإلضافة إىل اسرتجاع أحداث 
جـرت فيهـا، ومحاولـة تأريـخ اسـتريادها 
نتاجاتهـا  واسـتعراض  الجديـدة  لألفـكار 
األدبية والفنية ومشاركاتها يف االستحقاقات 

الوطنية، وصوال إىل طرح قضاياها اإلنمائية 
واالقتصادية واألمنية واالجتماعية.

لم يـزرع النجاح الذي حققنـاه يف انطالقتنا 
أو غمرنـا بحـس االكتفـاء  الغـرور  نزعـة 
وبالتايل االسـرتخاء، فكان زميلنا زهري دبس 
يـردد ”أن حلـم «مناطـق نت» يفـوق قدرة 
املؤمنني بهـا. املوضوعات التي نرشناها عىل 
تنوعها وغناها وحصدت عرشات آالف القراء 
لم تشـكل جرس عبور إىل ذلك الحلم. الجهود 
الجبارة سواء من حيث الوقت املجاني أو من 
حيث اإلمكانات املتواضعة التي نقتطعها من 
رواتبنا الخاصة لم تستطع تحقيق ما نصبو 
إليـه، وهـو الديمومة يف العمـل وانتظامه يف 

مؤسسة لها رشوطها ومتطلباتها“.
كنـا نحرص عـىل تناول هـذه املوضوعات يف 
قالب تحريري مختلف عـن املعهود والدارج، 
الخـاص فيها يسـتثري العـام، والعـام منها 
يحـرّك الخـاص، ونرويهـا عىل أنهـا حكاية 
دون تغييـب الظـروف املحيطـة بهـا، وكل 

هـذا، كان يسـاهم يف إعـادة تشـكيل وعـي 
أبنـاء املناطق ملناطقهم، بمدنهـم وأحيائهم 
وقراهـم وأسـواقهم وحقولهـم، ودْفـع هذا 
الوعي الجديد للتمدد نحو السياسة والثقافة 

واالقتصاد واالجتماع.
طبعـا، كنا أنا وزمالئي نـدرك األبعاد الكبرية 
ملا نقوم بـه، فتناول اي موضـوع من زاوية 
أو منظـار مناطقـي قـد يصطـدم أحيانـا 
بطـرح املركز املنحاز ملنطقـة معينة أو أكثر 
عـىل حسـاب مناطـق أخـرى، وكان زميلنا 
خالـد صالح  يقول: ”هـذا االصطدام بنظرنا 
حميـدا ومطلوبـا يف بلـد مثل لبنـان تخلفت 
مرارا حكوماتـه عن تعهدها بتحقيق اإلنماء 
املتـوازن بـني املناطق، أضف أن إسـهامنا يف 
إعـادة تشـكيل املناطق لشـخصيتها الذاتية 
يحّفز عـىل إعادة بناء وطنية جامعة تسـود 

العدالة بني مكوناتها وتحرتم تعدديتها“.
يجـوز السـؤال، مـا إذا كانـت موضوعـات 
”مناطق نت“، تـؤذي ”الوطنيـة اللبنانية“، 
لكن أقول، نحن ننطلق من وجهة معاكسـة، 
وهـذا ما ترشحه زميلتنـا مرينا دلول بقولها 
”إذ نعتـرب هذه ”الوطنيـة“ باتت عاجزة عن 
جمـع اللبنانيني حيـال العديد مـن القضايا 
املصرييـة، وقـد تفككـت بفعل انقسـامات 
طائفيـة ومذهبية اسـتبدلت الدولة الواحدة 
بكيانات مـا تحت الدولة متباينـة يف تطبيق 
القانون وتفسـريه. ويسـهم انعدام التوازن 
االنقسـامات  هـذه  تغذيـة  يف  املناطقـي 
وتعميقها، فنحـن نعمل عىل مقولة غابرييل 
غارسـيا ماركيز، فـإذا كان تقـدم الجيوش 
رهن بأبطـأ قطعاتـه، كذلك تقـدم األوطان 

رهن بأضعف مناطقه“.
لـم يكـن مشـواري يف تجربـة ”مناطق نت“ 
بكاملـه ذهبيـا، فبقـدر ما كنت استكشـف 
فيـه من فـرص رائعة وخبايا توقـظ الخيال 
وتسـتفزني للكتابة، كنـت أالقي مع زمالئي 
الكثـري مـن الصعوبـات واملعوقات، مـا زلنا 
نبحـث ونجتهد يف إيجاد الوسـائل املناسـبة 
لتالفيهـا أو تجاوزها، وبالشـعور ذاته يعّرب 

زميـيل عيل سـلمان عنه يف ما قالـه ”بالرغم 
من أنني عملت يف عدد من وسائل اإلعالم، إال 
أن تجربتـي يف «مناطق نـت» كانت محورية 
يف مسـريتي املهنيـة. فقـد أتاحـت يل املنصة 
فرصة غـري عادية إلثبات نفـيس كصحفي، 
سـواء من خالل أسلوب التحرير أو من خالل 
بناء املوضوع. وقد شكلت تلك التجربة قيمة 
مضافة أساسية يف عميل الصحفي. وبالرغم 
مـن أنني اآلن أعمل يف أكثر من موقع إعالمي 
إال أن العمل يف «مناطق نت» له وقعه املختلف 

وطريقته املميزة“.
ليـس سـهال تنـاول املوضوعـات املناطقية، 
فالجـزء األكرب منها ال ينفتح بسـهولة نحو 
اإلعالم كما أن اإلعالم الوطني ال يجد متسـعا 
يف الوقت أو يف املكان لتناولها، كما أن البعض 
من املوضوعات املناطقية، خصوصا املسائل 
االجتماعية،قـد يالمس حساسـيات وغرائز 
يعرض كاتبها للخطر واإليذاء، وبعضها اآلخر 
يمكـن التحايل أو االلتفاف عىل حساسـياته 
باللغـة والصياغـة، وكذلك هنـاك تحقيقات 
تحتـاج إىل أوقـات طويلة إلنجازهـا والتنقل 
بني القرى، وهذا يفرتض تفرغا كامال ورصد 
موازنـات ماليـة غـري متوافـرة، إضافـة إىل 
الوقـوع عىل موضوعات لم يتـم التطرق لها 
يف اإلعـالم، وال يسـتطيع القيام بها إال طاقم 

مكتمل مجهز بعتاد إعالمي مناسب.
كأي مـرشوع إعالمي، ال تسـري األمور دائما 
يف خط تصاعدي أو مستقيم، وهذا ما يحدث 
معنا يف ”مناطق نت“، هناك هبوط وصعود، 
والحماسـة قد تفرت وترتاجع حينا ألسـباب 
نحاول معالجتها، لكن مـا أود التأكيد عليه، 
هـي أنها لـن تغيب أبـدا، فهنـاك الكثري من 
األفكار يعّز علينا أن تموت حبيسة يف املخيالت 

واألذهان، فحياتها بالنرش والقراءة..
شـاركت غصن بمـرشوع ”مناطـق نت“ يف 
مركـز التوجيـه التابـع لشـبكة الصحفيني 
الدوليـني، بعدمـا تـّم اختيـاره إىل جانـب 7 
رشكات إعالمية ناشئة من بني 200  مرشوع 

آخر .(شبكة االعالميني الدوليني)
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مينسك/ا.ف.ب:
بـدأت، محاكمـة صحفيـة و 
طبيـب يف بيالروسـيا، بتهمة 
كشـف معلومـات عـن وفاة 
بعـد  معـارض  متظاهـر 
توقيفـه، وهـي محاكمة عىل 
خلفية تزايـد قمع املعارضني 

للرئيس البيالرويس. 
ألكسـندر  نظـام  ويقمـع 
 ،2020 منـذ  لوكاشـينكو، 
حركـة احتجـاج نشـأت بعد 
إعادة انتخابه يف أغسـطس/

آب، يف اقرتاع مثري للجدل.
الصحفيـة  تتعـرض  وقـد 
كاترينـا بوريسـيفيتش التي 
”إندبندنـت  لحسـاب  تعمـل 
أرتيوم  والطبيب  توت.بـاي“، 
سوروكني (37 عاماً)، لعقوبة 
السـجن ثـالث سـنوات مـع 
النفاذ، لـ“كشـف رس طبي“ 

كانت له ”عواقب خطرية“.
 36) بوريسـيفيتش  وكانـت 
عاماً) نرشت، يف 13 نوفمرب/

ترشيـن الثانـي، مسـتندة إىل 
وثيقة طبية، مقاالً أكد أن أحد 
املحتجني رومـان بوندارينكو 
لم يكن قد تناول الكحول لدى 
أثنـاء عمليـة اعتقال  وفاته، 

عنيفة قبل أيام.

ويناقض ذلك رواية السلطات 
التـي أكدت أن الشـاب اعتقل 

وهو ثمل.
وأمرت املحكمة بعقد جلسـة 
”تفاديـاً  الجمعـة،  مغلقـة، 
لكشـف أرسار طبيـة محمية 
بموجـب القانـون وعنـارص 

التحقيق“.
وأمام الصحفيني، دافعت إلينا 
الضحية،  والـدة  بوندارينكو، 
عـن املتهمـني، مؤكـدة أنهـا 
أعطـت موافقتها لينرشا هذه 

املعلومات.
أعلنـت  املـايض،  واألربعـاء 
النيابـة العامـة التحقيـق يف 
وفـاة الشـاب جـراء إصابته 
بـ“جروح جسـدية خطرية“، 

وأنها استنتجت أن ال مسؤولية 
للرشطة يف الحادث.

الشـاب موجة  وأثارت وفـاة 
غضب. وحكـم الخميس عىل 
ملـدة  بالسـجن  صحفيتـني 
تظاهـرة  لتغطيـة  عامـني، 

تكريماً للشاب.
والجمعـة، أقـر رئيـس لجنة 
التحقيقات  املكلفة  التحقيق، 
الجنائية الرئيسـة، بأن قوات 
األمن قتلت املتظاهر ألكسندر 
العارش من  ترايكوفسـكي يف 
باسـتخدام  أغسـطس/آب، 
”سـالح غري قاتـل“. وأضاف 
أن الضحية ”استفز“ الرشطة 
التـي رأت أنه يطـرح ”تهديداً 

محتمالً“.

الجزائر/ا.ف.ب:
رّحـب األمـني العـام ملنظمـة ”مراسـلون بال 
حـدود“ كريسـتوف دولـوار، ليـل الجمعة ــ 
السبت، باإلفراج عن الصحفي الجزائري خالد 
درارني، معترباً أنه يأتي يف ”االتجاه الصحيح“ 

من أجل ”التحول اإليجابي للجزائر“.
وكتب دولوار عىل ”تويـرت“: ”حرية الصحافة 
رشط للتحول اإليجابي للجزائر. إن العفو الذي 
منحه الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون يسري 
يف االتجاه الصحيح بعـد خطوات للوراء. خالد 
درارني سيتمكن من استئناف عمله للحصول 

عىل معلومات حرة وموثوقة“.
وأضاف: ”نشـعر بفرح كبري رغم الطعم املرير 
للظلم الذي دام 11 شـهراً نشـكر جميع الذين 

قاموا بالتعبئة، وال سيما لجنة الدعم“.
ورحبـت قنـاة ”تـي يف 5 موند“ باإلفـراج عن 
مراسـلها يف الجزائر خالـد درارني. وقال املدير 
العـام للقناة إيـف بيغو، يف بيان يوم السـبت: 
”اعُتقل وحكم عليـه لقيامه بعمله كصحفي. 
يسعدنا أن يستأنف عمله يف أقرب وقت ممكن 

إذا رغب يف ذلك“.
كذلك أعربت مديرة األخبار يف القناة، فرانسواز 
جـويل، العضـو الناشـط يف لجنة دعـم تحرير 
خالـد درارنـي، عـن ارتياحهـا الشـديد وفرح 
”خالـد  إن  وقالـت  التحريـر.  طاقـم  جميـع 
درارني، الصحفي الحر واملستقل، ال ينبغي أن 

يسجن“.

وأضافـت القناة الدولية الناطقة بالفرنسـية: 
”(تـي يف 5 مونـد) ترّحب أيضـاً بإطالق رساح 
السـجناء اآلخريـن الذيـن أوقفـوا يف سـياق 

احتجاجات الحراك منذ عامني“.
وأفرجت السـلطات الجزائرية ليل الجمعة عن 
أكثـر مـن 30 من معتقـيل الرأي، غـداة إعالن 
الرئيس الجزائري عفواً، عىل مشـارف الذكرى 

الثانية النطالق التعبئة الشعبية الواسعة.
وسـبق أن صـدر بحـق درارني، يف سـبتمرب/ 
أيلول، حكم بالسجن عامني مع النفاذ، وتحول 
إىل رمـز للنضال مـن أجل حريـة الصحافة يف 
الجزائر. وكان اعتقاله ثم الحكم عليه قد أثارا 

تنديداً واسعاً يف الجزائر وعىل املستوى الدويل.
وبحسـب الرتتيـب الـذي وضعته ”مراسـلون 
بال حـدود“، املتعلق باحرتام حريـة الصحافة 
لسـنة 2020، تحتل الجزائر املركز الـ146 من 
بني 180 دولة، بعدما تراجعت خمسـة مراكز 
مقارنة بسنة 2019، و27 مركزاً مقارنة بسنة 

.2015

 القاهرة/متابعة الزوراء:
عىل مشـارف انتخابات التجديـد النصفي 
ملجلس نقابة الصحفيني املرصيني، الختيار 
نقيب ونصف أعضاء املجلس البالغ عددهم 
12 عضـواً، يجـد الصحفيـون املرصيـون 
التمسـك  إمـا  خياريـن:  أمـام  أنفسـهم 
بانتخـاب نقيـب حقيقـي يحقـق اآلمـال 
املرشوعة ويتمسك بمبادئ وأسس الحريات 
الصحفيـة، أو انتخاب آخر محسـوب عىل 
النظـام الحـايل يحظـى بنفوذ وقـادر عىل 

زيادة مخصصاتهم املالية.
واملخصصـات املاليـة هـي بـدل التدريـب 
والتكنولوجيـا الـذي يحصل عليـه أعضاء 
نقابـة الصحفيـني املرصيـني شـهرياً من 
”املجلـس األعـىل للصحافـة“ الحكومـي، 
وقيمته نحو 2100 جنيه مرصي (نحو 135 
دوالرا أمريكيـا). وتعترب هـذه املخصصات 
أداة ضغـط مـن الحكومـة املرصيـة عـىل 
الصحفيـني، تهـدد بقطعها وتسـتغلها يف 
دعم مرشحها، علماً أنها تحصل عىل 36 يف 
املئة من نسـبة رضائب وإعالنات الصحف 

التي تقدر بمليارات الجنيهات.
وانتهى اليوم األول لتسجيل طلبات الرتشح 
من دون إعالن شـخصية نقابية جادة عن 
خوضها املنافسـة، إال النقيب الحايل ضياء 
رشوان، واثنني آخرين يخوضان االنتخابات 
كل دورة تقريبـاً، هما سـيد اإلسـكندراني 

ورفعت رشاد.
وبينمـا يأمـل صحفيـون إعـالن النقيـب 
السـابق يحيى قالش ترشـحه خالل أيام، 
يؤكـد مقربـون منـه عـدم نيتـه خـوض 
املنافسـة، القتناعـه التام بـأن النظام لن 
يقبـل فوزه. وقـالش هو أحد أبـرز الرموز 
النقابيـة الصحفيـة يف مرص، ومحسـوب 
عـىل تيـارات املعارضـة واليسـار، ويعـد 
منافساً رشسـًا أمام رشـوان، إذ فاز عليه 

يف انتخابـات مارس/آذار عـام 2015، بعد 
منافسة ساخنة، بفارق 869 صوتاً.

وتستعد نقابة الصحفيني املرصيني إلجراء 
انتخابـات التجديـد النصفـي يف الجمعـة 
األوىل مـن مـارس/آذار املقبـل، وتحديداً يف 
الخامس منه، حني ينتخب أعضاء الجمعية 
العموميـة النقيـب و6 أعضـاء للمجلـس. 
واألعضاء الستة املنتهية دورتهم االنتخابية 
هم جمـال عبدالرحيـم، ومحمـد خراجة، 
وحسني الزناتي، وعمرو بدر، ومحمد سعد 
عبـد الحفيـظ، وأيمـن عبد املجيـد. وأعلن 
أغلبهم الرتشـح لعضوية مجلـس النقابة 

مجدداً.
وفتح باب الرتشح ملنصب النقيب وعضوية 
مجلـس نقابـة الصحفيني يـوم الخميس، 
ويغلـق اليوم االثنني. ومـن املقرر أن تنظر 
الفتـوى  لقسـمي  العموميـة  الجمعيـة 
والترشيـع يف مجلس الدولة، يف 24 فرباير/
شـباط، الطلبـات املقدمـة بشـأن تأجيل 
انتخابات نقابة الصحفيني، تمهيداً لصدور 
رأي قانوني يستند إليه يف تأجيل االنتخابات 

أو إتمامها يف موعدها.

ويف هذا السـياق، دعا عضـو مجلس نقابة 
كامـل،  محمـود  املرصيـني  الصحفيـني 
املسـتمر يف دورته النقابيـة، إىل الحوار قبل 
فتح باب الرتشـح للتجديد النصفي ملجلس 
نقابة الصحفيني، بشأن تأجيل االنتخابات. 
وقال كامل يف بيـان: ”لم يكن قرار مجلس 
النقابـة ــ بإجماع كل أعضـاء املجلس ــ 
بطلـب الحصـول عـىل فتوى مـن مجلس 
الدولة بإمكانية انعقاد الجمعية العمومية 
لنقابة الصحفيني من عدمه، يف ظل جائحة 
كورونـا ويف ظل نصـوص قانـون النقابة 
الـذي يفـرض عقدهـا داخل مقـر النقابة  
سـوى لهدف واحد هو تخوفنـا من إصابة 
أي زميلة أو زميـل بفريوس كورونا نتيجة 

التزاحم املعتاد“.
املقارنـات  أن  ”كمـا  كامـل  وأضـاف 
ال  السـابقة  االنتخابيـة  باالسـتحقاقات 
تسـتقيم، نظـراً الختالف الظـروف تماماً، 
خاصـة نصـوص القانـون التـي تفـرض 
عقدهـا داخـل مبنـى النقابة غـري املؤهل 
لتطبيـق اإلجـراءات االحرتازيـة الخاصـة 

بالتباعد والتهوية...“.

وشـدد ”بصفتي عضـواً يف اللجنة املرشفة 
عىل انعقاد الجمعية العمومية واالنتخابات، 
أتوجـه بالدعـوة لجميـع املرشـحني الذين 
الكشـوف  إعـالن  فـور  بهـم،  سـنجتمع 
النهائية، ملناقشـة مقـرتح قيامهم بدعوة 
أعضـاء الجمعيـة العموميـة العتبـار 11 
يونيو/حزيـران املقبل ( االنعقـاد الثامن) 
هـو االنعقاد الصحيـح ألعضـاء الجمعية 
العمومية بنصاب 25 يف املئة، عىل أن يلتزم 
مجلس النقابـة واللجنة املرشفة بنصوص 
الجمعيـة  النعقـاد  والدعـوة  القانـون 
العموميـة يف موعدها الذي حـدده القانون 
يوم 5 مـارس/آذار، والدعوات الالحقة كل 
أسـبوعني عىل التوايل، إىل اكتمـال النصاب 
القانوني يف االنعقاد الثامن يوم 11 يونيو/

حزيران“.
العموميـة  للجمعيـة  القانونـي  النصـاب 
لنقابـة الصحفيـني املرصيـة هـو النصف 
+ 1 مـن أعضـاء النقابـة الذيـن يحق لهم 
التصويـت، والبالغ عددهـم 8624 عضواً، 
طبقـاً لالنتخابات األخرية. ويف حال اكتمال 
النصـاب القانونـي، يبـدأ الفـرز وإعـالن 
النتيجـة. ويف حـال عـدم اكتمـال النصاب 
العموميـة  الجمعيـة  تؤجـل  القانونـي 
واالنتخابات أسبوعني بنصاب قانوني الربع 
1+ من األعضاء الذين يحق لهم التصويت، 
ثـم تؤجـل للمـرة الثانيـة ملـدة أسـبوعني 
بنصـاب قانوني هو الربـع 1+ أيضاً، حال 
عدم اكتمال النصاب، وهكذا حتى االنعقاد 

الثامن للنصاب القانوني.
وقد تباينت اآلراء إزاء دعوة كامل إىل الحوار 
بشـأن تأجيل االنتخابات لالنعقاد الثامن. 
يشـار إىل أنه عـىل مدار السـنوات الطويلة 
القانونـي  النصـاب  يكتمـل  ال  املاضيـة، 
لالنتخابات من املرة األوىل، وغالباً يكتمل يف 

التأجيل الثالث.

غزة/متابعة الزوراء:
أكـدت الفصائل والقـوى الوطنية 
عـىل  الفلسـطينية،  واإلسـالمية 
رضورة مواجهة التطبيع اإلعالمي 
مـع االحتـالل اإلرسائيـيل، وعدم 
السماح بإجراء أي لقاءات إعالمية 
مـع وسـائل إعـالم إرسائيلية، أو 
الظهور يف وسائل إعالم تستضيف 
أي  شـخصيات إرسائيليـة، تحت 

ظرف من الظروف.
وشاركت شخصيات من الفصائل 
والكتـل  األطـر  عـن  وممثلـون 
توقيـع  يف  املختلفـة  الصحفيـة 
ميثـاق رشف ملواجهـة التطبيـع 
اإلعالمـي، يف حفل أقيـم يف مدينة 
العالقـات  عليـه  أرشفـت  غـزة، 
اإلعالميـة الوطنيـة املنبثقـة من 

فصائل وكتل صحفية عدة.
املركزيـة  اللجنـة  عضـو  وقـال 
لتحريـر  الشـعبية  ”الجبهـة  يف 
إن  الثوابتـة،  هانـي  فلسـطني“، 
”املحـاوالت الحثيثـة للتطبيع مع 
االحتالل يف املنطقة العربية توجب 
بـذل كل الجهود ملواجهة أشـكال 

التطبيع كافة، بما يف ذلك التطبيع 
اإلعالمي“.

أن ”األصـوات  الثوابتـة  وأضـاف 
يف  اإلعالمـي  للتطبيـع  الداعمـة 
املنطقة تسعى إىل محاولة تطويع 
وعي الشـعوب وتدجينه، وتجميل 
صورة االحتالل، وتسهم يف تراجع 
القضيـة الفلسـطينية عن كونها 
القضيـة األوىل واملركزيـة للـدول 

العربية واإلسالمية“.
الـذي  الـرشف  ميثـاق  وينـص 
وقعتـه القـوى والفصائل واألطر 
بعـدم  التعهـد  عـىل  الصحفيـة 

الظهـور عـىل أيٍّ مـن املنصـات 
التابعـة لالحتالل تحـت أي مربر، 
أو  دعـوة  أو  اسـتضافة  وعـدم 
التعامل بأي شـكل من األشـكال 
مع أي ممثل رسمي أو غري رسمي 
لالحتـالل عـىل أيٍّ مـن الوسـائل 
مشـاركة  وتجريـم  اإلعالميـة، 
الصحفيني واملؤسسات الصحفية 
والعربيـة يف مؤتمـرات ونـدوات 
الصحفيـني  مـع  عمـل  وورش 
واإلعالميني واملؤسسات اإلعالمية 

اإلرسائيلية.
السـيايس  املكتـب  عضـو  وأكـد 

اإلسـالمي“،  الجهـاد  لـ“حركـة 
خالد البطش، أهمية تبني خطاب 
إعالمـي وطنـي موحـد ملواجهة 
بمختلـف  اإلرسائيـيل  التطبيـع 
أشـكاله للتأكيد أن فلسطني هي 
القضيـة املركزيـة األوىل لألمتـني 

العربية واالسالمية.
يف  الرتكيـز  رضورة  إىل  وأشـار 
إلغـاء  عـىل  اإلعالمـي  الخطـاب 
عت مع  جميع االتفاقيات التي ُوقِّ
االحتالل، مطالبـًا إعالم الفصائل 
بمراسلة اإلعالم العربي واإلسالمي 
الشـخصيات  اسـتضافة  لوقـف 
اإلرسائيلية، وإنشاء قائمة سوداء 
تشـمل أسـماء املطبعني، سـواء 

أشخاص أو مؤسسات إعالمية.
وشهدت اآلونة األخرية استضافة 
وسـائل إعـالم عربية محسـوبة 
عـىل دول عربيـة مثـل اإلمـارات 
بارزيـن  مسـؤولني  والبحريـن، 
يف دولـة االحتـالل، بينهـم رئيس 
الـوزراء بنيامـني نتنياهو ووزير 
األمـن بنـي غانتـس، يف محاولة 
لرتويـج التطبيع الـذي قامت به 

هذه الدول.
يف السـياق نفسـه، قـال القيادي 
يف ”حركـة املقاومة اإلسـالمية“ 
املجلـس  وعضـو  (حمـاس) 
الترشيعي عنها، مشـري املرصي، 
إن ميثـاق الـرشف الـذي أقرتـه 
الفصائل واألطر الصحفية ”يأتي 
بمثابـة حائـط صد ضـد الهرولة 
العربية واإلسـالمية للتطبيع مع 

االحتالل يف شتى املجاالت“.
وشـدد املرصي، عـىل أن التطبيع 
تجـاوز توقيـع االتفاقيـات مـع 
تمييـع  مرحلـة  ”إىل  االحتـالل 
األذهـان وغـزو العقـول وتدجني 
الجيـل العربـي، لتقبـل االحتالل 
العربيـة  املنطقـة  يف  كجـزء 
واإلسـالمية“، مؤكداً أن التطبيع، 
اإلعالمـي  التطبيـع  فيـه  بمـا 

”جريمة كربى“.
حركـة  يف  القيـادي  وأوضـح 
الـرشف  ميثـاق  أن  ”حمـاس“ 
”يحتـاج إىل ترجمـة عمليـة عىل 
أرض الواقـع لعـزل االحتالل عن 

املنطقة العربية“.
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@oÌã–»€a@ÜäaÎ@·Ábœ
مرت عىل العراق من بداية عقد التسعينيات اىل العام 
٢٠٠٣ فرتة زمنية قاسـية حملت مسـمى الحصار 
الجائر , وهذه الفـرتة خلّفت واقعا اجتماعيا مؤملا 
تـرك آثـاره املروعـة فـوق صفيـح اللهيـب الدائم 
لـكل التحوالت الدراميـة يف املشـهد العراقي بكافة 
مسـمياته االجتماعيـة واالقتصادية والسياسـية, 

والثقافية واالدبية 
بني أيدينا مجموعة قصصية للقاص هيثم محسـن 
الجاسـم احتوت عىل (٣١) قصة قصرية احتضنتها 
١٢٦ صفحة من القطع املتوسـط قامت بإصدارها 
دار الشـؤون الثقافيـة العامـة بغـداد للعام ٢٠١٠ 
وهـي ضمـن سلسـلة تواصـل, أغلب قصـص تلك 
املجموعـة تقريبـا كتبت يف العـام ٢٠٠٢ وهذا بحد 
ذاتـه يمثل رؤية داللية عميقـة ملا وصل اليه الناس 
لنقطـة قد تكون بداية اليأس واالستسـالم بفقدان 
األمـل إلزاحـة كابـوس الحصـار ومـا يرافقه من 
ارهاصـات املجاهيل التي تـدور يف بحر متالطم من 
القلق والنبوءات السـوداء ملستقبل ال يرتكز عىل أي 
أمـل حالم بغد جميل , فقد كان االكثرية يعيشـون 
يف يوتوبيـا معزولة ال ينتظرون االّ املخالب املختلفة 
التي تنهش حارضهم مثلما نهشت ماضيهم وربما 

مستقبلهم 
القـاص هيثم محسـن حملنا عـرب أجنحة قصصه 
وبكل عناوينهـا اىل فضاءات الرسد املعّرب عن دراما 
املشـهد السـايكولوجي الـذي فـرض عـىل الواقع 
املعـاش أجناسـا تأويلية يف رؤية ذلـك الواقع رؤية 

انسـانية تتماهـى جزئيـا او كليـا يف االنصهار مع 
تجارب هؤالء الذين دارت حولهم بنية تلك القصص 

وثيمتها. 
هـذه املجموعة حملت إرهاصـات وتجارب وتأويل 
وأحـداث وتراكيـب ومفارقـات قد تكـون غرائبية 
مـع ما تحمل مـن تحوالت سـلبية او ايجابية, وقد 
استعارت الكثري من األنماط حتى تكّون من خاللها 

املشـهد التأوييل االفرتايض لبنية تلك القصص التي 
قدم لنا من خاللها القاص ميثولوجيا حديثة تتناغم 
وتنسـجم بشكل موحي مع شـخوص القصص او 

زمكانية حدوثها. 
اذا وكلمـا أعدنـا قـراءة النصـوص أعيـدت أمامنا 
التـي حملـت  العوالـم  تلـك  مـن جديـد صياغـة 
حكايات تجسـدت فيها جماليـة الرتاكيب البالغية 
واالسـتخدام األمثـل للغـة القصصيـة املعـربة عن 
ماهية تلك العناوين من خالل تفكيك ما خبأته من 
قيمـة رسدية عربت عن تحليل دقيـق ملا دار ويدور 
يف ذاكـرة الناس مـن امتدادات غنية جدا بالشـعور 
الجـارف لصياغة تحوالت جديدة تمثل وعيا جمعيا 
أظهر بشـكل او بآخر نزعة مضادة ألدلجة العقول 

ومن ثم رميها يف مقابر النسيان . 
القـاص هيثـم محسـن الجاسـم ويف كل كتاباتـه 
التـي أطلعت عليها ينثر البـذور الصالحة يف حقول 
اشتغاالت القارئ او الناقد عىل حد سواء ألنه يوظف 
وبشـكل رائع جمع بـني الحداثة وبـني الواقعية يف 
كتاباتـه القصصيـة , لذلـك ظهـرت كتاباته وهي 
تحمـل بصمـة الجمـال والرشـاقة الفنيـة املعربة 
التي تفيض اىل فضاء واسـع مـن التجانس البالغي 
والبناء القصيص امليلء بالواقعية القصصية وحتى 
الرمزيـة التـي اسـتخدمت يف بعـض القصـص او 
االسـتعارة لبعض أسـماء الحيوانـات والتي كانت 
تتطلبهـا الكتابة يف تلـك املرحلة الحرجـة يف تناول 
االوضاع بالنسـبة للكتاب, هذه النصوص وثيمتها 
التي تتحول أمام القارئ اىل مدلوالت معرفية تحمل 

عدة مسـتويات للتأويل الذي مثل اشرتاطات البنية 
القصصية املتحفزة لرصد أي حدث لتحوله اىل نص 
موحـي يحمل أفـق ذلك الواقـع وانعكاسـاته عىل 

عملية الكتابة وابداعاتها.
هذا التوظيف الرسدي الذي استخدمه القاص يف بناء 
أحداث قصصه جعل الخطاب املكتنز أفقا متشظيا 
مـن األبجديـات يحتضـن أجنـاس الكتابـة التـي 
أصبحـت لها داللة مميزة ألنهـا أظهرت للقارئ ما 
يدور يف ذهن الكاتب من أفكار جعلت تلك القصص 
تتماهـى مع القـارئ يف جعـل تلك القصـص التي 
تحمـل الكثري مـن الواقعية وربما جـاءت من رحم 
أحداث ذاتية للقاص احتضنت مع الذاكرة الجمعية 
انشـغاالت هـؤالء النـاس لتنثـر فـوق لحظاتهـم 
مشاعرا تفيض بصور معاناتهم لترتجمها اىل عمل 
اكتسب مصداقية التناول يف رفد ذائقة القارئ بهذا 

الكم املعرب من االحاسيس االجتماعية . 
أخريا هـذه املجموعة التي احتضنـت االنثرولوجيا 
والشعر وكذلك الدراما وكما يف الحوارات القصصية 
نـرى ان القاص اسـتطاع وعـرب فضـاءات حديثة 
ومعـارصة أن يقدم لنـا نصوصا تفيـض باإليحاء 
والرتميـز وتتناغـم مـع متغـريات املرحلـة بكافة 
لقطاتهـا التي أثارت املتلقـي ألنها اتكأت عىل رؤية 
إنسـانية بعيدة عن الرتهل بكثافـة الصور ووحدة 
املوضـوع وسـياق الجمـل القصصية املعـربة وما 
رافقـه من اجـواء للرسد الهـادف املوحـي, وكذلك 
جـاءت متناغمة مع املألوف او السـائد من احداث 

تلك املرحلة املتشعبة الرؤى واألحداث.

9 www.alzawraapaper.com

ثقافية

Üb:a@áj«@·ÓÁaãia@ëäÏ„@ÒäÏn◊á€a@Z—Ó€dm
ÚÓvË‰æa@äaá€a

@N›ibi@¿@ÚÓœb‘r€a@÷Übó€a@äaÜ@…fl@⁄a6í¸bi@ÊÜä˛a@Ä@Êb‡«
RPQY@LQ¬
Úz–ñUVT

îÓì◊@·√b◊@Î˝«@Züã«
 هـذه هي وظيفـة الفن والبحـث، أن يجعـل املهمل 

نادرا، والعادي جدا ال عاديا.
شـعرت بهـذا بعـد أن تسـلمت بالغبطة كلهـا كتاب 
الدكتورة نورس ابراهيم عن أدب املهمشـني يف العرص 
العبـايس من القـرن الثاني حتى نهايـة القرن الرابع 
الهجري، وهو دراسـة يف ضوء النقـد الثقايف وأدواته. 
وقـد قضيت وقتا ممتعا عىل مـدى يومني بقراءة هذا 
الكتـاب. ذلك ألن ملح ونوادر املهمشـني كان تجذبني 
وأنـا أقـرأ مـا قدحـت بـه قرائـح وأريحيـات األدباء 
الهامشـيني نثـرا ونظمـا، تلك التـي كنـت أجدها يف 
كتب الجاحظ، واملسـتظرف من كل أدب مسـتطرف، 
و كتـاب األغانـي وسـواها كثـري. ومـن الشـيق أني 
وجـدت يف هـذا الكتـاب روح التأليـف امللـذة واملرحة 
والجادة. فهذا الكتاب بتوسـله بـأدوات النقد الثقايف 
قد اسـتعان باملنهج االجتماعـي والنفيس والتاريخي 
والتحليـيل ليؤصـل لهـذا األدب ويرفعه مـن الهامش 
اىل قـوة الهامش وليـس اىل املتن ألن املتن ظل يف أغلبه 
يتبع األدب العايل الذي يصدر عن السلطة عىل حساب 
األدب الواطئ الذي يصدر من املهمشـني الذين تدب يف 
أفعالهم وأقوالهم ومشـاعرهم حرارة الحياة اليومية 
وهـم يجعلون العابر من املناسـبات الكثرية ومضات 

أدبية تظل فيها حرارة الوقوع والفعل والقول.
لقـد اشـتغلت املؤلفة عـىل حفريات مـادة (همش) 
املعجمـي  الـرتاث  يف  الحفـر  وتابعـت  أركيولوجيـا، 

والتحـوالت االجتماعيـة السـائدة يف حقبة الدراسـة 
آنـذاك لتحديـد مفهـوم (التهميـش) وإخراجـه من 
املفهـوم الشـائع عنه عىل أنه (حاشـية) فقد وجدته 
يف املعاجـم مثـل العـني ( الرسيـع العمـل بأصابعه.

والهمشـة: الـكالم والحركـة). أمـا يف تهذيـب اللغة 
لألزهري فهو ( العـض، وكثرة الكالم والخطل يف غري 
صواب،ورأيتهم يهتمشـون: اذا كانوا يف مكان وأقبلوا 
وأدبـروا واختلطوا) أما يف معجـم مقاييس اللغة فهو 
(رسعـة عمـل أو كالم) ومثله يف لسـان العرب.وعىل 
الرغـم من شـيوع هـذا املصطلح يف االسـتعمال فإن 
املؤلفـة قالـت : ( لم أجـد دراسـة وافية تعنـى بهذا 
املفهـوم وتؤصل له لغويا واصطالحيا بالشـكل الذي 
يتالءم مع شـيوعه. بل كنت يف غايـة العجب من أنها 
مسـألة لم تسـتأثر بانتباه الباحثني العرب يف مجال 
املخطوطـات وتحقيـق النصوص، فكل مـا ذكروه ال 

يعدو كون الهامش مرادفا للحاشية. ص٢٢.
وبمـا أنه مـن الصعوبة االقـرار بتعريـف جامع لهذا 
اجتماعيـا  الهامـش،  هـذا  جوانـب  املفهوم،لتعـدد 
وسياسيا وثقافيا وايديولوجيا ودينيا. فإن املؤلفة قد 
اسـتعانت ببعض تعريفات (الهامشـية) من مصادر 
ثقافية واجتماعية، (فالهامشـية) حيز غري وظيفي 
تدفع اليه الظروف بأولئك األفراد الذين يمنعهم الحظ 
وأصولهـم االجتماعية أو مبادئهم من االنسـجام مع 
الجماعـة يف اطـار الحركية العامة التـي تتم يف وضع 
تحول تاريخي نوعي بشـكل جاري يف صلب السـلطة 
واملجتمـع، ويتكاثـر عـدد هـؤالء االفراد مـع تعمق 
الرشخ الذي ينشـأ يف البنية االقتصادية، واالجتماعية 
،والقيمية، يتشـكل مجتمع آخـر يعيش ويتطور عىل 
هامش املجتمـع األصيل، وبالتعـارض معه والرصاع 

ضده. ص٤١.
وبمـا أن االهتمـام باملهمـش أو الهامـش وقضايـا 
التهميـش، مـن التوجهات األساسـية يف خطابات ما 
بعـد الحداثة، فقد شـكل نزوعا أساسـيا يف حفريات 
املـرشوع ما بعد الحداثوي. لذلـك رأت املؤلفة أن (مع 

الخمسـينيات من القرن املايض بدأت يف الغرب أوراق 
نعي الحداثة، وجاءت ما بعد الحداثة لتمثل شكال من 
االعرتاض او االفـرتاق عن الحداثية، فقد ألغت ما بعد 
الحداثة كل الفواصل التي نادى بها املرشوع الحداثوي 
ومن أهمها تـآكل الفاصل القديم بـني الثقافة العليا 
وبني ما يسـمى بالثقافـة الجماهريية أو الشـعبية، 
لذلـك وصفت ما بعـد الحداثة بالحداثـة الدنيا تمييزا 
عن الحداثة العليا التي أنتجها عرص األنوار وعاشـها 

الغرب). ص٤٤ـ٤٥.
وعمـدت املؤلفة اىل تحليل املسـار الفكـري والطبقي 
للسـلطة العباسـية وتفكيك مرتكزات ثقافة النخبة 
واألدب الرسـمي ونظـرة عليـة القوم مـن االدباء اىل 
املهمشـني ورصاعهـم  وآراء هـؤالء  املهمشـني  أدب 
ومعاناتهم مثل أبي حيان التوحيدي وغريه. فاملسـار 
الثقـايف للسـلطة العباسـية تضمن الوجـه الثقايف أو 
هـو الواجهة الثقافية ثـم توابعها وكيـف تعمل عىل 
تكريس الرمز الثقـايف كما يف (املديح) مثال. واملنادمة 
واملجالسـة، التي هي مضمار لتعاطـي وتداول األدب 
النمـوذج الـذي تـرىض عنـه السـلطة. لكـن املؤلفة 
استكملت البناء السابق ومن باب الحفر حسب ادوات 
النقد الثقـايف بقراءة املهمش وفحـص فاعليته، فقد 
رصدت تنظيمات املهمشني يف املجتمع العبايس خارج 
نطاق النخبة،تلـك التنظيمات التي كان لها اتجاهات 
كثـرية، منها: االتجـاه العسـكري والسـلمي، ومنه 
فئـة املكدين (الشـحاذين) والطفيليـني واملتحامقني 
وأسـاليب وطرائق كل فئـة يف التعبري عما عندهم من 

مشاعر مختلفة وآراء وأهاجي وسخرية ورفض.
وللهامـش يف أدب العباسـيني فضال عـن التنظيمات 
السـابقة صـور أخرى مـن املثقفـني املهمشـني، إذ 
أن املثقـف املهمش ال يبـدو ظاهرا يف صـورة نمطية 

واحدة، فهو املثقـف املكدي واملثقف الطفييل واملثقف 
املتحامـق، وله صور أخرى يعمل عـىل ابتكارها،مثل 

املثقف املوسوس والعيار والشطار واللصوص.
عىل أن هـذا األدب الهاميش هو أدب حركي فاعل عىل 
الرغم من النظر اىل هامشيته مكانيا اي خارج خطط 
املجتمع، لذلك وجدت املؤلفة أن هذا األدب بشـخوصه 
وصورهم وأسـاليبهم وفنونهم، قد انتج خطاب ضد، 
ولكـن هذا الخطاب الضدي لم يكن محروما من الفن 
عىل مسـتوى البناء واللغة والتعـدد الثقايف الذي يأتي 
عىل وفق البناء املعقول واملسـتغرب فنيا وموضوعيا, 
فمن جانب املوضوعية اعتمد عىل أغراض كثرية، مثل: 
الحيلـة وانتهاك اآلخر، والبـذاءة والتماهي مع فضاء 
الهامش واالنفالت. ثم انهت املؤلفة كتابها ببحث أدب 
املهمشـني والتلقـي. اذ ان هذا األدب لـم يكن مركونا 
عـىل جنب أو مهمال بل هو يتـداول بعّده مادة للتندر 
والتنفيـس عـن الغضـب والتمتـع بما فيـه من ملح 
ونـوادر. وتـرى املؤلفة كما رأى أبو حيـان التوحيدي 
الـذي خصص الليلة الثامنة عرشة مـن كتابه االمتاع 
واملؤانسـة ألخبار السـوق واملجان واملكذبني واملأثور 
مـن كالمهـم، بطلـب مـن الوزير ابـن سـعدان الذي 
استحسن ما قد سمع وقال ألبي حيان: قّدم هذا الفن 

عىل غريه.
ويمكـن أن نختزل مفهوم املهمـش وأدبه اىل مفهوم 
األدب الشـعبي الـذي صـار تداولـه شـائعا وهـو قد 
تخطى النظرة املتعالية التي يسـمه بهـا املتن دائما.
وال يخفـى أن األدب الشـعبي ومنه الشـعر الشـعبي 
خاصـة كان يطلـق عليه بالشـعر الجلفـي زيادة يف 
وسمه باالبتذال والهامشية وهذا ديدن السلطات التي 
تضطهد شـعوبها ويعينها عىل ذلك أدب املتن املركزي 

املسخر لها.
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لها يف القلب و الوجدان ُحبُّ

أصيٌل يف الجوى يزجيه َربُّ

لها ما كان باإلحساس يرسي

و طوَل الُعْمر يف األعوام يحبو
لها قد كان أيم الله ودٌّ

عىل ما كان يف العّشاق يربو

لها عينان كالشمسني ملّا

تبارش زهرة الجوريِّ تكبو

لها يف الثَّغر كالياقوت َشْدٌق

رقيٌق ساحٌر هيهات ينبو

لها صوٌت كما الغّريد يشدو

و ما يوماً بموسيقاه يخبو

لها قلٌب به اإلشفاق يرسي

فهل فينا كهذا القلب قلُب !؟ 

لهذا النَّفس ُمْذ ُهْدِهْدُت تهوى

و طوَل الُعْمر من تهواُه تصبو !

AAA@Ô€bÓÇ@¿@ �kÓjy
Ô‹ÓÇá€a@á«ä

لطيف عبد سالم 
  مـن أجِل إزالة التبـاس املعنى يف ذهِن 
القـارئ، أجـُد من املناسـِب بدايـًة أْن 
ندلـَف يف العتبِة االسـتهالليَّة ملَجُموعِة 
ـواُر) الِشـعريَّة، بوصفها  (الِعْتُق والسِّ
أوىل العتبات التي تواجه املتلقي، وتتيح 
واملتمثلـة  مفرداتهـا،  يف  التمعـن  لـه 
ـواُر) الذي جاء  بالُعنوان: (الِعْتُق والسِّ
أنَّ  فاملعـروف  لغويـة،  رؤيـة  حامـًال 
ـواَر يقصـد بـه الحلية املسـتديرة  السِّ
التـي ترتديها املـرأة يف ِمْعصمها، أو يف 
ّزْندها. وبفضل جمالها، ارتأى الَشاِعر 
ناظم الرصخي استخدامها ُهنا بمعنى 
الَقْيـد. وأمـا الِعْتـق، فهو لغـةً :  خالف 
الّرّق وهو الحّرّية، وأعتقته فهو عتيق، 
وال يقال :  عتق الّسـّيد عبده، بل أعتق .  
ومن معانيه :  الخلوص .  وسـّمي البيت 
الحـرام البيـت العتيـق :  لخلوصـه من 
أيـدي الجبابـرة فلـم يملكه جّبـار ، يف 
حـني أنَّ الِعْتَق اصطالًحا، يعني تحرير 
الرّقبـة وتخليصهـا مـن الـّرقّ .  ومـن 
ُهنا نسـتوضح قصدية الشـاِعر ناظم 
الرصخي يف صياغِته ُعنواَن َمْجُموَعِته 
(الِعْتـُق  بــ  وتَّْوِسـيمها  الِشـعريَّة 

واُر). والسِّ
ضّمنـه  الـذي  ـعري  الشَّ ِدْيواِنـه  يف    
ـعرِي  أكثـر مـن ثالثـني قصيدة من شِّ
الشـطرين والتفعيلة، يخوض الشاعر 
ناظم الرصخـي يف أفٍق حياتي معاش، 
عاكًسـا العديد مـن الصـوِر اإليحائيَّة 
لبعض ممـا هو مألوف مـن اليومياِت 

متعـددة  مدلـوالت  عـرب  الحياتيَّـة 
ومتباينة، غـري أنَّ قصاِئد الِدْيوان التي 
جاءت عرب (١٤٢) صفحة، ُتَعّد مؤتلفًة 
فيما بينها؛ النسـجامها يف إطاِر جملة 
مـن املشـرتكاِت التي تدخـل يف تحديِد 
املالمـح العامة لثيمهـا، إذ إنَّ التأمَل يف 
مقاصـِد صـوِر مضامينهـا، واالتجاه 
العام يف رسِم إشاراتها، يوحي للمتلقي 
بما يميزه اإلدراك أنَّ هناك خيًطا خفًيا 
يجمعهـا، ويربـط مـا بينها يف مسـاٍر 
ِشعرّي تبنى فيه الشاِعر بوًحا شفيًفا 
عـن مجُموعِة مـن القضايـا التي من 
خ  بينها: الحـِب، االيثار والجمال املُضمَّ
باألمـل، بوصفهـا مـن أبـرِز املعايـري 
املعربة عن حقيقيِة التحرض اإلنساني، 
فضًال عن أهميتها كمرتكزات أساسيَّة 
ناظمة لسالمِة الوجود البرشي، والتي 
تكشف بمجملها ما يكتنزه الشاِعَر من 
عواطٍف وأحاسيس متغلغلة يف أعماقه، 

والتي تحظى باِهتماِم ُمجتمعه.   
الِشـعريَّة  املَجُموعـة   تحتشـد هـذه 
بمجموعٍة من القصاِئِد التي اِسـتهلها 
الرصخـي بقصيدِة (ُعوُد الُبخور) التي 
يرسـم فيها صـورة واقعيَّـة ألنموذٍج 
إنسـانّي كريـم يعيش بيننـا، واملتمثل 
املضحيًّـة،  املخلصـة  بالشـخصيَّة 
فاإلنسـان املتفاني فيمـا يكلف به من 
عمل، هو اإلنسـان املُثمر املعطاء الذي 
يعطـي مـن دون التفكري بمـا يقتيض 
الحصـول عليـه كمـا هو حـال الكثري 
مـن أبنـاء جنسـه؛ لـذا فإنَّه بحسـب 

الرصخـي كُعـود الُبخور الـذي تفوح 
منه روائح جميلـة رائعة، ويرتك عبًقا 
زكًيا وهو يتآكل بهدوء، فيصبح املكان 
بعـد احرتاقه فواًحا بعبـرِي املثل العليا، 
مقاوًما الرذيلة، ومناًرصا الفضيلة.     

َنَدمُت عىل َخطوٍة َجرَّحْت
بأشـواِكَها أثَخَنْت َقَدمْي

َوِطيبِة قلٍب
َم فيها سـؤاُل َفمي تَكمَّ

سنيًنا بطعِم الضَنى العلقِم
فأدَمْت بقيِد الهَوى 

َمْعَصمي..... (ص ١٣).
ـواُر) التـي   يف قصيدتـه (الِعْتـُق والسِّ
حملـت اسـم املجموعة ذاتها، يجسـد 

الرصخـي عشـقه ملدينة بغـداد، وهو 
يرى بريقها يشيخ من األىس، فأثار فيه 
ما آلت إليه من أزمـاٍت املواجع، وأجج 
حالها مـا يف قلبـه من لهيـب، فبغداد 
التي لثم يف أريجهـا النهار، ورضع من 
ثراهـا العز، ومن مـاء دجلتها الِفخار، 
وتعلم من باسـقاِت نخيلها الشـموخ، 
لم َتعّد كما ألفهـا أمرية الزمان، إال أنَّه 

ما يزال متمسًكا بأمِل الِعْتق. 
شواِهَق الصعاِب أرتقيها

وأْعتليهـا صهـوةَ القـراْر        
سفينتي تمخُر يف املنايا
وتستبيُح ُعذرَة الِبحاْر

ال مجَد يل سواِك يا مهاِتي
ُقرُة عنِي الدهِر واملناْر

َغاَف ُمستَقرًّا فالتحِفي الشَّ
تفتِحي ملَء دمي اِخرضاْر

بغـدادُ يـا نافـورةَ الَحكاَيـا
لؤلؤٌة يزُهو بها املحاْر

بغداُد يا موطَن كل ُحرٍّ
بغـداُد يا ِعتًقا ويا ِسـواْر... (ص ٢٠ - 

.(٢١
  يف قِصيدته شـواطُئ اليقنْي، ينتفض 
الشاِعر من بني ثنايا األلم، إذ إنَّ تمسكه 
باألمل يجعله متيقًنـا بالخالص، حّتى 
وإْن اشتدت املحن، فهو يبحث يف أنفاِق 
الليل مخاطًبا مدينته باعتزاز وكربياء، 
مفتخـرًا بعـزِم وإرادة أهلهـا، وكأنـه 
يقـول: إنَّ شناشـيَل بغـداد لـم تهرم، 

فهي لآلن تنتصب بهيبٍة ووقار. 
 ُقوُلوا لها املُتيُم الحزيْن

ما عاَد بالظالِل 
يستعنْي

ما عاَد أنقاَض ُدجى
َفنجُمـُه ألالُء ُكل حـنْي

ُقوُلوا لها 
قد عربَد اإلعصاُر بالوتيـْن 

َضاُر يف خريفه الضننْي  ـُ وانتفض الن
وانبلجت شواطُئ اليقنْي 

تلـوُح للسفنْي 
أداَر يف خافِقه بوصلَة البَعاد 

صاَر لحقِل ُمقلتيها
الحارُس األمنْي

جُن  والسِّ
 -  ٢٦ (ص  ـجنْي....  والسَّ ـجاُن  والسَّ

.(٢٧
 وتتـواىل قصاِئـد الديـوان واحـدة بعـد 
يعكـس  مـا  ّصورهـا  تنقـُل  األخـرى، 
تداعيـات العديد من الوقائـِع واألحداث، 
وهـي تقتفـي آثـار أرواًحـا هائمـة يف 
رائحـِة الحريـة العبقـة، وأريـج دمـاء 
الشـهداء الزاكيَّـة التي عمـدت بعطرها 
تراب الوطـن الحبيب. وقـد انبلجت من 
ثناياهـا هالة مـن الضـوء الجميل الذي 
يسعى إىل التشديد عىل رضورِة مواجهة 
الظلم الذي تمتـزج فيه أصفاد العبودية 
واالمتهان واالِستالب، وتقويض الفساد، 
ومكافحـة مـا خلفتـه تداعياتـه مـن 
عفونٍة، حّتى وإن وجدت لها خصوبة يف 
أبعد زوايا املُجتمع، والتبشري باملثِل العليا 
التي تفيض إىل ملئ القلوب بما من شأنه 

السمو بقيمة الوجود اإلنساني.

عن دار مسـامري للطباعة والنـرش صدرت للكاتب 
زيـد الشـهيد كتاَبـه الجديـد( السـماوة يف القرن 
العرشين) متناوالً عـرب الصفحات التي بلغت ٢٥٠ 
صفحـة كلَّ ما يخـص مدينَة السـماوة طيلة قرٍن 
كامل. فمر عىل تاريخ املدينة خالل العقود العرشة، 
مسـلطاً الضوء عـىل  السـماوة بأمكنِتها(االحياء، 
االزقة، الشـوارع، وما تضـم)، ومتنـاوالً االحداث 
التي مرت بهـا ابتداًء من العهد العثماني، فامللكي، 
فالجمهـوري... وجـاء الكتـاب الـذي حوى سـتة 
فصول ليكون االول يف تفاصيله، حيث سلط الضوء 
التاريخي عىل السـماوة فلم يغفل ما هو رضوري 
يـؤرخ للمدينة، ويقدمها لألجيـال الحالية التي لم 
تكـن قد عهدت نشـوؤها كمدينـة صغرية رشعت 
تكـرب مع تقـادم االعـوام، مثلما يقدمهـا لألجيال 
القادمة كمادة تاريخية سـيكونون بحاجة ماسة 

لها حني يرغبون 
يف تناوله.

 ويذكر ان زيد الشهيد اصدر ما يزيد عىل ٢٥ مؤلَّفاً 
تناولت الرواية والقصة والشـعر والرتجمة والنقد 

االدبي.
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املكوّنات
عجينة فيلو - علبة

جبن فيتا - 300 غرام
لبن زبادي - كوب

بيض - 2
زيت نباتي - نصف كوب

طريقة العمل
- حّمي الفرن عىل حرارة 180 درجة مئوية.

- يف قعـر صينيـة مغلّفـة بورقة زبدة، مـدّي عدد من 
رقاقـات عجينـة الفيلو.حـاويل أن تكـون الرقاقـات 

موضوعة بشكل تغطي فيه أيضاً أطراف الصينية.
- وزّعـي جبـن الفيتـا عـىل كّل الصينيـة.

- غّطي وجه الحشـوة بعدد إضـايفّ من رقاقات الفيلو 
مع األخذ بعني االعتبار إقفال األطراف جيداً بالعجني.

- يف وعـاء، اخفقـي البيضتـني مـع اللبـن الزبـادي 
والزيت.

- اسكبي املزيج السابق عىل وجه الصينية.
- ادخـيل الصينيـة إىل الفرن حـوايل 45 دقيقة أو حتى 

تصبح الربك ذهبّية اللون.
- اتركي الصينية تربد قليالً ثّم قّطعي الربك وقّدميها.

تشري البيانات الواردة من الصني إىل ارتفاع 
معدالت الطالق بشـكل ملحوظ منذ بداية 
أزمة فريوس كورونـا، وخاصة مع فرض 
العزل املنزيل الذي أجرب األزواج عىل التواجد 

يف املنزل طوال اليوم.
ونتيجة للوباء، باتـت الكثري من الزوجات 
مضطرات للتعامل مع أزواجهن 24 ساعة 
يف اليوم عىل مدى شهر عىل األقل، مما أثار 
الكثري من الخالفـات الزوجية، التي تؤدي 

يف بعض الحاالت إىل االنفصال.
مجموعة من النصائح التي يقدمها الخرباء 
للتعامل مع هذا املوقف، وتجنب املشـاكل 

الزوجية خالل فرتة العزل الصحي:
-1 تعلم قبول الوضع الطبيعي الجديد

يقـول الدكتـور مايـكل ماكنولتـي خبري 
العالقـات مـن معهـد جوتمـان إن أحـد 
بالتوتـر  التـي تجعلنـا نشـعر  األسـباب 
والعصبيـة يف الوقت الحـايل هو أن روتيننا 
اليومـي ُمعطـل والحـل هـو خلـق روتني 

جديد.
ويضيـف الدكتـور ماكنولتـي: ”األزمـات 
بطبيعتها هي خارج سـيطرتنا، وإدراكنا 
لهذه الحقيقة يساعدنا عىل التعامل بشكل 
أفضـل مـع الوضع املؤقـت الجديـد. وقد 
يسـاعدنا عىل قبول حقيقـة أننا نعيش يف 
نفس املكان مع أفراد األرسة طوال الوقت، 
ويجـب أن نتعامل مع خصوصيات بعضنا 
البعض، وخفض مستوى وحدة الخالفات 

واختيار معاركنا وطريقة التعامل معها.
-2 اسـتخدم عبـارات ”أنـا“ للتعبـري عن 

احتياجاتك
ينصـح الدكتـور ماكنـويل بالتغـايض عن 
أخطـاء رشيـك حياتـك، ويف حـال وجدت 
نفسك وسـط شـجار معه، يجب أن تعرب 
عن ما يزعجك دون إلقاء اللوم عىل الطرف 
اآلخـر، واسـتخدم النمـوذج الـذي طوره 

خـرباء العالقـات جـون وجـويل جوتمان 
والـذي يعتمد عىل عبارات مثل ”أنا أشـعر 

بـ.. وأنا أحتاج إىل“.
ويف نفس الوقت تجنب عبارات تحتوي عىل 
كلمـة ”أنت“ التي تشـري بهـا إىل الرشيك، 
والتـي تحمل معني النقد واللوم، فرسعان 
ما يتحول الطـرف اآلخر إىل موقف دفاعي 

مما يصّعد من الخالف.

-3 املناقشـة حول مرحلة فريوس كورونا 
وما بعدها

ال شـك أن أزمة كورونا وما يرافقها من 
إجراءات مرهقة بما فيه الكفاية، ولكن 
بالنسـبة للعديد من العائـالت واألزواج، 
يتفاقـم الشـعور بالقلـق والتوتـر أكثر 
بسـبب املخـاوف مـن الوقـوع يف ازمة 
اقتصاديـة مـا بعد مرحلـة الوباء، ومن 

املهـم مناقشـة هـذه املخـاوف بشـكل 
هـادئ، ومحاولـة وضـع خطـط بديلة 
للتغلـب عىل أيـة مصاعب مسـتقبلية، 
مما يدخـل الطمأنينة عىل قلب الطرفني 

ويخفف من الخالفات.
-4 امنح رشيك حياتك بعض الخصوصية

رغم صعوبة الخروج من املنزل خالل فرتة 
العزل الصحي، لكن هذا ال يعني أن تتواجد 
مع رشيـك حياتك طـوال الوقـت يف نفس 
الغرفـة، بـل حـاول أن تبتعد عنـه لبعض 
الوقـت، ليحظى كل منكما بمسـاحة من 
تجنبـا  الوقـت  نفـس  ويف  الخصوصيـة، 
مناقشة املشـاكل ملدة أسبوع أو أسبوعني 

وكأنكما يف عطلة.
-5 حافظ عىل الرومانسية يف حايتك

حاول اسـتعادة أجواء الرومانسية يف أيام 
الخطوبة وأيام الزواج األوىل إلشعال جذوة 
الحـب بينك وبني رشيـك حياتك، وذلك عن 
طريق الهدايـا واألزهار، وتحضري عشـاء 
رومانيس عىل ضوء الشـموع، وغريها من 
األفـكار التي تجعلك تنجـذب من جديد إىل 

رشيك حياتك.
-6 تذكر أن هذا األمر لن يدوم لألبد

تحل بالصـرب، وتجاوز األمـور والخالفات 
البسـيطة يف وجهـات النظـر مـع رشيـك 
حياتـك، فهذه األزمة مؤقتـة ولن تدوم إىل 
األبد، فال تجعلها تؤثر بشـكل سـلبي عىل 

حياتك الزوجية.
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يظن الكثريون أن األوالد يتعلمون 
مـن آبائهـم كل يشء باعتبارهـم 
ينتمـون لنفـس الجنـس، ولكـن 
الحقيقـة أن الصبـي يتعلـم مـن 
والدتـه ما ال يسـتطيع اكتسـابه 
من أي شـخص آخر خالل حياته، 
فاألم تعلّـم ابنها كيفيـة التعامل 
مـع املـرأة، والكثـري مـن األمـور 
املهمة التي يحتـاج إىل تعلّمها من 

أجل مستقبله.
إذا كنِت أمـاً لصبي، فإليِك 5 أمور 

مهمة يتعلمها منِك ابنك:
-1 القبول

يحتاج ابنك إىل معرفة أنه شخص 
جيـد بمـا يكفـي، وهـذا يحـدث 
عـن طريـق االسـتماع له جيـداً، 
بأفـكاره ومشـاعره،  واالهتمـام 

وإخبـاره بأنـِك فخـورة بـه.
بأنـِك  الشـعور  إىل  يحتـاج  ابنـك 
تحبينـه وتتقبلينـه دون رشوط، 
ومن ثم ترتسخ داخله حقيقة أنه 

إنسان مقبول ومحبوب.
-2 كيفية التعامل مع املرأة

الصبـي يتخذ والده قدوة يف كيفية 
التعامل مع املرأة، ولكن عن طريق 
والدتـه يتعلم ما هـو مقبول وما 

هـو غري مقبول من خالل القواعد 
التـي تضعها له األم عنـد التعامل 

معها.
تأكـدي مـن وضـع قواعـد البنك 
عند التعامـل معِك، وضعي حدوداً 
صحية، ونبهيه إىل السلوكيات غري 
املسموح بها معِك، وعلّميه كيفية 
التعبـري عـن مشـاعره بطريقـة 

محرتمة وصحية.
ابنـك  سيكتشـف  الوقـت،  مـع 
االختالفـات بـني الرجـل واملـرأة، 
وطبيعـة املـرأة وكيفيـة التعامل 

معها بطريقة صحيحة.
-3 اللمسات الجسدية الصحية

معظـم األوالد ال يعرفون التالمس 
أو  العنيـف  اللعـب  عـرب  سـوى 

النشـاط الجنيس، وهنا يأتي دور 
األم لتعلـم ابنهـا كيفيـة التعبـري 
عن الحب جسـدياً ولكن بطريقة 
غري جنسـية، وذلك عرب اللمسات 
الحانيـة، الجلـوس بالقـرب منه، 
الربـت عىل كتفه بحنـان، والكثري 
من العناق، هذه اللمسات اللطيفة 
سـوف يقابلها معاملة لطيفة من 
ابنـك، ومن ثـم يتمكـن الولد من 
تعلم اللمسات الجسدية الصحية.

-4 الثقة
يحتـاج كل صبـي إىل معرفـة أن 
أمه تثـق به، يف كثري مـن األحيان 
يسـبب  قـد  لإلخفـاق  التعـرض 
للصبـي شـعوراً بأنـه غـري الئق، 
ومن ثـم تنخفض ثقته بنفسـه، 
ولكـن يف ظـل وجـود أم تمنحـه 
الثقة والقبول والحـب، يمكنه أن 
يتخطـى عثراته ويحتفـظ بثقته 
بنفسـه، لذا ال تتخيل عن ابنك أبداً 
حتى ال يتخىل عن إيمانه بنفسـه 
هـو أيضـاً، وامنحيه ثقتـك حتى 
عندمـا يخطـئ، فابنـك يجـب أن 
يعرف دائماً أنـِك تؤمنني بقدراته، 
وتثقـني بـه، ومن ثم يسـعى هو 
إىل تحسني نفسـه، والعمل بجدية 

أكرب ليكون عند حسن ظنك.
-5 الذكاء العاطفي

تميل النساء إىل االرتباط باآلخرين 
عاطفيـاً أكثـر من الرجـال، لذلك 
فإن األم تتمتع بقـدرة فريدة عىل 

تنمية الذكاء العاطفي البنها.
وهناك طريقة رائعة لتنمية الذكاء 
العاطفـي البنـك، وهـي تحفيـزه 
نحـو التعبـري عن مشـاعره، مثل 
أن تطرحـي عليـه سـؤاالً يحّفزه 
والحديـث  مشـاعره  إىل  لالنتبـاه 
عنها، مثالً: ”أسـتطيع أن أرى أنك 
حزيـن / غاضـب / تتألم بشـأن 
يشء مـا، هل يمكنـك إخباري بما 
حـدث ودفعـك إىل الشـعور بهذه 

الطريقة؟“
أيضـاً يمكنـِك لفـت انتباهـه إىل 
مشـاعر اآلخريـن، مثـًال: ”كيـف 
تعتقـد أن يشـعر شـقيقك عندما 
يواجه عدم السماح له باللعب معك 
أنت وصديقك؟“ هذا السؤال يلفت 
انتبـاه ابنك إىل مشـاعر شـقيقه، 
مشـاعر  يف  للتفكـري  ويدفعـه 
اآلخرين، وينّمـي مهارة التعاطف 
داخله، ومن ثم يتعلم الولد أهمية 

مراعاة مشاعر اآلخرين.

يزداد الشـعور بالصـداع عادة 
يف فصل الشـتاء نتيجة للهواء 
البارد الذي يصيب أجزاء الرأس 
املختلفـة والوجـه واألغشـية 

املخاطية لألنف.
ويأتـي يف مقدمـة الخطـوات 
الواجب اتباعهـا للتخلص من 
األجـواء  يف  الصـداع  مشـكلة 
الباردة اإلكثار من رشب املياه، 
نتيجة لحاجة الجسم املتزايدة 
لـه يف فـرتة الشـتاء، وتجنبـا 
لحـدوث الجفـاف الـذي يزيد 

الشعور بالصداع.
وكذلـك تجنب رشب السـوائل 
الحاويـة عىل الكافيـني والتي 
فـرتة  يف  النـاس  يسـتهلكها 
الشـتاء عادة بكثرة، ورضورة 
استبدالها بأنواع أخرى كأنواع 
األعشـاب املختلفـة نتيجة ملا 
يسـببه الكافيـني أيضـا مـن 

شعور متزايد بالصداع.

وباإلضافـة ملـا سـبق، يحقق 
النشاط البدني فائدة كبرية يف 
التخلـص من الصـداع املزمن، 
القيـام  الـرضوري  مـن  لـذا 
الرياضية أو امليش  بالتماريـن 
ملـدة ال تقل عن نصف سـاعة 

يوميا.
هـو  الوسـائل  هـذه  وآخـر 
املحافظـة عىل تدفئة الجسـم 
وتغطيـة  مناسـب  بشـكل 
منطقة الرأس لتجنب تعرضها 

للهـواء البـارد تمامـا والـذي 
يسبب الشعور بالصداع واأللم 

الكبري.
هـذه  أن  بالذكـر  والجديـر 
املمارسـات تعمل بشكل كبري 
عىل التخفيف من حدة الصداع 
وال سـيما للذيـن يعانـون من 
الصـداع النصفـي أو مـرىض 
األنفيـة  الجيـوب  حساسـية 
الذيـن تبـدأ معاناتهـم يف هذا 

الوقت من كل عام. 

 أظهرت دراسة جديدة أن الصغار 
الذين يقضـون الكثري من الوقت 
أمام شاشات التلفزيون وأجهزة 
والهواتـف  اللوحـي  الكمبيوتـر 
الذكيـة قـد ال يكتسـبون القدر 
نفسه من مهارات حل املشكالت 
للمدرسـة  الالزمـة  والتواصـل 
مقارنة بنظرائهم ممن يقضون 

وقتا أقل أمام الشاشات.
وقـىض األطفـال املشـاركون يف 
الدراسـة 17 سـاعة يف املتوسط 
أمام الشاشات عندما  أسـبوعيا 
كانوا يف سـن الثانية و25 ساعة 
أسبوعيا مع بلوغهم العام الثالث. 
ويتجـاوز هـذا كثـريا توصيات 
لطـب  األمريكيـة  األكاديميـة 
األطفـال بقضاء سـاعة واحدة 
فقط يوميا أمام الشاشات حتى 
يتسـنى للصغار قضاء ما يكفي 
مـن الوقـت يف اللعـب والتواصل 
مع القائمني عـىل رعايتهم ومع 

نظرائهم.
وقالت شـريي ماديجـان كبرية 
الباحثـني يف الدراسـة وهـي من 

جامعة كالجاري ومعهد األبحاث 
التابع ملستشـفى ألربتا لألطفال 
يف كنـدا: ”غالبا مـا يكون الوقت 
أمام الشاشات سـلوكا سلبيا ال 
ينطـوي عىل الكثري مـن الحركة 
ويتضمـن فرصـا قليلـة للغاية 

للتعلم“.
يف رسـالة  ماديجـان  وأضافـت 
جـزءا  أن  اإللكرتونـي  بالربيـد 
من املشـكلة يكمـن يف أن أدمغة 
الصغار ال تكون قد نمت بالدرجة 
الكافيـة لجعلهـم يطبقـون ما 
يتعلمونـه مـن الشاشـات عـىل 

الواقع.
وتابعت: ”إذا رأوا شـخصا يضع 
مكعبات فوق بعضها البعض عىل 
الشاشـة، فإن ذلك ال يساعدهم 

عىل فعل ذلك يف الواقع“.
ومن األسباب األخرى التي تجعل 
الوقت الذي يقضيه الصغار أمام 
الشاشات يبطئ نموهم هو أنهم 
يهـدرون بذلـك السـاعات التـي 
يمكنهم استغاللها يف الشخبطة 
ممارسـة  أو  امللونـة  باألقـالم 
األلعاب التي تساعدهم عىل تعلم 

ركل الكرة مثال.

يسـاعد الربايمـر يف إخفـاء الهـاالت السـوداء وترطيب البـرشة وإخفاء 
التجاعيد، خاصة للفتيات املقبالت عىل الزواج.

إليِك فوائد الربايمر للعني وكيفية تطبيقه بطريقة صحيحة.
1. القضاء عىل اللّمعان

ملسـة طفيفـة من الربايمـر عىل برشتـِك كفيلـة بالقضاء عـىل اللّمعان 
والدهـون التـي تظهر عىل البـرشة منتصـف النهـار، وإن الربايمر ليس 
لبرشة الوجه فقط، بل يعترب قاعدة رائعة لتثبيت أحمر الشـفاه لساعات 

طويلة دون أن يسيل.
تقليل مظهر املساّم

تأثريه عادة أقوى من الفاونديشن، حيث يعمل الربايمر عىل تصغري حجم 
املسـاّم وتظليل مظهرها، حيث يعمل الربايمر بسحر ومهارة عىل تظليل 

خطوط التجاعيد الرقيقة عىل كّل من الجبهة، حول العينني والشفاه.
ظالل عيون متألّقة

ضعي كمّية قليلة من الربايمر عىل الجفون قبل تطبيق الظالل وستالحظني 
تألّقها لساعات طويلة دون أن تحدث طّيات أو تبهت.

كيفية تطبيق الربايمر؟
يتم تطبيق برايمر العيون عىل برشة نظيفة، وذلك قبل تطبيق الكونسيلر 

وكريم األساس أي الفاونديشن.
طبقي برايمر العيون عىل الجفن املتحرك لتثبيت ظالل العيون والحصول 
عـىل االرشاق املطلـوب، إنما أيضـا يمكنك تطبيقه تحـت العينني أي عىل 
الهاالت السـوداء، وذلك قبل الكونسـيلر، ما يسـهم يف تثبيت الكونسـيلر 

ومنعه من السيالن.
من الخفايا الرائعة لربايمر العيون، هو امكان اسـتخدامه عىل الحواجب، 
رشط تطبيـق كميـة ضئيلة منه عـىل الحاجبني ثم تمشـيطهما، وأخريا 
تطبيق قلم تحديد الحواجب، وهذا ما يسـهم يف تثبيت مسـتحرض تحديد 

الحواجب فرتة اطول.
من الحيل الرائعـة لربايمر العيون، يمكنك تطبيقه عـىل الحبوب والبثور 
والشـوائب عمومـا، ثم االنتظار ليجـف وأخريا تطبيق كريم األسـاس او 
بـودرة الوجـه، وهذا ما يسـاعد يف الحصول عىل تغطية رائعة للشـوائب 

طوال اليوم.
إن برايمـر العيون يمأل البـرشة يف مناطق الخطـوط والتجاعيد ليجعلها 
ملسـاء، فيمكن االسـتفادة من ميزة برايمر العيون هذه، من اجل اخفاء 
بعـض الخطـوط التي تحيـط بمنطقة الفـم، طبقي القليل مـن برايمر 
العيون فوق الشـفة العليا تحديدا، واملئي الفراغات، واسـتمتعي ببرشة 

مشدودة.
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إىل  السـكري  مـرىض  ينتمـي 
الفئـة األكثر عرضـة لإلصابة 
بمضاعفـات كورونـا يف حـال 
انتقـال العدوى إليهم، بسـبب 
التي يسـببها  املناعـة  ضعـف 
هـذه  إىل  وينتمـي  السـكري. 
الفئـة أيضـاً: مـرىض ارتفـاع 
ضغـط الدم، والقلـب. وتنصح 
مـرىض  الصحيـة  التوصيـات 
السـكري بالتـايل خـالل فـرتة 
انتشـار  مـن  والقلـق  العـزل 

فريوس كورونا املسـتجد :
قياس السـكر بانتظام، ومراقبة 
والتمّسـك  ارتفاعـه،  عالمـات 
الصحيـة،  التغذيـة  بتوصيـات 
وممارسـة التمارين بالبيت قدر 

اإلمكان
* قيـاس السـكر بانتظـام مرة 
عىل األقل يف اليوم، وتدوين نتائج 

القياس ملراقبة الحالة.

* اتبـاع التوصيـات الوقائية من 
فريوس كورونا بدقة، مثل غسل 
اليديـن باملـاء والصابون ملدة 20 

ثانية كاملة، واستخدام الكحول 
املطّهر يف حالة عدم وجود فرصة 
لغسـل اليدين، وقبـل ملس الوجه 

أو تناول طعام.
* التمّسـك بالتغذيـة الصحيـة، 
والبقـول،  الخـرضوات  وأكل 

األخـرى  الصحيـة  األطعمـة 
كالفواكه واملكرسات مع مراقبة 

كمية وحجم الوجبات.
* عـىل من تـم تشـخيص حالة 
”ما قبل السكري“ لديهم مراقبة 
التـي  األطعمـة  ونوعيـة  كميـة 
يتناولونهـا يوميـاً لضمـان عدم 
ارتفاع السـكر بالـدم خالل فرتة 

العزل.
* من الرضوري الحـذر من ارتفاع 
نسبة السكر بالدم، ألن هذا االرتفاع 
لاللتقـاط  قابـًال  الجسـم  يجعـل 
العدوى االلتهابية، مثل الفريوسات 
والجراثيـم. ويتّطلـب ذلـك تنـاول 
األدوية الالزمة لضبط نسبة السكر 

حسب إرشادات الطبيب.
* ممارسـة التماريـن الرياضية 
التي  العالمات  بالبيت، ومراقبـة 
تعني ارتفاع نسـبة السـكر أكثر 

من أي وقت آخر.
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غزل عراقي
ياخذهــــــــا روحـي  اليـوم  اللـه هسـه  كـون 
جروحـي وتخلـص  املحبـوب  اذى  وانـىس 

ياخذنـي ويـــــــــاك  اليـوم  اللـه هسـه  كـون 
بليــــــــــاك العيشـه  العـني  يض  يـا  ظلمـه 

اتمنى قلبـج يـوم يوكـع بديــــــــــــــــــه 
اذيــــــــــــه واشـبعه  البـاب  عليـه  وأقفـل 

ممنـــــــون  الـيل  أنـا  بضيـم  تشـبعه  كلبـي 
تخــون  ولفـك  لـو  الـروح  تجـايف  ال  بـس   

اخليـــــــــــــك رايـد  بالـروح  بالقلـب  مـو 
بيــــــك  يمـر  محـد  ممنـوع  خطـر  واكتـب 

يلـــــوك كلـش  مـو  دوم  األسـود  ملبـوس 
السـوك  عـزل  جـا  يـوم  األسـود  تلبـس  مـن 

سـودة  والخصلــــة  هـواي  شـعر  احمـر 
مـودة واللبـس  يفـوت  مـن  بدلـع  يمـيش 
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1958 - اإلعـالن عـن قيام الجمھوريـة العربية 
املتحـدة باتحـاد بني سـوريا ومـرص وذلك بعد 
تنازل شـكري القوتـيل عن الحكـم لجمال عبد 

النارص.
1972 - الشـيخ خليفـة بن حمـد آل ثاني يتوىل 
مقاليد الحكم يف دولة قطـر بعد قيامة بانقالب 
أبيـض عىل ابـن عمه الشـيخ أحمد بـن عيل آل 

ثاني.
1973 - تأسيس جامعة قطر.

1974 - انعقاد مؤتمر القمة اإلسـالمي بالھور 
يف باكستان.

1986 - وزارة الداخلية اإلسبانية ترخص لحزب 
الديمقراطيـني املليليني ليصبـح حزبا مرشوعا 

يمارس نشاطه داخل مدينتي سبتة ومليلية.
1987 - تأسـيس جمھوريـة إثيوبيـا الشـعبية 

الديمقراطية
1990 - ممثـل األمني العام لألمم املتحدة املكلف 
بملـف الصحـراء الغربية جوھانـس مانز يقوم 

بزيارة الصحراء لإلطالع عىل الوضع باملنطقة.
السـوفييتي  باملقـرتح  يقبـل  العـراق   -  1991
لوقف إطـالق النـار، والواليات املتحـدة ترفض 

ھذا املقـرتح لكنھا تعد العـراق بأنھا لن تھاجم 
القوات العراقية التي ستنسـحب من الكويت يف 

غضون 24 ساعة.
2006 - تفجـري يف رضيـح اإلمامني عيل الھادي 
القبـة  تدمـري  إىل  العسـكري يـؤدي  والحسـن 

بالكامل.
2008 - افتتـاح شـارع املعـز يف منطقة األزھر 
بالقاھـرة الفاطمية ليكون أكرب متحف مفتوح 

لآلثار اإلسالمية.
2009 - انفجار بحي الحسـني يف القاھرة يؤدي 

إىل مقتل سائحة فرنسية وإصابة 10 آخرين.
2017 - علماء الفلك يعلنون أن النجم ترابيست1- 
يضم سـبعة كواكب خارج املجموعة الشمسية، 

بعضھا يدور يف نطاقه الصالح للحياة.
مواليد ھذا اليوم

1732 - جورج واشنطن، رئیس الوالیات املتحدة 
األول.

1788 - آرثر شوبنھاور، فیلسوف أملاني.
1857 - ھاینریخ رودولف ھیرتس، عالم فیزیاء 

أملاني.
1886 - ھوغو بال، شاعر وأدیب أملاني.

التحـق كل من رامي وعيل برشكة تجارة بالجملـة معاً للعمل بها كموظفني 
بعد التخرج، وعمل االثنان بجد وجهد كبريين.

وبعد عدة سـنوات، قام رئيسـهما يف العمـل برتقية عـيل إىل منصب تنفيذي 
مبيعـات لكن رامي بقي مندوب مبيعات. وذات يوم لم يسـتطع رامي تحمل 
ذلك فقام بتقديم اسـتقالته لرئيسه واشـتكى أنه لم يقيم من يعملون بجد، 

وإنما يرقي أولئك الذين يتملقونه فقط.
كان الرئيس يعلم أن رامي عمل بجد طيلة تلك السنوات، ولكن ليساعده عىل 
فهـم الفرق بينه وبني عيل، طلب له الرئيس الذهاب إىل السـوق ورؤية ما إذا 
كان هناك من يبيع البطيخ يف السـوق. عاد رامي وقال لرئيسـه نعم. فسأله 
رئيسـه كم ثمن الكيلو؟ فذهب رامي إىل السوق من جديد ليسأل وعاد ليخرب 

مديره بأن سعر الكيلو غرام يبلغ 12 دوالراً.
قال املدير لرامي، سأسـأل عيل األمر ذاته. ذهب عيل إىل السـوق وعاد ثم قال 
لرئيسه: ”سيدي، هناك شـخص واحد فقط يبيع البطيخ. إنه يبيعاها بـ12 
دوالراً للكيلـو و100 دوالر لـكل 10 كيلـو غرامـاً، لديه مخـزون مقدار 340 
بطيخـة. كما أن لديه 58 بطيخة معروضة عىل الطاولة، وتزن كل واحدة 15 
كيلو غرام اشـرتاها من الجنوب قبل يومـني وهي طازجة وحمراء ونوعيتها 

جيدة.
عندهـا أبهر رامي جداً وأدرك الفرق بينه وبني عيل، وقرر عدم االسـتقالة بل 

التعلم من عيل.
الحكمة : قبل أن تعلن أنك مظلوم فكر يف األمر قليالً ثم تحدث... كثريون منا 

يعتقدون أنهم األفضل وال يحاولون التحقق من هذه املعلومة!.

AÍáè•@Êc@›j”@

@ÚóÄÄÄÄÄÄÄ”
Ò5«Î

أفقي
1أشـهر كاتب قصـص خرافية 

لألطفال يف الغرب
2يتكلم o انهض

3روائـي مـرصي راحـل حائز 
جائزة نوبل.

4الشـاعر كاتب قصيـدة ”أخي 
جاوز الظاملون املدى“

o نصـف شـومر  5نصـف دادا 
املعنـى  تفسـري  تفيـد   o

واالسرتسال.
6قىض وقتا o غطى وحجب.

7يسهر عىل الحماية من الخطر 
وروائـي  أديـب   o الرسقـة  أو 
انجليـزي كتـب روايـة ديفيـد 

كوبرفيلد.
8وقت مغيب الشـمس o نصف 

خروب
9بحر o سهولة o تكلفة

10أديـب وفيلسـوف انجليـزي 
ساخر.

رأيس
1ملكي o ممثل مرصي يقوم غالبا 

بدور األب الحنون.
2الصفا (معكوسة) o بناء أو مكان 

واجبة حرمته.
3جبل يابانـي o حجر ابيض صلب 

ناعم امللمس.
4أشهر أديب انجليزي عىل مستوى 

العالم.
5دراسـات وتمحيـص o مـا يبلغه 

االنسان من عمره.
6توضأ دون ماء o مدينة فلسطينية 

جنوب غرب الخليل.
7أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر.

8قدمـت الثمـني فداء لـك o حاجز 
مائي.

 o 9ما تعطاه العـروس يوم زفافها
دق وقرع o بيت العصفور.

بطـل   o الخارجـي  10الشـكل 
اسطوري اسـباني انتجت قصصه 

سينمائيا وتلفزيونيا.

من املمكن اختبار انماط الشخصية 
بطـرق مختلفة، مـن خالل بعض 
الرسـوم او عـن طريق االلـوان او 
شـكل بعض مناطق الجسم وغري 
ذلك من االختبارات. وتسـاعد عىل 
القيام بذلك ايضاً معلومات ترتبط 
بتاريخ الوالدة. ولهذا يمكن اختبار 
انماط الشـخصية مـن خالل نوع 
الطائر الذي يرتبط بتاريخ الوالدة.

يعترب طائر الوالدة من طرق اختبار 
انمـاط الشـخصية التـي تسـاعد 
عـىل معرفـة صفاتهـا وخفاياها 
واكتشـاف ارسارهـا. فلكل شـهر 
من اشـهر الوالدة طائـر يرتبط به 

ويحدد معالم شخصية مواليده.
يناير والبوم

مـن ابـرز صفـات مولـود  ينايـر 
بحسـب الطائر الـذي يرتبط بهذا 
الشـهر انه هادئ ويتمتع بالقدرة 
عـىل التكلم ومحاورة االشـخاص 
اآلخرين. وهو يتسم بالذكاء ودقة 

املالحظة والصدق العفوية.
فرباير والببغاء

يرتبط شـهر فرباير بطائر الببغاء 
يحـب  مولـوده  ان  يعنـي  وهـذا 
تكوين الصداقـات وبناء العالقات 
االجتماعية التي تعـود دائماً عليه 
بالفائـدة. كمـا انـه دائـم املـرح 
عـدم  عـىل  ويحـرص  واالبتسـام 
املواقـف  مواجهـة  يف  االستسـالم 

املحزنة والصعبة.
مارس والشحرور

بحسـب اختبار انماط الشخصية 
هذا يرتبـط مولود مـارس بطيور 
الشحرور. وهذا يكشف انه يتمتع 
التـي  القويـة  واالرادة  بالصالبـة 
تمكنه من مواجهات كل املعوقات 

التـي قـد تعـرتض طريقـه يف اي 
اتجاه مـن اتجاهات الحيـاة. كما 
يـدل عىل التمتع بقـدرة كبرية عىل 
الرتكيز عىل كل أمر يتم القيام به.

ابريل  والكناري
يرتبـط مولـود هذا الشـهر بطائر 
املـرح  مثـل  وبصفـات  الكنـاري 
والحيوية واالسـتعداد الدائم لجعل 
اآلخرين يشعرون باالرتياح يف حال 
كانـوا يواجهـون ظروفـاً صعبة. 
وهذا يكشـف ايضاً رسعة الشعور 
بامللـل والحرص عـىل الهروب من 

الروتني.
مايو والبلبل

من ابرز صفات مولود هذا الشهر 
بحسـب الطائر الذي يرتبط به يف 
هذا االختبار انه يميل اىل االيجابية 
ويجب الظهـور ويتمتع بجاذبية 
ال يمكن االشـخاص املحيطني به 
مقاومتهـا. وهو عادة ما يشـيع 
اجـواء جيدة يف كل مـكان يذهب 

إليه.
يونيو والحمام

يكشـف اختبار انماط الشخصية 
يونيـو  مولـود  ارتبـاط  ان  هـذا 
أنـه يتمتـع  اىل  بالحمـام يشـري 
بصفـات قياديـة بالفطـرة وانه 
قـادر عـىل ادارة االمـور يف مكان 

حياتـه وعمله وان كانت الفوىض 
هي سـيدة املوقف. ويكشف هذا 
ايضاً اسـتعداده للترصف بحكمة 
وعقالنية وبعيداً عن االنفعالية يف 

الظروف العاجلة والطارئة.
يوليو والنرس

يرتبط مولود شهر يوليو بالنرس. 
وهذا يدل عـىل انه يتمتع بالقدرة 
عـىل االسـتماع اىل اآلخريـن وانه 
رسعان ما يتكيف مع االشخاص 
الذيـن ال يعرفهـم من قبـل ومع 
التغيـريات التي تطـرأ عىل حياته 
وان بشـكل مفاجـئ. ويعني هذا 
انـه يثـق كثـرياً بذاتـه وبقدراته 
ويعرف كيف يوجههـا يف االتجاه 

الصحيح.
اغسطس وطائر الرفراف

يشـتهر االشـخاص املولودون يف 
شـهر اغسـطس املرتبـط بطائر 
الرفـراف بأنهـم محبـون للحياة 
االجتماعيـة الحيويـة وللظهـور 
الرابـح  امـام اآلخريـن بمظهـر 
واملتميز دائماً. كما انهم يتسمون 
بالكرم ويبدون دائماً استعدادهم 
لتقديـم املسـاعدة لكل شـخص 

يحتاج اىل ذلك.
سبتمرب والصقر

رغـم التحديـات التـي يواجههـا 

غالباً يتميز مولود شـهر سبتمرب 
بقدرتـه الدائمـة عـىل املواجهة. 
قهـو يجمـع يف شـخصيته القوة 
والتواضـع يف الوقت نفسـه. كما 
انه محط ثقة واعجاب الكثري من 
االشـخاص الذيـن يلتقيهم يف كل 

مكان.
اكتوبر والبجع

تمكـن مولود اكتوبر مـن التمتع 
بالحكمة التي اكتسبها مع مرور 
السنوات. وهذا ما يساعده عىل ان 
يجد الحلول ملعظم املشـاكل التي 
يواجهها. ولهذا يعترب ملجأ للكثري 
مـن االشـخاص الذيـن يرغبـون 
الخيـارات يف  بأفضـل  القيـام  يف 
حياتهم. فهو يقدم لهم النصائح 

املفيدة غالباً.
نوفمرب والديك

يفعـل مولـود نوفمـرب كل مـا يف 
الدعـم  يقـدم  لكـي  اسـتطاعته 
صديـق  ألي  واملعنـوي  املـادي 
يحتاج اىل ذلك. فهو يتسم بالوفاء 
والقدرة عـىل ان يحفظ يف ذاكرته 
كل االعمال االيجابيـة التي يقوم 
بها اآلخرون مـن اجله يف املقابل. 
ولهـذا يتـوق الكثـريون اىل بنـاء 

عالقات الصداقة معه.  
ديسمرب والغراب

الشـخصية  انماط  يـدل اختبـار 
هذا عىل ان ارتباط شـهر ديسمرب 
بطائر الغراب يكشـف ان مولوده 
محـب للطبيعة والوحدة والتأمل. 
كمـا يعنـي انـه يتمتـع بموهبة 
العمـل ضمـن فريـق وبالفضول 
املفيد واالستقاللية. لكنه ال يحب 
عيش االجـواء الروتينيـة ويبتعد 

عنها قدر االمكان.

مـي عـارف قفطـان قاسـم مواليد 
1928 املعروفة أيًضا باسم مي عارق 

قفطان، فلكية عراقية.
تدربـت يف جامعة هارفـارد، وقدمت 
املشورة بشأن إنشاء مرصد أربيل يف 

العراق يف السبعينيات.
كانـت مي عارف قفطـان من عائلة 
مسلمة متدينة إىل حد ما. كان والدها 

مسؤوًال حكومًيا.
التحقت بجامعة مانشسـرت كطالبة 
جامعية وطالبة دراسات عليا، حيث 
حصلت عىل منحة للطالب العراقيني 
يف العلوم. أكملت دراسـات الدكتوراة 
يف علـم الفلك يف كلية رادكليف يف عام 
1958،حيث كانت أطروحتها بعنوان 
دراسة الهيدروجني املحايد يف منطقة 

..Cygnus يف
تزوجـت مـي قفطـان مـن طبيـب 
األطفال سـامي الشـيخ قاسـم. إال 

أنهما انفصال يف السبعينيات.
ولد ابنهما نمري قاسـم يف بغداد. كما 
أصبـح عالم فلـك راديـو يف الواليات 

املتحدة.

املرصـد  يف  قاسـم  قفطـان  عملـت 
يف  الراديـوي  الفلـك  لعلـم  الوطنـي 
إىل   1964 مـن  الغربيـة،  فرجينيـا 

.1966
يف عـام 1968 حـرضت مؤتمر األمم 
الفضاء  باستكشـاف  املعني  املتحدة 

الخارجي
واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية 
(COPUOS) ، يف فيينـا، الـذي يمثـل 

العراق بشكل غري رسمي.

كانـت تعمل يف طاقـم مرصد دويل يف 
جامعـة واليـة نيويـورك يف ألباني يف 

أوائل السبعينيات.
كانت أسـتاذة زائرة يف علـم الفلك يف 

كلية أغنيس سكوت، 1983-1984.
ساعدت مي قفطان قاسم يف تأسيس 
برنامج علم الفلـك يف جامعة بغداد، 
وتقديـم املشـورة بشـأن النصوص 
والتوظيف. عادت إىل بغداد يف منتصف 
سـبعينيات القرن العرشيـن لتقديم 

املشـورة بشـأن بناء املرصد الوطني 
الفلكي العراقـي، بالقرب من أربيل، 
وكانت مديرة للمرشوع هناك، قبل أن 
تفقد منصبها يف عام 1981 يف سياق 
سـيايس متغري. أوضحـت لصحيفة 
أمريكيـة يف عـام 1979: ”عـدت مع 
إدراك أنه سـيكون هناك سـتة أشهر 
هناك، وسـتة أشـهر هنا،لكن هناك 
الكثـري الذي يمكنني فعله ال يمكنني 
العـودة إىل الواليـات املتحدة.“ قضت 
بعـض الوقـت يف إجـراء األبحـاث يف 
مرصد بيـوراكان للفيزياء الفلكية يف 

االتحاد السوفيتي. يف النهاية
عـادت إىل الواليـات املتحـدة للعيش. 
الفلكية األمريكية  الجمعية  أدرجتها 
كعضـو ألكثر مـن 60 عاًمـا يف عام 

.2017
يف 1974 التقـى بهـا الرئيس الراحل 
أحمـد حسـن البكـر وطلـب منهـا 
شـخصيا ان ترتأس مـرشوع املرصد 
الفلكـي العراقي، والـذي كان وقتها 
األول يف الرشق األوسـط، والعارش يف 

الحجم عىل مستوى العالم..
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مهنيـاً: قد تنغلق عىل ذاتك وتسـتعيد املايض أو تعيش 
بعض الهواجس، ما ال ينفع مسريتك، مطلوب منك طي 

صفحة املايض واالنطالق
عاطفياً: تالحظ قريباً ارتفاعاً يف منسـوب الرومانسـية، وهذه 

طبيعة الرشيك الحقيقية منذ اليوم األول لتعارفكما
صحياً: الحيوية الظاهرة سـببها وال شك مواظبتك الكبرية عىل 

التمارين الرياضية

مهنيـاً: يف الجـو خيبة أو شـعور بالذنـب أو تراجع 
بالنسبة إىل إحدى الصفقات املهنية املهمة

عاطفياً: يجعلـك هذا اليوم اكثر انكماشـاً عىل الصعيد 
العاطفـي، وقد تتعامل مع قضية رسيـة او عالقة غرامية 

متخفّية
صحيـاً: ال تماطل للبـدء بممارسـة التمارين التـي وصفها لك 

الطبيب ملعالجة أوجاع العنق والظهر

مهنياً: تحسـن التـرصف وتوزيع طاقاتـك عىل كل 
الصعد، وتؤدي مهمة أو رسالة، وتقوم بعمل يتطلب 

جرأة وشجاعة، وتتمتع بكل مقومات النجاح
عاطفياً: كن رصيحاً وواضحاً مع الرشيك بما تقرر تنفيذه، 

ألنك قد تجد عنده األفكار البّناءة لكل ما يقلقك
صحياً: إذا كنت منزعجاً وال تشـعر بالراحة ربما السـبب تراكم 

التعب الجسدي والتوتر العصبي

مهنيـاً: تصبـح ماديـاً اكثـر مـن السـابق، وتقيم 
حساباتك إذا كنت امام خيارات مهنية معّينة

عاطفياً: قد يخّف الوهج العاطفي واإلرشاق بعض اليشء 
اليوم بسـبب وضع مسـتجد، لكن األمور تعود إىل مجاريها 

رسيعاً
صحيـاً: عليك القيام بكل ما يعود عىل الصحة بالخري واالنطالق 

نحو األفضل، ويبقى الخيار النهائي لك

مهنياً: قد ال تشعر بحماسة كبرية، ويعود السبب إىل 
شعورك باالستياء أو التعب، كما أن املشكالت املهنية 

تجعلك إنساناً قلقاً
عاطفياً: ال تغامر يف مواجهاتك السلبية وغري املجدية، فهي 

ستّرض بك أكثر مما تنفعك
صحيـاً: تميض أجمل األيام وأمتعها مـع العائلة واملقربني، أنت 

بحاجة إىل الراحة نفسياً وجسدياً

مهنيـاً: يـوم خال مـن القلق عـىل الصعيـد املهني، 
وأفكار بّناءة تسهم يف بلورة مشاريع ناجحة جداً

عاطفيـاً: قـد تجد الحـب يف مجال عملـك، لكنك تعيش 
بعض االنهيارات والتوّترات وترتكب األخطاء

صحيـاً: التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء 
مرتاحاً، وال يشء يستحق منك أن تبقى عىل هذه الحال

مهنيـاً: سـوء تقديـر قـد يـؤّدي إىل ارتـكاب بعض 
األخطاء البسـيطة، لكن يستحسن تدارك األمر لعدم 

الوقوع يف الخطأ مجدداً
عاطفيـاً: تلفتـك إطاللـة الرشيك كثـرياً، وتحـاول تقليده 
وتنجح يف ذلك وتشكالن معاً ثنائياً يلفت األنظار يف كل مناسبة

صحيـاً: ما املانع يف عرض نفسـك عىل طبيب نفسـاني إذا كنت 
تحت وطأة ضغط ماٍض قاٍس ال يفارق مخيلتك؟

مهنيـاً: منـاخ إيجابي لطـرح أفكار تطويـر قدراتك 
العملية، فحاول االسـتفادة قدر املستطاع وال تفّوت 

الفرصة
عاطفيـاً: تكون مجـرباً عىل تصحيح أمور كثـرية والحلول 

مكان الرشيك أو التعامل معه بصعوبة
صحياً: املطلوب منك االهتمام بصحتك وسالمتك والتأكد من كل 

التفاصيل قبل أي سفر

مهنياً: قد يكون هذا اليوم واعداً عىل الصعيد املهني، 
يدعمـك باألحّبـاء واملقرّبني، ويفتـح أمامك مجاالت 

جديدة
عاطفياً: خيارات مهّمـة ومصريية تتخذها هذا اليوم، وقد 
تكون لها تداعيات إيجابية تسّجل يف مصلحة العالقة العاطفية
صحيـاً: ال تكثر من املطالعة تحت نور ضعيف، فهذا يسـبب لك 

مشاكل يف النظر

مهنيـاً: تناقش مسـألة ماليـة ملّحـة، ويجعلك هذا 
اليوم تشعر باالطمئنان عىل الرغم من كل يشء

عاطفيـاً: التـّرصف مع الرشيـك بأدب ولياقة يكسـبك 
املزيد من املصداقية والثقة واالرتياح إليك

صحيـاً: بارش كل ما طلبه منك الطبيب، واتبع إرشـاداته بدقة، 
فلن تكون إال راضياً ومرتاحاً

مهنياً: تتمتـع بموهبة مميزة، لكنك ال تبذل أي جهد 
لتحقق خطوة استباقية عىل اآلخرين

عاطفيـاً: رحلـة طويلـة من الحـب واألحالم والسـفر 
والعالقات املشّوقة تستمر حتى أواخر الشهر

صحيـاً: ال تضعـف أمام أي عارض، وتعتـرب أن وضعك الصحي 
متأزم جداً، بل استرش طبيبك بشأن املفيد لك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: يجعل هذا اليوم حياتك املهنية جيدة وتتغلب 
عىل بعض الهزّات والبلبالت

عاطفياً: بعض الفتور يف العالقة بالرشيك، سببه غيابك 
شبه املتواصل عنه لكثرة انشغاالتك العملية

صحياً: الشـعور املتقطع بالدوار قد يكون بسـبب قلة النوم أو 
لضعف يف النظر

No: 7433 Mon 22 Feb 2021العدد: 7433 االثنين - 22 شباط 2021



ãÌãzn€a@Ú˜ÓÁ@—mbÁ07810090003@@ @áÄÌç€a@ÛÄÓ±@ZãÄÄÄÌãzn€a@ãÄÌáfl@@M@@ÜÏj»€a@Âèy@ZãÌãzn€a@êÓˆä@kˆb„

»b»€a@Û‹«@ÂÓÄ€·بمقدار ٤٤٤ مليار دوالر 
\=∑^@bË„Ï€@ÒbÓ®a

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

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

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

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

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

ورشكة إنتاج كبرية.

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

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

ألكثر من ساعة متواصلة.

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

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

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

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

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

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

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

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

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

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

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

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

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

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

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

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

مرتبطون بها.

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

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

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

حدث يف مهرجان الجونة“.

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

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

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

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

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

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

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

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

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

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

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

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

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

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

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

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

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

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

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

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

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

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

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

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

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

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

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

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 
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الفرتة من سنة ١٦٥٠ اىل سنة ١٦٩٧ وهي فرتة الحكم العثماني الثانية 
الوالة  من  عدد  بغداد  فيها  حكم  والتي   ١٦٣٨ سنة  بدأت  التي  لبغداد 
باشا،  مصطفى  بالوايل  وانتهاًء  باشا  أرسالن  بالوايل  بدءا  العثمانيني 
وقد شهد هذا النصف قرن تويل عدد من القضاة مجلس القضاء ببغداد 
ومن هؤالء القايض محمد مظهر بن مال چلبي الذي توىل القضاء ببغداد 
سنة ١٦٥٠ والذي توىل وقفية حمام حيدر املشهور الواقع يف محلة رأس 
القرية ببغداد والذي استمر حتى نهايات العهد امللكي، أي ان هذا الحمام 
البغدادي استمر لعدة قرون، والعجيب ان مالكيه طيلة هذه القرون هم 
عائلة الشابندر البغدادية، ففي سنة ١٦٥٠حرض مجلس قضاء القايض 
البغدادي ووقف  الشابندر  السيد حيدر چلبي بن محمد چلبي  مال چلبي 
املشتمل عىل  القرية  الواقع يف محلة رأس  الحمام املشهور بحمام حيدر 
واالرض  للحمام  املقابل  البستان  ايضاً  ووقف  والنساء،  الرجال  حمامي 
الحمام  من  املخرجة  الدكاكني  وبعض  دجلة،  نهر  عىل  الواقعة  البيضاء 
يعود  االنقراض  وبعد  بطن،  بعد  بطناً  اوالده  واوالد  اوالده  عىل  املذكور 
من  التولية  ورشط  املنورة  املدينة  فقراء  اىل  االنقراض  وبعد  عصبته  اىل 
النبي  عبد  بن  سلمان  يكون  ان  واختار  مصطفى،  املراهق  البنه  بعده 
وصياً عليه.. وبعد الرتافع الرشعي حكم القايض بصحة الوقف ولزومه 
ما  والجميل  م،   ١٦٥٠ ١٠٦١ هـ سنة  عام  بخصوصه وعمومه وسجله 
من  الله  صانها  بغداد  (بمدينة  عبارة  من  الحكم  نهاية  يف  القايض  أثبته 

الحوادث والرضر).
الذي عني لقضاء بغداد سنة ١٦٧٣  القايض نعمان بن اسماعيل  ومنهم 
والذي كان مشهوراً بالعدالة والذي حرض مجلس قضائه سلحدار حسني 
نصف  فوقف  البرصة،  عىل  والياً  ثم  بغداد  عىل  والياً  عني  والذي  باشا 
الطمغه والدكان  املعظم ومقهى مراد قرب خان  باب  الواقع يف  البستان 
الواقع يف محلة الشيخ بشار يف الجانب الغربي من بغداد والبستان الواقع 
وجميع  عمر)  الشيخ  (محلة  السهروردي  عمر  الشيخ  مرقد  مجاور 
التي  املاء  سقاية  لوازم  عىل  املستنرصية  باملدرسة  املتصلة  الدكاكني 
وجامع  الفضل  جامع  اىل  العظمى  دجلة  من  املاء  فيها  واجرى  شيدها 
الشيخ عمر السهروردي وجامع الشيخ عبد القادر الگيالني ومسجد أبي 
سيفني ومرقد موىس الكاظم ومرقد الغزايل ومرقد الشيخ عيل السحراني 
... بمدينة بغداد املحمية)، وال بد  الوقف  وكتب القايض (حكمت بصحة 
من مالحظة وصف القايض لنهر دجلة بوصف (دجلة العظمى) ووصفه 
الذي عني  الفتاح بن عبد الرحمن  (بغداد املحمية).. ومنهم القايض عبد 
لقضاء بغداد سنة ١٦٨٦ الذي حرضت مجلس قضائه البغدادية شميس 
الرشقي  الباب  خارج  الواقع  البستان  فأوقفت  بيگ  ناجي  ابنة  خاتون 
اوالدها،  واوالد  اوالدها  عىل  الباشا  كرد  املسماة  العظمى  دجلة  نهر  عىل 
ومنهم القايض محمد حلمي افندي الذي توىل القضاء يف بغداد سنة ١٦٩٤ 
الذي كان فقيهاً الذي حرض مجلس قضائه الحاج حسني افندي الغرابي 
ووقف االرض الواقعة رشق مرقد سلمان پاك املعروفة بأرايض الزعفرانية 
باتصال  الواقعة  مدرسته  وترميم  لتعمري  غلتها  تكون  ان  رشط  والتي 
جامع السيد سلطان عيل، والفضلة ترصف عىل طلبة العلم الساكنني يف 
تلك املدرسة، وبعد الرتافع حكم القايض بصحة الوقف برشوطه.. ومنهم 
القايض مصطفى افندي الذي عني لقضاء بغداد سنة ١٦٩٠م والذي نظر 
دعوى فسخ نكاح اقامتها احدى الزوجات عىل زوجها مليض ستة أشهر 
عىل زواجها ولم يتمكن من الدخول بها بسبب (العنه)، ولكن الزوج ذكر 
باستمرار  القايض  وحكم  املرض،  بسبب  كان  بزوجته  دخوله  عدم  بأن 
زوجها  بمساكنة  الزوجة  وأمرت  قمرية،  سنة  اكمال  لحني  الزوجية 

واالجتماع به طول هذه السنة.
سنة  بغداد  لقضاء  عني  الذي  الشعراني  الوهاب  عبد  القايض  ومنهم 
١٦٩٣م، حيث ادعت احدى النساء بأن املدعى عليه كان زوجها وقد حصل 
لهما من فراش الزوجية ابن بلغ من العمر ثالث سنوات وقد تركهما الزوج 
بال نفقة، وطلبت من القايض فرض النفقة عليه، ولكن املدعى عليه انكر 
ادلتها، فاعرتفت  اي  بينتها،  تقدم  ان  الزوجة  القايض من  الزواج وطلب 
بأن الصغري جاءت به من الزنا، وإذ ان ولد الزنا يلحق بأمه رشعاً، فقرر 
القايض رد دعوى املدعية.. ومن قضاة هذه الفرتة العالمة ويس افندي 
الذي عني لقضاء بغداد سنة ١٦٩٧ والذي حكم بصحة وقف حسني افندي 
القادر  عبد  الشيخ  باتصال جامع  تكية  أوقف  الذي  الغرابي  الله  عبد  بن 
الگيالني لقراءة القرآن وللخريات واملربات، ووقف عىل لوازمها الكثري من 
االموال وجعل التولية من بعده اىل ابنته آمنه خاتون، ويالحظ ان التولية 

حصلت ألنثى هي ابنة الواقف وقد حكم القايض بصحة الوقف.

رياض،  رحمة  للنجمة،  ناشطة  فنية  حركة 
عىل  كبري  وتصّدر  الحايل،  العام  مطلع  منذ 
 Music رشكة  إدارة  تحت  األصعدة  مختلف 
Is My Life التي سّخرت فريق عمل متكامل 
رحمة  مّكنت  مواكبة  إعالمية  فنّية  وخّطة 

من تصّدر الحدث الفني.
جديد   hit و  «اتحداكم»  أغنية  مع  البداية 
لرحمة مع عيل صابر و١٣ مليون مشاهدة 
إطالقها  عىل  أسابيع  ثالثة  بعد  يوتيوب  عىل 

فقط. 
الساحة  كذلك تنافس رحمة رياض بقوة يف 
نجوم  أكرب  مع  املدروسة  بإصداراتها  الفنية 
ناصيف  دياب،  عمرو  مثل  العربي  العالم 
جورج  رمضان،  محمد  كرم،  نجوى  زيتون، 
أغاٍن  عرش  أفضل  قوائم  يف  وغريهم  وسوف 
تتصدر  وهي  العربي..  العالم  يف  عربية 
املرتبة الخامسة يف العالم العربي يف القنوات 
النسائية عىل يوتيوب بحسب عدد املشرتكني 
بعد إليسا، نانيس عجرم، شريين عبد الوهاب 

وأصالة. 
أّما بالنسبة إىل مشاركتها يف برنامج «عراق 
لجنة  أفراد  كأحد  األوىل  نسخته  يف  آيدول» 
الرتند  قائمة  رحمة  تصّدرت  فقد  التحكيم، 
#رحمة_رياض_آيدول،  بهاشتاغ  تويرت  عىل 
العراق والخليج،  وهي األكثر تداوالً حالياً يف 

البث  من  األول  الثالث  الحلقات  خالل  وذلك 
املبارش للربنامج. 

وقد تألّقت رحمة رياض ضمن اللجنة وأبهرت 
وحضورها  بشعبيتها  العربي  الجمهور 
االستثنائي امليلء بالحيوية، وبرزت شخصية 
رحمة املرحة واإليجابية. أّما ستايلها الراقي 
حلقة،  إىل  حلقة  من  منتظراً  أصبح  فقد 

فتفاعل جمهورها احتفاالً وافتخاراً بها.
رحمة  فاستقطبت  لبنان،  صعيد  عىل  أّما 

وأطلّت  أيضاً،  املحلّية  اإلعالمية  الشاشات 
لهون  برنامج  يف  حداد  هشام  مع  كضيفة 
بعد  اإلعالمي  برنامجها  وستكمل  وبس، 
انتهاء اإلغالق التام يف لبنان. وستعلن قريباً 
الفنية  مسريتها  شملت  خاّصة  حلقة  عن 
«ضيف  العاملي  الربنامج  ضمن  وذلك  ككل، 
٢٤ يف فرنسا   France ومسرية» عىل محطة 
منذ  الساهر  كاظم  القيرص  استضافت  التي 

سنتني.

املنتجة  أعلنت رشكة سينرجي 

جسدته  الذي  «لؤلؤ»  ملسلسل 

بدئها  عن  عمر،  مي  الفنانة 

من  الثاني  للجزء  التحضري 

الذي  النجاح  بعد  هذا  العمل 

الجزء  حققه 

األول.

صناع  أن  الرشكة  وكشفت 

العمل تعمدوا ترك نهاية الجزء 

أكثر  وتحتمل  مفتوحة  األول 

وجود  بسبب  استنتاج،  من 

العمل، ستكون  جزء جديد من 

الجزء  كان  مثلما  مشوقة 

األول. 

مسلسل  أن  بالذكر  والجدير 

حلقته  ُعرضت  «لؤلؤ» 

للجزء  املتممة  الـ٤٠ 

وكان  أيام،  قبل  األول 

املسلسل يف قائمة األكثر 

واألكثر  بجوجل  بحًثا 

بيوتيوب  مشاهدة 

طوال فرتة عرضه.

واملسلسل من قصة مي عمر، 

سيناريو وحوار محمد مهران، 

السالم،  عبد  محمد  إخراج 

واإلخراج  الكتابة  عىل  إرشاف 

إنتاج سينرجي،  محمد سامي، 

جانب  إىل  بطولته  يف  ويشارك 

مي عمر عدد من الفنانني منهم 

الفقي،  نرمني  زاهر،  أحمد 

بدر،  نجالء  الرشنوبي،  محمد 

عبد  هدير  كرم،  هيدي  إدوارد، 

عثمان، حمدي  النارص، سلوى 

هيكل وملك أحمد زاهر.

Òäaáó€a@¿@übÌä@Úºä

Ô„br€a@ıçv‹€@ÊÎá»nèÌ@C˚€˚€D@›è‹èfl@fib�ic

lãy@÷äb†

 Positions »  من ألبومها » DELUXE » طرحت النجمة العاملية أريانا جراندي نسخة
«، وهو األلبوم الذي طرحت نسخته األوىل يف أكتوبر ٢٠٢٠ وحصل عىل املركز األول 
اسم  يحمل  الذى  جراند  إريانا  كليب  استطاع  كما   ،٢٠٠  Billboard بقائمة  
الشهري  الفيديو  موقع  عىل  مذهلة  مشاهدة  نسبة  يحقق  أن   «positions»
نال  كما  أقل من شهر،  مليون مشاهدة خالل    ٨٢ إىل  «يوتيوب»، وصلت 

العمل أكثر من ٣٫٧ مليون likes عىل «يوتيوب» .
وظهرت إريانا جراندي يف «positions» كأنها أصبحت رئيسة للواليات 
املتحدة األمريكية، وتدور أحداث الفيديو كليب بالكامل يف البيت األبيض، 
مع أريانا التي ظهرت وهي تجلس يف املكتب البيضاوي ثم يسلط الكليب 
الضوء أنها تعيش حياتها الطبيعية كأي امرأة ترتدد عىل املطبخ وتقوم 
بإعداد بعض األطعمة، يف جناح غرفة النوم الرئاسية تظهر جراند وهي 

تغني، وأخريا تظهر وهي تستمتع بوقتها وتتزه مع كالبها.
وأثارت جراندي ضجة بظهورها بإطاللة مشابهة تماما لجاكلني كينيدي وهو 

ما طرح فكرة مقارنة ستايل جراندي بكنيدي.

@Âfl@ÒáÌáu@ÚÉè„@Åã�m@á„aãu@b„bÌäc
Positions@@bËflÏj€c

@pb‡‰‡‰fl

دبي / الزوراء:
 مع أن حضورها وموهبتها لم يتضحا بعد باعتبارها 
عام  الفني  الوسط  دخلت  إنها  إذ  طريقها،  بداية  يف 
وتعلمت  الحديث،  الشارقة  مرسح  خالل  من   ٢٠١١
عىل يد الفنان اإلماراتي القدير عبد الله بوعابد، وكان 
أول أعمالها مرسحية (بنت شيخ القبيلة)، وشاركت 
(حرب  التلفزيوني  العمل  ويف  ألم)،  (ابتسامة  فيلم  يف 
العيون) بدور صغري، فهي تسعى لتؤكد أن خطواتها 

سليمة باتجاه النجومية.
شيخة  الشابة  البحرينية  الفنانة  جهود  تقف  ولم 
البدر عند هذا الحد، بل وقفت أمام نجوم كبار، مثل 
الفنانة حياة الفهد، وعبدالحسني عبدالرضا، ونارص 
القصبي يف املسلسل الكوميدي الشهري (أبو املاليني) 
بدور مريم.. ومن يقرأ بدايات شيخة يتأكد أنها نجمة 

قادمة إىل األضواء بقوة.
عن  أكثر  للحديث  «الزوراء»  يف  شيخه  استضفنا 

تجربتها ومسريتها، فتابعوها... 
• شيخه البدر، فنانة بحرينية األصل والبداية والنشأة 

من الشارقة، كيف هي مسارات حياتك يف ذلك؟
- بدايتي كانت يف مرسح الشارقة الحديث بمساندة 
الفنان القدير عبد الله بوعابد، وكان ذلك يف مرسحية 
(بنت شيخ القبيلة) ومرسحية (بنك الدم) ومرسحيات 
(أنغام، معركة مع اللغة العربية) والكثري من الربامج 

اإلذاعية والتلفزيونية. 
• كان عام ٢٠١١ هو البداية الحقيقة لدخولك عالم 
الفن عرب مرسحية (بنت شيخ القبيلة) برفقة الفنان 

عبد الله أبو عابد، من أقنعك بهذا الدرب الشائك؟
 - كما قلت، كان للفنان بو عابد دور مهم يف صقل 
الصغر،  من  التمثيل  أعشق  كنت  لكوني  موهبتي 

وكانت لدي موهبة وبتشجيع من األهل واألصدقاء. 
* ما األدوات التي كانت معايري مميزة الختيار شيخه 

لطريق املرسح والتلفزيون؟

األدوار،  لتقبل  واالستعداد  املوهبة  لدي  كانت   -
واملمثل  بوعابد  عبدالله  والفنان  والدتي  وبمساعدة 

سيف الشحي والفنان عبدالله الجفايل.
طيبة  امرأة  شخصية  دور  أؤدي  أن  أحب  تقولني   •
شخصيتي  من  قريبة  أحسها  ألني  ومظلومة 

الحقيقية، كيف نفهم هذه املقارنة؟
الشخصية،  بهذه  العميق  اإلحساس  لدي  كان   -
لذلك  (أمل)،  مسلسل  يف  ومهارة  دقة  بكل  وعملتها 

شعرت بأنها قريبة من نسائنا يف املجتمع العربي.
باهتمام  البحرينية  الفنانة  تحظى  ما  غالباً   •

املنتجني؟
 - نعم، ألن الفنان البحريني مشحون باملوهبة، وال 
أقصد فقط املمثلني، بل كل الطاقات األخرى.. الفنان 
البحريني مطلوب ألنه القابض عىل ميزان اإلبداع يف 
املنطقة، كما أن حضوره يف أغلب األعمال الخليجية 

دليل واقعي عىل أنه موهوب.
جاء  التمثيل  دخولك  فهل  قانون،  خريجة  أنت   •

للتعويض عن حاجة ما يف نفسك؟
 - أحب أن أصحح، لم أكمل دراستي لظروف عائليه 
شغلني  بمولود  ورزقت  مبكراً  تزوجت  لقد  محضة، 
كثرياً، نعم تأخرت قليالً عن دخول عالم الفن، لكنني 

استطعت أن أطوي الزمن وأتقدم يف مجال اإلبداع. 
• هل حققت شيخة بعضاً من طموحها، خاصة يف 

الوصول إىل أدوار البطولة؟
البداية تحتاج إىل صرب  أنا يف بداية الطريق، وهذه   -

وعزيمة.
تالىش  ثم  املاليني)  (أبو  مسلسل  يف  شاهدناك   •

حضورك يف التلفزيون، هل لذلك من أسباب؟
بعد  حضوري  يغب  لم  تقول،  مما  العكس  عىل   -
مسلسل (أبو املاليني)، لقد وقفت مع عمالقة فناني 
الخليج، كان من حصيلتها أربع فرص يف مسلسالت 
األربعني،  يف  (حب  وهي  الجمهور،  باهتمام  حظيت 

وكرس الخواطر، وحنني السهارى، وأهل الدار).
• من مكتشفك، وماذا قدم لك إضافة لذلك؟

ويقف  يساعدني  وكان  بوعابد،  الله  عبد  أستاذي   -
معي يف املرسح، ودخلت ورش التمثيل بمعهد الفنون 
يف الشارقة لتطوير موهبتي، وساعدني ورشح اسمي 
يف أول مسلسل مثلت فيه (حرب العيون) وقمت بدور 
رشطية، دور كومبارس، وهذا ليس عيباً، ألنني بدأت 

صغرية.
• وما رس تجدد شيخة وتألقها؟ 

• - نعم، أنا امرأة تحب الرياضة واألناقة والتجدد يف 
كل يشء، فإذا كان الدور يتطلب مني أن أكون يف هذا 

والوضع فإني ألعبه بما يالئم شخصيتي.
نوف،  بدور  أمل)  (يف  مسلسل  يف  مثرياً  دوراً  لعبت   •
تكوني  أن  من  أكثر  اجتماعية  باحثة  دور  تقمصت 

ممثلة؟
 - نعم، وما كتب عن هذا املسلسل، وعن شخصيتي، 

حقيقة أفرحني، ألني شعرت بأني استطعت أن أنقل 
هذا اإلحساس والصدق بعفوية للجمهور.

هل  مذيعات،  إىل  تحولن  اللواتي  املمثالت  ظاهرة   •
تفكرين يف ذلك؟ 

يف  لكن  مذيعة،  أكون  أن  أفكر  ال  الحايل  الوقت  يف   -  
املستقبل ال أعرف.

دور  تقديم  يف  تنجح  شيخة  أن  يقولون  الكثريون   •
هل  بترصفاتها،  وتقاليدها  عاداتها  عىل  املتمردة 

تعشقني هذه األدوار؟ 
- نعم أحب أن أقدم جميع األدوار، ويف أعمال سابقة 
قدمت أدواراً رومانسية يف مسلسل (حب يف األربعني)، 
أما يف مسلسيل (كرس الخواطر، وأهل الدار) فقدمت 

دور املتمردة.
والحب  الرومانسية  ألدوار  ميالة  غري  أنك  أرى   •

والغرام؟
عىل  العتب  لكن  األدوار،  هذه  من  الكثري  لعبت   -

املخرجني واملنتجني.
* أنت بعيدة عن السينما؟

آخر  كان  والسينما،  املرسح  عن  بعيدة  لست  أنا   -
(ألحان  بعنوان  لألطفال  مرسحية  يل  مرسحي  عمل 
ومعركتها مع اللغة العربية) بطولتي وبطولة الفنان 
محمد غبايش، ويف السينما لدي عمالن هما (الطريق 

إيل)، (ابتسامة ألم).
القضايا  معالجة  يف  الخليجية  الدراما  نجحت  هل   *

االجتماعية واإلنسانية؟
واقع  عن  تتكلم  الخليجية  فالدراما  نجحت،  نعم   -

الحياة اليومية.
• وقوفك أمام عمالقة الشاشة الخليجية واإلماراتية 

من فنانني وفنانات، ماذا يمثل لك؟
- هذا فخر يل كممثلة يف بداية مشواري أن أقف بني 
بالتأكيد يجب  يعني  الخليجي،  الفن  عمالقة ونجوم 

أن أتعلم منهم. 
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كشـف تحديث رصده موقع Android Police أن تطبيق يوتيوب أصبح 
يدعم اآلن تشـغيل دقـة 4K HDR  عـىل أجهزة أندرويـد، مما يجعل 

.iOS التطبيق يتماىش مع نظريه يف
وبحسـب التقريـر، فال يوجـد العديد مـن هواتف أندرويـد املزودة 
بشاشات 4K، حيث أن الهواتف الوحيدة يف الوقت الراهن التي تدعم 
هذه الدقة هي هواتف سوني، لكن ربما تظهر يف املستقبل مزيد من 

الهواتف تدعم هذه امليزة.ولالستفادة من امليزة، يجب أن يتم تحميل 
الفيديو الذي توشـك عىل مشـاهدته بدقـة 4K وHDR، ويمكن رفع 
الجودة إىل 2160 بكسـل حتى إذا كانت الشاشـة عىل هاتفك ال تدعم 
الدقـة، ويمكن ضبـط جودة التشـغيل من خالل بدء تشـغيل مقطع 
فيديـو ثم الضغط فوق الرموز ثالثيـة النقاط املوجودة أعىل الواجهة، 
وعندمـا تظهر القائمة املنبثقة عىل شاشـتك، انقر عـىل ”الجودة“ ثم 

اخرت الخيار الذي تريده.
عـىل جانب آخر يسـتعد موقـع يوتيوب إلطـالق نسـخة تجريبية من 
منافسـه TikTok، يف الواليات املتحدة ابتداًء من شـهر مارس وفقا ملا 
أعلنه مدير املنتج نيل موهان يف منشـور بمدونة، حيث سيقدم املوقع 

.The Verege عدد من امليزات يف األشهر املقبلة وفقا ملوقع
 وقال موهان إن فريق YouTube سيعطي املزيد من منشئي املحتوى 
الوصـول إىل فيديوهات قصـرية يف الواليات املتحدة، مضيفا أن فريق 
YouTube حقـق نجاًحا مع فيديوهات ”شـورتس“ يف الهند، حيث 

كانت امليزة موجودة منذ عدة أشهر.

كشـف تطبيق املراسلة الفوري (واتسـآب)، عن تطويره أربع لغات، وذلك 
بعدمـا أعلن أنـه مـاض يف تحديـث سياسـة الخصوصية، املثـري للجدل، 
األمـر الذي أثار مخاوف مسـتخدميه.وأكد (واتسـآب) يف 4 نقاط باللغات 
اإلنجليزية والهندية واإلسـبانية والربتغالية عىل أنه ”ملتزم بالحفاظ عىل 
خصوصية مستخدميه، وأن ال أحد قادرا عىل االطالع عىل الرسائل الخاصة 
بـني األصدقاء وأفراد العائلة حتى (واتسـآب) نفسـه.و شـدد أن تحديثه 
القـادم واملثري للجدل سـيمنح املسـتخدمني املزيـد من املعلومات بشـأن 
ممارسات التطبيق الخاصة بالبيانات، وكذلك املراسلة بني جهات األعمال 
وزبائنهم عىل (واتسآب).وأكد (واتسآب) يف بيانه، أن مستخدميه سيكون 
أمامهـم الكثري من الوقت لفهم طبيعة التحديث املقبل، قبل أن يتم طرحه 
رسـميا يف 15 مايـو/ أيـار املقبل.وتابع يف تغريدة له عـىل تطبيق (تويرت) 
للتواصـل االجتماعـي ”ال يشء يحـول بينك وبني خصوصيتك، فاملراسـلة 
مـع األعمال اختياريـة، ومحادثاتهم مكتوبة بوضوح عـىل التطبيق، أنت 
املسيطر“.وكان تطبيق (واتسآب) أبلغ املستخدمني يف شهر يناير/ كانون 
الثاني املايض أنه يجهز سياسـة جديـدة للخصوصية، قد يتبادل بموجبها 
بيانات املستخدمني مع فيسبوك والرشكات التابعة لها.وأثار ذلك انتقادات 
عاملية ودفع املسـتخدمني للنزوح إىل تطبيقات منافسـة، منها (سيغنال) 
و(تليجـرام)، ممـا جعل (واتسـآب) يؤجـل تطبيق السياسـة الجديدة إىل 
مايو/ أيار ويوضح أن التحديث يركز عىل السـماح للمستخدمني بمراسلة 

الرشكات التجارية ولن يؤثر عىل املحادثات الشخصية.

كشفت وزارة االتصاالت تفاصيل 
الكابـل  مـرشوع  عـن  جديـدة 
الضوئـي، فيمـا اكـدت أن هناك 
مرشوعـًا آخر هو مرشوع الـ 16 

محافظة.
املتحـدث باسـم وزارة االتصاالت 
ـت إحالـة مرشوع  قـال إنـه ”تمَّ
الكابـل الضوئـي الذي يتسـع لـ 
150 ألـف خـط يف بغـداد“، مبيناً 
أن ”املرشوع يف طور اسـتحصال 
املوافقات األمنية لغرض املبارشة 
بالعمـل، وهـذا املـرشوع ضمـن 

القرض الياباني“.
وأضـاف أن ”هنـاك مرشوعاً آخر 
هـو مـرشوع الــ 16 محافظة، 
وهو يف طور الدراسـة والتحليالت 

عـىل  إحالتـه  وسـتتم  النهائيـة 
الرشكات املختصة، الذي سـيوفر 
ثالثـة ماليـني خـط يف العـراق“، 
مشرياً اىل أنه ”يشمل 16 محافظة 
عراقيـة عـدا محافظـات إقليـم 

كردستان“.
ولفـت إىل أن ”املـرشوع الوطنـي 
(الـواي فـاي) الـذي تـم اإلعالن 
عنـه قبـل أيـام بـدأ العمـل به يف 
بغـداد منطقـة زيونة وقـد القى 
استحسـان املواطنـني يف بغـداد، 
وسـوف يتسـع نهاية هـذا العام 
اىل باقـي املحافظـات“، مؤكداً أن 
”جميـع هـذه املشـاريع املهمـة 
سوف تحسـن من واقع األنرتنت 

الحايل يف العراق“.
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