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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة النزاهـة يف العـراق صدور 
أوامـر قبـض بحق ضبـاط تغاضـوا عن 
غيابات منتسـبني يف السلك األمني مقابل 
تقاضيهـم أمواال منهم.وذكـرت الهيئة يف 
بيـان : أن ”القضـاء أصـدر 28 أمر قبض 
بحق ضباط يتولون مهمة إمرة تشكيالت 
بإحدى ألوية املغاوير العاملة يف محافظة 
ميسان بجنوب العراق“.وأضافت أن ”تلك 
األوامر جاءت عىل خلفية شـبهة إقدامهم 
عـىل أخذ مبالـغ ماليـة من منتسـبني يف 
اللـواء مقابـل التغـايض عـن دوام هؤالء 
منتظمة“.وأشـارت  بصـورة  املنتسـبني 
الهيئـة إىل أن ”مكتـب تحقيـق الهيئـة يف 

محافظـة ميسـان اسـتكمل التحقيقات 
يف تلـك القضية، بعد جمـع األدلة املتوفرة 
وتدقيقهـا وإفـراد أوراق مسـتقلة لـكل 
مخالفـة، وعرضها عىل املحكمة املختصة 
التي قررت إصدار 28 أمرا بحق املتهمني يف 
القضية اسـتنادا إىل أحكام املادة 307 من 
قانـون العقوبـات العراقي“.وتنص املادة 
307 من قانون العقوبات العراقي عىل أن 
”كل موظـف أو مكلف بخدمة عامة طلب 
أو قبل لنفسه أو لغريه عطية أو منفعة أو 
ميزة أو وعداً بيشء من ذلك ألداء عمل من 
أعمال وظيفته أو االمتناع عنه أو اإلخالل 
بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة ال 

تزيد عىل عرش سنني“.

بغداد/ الزوراء:
كشفت قيادة العمليات املشرتكة عن أعداد 
”الدواعش“ يف العراق، فيما اعتربت مناطق 
أطـراف العاصمـة بغـداد مسـتقرة أمنياً.
وقـال الناطق باسـم العمليات املشـرتكة، 
ترصيـح  يف  الخفاجـي،  تحسـني  اللـواء 
صحفـي: إن ”أعـداد الدواعـش يف العـراق 
يقدر بأقل من ألف أو بموازاة األلف، ولكن 
هم ليسـوا بأعداد كثرية“، مبيناً أن ”قيادة 
العمليات املشـرتكة تعمل لحل ملف مخيم 
الهول املعقد، إضافة اىل ملف الحدود إلنهاء 
تواجد الدواعش يف تلك املناطق“.وأضاف أن 
”إرهابيي داعش ما زالوا يحاولون التسلل 
مـن الحـدود العراقيـة السـورية وخاصة 
املناطـق الواقعة بـني العمليات املشـرتكة 
وقوات البيشـمركة“، مشرياً اىل أن ”هنالك 
عمالً متواصالً مع البيشـمركة إلنهاء هذا 
املوضوع وإيقاف تدفـق الدواعش“.وتابع 
الخفاجـي أن ”القـوات األمنيـة عىل أهبة 

االستعداد دائماً، وتصطاد هؤالء الدواعش 
عن طريق الجو أو عرب الكامريات الحرارية 
التـي تتمكن مـن قتلهم أو إلقـاء القبض 
عليهم“.وأكد الخفاجي أن ”مناطق أطراف 
بغـداد مسـتقرة أمنيـا، وفيهـا العديد من 
القوات“، الفتاً اىل أن ”ما حدث يف الطارمية 
هو وصول بعـض الخاليـا النائمة اىل حي 
ابن سـينا بالقضاء، وتم بحسـب مصادر 
من الحشد العشائري رصد تواجد اإلرهابي 
شـاكر املشـهداني وزمرتـه هناك“.وتابع 
أن ”عمليـة الطارميـة كان مخططـاً لهـا 
بدرجة عاليـة، وهنالك معلومـات مقدمة 
مـن األمن الوطنـي وقيادة عمليـات بغداد 
واالسـتخبارات التابعة لها، وكذلك الحشد 
املوجـود يف الفلوجة، بشـأن معلومات عن 
املسؤول اإلعالمي لوالية الفلوجة“، مشرياً 
اىل أن ”ماحـدث ليـس خرقاً أمنيـا بل هو 
انتصار للقوات والعمليات االسـتخباراتية 

النوعية التي تقوم بها القوات األمنية“.

بغداد/ الزوراء:
قفزت أسـعار النفـط ما يزيد عـن دوالر، 
امـس الثالثـاء، إذ تلقت الدعـم من تفاؤل 
حيـال توزيـع لقاحـات مضـادة لفريوس 
تعـود  إذ  اإلنتـاج،  وانخفـاض  كورونـا 
اإلمـدادات األمريكيـة ببـطء بعـد طقس 
متجمـد يف تكسـاس أوقف إنتـاج الخام يف 
األسـبوع املايض.وقالـت مصـادر خاصة 
النفـط  ”منتجـي  إن  ”رويـرتز“  لوكالـة 
املتحـدة  الواليـات  جنـوب  يف  الصخـري 
قـد يسـتغرقون مـا ال يقل عن أسـبوعني 
الستئناف إنتاج ما يزيد عن مليوني برميل 
يوميـا من الخام بسـبب بـرودة الطقس، 
إذ يتباطـأ التعـايف بفعل خطـوط األنابيب 

املتجمدة وانقطاعـات إمدادات الكهرباء“.
وارتفع خام برنت 1.08 دوالر أو ما يعادل 
1.7 باملئة إىل 66.32 دوالرا للربميل، بعد أن 
بلغ يف وقت سابق املستوى املرتفع 66.79 
دوالرا.وزاد الخام األمريكي 92 سـنتا أو ما 
يعادل 1.5 باملئـة إىل 62.62 دوالرا للربميل 
بعد أن بلغ أعىل مستوى يف الجلسة عند 63 
دوالرا.وصعد الخامان القياسـيان ما يزيد 
عن اثنـني باملئة امس بعـد أن ارتفعا نحو 
أربعة باملئة يف الجلسـة السـابقة.ويتوقع 
بنـك االسـتثمار أن تبلغ أسـعار برنت 70 
دوالرا للربميل يف الربع الثاني من 60 دوالرا 
توقعها يف السـابق، وأن تصل إىل 75 دوالرا 

يف الربع الثالث من 65 دوالرا يف السابق.

إثيوبيا/ الزوراء:
وضعـت إثيوبيا، امس الثالثـاء، رشطا قبل 
بـدء الحوار مع السـودان وإنهاء الخالفات 
األخرية، فيما أكد السـودان، أنه لن يرتاجع 
قيـد أنملة عـن نـرش الجيش عـىل الحدود 
مـع إثيوبيا.وقال الناطق الرسـمي باسـم 
وزارة الخارجيـة اإلثيوبيـة، دينا مفتي، يف 
مؤتمره الصحفي األسـبوعي:“ موقفنا من 
األزمـة الحدودية مع السـودان واضح ولم 
يتغري، وهو عودة الجيش السوداني ملواقعه 

قبل السـادس مـن نوفمـرب 2020 ومن ثم 
الجلوس للتفاوض“.ودعا املسؤول األثيوبي 
السودان للجلوس والتفاوض وحل الخالفات 
وديـا“، مؤكـدا أن بالده ال ترغـب بالدخول 
املتحـدث  الخرطوم.وكـرر  مـع  رصاع  يف 
”االتهامـات  اإلثيوبيـة  الخارجيـة  باسـم 
بوجـود طرف ثالث يغزي الـرصاع“، قائالً: 
”متمسـكون بموقفنـا حول وجـود طرف 
ثالـث يعمـل عـىل تحريـك ودفـع املكـون 
العسـكري بالسـودان للدخـول يف خالفات 

مـع إثيوبيا“.واعترب مفتي، أن ”اسـتغالل 
السـودان النشـغال إثيوبيـا بعمليـة إنفاذ 
القانـون بتغراي وانتهاكـه لحدودنا، يؤكد 
وقـوف طرف ثالث يدفع املكون العسـكري 
بالسـودان للدخـول يف رصاع مـع إثيوبيـا 
لتنفيـذ أجندتـه الخاصة“.يف غضـون ذلك، 
أكد السـودان، امس الثالثاء، أنه لن يرتاجع 
قيـد أنملة عـن نـرش الجيش عـىل الحدود 
مع إثيوبيا وقطعـت وزارة الخارجية بعدم 
تراجع الجيش السـوداني عن أي نقطة من 

النقاط التي تم اسرتدادها بمنطقة الفشقة 
يف الحدود الرشقية.وشـدد السفري منصور 
بوالد، املتحدث باسـم الخارجية السودانية 
يف ترصيحات خاصة للعربية، عىل أن ”نرش 
الجيـش بالفشـقة قـرار نهائـي ال رجعة 
الجيـش  انتشـار  أن  إىل  أشـار  عنه“.كمـا 
السـوداني عىل الرشيط الحـدودي مرشوع 
الدولية.وتابع  بالقوانني واألعراف  ومسنود 
قائالً ”ال يوجد سـبب النسحاب الجيش من 
أرضـه“، موضحا أن السـودان غري مطالب 

بالقيـام بأي إجراءات إلثبـات ملكيته لتلك 
األرايض ألن عىل الطـرف الذي يدعي ملكية 
الخارجيـة  ذلك.وقالـت  يبـني  أن  األرض 
السودانية، يف بيان لها، إن ”وزارة الخارجية 
اإلثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخّون تاريخ 
عالقات إثيوبيا بالسودان وينحط يف وصفه 
للسودان إىل اإلهانة التي ال تغتفر“، مطالبة 
إثيوبيا بالكف عن ”إدعاءات ال يسندها حق 

وال حقائق“.

الزوراء / يوسف سلمان:
تسارعت وترية االجتماعات السياسية املشرتكة 
إلسـتكمال املباحثـات حـول حصـة اإلقليم من 
املوازنـة العامة، فيمـا قرروفد حكومـة اإلقليم 
املفاوض إرجاء زيارتـه إىل العاصمة بغداد حتى 
أشـعار آخر.واكد نائـب رئيس مجلـس النواب، 
بشــري خليـل الحــداد، ان النسـخة االخــرية 
واملعدلة لقانون املوازنة االتحادية لعام2021 لم 
تصل اىل هيئة رئاسـة الربملان مـن اللجنة املالية 
النيابية لحــد اآلن.وكشـف ممثل حكومة إقليم 
كردسـتان يف بغداد، فارس عيىس، امس الثالثاء، 
عن أن وفد حكومـة اإلقليم املفاوض قرر إرجاء 

زيارتـه إىل العاصمة العراقية حتى أشـعار آخر.
وكان من املقرر أن يعود الوفد إىل العاصمة خالل 
السـاعات املقبلة ليبدأ جولـة مفاوضات جديدة 
بشـأن حصة اإلقليم من املوازنة االتحادية للعام 
2021.يف غضـون ذلك، كشـفت لجنة الشـهداء 
والضحايـا والسـجناء السياسـيني النيابية عن 
رشوط التصويـت عىل قانـون املوازنـة العامة، 
وبخـالف ذلك سـتمتنع لجنة الشـهداء وجميع 
النـواب ممثـيل الكتـل االخـرى عـن الحضور يف 
جلسـة التصويت القرار املوازنـة .وطالب رئيس 
اللجنـة، النائب خلف عبد الصمـد، اللجنة املالية 
بـاالرساع بـإدراج مقرتحاتهـا التـي تضمنـت 

نصوصـا قانونيـة منهـا زيـادة التخصيصـات 
املالية ملؤسسـتي الشهداء والسجناء السياسيني 
وقوانـني العدالـة االنتقاليـة املعنيـة بضحايـا 
جرائـم البعث واسـتحداث الدرجـات الوظيفية 
للمشمولني بقانون الفصل السيايس للموظفني 
وغـري املوظفـني .واوضـح، يف بيـان صحفـي: 
املقرتحـات  كل  ادراج  تتضمـن  الـرشوط   ” ان 
التـي قدمتها لجنة الشـهداء لكونها دسـتورية 
وقانونية، مع الغاء املـادة (21/اوال وثانيا) من 
مـرشوع قانـون املوازنة االتحاديـة لعام 2021 
لكونها تخالف املادة (130) من الدستور، فضال 
عـن مخالفتها ألربعة قوانـني نافذة، حيث يأتي 

نـص يتألـف من بعـض كلمـات ليلغـي حقوقا 
كفلها الدسـتور والقانون“، داعيا اللجنة املالية 
اىل الدفاع عن الترشيعات القانونية التي رشعتها 
السـلطة الترشيعيـة وعـدم السـماح للسـلطة 
التنفيذية بتمرير نصوص حكومية عىل حسـاب 
الدسـتور والقانون، واحرتام اآلليات الدستورية 
التي تتعلق بتعديـل او الغاء القوانني النافذة .اىل 
ذلك طالبـت اللجنة املالية النيابيـة جميع الكتل 
املعنية بـاالرساع بمناقشـاتها والتوصل التفاق 
بشـأن مسـودة مرشوع قانون املوازنـة العامة 

االتحادية 2021 التي عرضت عليها .

الزوراء/ حسني فالح:
عـن  املائيـة  املـوارد  وزارة  كشـفت 
االسـرتاتيجية  مشـاريعها  تفاصيـل 
املنجزة وقيـد االنجـاز، مرجحة قرب 

افتتـاح عـدد مـن املشـاريع املهمـة، 
لالسـتفادة  خططـا  اعلنـت  وفيمـا 
مـن مياه االمطـار والسـيول املتأتية 
مـن املنطقتـني الرشقيـة والغربيـة، 

اكدت وجـود خزين مائـي جيد يؤمن 
املقبلتني ومياه  الزراعيتـني  الخطتني 
الرشب.وقال املتحدث باسـم الوزارة، 
عيل رايض، يف حديـث لـ»الزوراء»: ان 

وزارة املـوارد املائيـة لديها مشـاريع 
عدة، منها انجزت واخرى قيد االنجاز. 
الفتـا اىل: ان هنـاك مشـاريع سـيتم 
وضع حجر االساس لها يف قادم االيام 

منها مرشوع تحويل قناة ماء البرصة 
ومـرشوع البدعـة وتحويلها من قناة 

مفتوحة اىل قناة انبوبية.
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انقرة/ متابعة الزوراء:
أثـار زعيـم املعارضـة الرتكيـة، رئيس حزب الشـعب 
الجمهـوري، كمـال كليتشـدر، قضيـة اختفـاء 128 
مليار دوالر يف عهد تويل، بريات البريق، صهر أردوغان، 
لحقيبـة وزارة املالية الرتكية، معتـرباً أن هذه األموال 
اختفت مـن خزينة البنك املركزي الرتكي، وأن الرئيس 
الرتكـي رجـب طيـب أردوغـان هـو املسـؤول.وقال 
كليتشـدار، يف اجتماع الكتلة الحزبية بالربملان الرتكي، 
امـس الثالثـاء، موجًهـا حديثـه إىل الرئيـس الرتكي: 
”جعلت الصهر مسـؤوًال عن االقتصاد، وجعلته نائب 
رئيـس صندوق الثروة السـيادي، أي سـلمته الخزانة 
والبنك املركزي، وبعدها تبخـرت 128 مليار دوالر من 

الخزانة، أين ذهبت تلـك األموال؟“.وتابع رئيس حزب 
الشـعب الجمهـوري، تسـاؤالته: ”نسـأل هـذا ولكن 
الصهر ليس موجوًدا يف الوسـط“ يف الوقت الذي تنحى 
صهر أردوغان عن وزارة املالية، لكن سياسـاته املالية 
لم تـزل تتواىل انعكاسـاتها عـىل اللـرية الرتكية وعىل 
االقتصاد ككل.وأضاف كليتشدار: أن حكومة أردوغان 
لم تستطع أن تجد قناة أو صحيفة لتعلن خرب استقالة 
الصهـر، ولكن أردوغان يغضب من السـؤال عن مبلغ 
128 مليار دوالر، ويقول ”إنهم يشـعرون بالغرية من 
نجاحـه (وزير املالية السـابق)، وإذا كان حًقا ناجًحا 
ملاذا تقيله من وظيفته، وملاذا قمت بإقالة رئيس البنك 

املركزي الذي كان ينفذ أوامرك“.

بريوت/ متابعة الزوراء:
اكد املديـر اإلقليمي لدائـرة املـرشق يف مجموعة البنك 
الدويل، سـاروج كومار، إن ترصفـات نواب لبنان تهدد 
اآلن تمويـل البنك الدويل لربنامـج التلقيح ضد فريوس 
كورونا يف البالد.جاء ذلك بعد أن أشارت قناة ”الجديد“ 
اللبنانيـة إىل أنـه ”جرى تلقيـح 16 نائبـا حاليا تفوق 
أعمارهـم الـ75 عاما، يف القاعة العامة ملجلس النواب، 
بحضور وزارة الصحة العامة والصليب األحمر اللبناني، 
وهم مسّجلون عىل املنصة (سجل أسماء الذين يرغبون 

بالتطعيم ضد فـريوس كورونا)، وأسـماؤهم واردة“.
وهدد كومـار بوقف اللقاحات املضـادة لهذا الفريوس 
بعـد هذه املعلومات، الفتا إىل أن هـذا األمر ”ال يتماىش 
مـع الخطـة الوطنية املتفـق عليها مع البنـك الدويل“.
وقال: ”سنسجل خرق الرشوط واألحكام املتفق عليها 
معنا للتطعيم العادل واملنصف، فعىل الجميع التسجيل 
وانتظـار دورهـم“، موجها السـؤال إىل وزيـر الصحة 
اللبناني، حمد حسـن، ورئيس اللجنـة الوطنية إلدارة 

اللقاح بلبنان، عبد الرحمن البزري.

bËuaãygÎ@ÚflÏÿ®a@‚�á‘m@Ú”b«�@Ú€Îb´@ÚÓrj»€a@ÑÌäaÏó€aÎ@pbibè®a@ÚÓ–ón€@Úybé@ÊÏÿÌ@Â€@÷aã»€a@ZÔ‡√bÿ€a
Ô€b®a@ãËì€a@ÚÌbË„@¿@ä¸ÎÜ@paäbÓ‹fl@4@∂g@›óÓé@=‰u˛a@á‘‰€a@Ô†bÓnya@Êc@á◊c

بغداد/ الزوراء:
اكـد رئيس الوزراء، مصطفـى الكاظمي، أن «أرض 
العـراق لن تكون سـاحة لتصفية الحسـابات، وأن 
الصواريخ التـي وصفها بـ»العبثيـة» هي محاولة 
إلعاقـة تقـّدم الحكومـة وإحراجهـا، فيمـا اعلـن 
أن احتياطـي النقـد األجنبـي للعراق سـيصل إىل ٤ 

مليـارات دوالر بنهاية الشـهر الحايل.وقـال املكتب 
اإلعالمي لرئيـس الوزراء يف بيان تلقتـه «الزوراء»: 
إن «رئيـس مجلس الـوزراء، مصطفـى الكاظمي، 
خالل جلسـة مجلس الـوزراء، ثمن االلتـزام العام 
للمواطنـني بالحظر الصحي»، مؤكـدا «نقّيم عاليا 
جهود املؤسسـات وأجهزة الدولة التي سـاهمت يف 

تطبيقه، وتصاعد هذا االلتزام سيمكننا من الحد من 
اثار السـاللة الجديدة واالكثـر خطورة من الوباء».

وأضـاف الكاظمـي، وفقـا للبيـان: أن «العمليـات 
االسـتباقية ضـد اإلرهـاب مسـتمرة ويف تصاعـد 
للقضاء عىل ما تبقى مـن جحور اإلرهاب وبؤره.. 
ونحيـي قواتنـا البطلة بـكل صنوفها وهـي ترابط 

ليـال ونهـارا يف مالحقة خاليـا اإلرهـاب»، مبينا أن 
«أرض العراق لن تكون ساحة لتصفية الحسابات، 
والصواريـخ العبثيـة هـي محاولـة إلعاقـة تقّدم 
الحكومة وإحراجها، لكن اجهزتنا األمنية سـتصل 

اىل الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام».

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc
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بغداد/ الزوراء:
اعلنت خلية اإلعالم األمني، امس الثالثاء، القبض عىل 
١١ سورياً حاولوا التسلل اىل العراق.وذكر اعالم الخلية 
خالل  «من  انه  منه:  نسخة  «الزوراء»  تلقت  بيان  يف 
املتابعة امليدانية وتكثيف الجهود، وبناًء عىل معلومات 
مغاوير  لواء  من  قوة  تمكنت  دقيقة،  استخبارية 
القاء  اتحادية من  السادسة رشطة  بالفرقة  السادس 
السورية  الجنسية  يحملون  شخصاً   ١١ عىل  القبض 
اىل  السورية  األرايض  من  التسلل  ُمحاولتهم  خالل 
األرايض العراقية واجتياز الحدود ضمن قاطع عمليات 
بحقهم  «اتخذت  أنه  البيان  نينوى».واضاف  غرب 

اإلجراءات القانونية ومازال التحقيق جاريا معهم».

@aÏ€Îby@�bÌäÏé@11@Û‹«@ùj‘€a
÷aã»€a@∂g@›‹èn€a

@aÏöbÃm@¬bjö@’¢@ùj”@ãflaÎc@ZÚÁaç‰€a
fiaÏflc@›ib‘fl@µjèn‰fl@pbibÓÀ@Â«

@Ôì«aÜ@—€c@Âfl@›”c@ZÚ◊6ìæa@pbÓ‹‡»€a
Òã‘nèfl@ÜaáÃi@“aã†cÎ@NN÷aã»€a@¿

@áyaÏ€a@›Ófl5‹€@aä¸ÎÜ@66@åÎbvnÌ@o„ãi@‚bÇ

@NNä¸ÎÜ@äbÓ‹fl@128Î@Ô◊6€a@êÓˆã€a@ãËñ@ıb–nÇa
@ÚÓ€Î˚èæa@ÊbÀÎÜäa@›‡•@Úöäb»æaÎ@ÒÜbõæa@pbyb‘‹€a@—”Ïi@ÜáËÌ@Ô€Îá€a@Ÿ‰j€a

@Êb‰j€@¿@b„ÎäÏ◊@ëÎ7–€

ÚÓ‰†Ï€a@Ú‰v‹€a@Ú‘œaÏfl@ÊÎÜ@bjˆb„@16@|Ó‘‹m@á»i

@Íãì„@Â«@Ú‹πc@áÓ”@…ua6„@Â€@Zá◊˚m@ÊaÜÏè€aÎ@NNÈ»”aÏæ@Ô„aÜÏè€a@îÓßa@ÒÜÏ»i@k€b�m@bÓiÏÓqg
@üÎb–n‹€@ëÏ‹ßaÎ@äaÏ®a@ıái@›j”

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرافدين، امس الثالثاء، املبارشة بتوطني رواتب منتسبي وزارة الدفاع وشمولهم بكل 
الدولة.وقال  دوائر  موظفي  بباقي  اسوة  كفالتهم  قبول  بضمنها  املرصف  يقدمها  التي  الخدمات 
املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقته «الزوراء»: ان املرصف بارش بتوطني رواتب منتسبي وزارة 
الدفاع اسوة بمنتسبي وزارة الداخلية وشمولهم بكل الخدمات املرصفية، فضال عىل قبول كفاالتهم 
لتطوير  مستمر  بشكل  يخطط  املرصف  ان  اىل:  البيان  الدولة.ولفت  دوائر  بموظفي  اسوة  للغري 
خدماته وتحديثها واضافة خدمات اخرى اضافة للخدمات املفعلة التي تروجها عرب فروعه.ودعا 
بهدف  املنتسبني  رواتب  بتوطني  االرساع  بهدف  العامة  ادارته  مع  للتنسيق  الوزارة  دوائر  املرصف 
حالياً  املنتسبني  شمل  املرصف  ان  اىل:  مشريا  املرصفية.  والخدمات  والقروض  بالسلف  شمولهم 
املوطنني  لغري  بالنسبة  اما  لديه،  رواتبهم  للموطنة  بالنسبة  كفيل  دون  من  والقروض  بالسلف 
فمشمولون ايضا لكن رشيطة توفر كفالء عدد ٢ مع جلب كتب استمرارية بالخدمة من دوائرهم.

@kmaÎä@µ†Ïm@ãíbjÌ@ÂÌáœaã€a
 bœá€a@=èn‰fl

بابل/ الزوراء:

شـهدت محافظة بابل، امس الثالثاء، 

تصعيـدا من قبل محتجني للوقوف مع 

متظاهري ذي قار واحتجاجا عىل تردي 

«الـزوراء»:  مراسـل  الخدمات.وقـال 

ان العـرشات من اهـايل محافظة بابل 

خرجوا بتظاهرة وسط الحلة للوقوف 

مـع اخوانهم املتظاهريـن يف محافظة 

ذي قـار وتنديدا ملا حصل من سـقوط 

املتظاهريـن  بـني  وجرحـى  شـهداء 

املـايض يف  االثنـني  االمنيـة  والقـوات 

املتظاهريـن  ان  النارصية.واضـاف: 

قطعوا الطرق الرئيسة وتقاطع مجرس 

الثورة باالطارات املحروقة. الفتا اىل ان 

املحتجني طالبوا بإقالـة محافظ بابل 

وتنفيـذ مطالبهم املرشوعـة بالرسعة 

املمكنة.

ÚÌãñb‰€a@ãÁbƒnfl@…fl@“Ï”Ï‹€@›ibi@¿@áÓ»óm@NN@paäb†�€@÷ãyÎ@÷ã�‹€@…�”
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 @›óÓé@?Óó€a@Åb‘‹€a@ZÚzó€a@ãÌåÎ
›j‘æa@äaàe@Âfl@fiÎ˛a@¿@÷aã»‹€

b„ÎäÏ◊@ëÎ7–i@¡éaÎ@≈œb´@Úibñg

بغداد/ الزوراء:
زف وزير الصحة، حسـن التميمي، امس 
الثالثـاء، خـرباً سـاراً للشـعب العراقـي 
بشـأن لقاحـات كورونا.وقـال التميمي 
إن  «الـزوراء»:  تابعتهـا  ترصيحـات  يف 
«الطائرة املحملة باللقاح الصيني ستصل 
العراق يف األول مـن آذار املقبل»، مضيفا 
ان «لقـاح سـينوفارم الصينـي هو أول 
لقاح سيدخل العراق اإلثنني املقبل».وبني 
أن «منـح اللقـاح للمشـمولني يف جميع 
املحافظـات العراقية مجاناً»، مشـرياً إىل 
أن «جميع القرارات بشـأن كورونا تتخذ 
بعيداً عن أي جانب سـيايس».وعرب وزير 
الصحة عن «قلقه من زيادة نسبة إصابة 
األطفال ب كورونـا املتحور يف العراق».من 
جانب اخر، أعلنت دائرة شـؤون األلغام، 
والبيئـة،  الصحـة  وزارة  دوائـر  احـدى 
امـس الثالثـاء، مبارشتها بالعمـل وفقاً 
لنظـام ( IMSMA OnIine ) يف أعمـال 
الربنامج الوطني لشؤون األلغام، مؤكداً 

أن العـراق أول بلـد يف العالـم يعمل بهذا 
النظام.وقـال مديـر عـام دائرة شـؤون 
األلغـام، ظافر محمود، بحسـب الوكالة 
الرسـمية: إن «الربنامج الذي نفذه قسم 
كان  الدائـرة  يف  واملعلومـات  التخطيـط 
بدعـم من منظمـة (IMMAP )، ليصبح 
العـراق بذلك أول بلد يف العالم يعمل وفقاً 
لهـذا النظام».وأضاف محمـود أن «هذا 
النظام سـيتيح للعراق إمكانيـة الولوج 
واسـتخدامه يف أي مكان يف العالم، فضالً 
عن املساعدة يف تحديث البيانات املوجودة 
يف أدوات تحليل البيانات والعرض، وبذلك 
يعـد من الخطوات املتقدمة نحو االنتقال 
اىل استخدام التقنيات الحديثة يف البيانات 
للحصول عىل املعلومات الدقيقة».يشـار 
اىل أن دائرة شؤون األلغام تواصل مواكبة 
الحديثـة املسـتخدمة ضمن  التطـورات 
تقنيـات املعلومات وبما يسـهم يف نجاح 
مهامهـا اإلرشافية عىل أعمـال الربنامج 

الوطني لشؤون االلغام يف العراق.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت محافظة واسط، إصابة محافظها، 
املياحـي، بفـريوس كورونا.وقال  محمد 

املكتـب اإلعالمي للمحافظـة يف بيان: إنه 
«تأكـدت إصابـة املحافـظ، محمد جميل 

املياحي، بالفريوس».

@@@2ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m

3ô@ÙãÇa@›Óñb–m
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الزوراء/ حسني فالح:
عن  املائية  املوارد  وزارة  كشفت 
االسرتاتيجية  مشاريعها  تفاصيل 
قرب  مرجحة  االنجاز،  وقيد  املنجزة 
املهمة،  املشاريع  من  عدد  افتتاح 
من  لالستفادة  خططا  اعلنت  وفيما 
من  املتأتية  والسيول  االمطار  مياه 
اكدت  والغربية،  الرشقية  املنطقتني 
وجود خزين مائي جيد يؤمن الخطتني 

الزراعيتني املقبلتني ومياه الرشب.
عيل  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
ان  لـ»الزوراء»:  حديث  يف  رايض، 
مشاريع  لديها  املائية  املوارد  وزارة 
قيد  واخرى  انجزت  منها  عدة، 
مشاريع  هناك  ان  اىل:  الفتا  االنجاز. 
سيتم وضع حجر االساس لها يف قادم 
ماء  قناة  تحويل  منها مرشوع  االيام 
وتحويلها  البدعة  ومرشوع  البرصة 
انبوبية،  قناة  اىل  مفتوحة  قناة  من 
وهذه من املشاريع املهمة التي تعمل 
وزارة املوارد املائية عىل  تنفيذها بعد 

استحصال موافقة مجلس الوزراء.
سيؤمن  املرشوع  هذا  ان  واضاف: 
 ١٥ بمعدل  البرصة  ملحافظتي  املياه 

مرت مكعب واىل ذي قار بمعدل ٥ مرت 
مكعب، ويضمن وصول املياه ملناطق 
املحافظتني لوصول املياه اىل محطات 
التعامل معها وتأمني  االسالة لغرض 

مياه الرشب اىل هاتني املحافظتني.
مرشوع  الوزارة  لدى  انه  اىل:  واشار 
«تعزيز التعزيز» وهي محطة عمودية 
ملحافظة  مائية  حصة  تؤمن  مهمة 
مرشوع  هنالك  ان  مبينا:  املثنى. 
ناظم  ومرشوع  الشافعية  الديوانية 
من  ايضا  يعد  الذي  البرصة  شط 
املشاريع املهمة للوزارة الذي انجز من 
املختصة،  ورشكاتها  كوادرها  خالل 
القائمة  االستصالح  مشاريع  وايضا 

حاليا .
وتابع: ان هنالك ايضا مشاريع مهمة 
رفع  لحملة  االيجابي  التوجه  تعكس 
التحدي  مرشوع  وهو  التجاوزات 
الحلة،  اكساء ضفاف شط  ومرشوع 
إذ  ان هذا املوقع كان يعاني 
ازالتها  ان  وبعد  كثرية،  تجاوزات  من 
خالل  من  بحملة  املوارد  وزارة  قامت 
دوائرها املختصة بإكساء ضفاف شط 
الحلة وتهيئة املناطق الخرضاء والذي 

اصبح املتنفس الكبري للمواطنني.
للموسم  الوزارة  خطط  ان  اىل:  ولفت 
قد  احتياطات  بثالثة  تتمثل  الشتوي 
او  شحيحة  او  معتدلة  سنة  تكون 
فيضانية وتحسب الخطط وفق أسوأ 
ما  مشكلة  تحدث  ال  لكي  احتمال، 
للخطة  مائي  خزين  تحقيق  اجل  من 
الالحقة.  والشتوية  املقبلة  الصيفية 
لديه  العراق  بأن  املواطنني  مطمئنا 
الخطتني  يؤمن  اسرتاتيجي  خزين 
الرشب  ومياه  والشتوية  الصيفية 

واالستخدامات االخرى.
استطاعت  الوزارة  ان  اىل:  واشار 
كميات  خزن  من   ٢٠١٩ فيضان  يف 
مائية كبرية يف خزاناتها، واستطاعت 
 ٪١٥ من  املائي  الخزين  نسبة  رفع 
استثمرت  الوزارة  ان  مبينا:   .٪٨٨ اىل 
املياه يف السنوات التي تلت ٢٠١٩ وما 
كانت  إن  حتى  حاليا  تستثمره  زالت 

االيرادات اقل.
املياه يف  انه تم استثمار هذه  وتابع: 
مياه  ويف  الزراعية  املتطلبات  تلبية 
الرشب، وانعاش االهوار ودفع اللسان 
امللحي يف البرصة. الفتا اىل: ان الفرتات 

السابقة وردت كميات سيول محدودة 
محدودة  كانت  ايضا  امطار  وسقوط 
الخزين  اطالق  تقليل  يف  سهل  مما 
املناطق  حاجة  عدم  بسبب  املائي 
للمياه، وهذا سيوفر خزينا  الزراعية 

إضافيا.
لجميع  وصلت  املياه  ان  اىل:  ولفت 
التي  االجراءات  بسبب  املحافظات 
اتخذتها وزارة املوارد املائية. مؤكدا: ان 
الوزارة لديها خطط واضحة لالمطار 
االشهر  خالل  حدثت  التي  والسيول 
القصوى  االستفادة  اجل  املاضية من 
من كميات املياه املتساقطة سواء عن 
طريق االمطار او السيول التي ترد من 

الحدود الرشقية او الغربية.
واوضح: ان هناك خلية ازمة يف وزارة 
املوارد املائية مكونة من جميع املدراء 
العامني يف كل محافظة تتابع السيول 
يخدم  الذي  باالتجاه  توجيهها  ويتم 
يف  املائي  الرصيد  من  ويعزز  البلد 
التي  والوديان  والخزانات  البحريات 
فضال   ، السيول  لتلك  ممرات  تكون 
واعادة  الفيضانية  السداد  تقوية  عن 

تأهيلها.

الزوراء / يوسف سلمان:
االجتماعات  وترية  تسارعت 
إلستكمال  املشرتكة  السياسية 
اإلقليم  حصة  حول  املباحثات 
قرروفد  فيما  العامة،  املوازنة  من 
إرجاء  املفاوض  اإلقليم  حكومة 
حتى  بغداد  العاصمة  إىل  زيارته 

أشعار آخر.
النواب،  مجلس  رئيس  نائب  واكد 
النسخة  ان  الحـداد،  خليل  بشـري 
املوازنة  لقانون  واملعدلة  االخـرية 
اىل  تصل  لم  لعام٢٠٢١  االتحادية 
اللجنة  من  الربملان  رئاسة  هيئة 

املالية النيابية لحــد اآلن.
إقليم  حكومة  ممثل  وكشف 
عيىس،  فارس  بغداد،  يف  كردستان 
أن وفد حكومة  الثالثاء، عن  امس 
اإلقليم املفاوض قرر إرجاء زيارته 
أشعار  العراقية حتى  العاصمة  إىل 

آخر.
إىل  الوفد  يعود  أن  املقرر  وكان من 
املقبلة  الساعات  خالل  العاصمة 
جديدة  مفاوضات  جولة  ليبدأ 
املوازنة  من  اإلقليم  حصة  بشأن 

االتحادية للعام ٢٠٢١.

لجنة  كشفت  ذلك،  غضون  يف 
والسجناء  والضحايا  الشهداء 
رشوط  عن  النيابية  السياسيني 
املوازنة  قانون  عىل  التصويت 
ستمتنع  ذلك  وبخالف  العامة، 
النواب  وجميع  الشهداء  لجنة 
الحضور  عن  االخرى  الكتل  ممثيل 
يف جلسة التصويت القرار املوازنة .

وطالب رئيس اللجنة، النائب خلف 
عبد الصمد، اللجنة املالية باالرساع 
تضمنت  التي  مقرتحاتها  بإدراج 
زيادة  منها  قانونية  نصوصا 
ملؤسستي  املالية  التخصيصات 
السياسيني  والسجناء  الشهداء 
املعنية  االنتقالية  العدالة  وقوانني 
واستحداث  البعث  جرائم  بضحايا 
للمشمولني  الوظيفية  الدرجات 
بقانون الفصل السيايس للموظفني 

وغري املوظفني .
ان  صحفي:  بيان  يف  واوضح، 
كل  ادراج  تتضمن  الرشوط   »
لجنة  قدمتها  التي  املقرتحات 
دستورية  لكونها  الشهداء 
وقانونية، مع الغاء املادة (٢١/اوال 
وثانيا) من مرشوع قانون املوازنة 

لكونها   ٢٠٢١ لعام  االتحادية 
تخالف املادة (١٣٠) من الدستور، 
فضال عن مخالفتها ألربعة قوانني 
من  يتألف  نص  يأتي  حيث  نافذة، 
بعض كلمات ليلغي حقوقا كفلها 
اللجنة  داعيا  والقانون»،  الدستور 
الترشيعات  عن  الدفاع  اىل  املالية 
السلطة  رشعتها  التي  القانونية 
للسلطة  السماح  وعدم  الترشيعية 
التنفيذية بتمرير نصوص حكومية 
والقانون،  الدستور  حساب  عىل 
التي  الدستورية  اآلليات  واحرتام 
القوانني  الغاء  او  بتعديل  تتعلق 

النافذة .
املالية  اللجنة  طالبت  ذلك  اىل 
املعنية  الكتل  جميع  النيابية 
والتوصل  بمناقشاتها  باالرساع 
مرشوع  مسودة  بشأن  التفاق 
االتحادية  العامة  املوازنة  قانون 

٢٠٢١ التي عرضت عليها .
بعض  عىل  املالية  اللجنة  وعلقت 
بإقرار  االرساع  برضورة  املطالبات 
املوازنة العامة بأنها «ارسلت كتابا 
ذكرت  املجلس  لرئاسة   ١٥-٢ يوم 
شبه  املسودة  اكملت  قد  انها  فيه 

 ،  ٢٠٢١ موازنة  ملرشوع  النهائية 
هي  املعلقة  الوحيدة  النقطة  لكن 
اقليم  بالتزامات  الخاص  النص 
تفاصيله  ذكر  تم  والذي  كردستان 
القانون  مرشوع  من   ١١ املادة  يف 

.»
«اجتمعنا  املالية  اللجنة  وتابعت 
مختلف  من  السياسية  الكتل  مع 
النظر  وجهات  لتقريب  املكونات 
مجمل  عىل  بتوافق  والخروج 
 ، املسودة  تلك  الواردة يف  النصوص 
ولكن اىل اآلن ننتظر صيغة نهائية 

لالتفاق حول هذه املادة».
البعض  محاولة  اللجنة  وانتقدت 
خلط االوراق والتهجم عىل اعضائها، 
كبرية  جهودا  بذلت  انها  مؤكدة 
املواطنني،  حقوق  جميع  لتضمني 
والعاملني  موظفني،  وغري  موظفني 
ولجميع  القطاعات  جميع  يف 
املوازنة  قانون  مرشوع  يف  املكونات 
او  بعينها  رشائح  مستوى  عىل 
وزارات او محافظات لضمان اقامة 
واالسرتاتيجية،  الخدمية  املشاريع 
ولتضمني حقوق العاملني يف القطاع 

العام والخاص .
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بغداد/ الزوراء:
أن «أرض  الكاظمي،  الوزراء، مصطفى  اكد رئيس 
وأن  الحسابات،  لتصفية  ساحة  تكون  لن  العراق 
محاولة  هي  بـ»العبثية»  وصفها  التي  الصواريخ 
اعلن  فيما  وإحراجها،  الحكومة  تقّدم  إلعاقة 
 ٤ إىل  سيصل  للعراق  األجنبي  النقد  احتياطي  أن 
املكتب  الحايل.وقال  الشهر  بنهاية  دوالر  مليارات 
«الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الوزراء  لرئيس  اإلعالمي 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  مجلس  «رئيس  إن 
العام  االلتزام  ثمن  الوزراء،  مجلس  جلسة  خالل 
عاليا  «نقّيم  مؤكدا  الصحي»،  بالحظر  للمواطنني 
يف  ساهمت  التي  الدولة  وأجهزة  املؤسسات  جهود 
تطبيقه، وتصاعد هذا االلتزام سيمكننا من الحد من 
الوباء». الجديدة واالكثر خطورة من  الساللة  اثار 
«العمليات  أن  للبيان:  وفقا  الكاظمي،  وأضاف 
تصاعد  ويف  مستمرة  اإلرهاب  ضد  االستباقية 
للقضاء عىل ما تبقى من جحور اإلرهاب وبؤره.. 
ترابط  وهي  صنوفها  بكل  البطلة  قواتنا  ونحيي 

أن  مبينا  اإلرهاب»،  خاليا  مالحقة  يف  ونهارا  ليال 
«أرض العراق لن تكون ساحة لتصفية الحسابات، 
تقّدم  إلعاقة  محاولة  هي  العبثية  والصواريخ 
األمنية ستصل  الحكومة وإحراجها، لكن اجهزتنا 
اىل الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام».وتابع 
الوضع  انهيار  ترتقب  كانت  ضعيفة  «نفوسا  أن 
والثاني  األول  ترشين  شهري  منذ  االقتصادي 
العراق  مكنت  الحكومية  اإلجراءات  لكن  املاضيني، 
من عبور هذه املرحلة الصعبة وبطريقة حكيمة»، 
موضحا أنه «بعد أن كان مهددا باالنهيار، احتياطي 
املتوقع  بالتصاعد، ومن  أخذ  للعراق  األجنبي  النقد 
له أن يزداد بما يقرب من ٤ مليارات دوالر بنهاية 
االصالحية  باإلجراءات  البدء  منذ  الحايل،  الشهر 
الحد بشكل كبري  الرصف، كما جرى  وتغيري سعر 
البنك املركزي، ونعمل  من عمليات الفساد يف مزاد 
بخطط مدروسة لتنشيط االقتصاد العراقي ودعم 

القطاع الخاص وتوفري املزيد من فرص العمل».
الوزراء، حسن  املتحدث باسم مجلس  أكد  اىل ذلك، 

ناظم، أن الدولة ال تفاوض عىل سيادتها.
الوزراء  ملجلس  االسبوعي  املؤتمر  يف  ناظم،  وقال 
لاللتزام  تدعو  «الحكومة  إن  «الزوراء»:  تابعته 
الصارم بقرارات اللجنة العليا»، الفتا اىل أن «مجلس 

رشكة  مع  للتعاقد  الصحة  وزارة  خّول  الوزراء 
سينوفارم املنتجة للقاح كورونا».

مرشوع  عىل  صّوت  الوزراء  «مجلس  أن  وأضاف 
قانون الحصانة القانونية للرشكات املصنعة للقاح 

واستحداث صندوق لالرضار»، مبينا أنه «ال يمكن 
اعطاء اللقاحات دون الحصول عىل ضمانة قانونية 
لقاح  «كميات  أن  الجانبية».وتابع  االرضار  من 
واحدة»،  دفعة  عىل  وليست  تباعاً  ستأتي  كورونا 
يحظى  أن  رضورة  أكد  «الكاظمي  أن  موضحا 

العراقيون بلقاحات كورونا قريبا».
فقط  وحدها  أنها  تؤكد  «الحكومة  أن  اىل  وأشار 
املسؤولة عن امللفات األمنية بالبالد، وال يوجد أحد 
قادر عىل الضغط عىل الحكومة بالصواريخ العابثة 

للتدخل بامللفات األمنية».
سيادتها».  عىل  تفاوض  ال  «الدولة  أن  وبنّي 
بابا  لزيارة  كاملة  استعدادات  «هناك  أن  اىل  ولفت 
الفاتيكان، حيث إن الحكومة لديها مئات الطلبات 
زيارة  للمشاركة يف تغطية  األجانب  اإلعالميني  من 

البابا».
املوازنة هي  أن «عقدة  املوازنة، علق ناظم  وبشأن 
االتفاق  تم  األخرى  الفقرات  اإلقليم وجميع  حصة 

عليها».
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يرسنـا دعوتكـم لالشـرتاك باملناقصات أدناه والتي تتضمـن تجهيز (املواد املذكورة يف الجدول أدناه) والواردة ضمن حسـابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسـكات املطلوبة 
. (www.moh.gov.iq) واملوقع الخاص بالوزارة (www.kimadia.iq) يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علمـا أن ثمن مسـتندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون $ هو (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار غـري قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون $ هو (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونني 
دينار غري قابل للرد ويتحمل من سرتسـوعليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسـبة ١٪ من 
قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية ضامنة أو 
سندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع ستكون (حسب رشوط املناقصة) وطريقة الشحن ( CIP ) أو حسب الرشوط وان الرشكة غري ملزمة بقبول 
أوطأ العطاءات وعىل من سرتسـو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حسـن األداء) البالغة ٥٪ من قيمة اإلحالة وعىل شـكل خطاب ضمان أو كفالة مرصفية 
أو صك مصدق أو مسـتندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا، علما أن املؤتمر الخاص باإلجابة عىل 

استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم الخميس ٢٠٢١/٣/١٨.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.
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بغداد/ الزوراء:
املوقف  الثالثاء،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
العراق،  يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي 
اصابة جديدة و١٦ حالة  اكدت تسجيل ٤١٨١   فيما 
وفاة وشفاء ٢٥٩٢ حالة.وذكرت الوزارة يف بيان تلقته 
امس:  ليوم  املختربية  الفحوصات  ان عدد  «الزوراء»: 
٤٣٣٧٦، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: ٦٦٤٠٥٠٩، 
مبينة انه تم تسجيل ٤١٨١ اصابة جديدة و١٦ حالة 
حاالت  عدد  ان  حالة.واضافت:   ٢٥٩٢ وشفاء  وفاة 
حاالت  عدد  أما   ،(٪٩٢٫٢)  ٦٢٣٣٣٧ الكيل:  الشفاء 
التي  الحاالت  عدد  بينما   ،٦٧٥٩٨٢ الكيل:  االصابات 
الراقدة  الحاالت  عدد  حني  يف   ،٣٩٣٣٤ العالج:  تحت 
الكيل:  الوفيات  املركزة: ٣٧٠، وعدد حاالت  العناية  يف 

.١٣٣١١

@Úibñg@TQXQ@›Óvèm@á»i
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الخرطوم/متابعة الزوراء:

 ال يقل ملـف مكافحة املتطرفني أهمية 
يف  االنتقاليـة  السـلطات  إىل  بالنسـبة 
السـودان عن باقي امللفـات املطروحة، 
معتـربة إيـاه قضيـة أساسـية لألمـن 
القومـي، ومـن هنـا يربـط محللـون 
إىل  لالنضمـام  الخرطـوم  مسـاعي 
مجموعـة السـاحل باملخـاوف األمنية 
والتحديات اإلقليميـة، وبالتايل فالدولة 
تبحث عن تحالفات يف جوارها القريب.

ورغـم بعـده عـن املناطق السـاخنة يف 
السـاحل األفريقي، يرص السـودان عىل 
االنضمـام لهـذا التكتل اإلقليمـي، ولو 
حتـى عضوا مراقبا. فالبلـد يعد امتدادا 
طبيعيا لتلـك املنطقة ضمـن الصحراء 
األفريقيـة الكـربى، وتـرسب عنـارص 
تنظيـم داعش املتطرف إىل إقليم دارفور 
ليـس مسـتبعدا، وإن تضاربـت األنباء 

بشأنه.
وخـالل انعقاد قمة مجموعة السـاحل 
األفريقي بالعاصمة التشادية نجامينا، 
يومـي االثنـني والثالثـاء من االسـبوع 
مطلبهـا  الخرطـوم  جـددت  املـايض، 
باالنضمـام إىل املجموعـة التـي تضـم 
موريتانيا وبوركينا فاسو ومايل والنيجر 

وتشاد بصفة مراقب.
ويربر عضو مجلس السـيادة السوداني 
إبراهيم جابر، الذي حرض القمة، سبب 
هـذا اإلرصار بهدف تعزيـز التعاون بني 
دول اإلقليم ملجابهة التحديات املشرتكة 
خاصـة اإلرهـاب، والجريمـة املنظمـة 

والهجرة غري الرشعية والفقر.

ويشـري جابر، إىل وجود تشـابه كبري يف 
التحديات وتشابكها بني السودان ودول 
املجموعة. فالسودان جزء من الصحراء 
األفريقية الكـربى، التي تنترش بها عىل 
نطـاق واسـع شـبكات تهريب السـلع 
والبرش والسـالح واملخدرات، بالنظر إىل 
مسـاحة املنطقـة الشاسـعة وصعوبة 
الكثافـة  وقلـة  ومناخهـا،  مسـالكها 
السـكانية ونقـص التنميـة والتهميش 

وضعف التغطية األمنية.
وتمكنـت التنظيمـات اإلرهابيـة عـىل 
غرار داعش والقاعدة من إيجاد موطئ 
قـدم لهـا يف الصحـراء الكـربى، بعد أن 
ُطردت من املناطق السـاحلية والجبلية 
يف الجزائـر وليبيـا ثـم موريتانيـا، قبل 
أن تتمركز يف شـمال مـايل. لكن التدخل 
العسكري الفرنيس بمايل يف 2013، بدال 
من أن يقيض عىل التنظيمات املتشـددة 
بعثرهـا عـىل دول املنطقـة، وخاصـة 

النيجر وبوركينا فاسو.
ولم تمنـع العوائـق الطبيعية ”داعش“ 
مـن التمـدد إىل دول غـرب أفريقيا، بعد 
إعالن تنظيمـات متشـددة محلية مثل 
بوكـو حـرام االنضمـام إىل التنظيم، يف 
نيجرييـا والكامريون وبنـني، ليقفز إىل 
وسـط أفريقيـا انطالقـا مـن الكونغو 
الديمقراطيـة، ثـم موزمبيـق يف جنوب 

القارة.
وهذا االنتشار الواسع والرسيع لداعش 
السـاحل،  أفريقيـا وخاصـة بـدول  يف 
يجعل السودان قلقا من إمكانية وصول 
التنظيـم إىل دارفـور، اإلقليم املضطرب 

والحـدودي مـع ليبيا شـماال، وتشـاد 
غربـا، وكالهما خـاض معـارك عنيفة 
ضد التنظيمات املتشددة مثل ”داعش“ 

وبوكو حرام.
وأثـار انهيـار إمـارة ”داعـش“ يف ليبيا 
يف ديسـمرب 2016، وفـرار املئـات مـن 
عنارصه إىل وسط الصحراء الليبية قلق 
دول الجوار ومنها السودان من إمكانية 
انتقالهم إىل أراضيها وتشكيل بؤر تهدد 

اسـتقرارها. لكـن الحديـث عن وصول 
عنـارص التنظيـم إىل دارفـور بـدأ منـذ 
مارس 2016، أي قبل سقوط إمارته يف 

مدينة رست.
وراجت معلومـات متضاربة حينها عن 
وصـول املئات من عنـارص ”داعش“ إىل 
واليـة شـمال دارفور، وتحدثـت حركة 
تحرير السودان جناح مني أركو مناوي، 
عـن رصد أجهزتها األمنيـة دخول 700 

ارهابي إىل مدينة مليط يف والية شـمال 
دارفور عىل ثالث دفعات قبل االنتقال إىل 
منطقة دبس يف الوالية نفسها. واتهمت 
النظام السابق بتوظيف ورقة ”داعش“ 
هناك البتزاز املجتمع الـدويل، ومحاربة 

مناوئيه.
وفضـال عـن ذلـك، انتـرشت عنـارص 
تنظيمـات  مـن  بتشـددها  معروفـة 
املئـة  يف   90 نحـو  أن  رغـم  مختلفـة، 

مـن سـكان اإلقليـم يتبعـون الطريقة 
التيجانيـة الصوفية. وعادة ما يسـتغل 
داعش املناطـق الصحراوية واملضطربة 
أمنيـا للتـرسب إليهـا، والتغلغـل بـني 
أفرادهـا، والبحـث عن تجنيـد عنارص 

محلية لتثبيت أقدامه باملنطقة.
ويمثـل دارفـور بيئـة مثالية النتشـار 
التنظيمات املتطرفة، نظرا لتفيش الفقر 
واالضطرابات األمنية والنزاعات القبلية، 
وهذا ما يثري قلق السـلطات السودانية 
ويجعلها متحفزة ضد أي تهديد محتمل. 
لكن منذ 2016، لم يتم رصد أي عمليات 
إرهابية يف شـمال دارفور، الذي تنشـط 
به عـدة جماعات مسـلحة، عـىل غرار 
حركة العدل واملسـاواة، وحركة تحرير 

السودان بجناحيها.
كما أن وصـول املئات من عنارص بوكو 
حـرام إىل غرب تشـاد يف 2020، يشـكل 
تهديـدا آخر للسـودان، الذي يسـعى إىل 
تعزيـز التعاون األمني والعسـكري مع 
ليبيا وتشـاد من خالل قوات مشـرتكة 
البلـدان  بـني  املفتوحـة  الحـدود  عـىل 
الثالثة. فالتنظيمات املتشـددة، تسـعى 
إلقامـة إمارة بالسـاحل األفريقي تمتد 
مـن موريتانيـا إىل دارفـور، مسـتغلة 
ضعف جيوش املنطقة، واسـتنزافها يف 
حروب مـع تنظيمات متمـردة وأخرى 

انفصالية.
ولذلك، تسـعى الخرطوم إىل االسـتفادة 
مـن تجـارب دول السـاحل يف مكافحة 
التنظيمـات اإلرهابية، وتنسـيق الجهد 

األمني واملعلوماتي مع دول الساحل.

ومع ذلك، تشـكل الهجرة غري النظامية 
وأنشـطة التهريـب والجريمـة املنظمة 
أيضا هاجسـا للخرطوم، بسبب الحدود 
الطويلـة واملفتوحة، وانتشـار السـالح 
بدارفـور، الـذي يقدر حجمـه بمليوني 
قطعـة سـالح، بحسـب تقديـرات غري 

رسمية.
السـودان  يسـتفيد  أن  املمكـن  ومـن 
مسـتقبال من تمويل دويل ودعم قدراته 
األمنيـة والتنموية يف املناطق املضطربة 
يف دارفور أو الواقعة تحت تهديد إرهابي 

محتمل، عىل غرار بقية دول الساحل.
مجموعـة  إىل  انضمامـه  شـأن  ومـن 
السـاحل أن يحولـه مـن ”دولـة راعية 
لإلرهـاب“ بحسـب املنظـور األمريكي، 
إىل ”دولـة تكافح اإلرهـاب، خاصة بعد 
شـطب اسـمه من قائمة الدول الراعية 

لإلرهاب يف ديسمرب املايض.
ويشـكل بداية انسحاب القوات األممية 
(يوناميـد) مـن دارفـور، تحديـا أمنيا 
آخـر للسـودان، حول مـدى قدرته عىل 
مـلء الفراغ األمني الـذي قد يحدثه هذا 
االنسـحاب، مما يحتم عليه البحث عن 
رشاكات جديدة، لتدريب قواته ملواجهة 

أي اضطراب يف اإلقليم.
كمـا أن توتر الوضع األمني عىل الحدود 
مـع إثيوبيا، يجعله يبحث عن تحالفات 
جديـدة يف غرب أفريقيـا، وبالخصوص 
مع فرنسـا، التي تقـود مجموعة الدول 
السـاحل األفريقي الخمـس، فضال عن 
كونهـا إحـدى الـدول الخمـس دائمـة 

العضوية يف مجلس األمن.
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القاهرة/متابعة الزوراء: 
رغم تعهد السلطة التنفيذية الجديدة يف ليبيا 
بالعمـل عـىل توحيـد املؤسسـات املتنازعة، 
وإنهـاء االنقسـام الـذي يرضب البـالد منذ 
السياسـيني  بعـض  فـإن  أعـوام،  عـرشة 
واملحللـني يشـككون يف مـدى قدرتهـا عىل 
تحقيـق ذلك، بسـبب وجـود عـدة عراقيل، 
مـن بينهـا «املركزيـة» و«رغبـة بعضهم يف 

االستحواذ عىل املناصب والبقاء فيها».
ورأى عبـد السـالم البـدري، نائـب رئيـس 
الوزراء لشـؤون الخدمات بالحكومة الليبية 
املؤقتـة برشق ليبيـا، أن «املركزية قد تكون 
يف مقدمـة هـذه العراقيـل، خاصـة إذا تـم 
اإلرصار عـىل تطبيقها يف املجاالت التي تقدم 
لـ«الـرشق  الخدمـات». وقـال يف ترصيـح 
األوسـط» إن «قطاعات حيوية، مثل البنوك 
واإلسـكان والنقـل والتجـارة، ُيفضـل فيها 
نظام الالمركزية، ألن اتسـاع جغرافية البالد 
تؤدي إىل ضعف الخدمـة املقدمة للمواطنني 
تدريجيـاً مـن املركـز للفـروع»، معتـرباً أن 
«مركزية القرار اإلداري واالقتصادي املتبعة 
يف عهـد النظـام السـابق كانـت مـن أبـرز 
العوامل التي أدت إىل تنامي الفسـاد اإلداري 
واملايل بالبالد، حتى يف السـنوات التي أعقبت 

سقوطه يف 2011».
وأشـار البدري كذلك إىل وجـود عقبة أخرى 
سـتواجه رئيس الوزراء املكلـف عبد الحميد 
دبيبة، تتمثـل يف «وجود جيش مـن العمالة 
الحكومية برشق البالد وغربها، بشكل يفوق 
احتيـاج الجهـاز اإلداري والخدمـي للدولة، 
فضـًال عـن وجـود ما يقـرب مـن 4 ماليني 
ليبي يف سـن العمل، دون توافر أماكن شغل 

الستيعابهم».
ورأى أن هذه اإلشـكاليات «ال يمكن لدبيبة، 
أو أي رئيس وزراء آخر، النجاح يف مواجهتها 
إال بالعمل عىل تنظيم االقتصاد الليبي، بداية 
من السياسات النقدية ومحاربة االنحرافات 

ومعالجة الدين الداخيل».
وفيمـا يتعلق بالقطاع الصحـي والتعليمي، 
دعا البدري إىل توحيد املناهج يف عموم البالد، 
مع العمل عـىل تطويرها، وتطوير الخدمات 
العالجيـة التي تقدمهـا الدولـة للمواطنني، 
والتوسـع املقنـن يف إرشاك القطـاع الخاص 
يف مجـال الصحة. ومن جانبـه، حذر املحلل 
السـيايس الليبي عيىس رشوان من مغبة أن 
تتم عملية توحيد املؤسسات الليبية بطريقة 
«تؤدي إىل إضعاف الرشق الليبي، وهو املفهوم 
الذي تروج له قيادات تيار اإلسـالم السيايس 
املتمركـزة بغـرب البـالد»، وقـال لـ«الرشق 
األوسط» إن «مفهوم توحيد املؤسسات لدى 
بعضهم يركز بشـكل رئييس عىل فكرة إنهاء 
عمل الوزارات واإلدارات واملصالح التي كانت 
قائمة يف رشق ليبيا طيلة السـنوات املاضية، 
بصفتهـا كيانـات منشـقة عـن طرابلس».
وأضـاف أن «هنـاك تخوفـاً كبـرياً من عدم 
معاملة رشق البالد بشكل منصف، أو توقف 

مخصصات املؤسسات هناك. وأغلب قيادات 
تيـار اإلسـالم السـيايس، والغـرب عموماً، 
يتعاملون مع الصالحيات وامليزانيات بشكل 
اسـتحواذي بالـغ، ألنهـم يعدون أنفسـهم 
أصحاب الحق الرشعي يف السـلطة والثروة، 
وبالتايل فهم غري مجربين عىل تقاسمها مع 

أي طرف آخر».
ويف السـياق ذاته، عد عضـو مجلس الربملان 
الليبـي عمر تنتوش أن «تمسـك املسـؤولني 
بمناصبهم قد يكون أحد العقبات الرئيسـية 
يف طريق توحيد املؤسسـات»، مشـرياً إىل أن 
«بعضهم قد يعرتض أو يعرقل العملية، كونه 

مستفيداً من وضعية االنقسام الراهن».
وقلل تنتوش، يف ترصيح لـ«الرشق األوسط»، 
من مخـاوف حدوث تمييـز وظيفي عىل أي 
أسـاس جهوي أو سيايس إذا ما تم التوحيد، 
وقـال بهـذا الخصـوص: «القائمـون عـىل 
الحكومة الجديـدة لديهم إدراك ووعي كبري، 
وبالتايل فإن أي قرارات ستتخذ بعد حصولها 
عـىل نيل الثقـة من مجلس النواب سـتكون 

داعمة إلطار املصالحة ونبذ الكراهية».
«هواجـس  أن  موضحـاً  تنتـوش  وأضـاف 
االسـتحواذ واإلقصاء ليسـت سـوى حديث 
لدعاة التقسـيم واملشـككني بقدرة الليبيني، 
ورغبتهم يف املصالحة. ويف النهاية، سـيكون 
جمعيـة  أو  إدارة  مجلـس  مؤسسـة  لـكل 
عمومية تراقب أداءهـا». وأيد تنتوش كذلك 
«عـدم تطبيـق املركزية يف قطـاع الخدمات، 
كالحكـم املحـيل والبلديات، مـع العمل عىل 
اسـتقاللها فيمـا تحصـل عليـه  تشـجيع 
مـن ميزانيـات ومخصصـات للتنميـة. أما 
املؤسسـات السـيادية، كاملـرصف املركزي، 
فلديها مجلس إدارة مشـكل من أعضاء عدة 

يمثلون أقاليم ومدن ليبيا كافة».
وبدوره، سلط املحلل السيايس الليبي رئيس 
«مجموعـة العمل الوطنـي» خالد الرتجمان 
الضوء عىل دور امليليشيات املسلحة املنترشة 
يف غرب البالد، ورأى أنها «قد تعوق فعلياً إتمام 
عملية توحيد املؤسسـات، بحكم سـيطرتها 
عىل بعضها، وسـعيها لالسـتمرار يف مواقع 
نفوذها، دون مزاحمـة أطراف جديدة». ويف 
حني رأى أنه «ال توجد مشـكالت برشق ليبيا 
تتعلق بتوحيد املؤسسات، يف ظل استعدادات 
تجرى لتسليم السـلطة»، فإنه قال: «ال أحد 
يعلـم ماذا يـدور بالغـرب الليبـي»، دون أن 
يسـتبعد عند إتمام عملية توحيد املؤسسات 
تعرض صغـار املوظفـني لـ«عمليات تمييز 
أو إقصـاء جراء اسـتغالل بعضهـم ملوقعه، 
وميله لفرض تصنيفات سياسـية وجهوية 
عىل هـذه الفئـة الضعيفة»، وتابـع: «كبار 
املوظفني من مستشارين ووزراء سيعملون 
عـىل توفيق أوضاعهـم بأي سـلطة تضمن 
اسـتمرار رواتبهـم، أو سـيلحقون بأرسهم 
التي تقيم منذ فرتة طويلة خارج ليبيا، نظراً 
ملـا يحظون بـه من مسـتوى مـادي جيد».

(املصدر/ الرشق األوسط)
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أنقرة/ متابعة الزوراء: 
أثـارت خارطـة مرسبـة عـن مناطق 
سـيطرة تركيا يف 2050، والتي تشمل 
العثمانية،  مناطق سـيطرة الخالفـة 
مخاوف لـدى دوائر إيرانية وروسـية 
من النزعة االسـتعمارية لـدى األتراك 
خاصة بعد تدخل أنقرة املبارش يف ليبيا 
وفـرض اتفاقية حدوديـة تطلق أيدي 
األتـراك، وكذلـك التدخـل يف أذربيجان 
يف  رغبتهـم  زاد  ”نـرص“  وتحقيـق 

التوسع.
تركيـة  تلفزيونيـة  قنـاة  وعرضـت 
تربطها عالقات وثيقة بالرئيس رجب 
طيـب أردوغـان خارطـة عمرهـا 12 
عاما تظهر مجال نفـوذ تركيا يف عام 
2050 عـىل أنه يمتـد من جنوب رشق 
أوروبا إىل السـاحل الشمايل للمتوسط 
(اليونان وقربص) والساحل الجنوبي 
ليشـمل ليبيـا ودول املغـرب العربـي 
ومرص ودول الخليـج، كما تتمدد من 
القوقـاز إىل آسـيا الوسـطى وحـدود 

الصني.
تريـد  أنقـرة  إن  مراقبـون  ويقـول 
أذربيجـان  يف  ”نرصهـا“  اسـتثمار 
خـالل الحـرب مـع أرمينيـا، خاصة 
بعد انكفاء روسـيا عـن التدخل لدعم 
حليفتهـا وعـدم وعـي أمـريكا أثنـاء 
حكم اإلدارة السابقة بمخاطر النفوذ 
الرتكي املتزايد، وتحويل هذا ”النرص“ 
إىل أرضيـة للتمـدد يف كل االتجاهـات 

الستعادة أرايض الخالفة العثمانية.
ال  الرؤيـة  هـذه  أن  اعتـربوا  لكنهـم 
تسـتند إىل أي معطيـات واقعيـة، وأن 

مـا يحكمهـا هـو الحنـني إىل املايض 
الذي يسـيطر عـىل أردوغـان ويدفعه 
إىل تطويـق تركيـا بالخصـوم والحذر 
خاصـة  املسـتقبلية،  خططهـا  مـن 
بالنسـبة إىل دول مثل روسيا التي لجأ 
إليهـا الرئيـس الرتكـي أثنـاء الخالف 

املستحكم مع األمريكيني.
وأطلقت العالقة الجديدة بني أذربيجان 
وتركيـا أجـراس اإلنذار بـني املحللني 
الـروس واإليرانيـني الذيـن تربطهـم 
عالقات وثيقة بالجهات الرسمية عىل 
الرغم من اقتناعهم بأن نرش الخارطة 
كان يهـدف يف املقـام األول إىل إثـارة 
الحماسة القومية يف الداخل، وخاصة 
أردوغـان  صـورة  تحسـني  محاولـة 
املرتاجعـة بشـكل كبـري، فضـال عن 
اختبار الـردود اإلقليمية عىل رغبته يف 

إحياء األحالم اإلمرباطورية القديمة.
وسـبق أن توعد الرئيس الرتكي بجعل 
اقتصاد البالد يف مصـاف االقتصادات 

العرشة األوائل عىل مستوى العالم.
وأخذ السياسـيون واملحللـون الروس 
واإليرانيـون موضوع نـرش الخارطة 
عـىل أنـه لعبـة داخليـة تركيـة أكثر 
مـن كونه خطـرا يمكـن أن يحدث يف 
املسـتقبل القريب، ومـع ذلك ّرصحوا 
بـأن هـذه الخارطة التي تشـمل دول 
شـمال القوقـاز وكذلك شـبه جزيرة 
القـرم تهـدد املصالح الروسـية. كما 
شـعر اإليرانيـون بـأن مجـال النفوذ 
الرتكي سـيحارص بالدهم من الشمال 
والجنـوب والغرب ويهـدد مصالحها 

اإلسرتاتيجية القومية.

وقـال أندريه كراسـوف نائـب رئيس 
لجنـة الدفـاع يف الربملان الـرويس ”إذا 
أراد األتراك اختبار قوة الروح الروسية 

وأسلحتنا فدعوهم يحاولوا ذلك“.
واعتـرب فالديمري جبـاروف العضو يف 
مجلس االتحـاد الرويس أن ”مثل هذه 
املعلومات يتم عرضها بشـكل متعمد 
لرؤية ردود األفعال، لكننا لن نويل ذلك 
اهتماًما، ولدينا عالقـات طبيعية مع 
تركيـا، ونحن رشيـكان يف العديد من 

املجاالت“.
وفيما لم يعلق املسـؤولون اإليرانيون 
عـىل الخطـط الرتكية سـعت طهران 
يف العـام املـايض إىل تعزيـز وجودهـا 
العسـكري يف بحـر قزويـن وإقامـة 
عالقات بحرية وثيقة مع الدول املطلة 
عىل حوض قزوين (روسيا وأذربيجان 

وتركمانستان وكازاخستان).
أن  اإليرانيـون  يعتـرب  جهتهـم  مـن 
الرتكيـة  اإلعالميـة  املجموعـة  بـث 
خارطـَة نفـوذ تركيـا املحتمـل هـو 
األحدث يف سلسـلة التحركات الرتكية 
رّدد  أن  بعـد  وذلـك  االسـتفزازية، 
أردوغان قصيـدة قومية تدعو إىل ضم 
مقاطعتـني إيرانيتني مـن أصل أذري 
إىل أذربيجان. وشملت هذه التحركات 
كذلك نرش خدمـة اإلذاعة والتلفزيون 
عـىل  خارطـًة  الحكوميـة  الرتكيـة 
إنسـتغرام تصور محافظة خوزستان 
اإليرانية الغنية بالنفـط -والتي تضم 
العـرب-  السـكان  عـدًدا كبـرًيا مـن 

منفصلة عن إيران.
ويقـول خرباء إن أردوغـان يلعب عىل 

الدوليـة،  السياسـة  يف  التناقضـات 
فهو يشـعر بـأن هناك غيابـا أمريكيا 
وذلـك  اسـتغالله،  عليـه  املنطقـة  يف 
ومحاولـة  الـروس  مـع  بالتنسـيق 
اسـرتضائهم مثلمـا جـرى يف حادثة 
إسـقاط املقاتلـة الروسـية يف نوفمرب 

.2015
وأشـار الخرباء إىل أن نجـاح أردوغان 
يف أذربيجـان بالتنسـيق مـع الـروس 
ليس هو السـبب الوحيـد الذي يجعله 
يوسـع خطة التمـدد، إذ أن اإليرانيني 
يتواطـأون معـه إذا كان ذلـك يخـدم 
مصالحهم، فضال عن غياب التكتالت 

الوازنة القادرة عىل وقف خططه.
وتقـوم خارطـة 2050 عـىل تنبـؤات 
الكاتـب األمريكـي جـورج فريدمـان 
يف كتابـه ”املئة عام املقبلـة: توقعات 
للقـرن الـ21، املنشـور عـام 2009، 
وهو مؤسس مركز سرتاتفور لألبحاث 

االستخبارية.
وتضمـن الكتاب عنرصا عـن ”مجال 
وفيـه   ،2050 عـام  الرتكـي  النفـوذ 
تنبأ بتوسـع النفـوذ الرتكـي وتمدده 
الجغرايف، وحّول األتراك هذه ”النبوءة“ 
إىل خطـة لالسـتثمار السـيايس بعيد 

املدى.
يف  الخبـري  دوريس،  ويقـول جيمـس 
قضايـا الـرشق األوسـط واألدنى، إن 
”النرص العسكري جعل من أذربيجان 
طريق نقل بديال للغـاز باتجاه الغرب 
لـدول آسـيا  أن يسـمح  مـن شـأنه 
الوسـطى بتجاوز املمرات التي تهيمن 

عليها روسيا أو إيران“.

تركمانسـتان، مسـتفيدة  وسـارعت 
مـن املتغريات الجديـدة، إىل إنهاء نزاع 
طويـل األمد مـع أذربيجـان واالتفاق 
عىل االستغالل املشرتك ملخزون النفط 
يف بحر قزوين. وجاء االتفاق يف أعقاب 
صفقة عقدت يف ديسمرب لرشاء رشكة 
النفط الحكومية األذرية (سوكار) من 
رشكـة ”إيني تركمانسـتان“ ما يصل 
إىل أربعني ألف طن من النفط شهريا.

ويمكـن أن تعزز االتفاقية اسـتكمال 
خـط أنابيـب الغـاز الطبيعـي العابر 
لبحـر قزويـن، والـذي سـيغذي ممر 
الـذي تـم تشـغيله  الجنوبـي  الغـاز 
وإيـران،  مؤخـرًا، ويتجـاوز روسـيا 
ويزود اليونـان وبلغاريا عـرب ما كان 

يسمى االتحاد السوفييتي.
ويف الشهر املايض اتفقت أذربيجان مع 
تركمانستان وأفغانستان عىل تطوير 
”ممر نقل الزورد“ الذي من شـأنه أن 
يربط الدولة املنكوبة برتكيا. ويف نفس 
الوقـت تقريًبـا رشعت كازاخسـتان 
تركيـا عـرب  إىل  النحـاس  يف تصديـر 
إىل  أوىل تهـدف  أذربيجـان يف خطـوة 
االستفادة من موقع الدولة القوقازية 

كمركز عبور.
كما اتفقت تركيا وأوكرانيا يف األشـهر 
األخرية عىل التعـاون يف مجال تطوير 
التقنيـات ذات التطبيقات العسـكرية 
وإلكرتونيـات  باملحـركات  املتعلقـة 
الطريان والطائرات املسرية والصواريخ 
املضادة للسـفن والصواريـخ الجوالة 
وأنظمة الـرادار واملراقبة والروبوتات 

والفضاء واألقمار الصناعية.
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بغداد/ الزوراء:
بحـث وزيـر الخارجية، فؤاد حسـني، مع 
نظريه السعودي، األمري فيصل بن فرحان 
آل سـعود، تسـهيل منح سـمات الدخول 
إىل ارايض اململكـة عرب سـفارتها يف بغداد 
للمسـتثمرين ورجال االعمال، فيما اشـاد 
بمواقـف مجلس التعاون الخليجّي يف دعم 

وحماية سيادة العراق.
وذكـرت وزارة الخارجيـة يف بيـان تلقتـه 
”الزوراء“: انه اسـتجابة لدعوة من نظريه 
السـعودي، التقـى وزير الخارجّيـة، فؤاد 
حسني، األمري فيصل بن فرحان آل سعود، 
وبحث الجانبان آلّيـة تعزيز العالقات بني 
البلدين الشقيقني، وُسـُبل تفعيل التعاون 
بُمختلِف املجاالت، ومنها: املجال السياّيس، 
االقتصادّي، االستثماري، الطاقة، واملسائل 

الحدودّية.
واضافت: ان الجانبني تطرقا إىل اجتماعات 
املُشـَرتكة،  العليـا  التنسـيقّية  اللجنـة 
االقتصـادّي  الواقـع  عـىل  وانعكاسـاتها 
واالستثمارّي، مبينا انه جرى خالل اللقاء 
تبادل وجهـات النظر بخصوص املسـائل 
والقضايا التي تهم البلدين عىل الساحتني 
اإلقليميـة والدوليـة بمـا يسـهم يف دعـم 
وتعزيز االمن واالستقرار يف املنطقة، وأّكدا 
عىل تعزيز التنسيق يف مجال الدعم والتأييد 
املتبـادل يف إطـار الدبلوماسـية املتعـددة 
األطراف والسـيما للمناصب والوظائف يف 

املنظمات الدولية.
وتابعت: ان الطرفني ناقشا أيضا إجراءات 
تسـهيل منـح سـمات الدخـول إىل أرايض 
اململكة عرب سفارتها يف بغداد للمستثمرين 
ورجـال األعمال ورجـال األعمـال، فضالً 

عـن آليات الـرشوع يف تنفيـذ هدية خادم 
بـن  امللـك سـلمان  الرشيفـني  الحرمـني 
عبدالعزيز آل سعود ببناء املدينة الرياضية 

يف العراق.
ويف سـياق اخر، أّكد وزيـر الخارجّية فؤاد 
حسـني خالل اللقـاء الـذي جمع السـيد 
الوزيـر مع األمـني العاّم ملجلـس التعاون 
الخليجـّي د. نايف الحجرف والوفد املرافق 
لـه، أّن مـن أولوّيات السياسـة الخارجّية 
العراقّية هي توسيع اإلنفتاح عىل مجلس 
التعـاون الخليجّي؛ لخلق سـاحة خليجية 

واسعة وُمشرتَكة
واتفـق الجانبـان، بحسـب البيـان، عـىل 
رضورة توحيـد الُجُهـود يف إطـار مجلس 
التعـاون الخليجّي، وأهّميـة خلق تواُصل 
بني الفريـق العراقّي والخليجـّي؛ لتفعيل 

العديد من ُمذّكرات التفاُهم.
كما إتفقـا عىل أّن أمن العراق سـينعكس 
إيجابـاً عىل أمـن الخليـج، وبالعكس مّما 
يعني رضورة تحقيـق التعاون يف ُمختلِف 
املجـاالت، ومنهـا: األمنّية واإلسـتثمارّية 

واالقتصاد والطاقة.
وأّكَد الوزير أنَّ خطر اإلرهاب ال يزال قائماً، 
ُمشرياً إىل العمليات اإلرهابية االخرية التي 
حدثت بالعراق، وإنَّ التحقيقات مسـتمرة 
من قبل الجهات األمنية، وستتخذ الحكومة 
العراقّية كافة اإلجراءات ملحاسبة مرتكبي 

هذه األعمال وتقديمهم إىل العدالة.
ُمشرياً إىل عمق العالقات األخوية التاريخية 
األصيلة واملتجـّذرة التي تجمع العراق مع 

دول الخليج العربّية.
واعـرب عـن تثمينـه، وإشـادته باملواقف 

املُعلنـة مـن قبـل دول الخليـج، ومجلس 
التعـاون الخليجّي يف دعم وحماية سـيادة 
العـراق، ُمؤّكداً أّن سياسـة العراق الحالّية 
مبنّيـة عىل مبدأ الحـوار، والتواُصل، وبناء 
عالقات جّيدة وُمتوازنة لحّل جميع املشاكل 
العالقة، واالبتعاد عن استعمال القوة؛ ألّنه 

ُيعّقد الحلول ويهدد األمن االقليمي.
من جهتـه، أّكد الحجـرف اهتمام مجلس 
التعـاون بالعـراق، وقـد سـبق أن وّقـع 
ُمذكرّات تفاهم ِعّدة، داعياً إىل الحرص عىل 
الحفاظ عىل حجـم التعاون بني الجانبني، 
ُمعرباً عن سـعادته بما تشـهده العالقات 
العراقّية-السـعودّية من تصاعد، وتنامي 
حجـم التعـاون الثنائـّي، كما أعـرب عن 
إشادته باآللّية الثالثّية بني العراق واألردن 

ومرص.
العـراق،  لسـيادة  املجلـس  دعـم  واكـد 
واسـتقراره، ووحـدة أراضيـه، وُمحاَربة 
اإلرهـاب، ُمنوّهاً: لن نـرتّدد بدعم العراق، 
وهذه عنارص أساسّية يف مجلس التعاون.

وتطّرق الجانبـان إىل االجتماعات األخرية 
لجامعـة الـدول العربيـة عـىل املسـتوى 
الـوزاري ورضورة تفعيـل آليـات العمـل 

العربي ضمن الجامعة.
وأشـار الوزيـر إىل رضورة إعادة سـورّيا 
ملقعدهـا ضمن الجامعـة العربّية لتحقيق 

مبدأ التكامل يف العمل والتنسيق العربي.
اىل ذلـك، التقـى وزيـر الخارجّيـة، فـؤاد 
حسـني، األمـني العـام ملنظمـة التعـاون 
االسالمي يوسـف بن عثيمني وبحث معه 
خطر آيديولوجيا التطرف والتكفري وُسبل 
املواجهـة الفكرّيـة عـىل أسـٍس واضحة 

وتحظى بالتعاون املشرتك.

Úÿ‹‡æa@∂g@fiÏÇá€a@pb8@|‰fl@›ÓËèm@ÜÏ»è€a@Í7ƒ„@…fl@szjÌ@ÚÓuäb©a@ãÌåÎ
÷aã»€a@ÒÜbÓé@ÚÌbºÎ@·«Ü@¿@ÔvÓ‹©a@ÊÎb»n€a@ê‹™@—”aÏ∑@Übíc

No: 7435 Wed 24 Feb 2021العدد: 7435 االربعاء - 24 شباط 2021



بغداد/ الزوراء:

النزاهة  هيئة  يف  التحقيقات  دائرة  كشفت 

بتنفيذ  قيامها  عن  الثالثاء،  امس  االتحاديَّة، 

مبالغ  اختالس  لحاالت  ضبٍط  عمليَّات  ثالث 

نينوى  محافظتي  يف  للرشوة  وتعاٍط  ماليٍَّة، 

عن  أسفرت  العمليَّات  تلك  أن  ُمبيِّنًة  وبغداد، 

ضبط ُمتَّهمني، من بينهم مديران اثنان.

نسخة  «الزوراء»  تلقت  بيان  يف  الهيئة  وقالت 

منه: إن ”الدائرة، ويف معرض حديثها عن العمليَّة 

أشارت  نينوى،  تحقيق  ُمديريَّة  ذتها  نفَّ التي 

االستثماريَّة  الخطة  حسابات  مدير  ضبط  إىل 

املنطقة  كهرباء  لتوزيع  ة  العامَّ الرشكة  يف 

الشماليَّة – فرع نينوى متلبِّساً باختالس مبلٍغ 

من املال تسلَّمه بموجب وصوالٍت رسميٍَّة، الفتًة 

إىل ضبط سجل قيد اليوميَّة يف الرشكة، وأوليَّاٍت 

ملبالغ رواتب وأجوٍر ُمعادٍة، ومبلغ رسم الطابع 

املبالغ  بتسقيط  قام  املُتَّهم  أن  ُموضحة  العديلّ، 

دون تقييدها، خالفاً للقانون“.

مديريَّة  عمل  فريق  ن  ”تمكَّ ثانيٍة،  عمليٍَّة  ويف 

دائرة  يف  ٍف  ُموظَّ ضبط  من  نينوى،  تحقيق 

ة باملحافظة ُمتلبساً بالجرم املشهود أثناء  الصحَّ

وإيهامهم  أشخاٍص،  من  الرشوة  مبلغ  تسلُّمه 

العمليَّة  لهم، وأسفرت  تعينٍي  ُمعامالت  برتويج 

عن ضبط ُمعامالت تعينٍي وُمعامالٍت أخرى يقوم 

الحكوميَّـة  الدوائر  ُمختلف  يف  بتعقيبها  املُتَّهم 

باملحافظة“.

تحقيق  مديريَّة  عمل  فريق  ن  ”تمكَّ بغداد  ويف 

يف  القانونّي  القسم  مدير  ضبط  من  بغداد 

ُمتلّبساً  الحربيَّة  للصناعات  ة  العامَّ الرشكة 

وعٍد  لقاء  املشهود؛  بالجرم  الرشوة  بتعاطي 

بغلق دعوى“.

محارض  تنظـيم  ”تمَّ  أنَّه  الدائرة  وأوضحت 

العمليَّات  ضبط أصوليَّة باملُربزات املضبوطة يف 

َذت؛ بناًء عىل مذكراٍت قضائيٍَّة، وعرضها  التي ُنفِّ

محكمة  قضاة  السادة  عىل  املُتهمني  بصحبة 

يف  النزاهة  بقضايا  بالنظر  ة  املُختصَّ التحقيق 

بغداد ونينوى، الذين قرَّروا توقيف املُتَّهمني وفق 

أحكام املادتني (٣٤٠،٣٠٧) من قانون العقوبات 

والقرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)“. 

من جانب اخر، أعلنت هيئة النزاهة االتحادية، 

امس الثالثاء، عن صدور أوامر قبٍض بحق عدد 

من الضباط تغاضوا عن دوام منتسبني مقابل 

أموال.

نسخة  «الزوراء»  تلقت  بيان  يف  الهيئة  وقالت 

منه: إن ”دائرة التحقيقات يف الهيئة، وبمعرض 

حققت  التي  القضيَّة  تفاصيل  عن  حديثها 

بإصدار  أفادت  القضاء،  إىل  وأحالتها  فيها 

يتولون  ضباط  بحق  قبٍض  أمر  القضاء(٢٨) 

املغاوير  ألوية  بإحدى  تشكيالٍت  إِْمرَة  مهمة 

تلك  أن  موضحًة  ميسان،  محافظة  يف  العاملة 

عىل  إقدامهم  شبهة  خلفيَّة  عىل  جاءت  األوامر 

أخذ مبالغ ماليٍَّة من منتسبني يف اللواء؛ مقابل 

بصورٍة  املنتسبني  هؤالء  دوام  عن  التغايض 

منتظمٍة“.

يف  الهيئة  تحقيق  ”مكتب  أن  البيان،  وأضاف 

تلك  يف  التحقيقات  استكمل  ميسان  محافظة 

وتدقيقها  املتوفرة  األدلة  جمع  بعد  القضيَّة، 

وعرضها  مخالفٍة،  لكل  مستقلٍة  أوراق  وإفراد 

التي قرَّرت إصدار (٢٨)  عىل املحكمة املختصة 

أمراً بحق املتهمني يف القضيَّة؛ استناداً إىل أحكام 

.“ املادة (٣٠٧) من قانون العقوبات العراقيِّ

العقوبات  قانون  من   (٣٠٧) املادة  وتنص 

بخدمٍة  مكلف  أو  موظف  كل   “  : عىل  العراقي 

أو  عطية  لغريه  أو  لنفسه  قبل  أو  طلب  عامة 

منفعة أو ميزة أو وعداً بيشء من ذلك ألداء عمل 

اإلخالل  أو  عنه  االمتناع  أو  وظيفته  أعمال  من 

بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة ال تزيد 

عىل عرش سنني. 

بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  أعلنت وزارة الكهرباء، امس 
شهدت  املاضية  القليلة  األيام  أن 
الجانب  من  الغاز  ضخ  يف  زيادة 
يعاود  أن  أملها  عن  معربة  اإليراني، 
الغاز بواقع ٥٠  الجانب اإليراني ضخ 
مـوسـم  قـبـل  يـومـيـاً  مـقـمـقا 

الصيف املقبل.
أحمد  الوزارة،  باسم  الناطق  وقال 

صحفي:  ترصيح  يف  الـعـبـادي، 
املــاضــيــة  القليلة  ”األيــام  إن 
شـهـدت زيـــادة ضــخ الــغــاز 
العراق،  باتجاه  اإليراني  الجانب  من 
يومياً،  مقمقا   ٢٢ إلـى  به  والوصول 
مكعب  قدم  مليون   ١٣ كـان  أن  بعد 

قيايس“.
الـزيـادة  ”هذه  أن  العبادي  وأضاف 
أسهمت بـرفـد املنظومة بــ ٣ آالف 

مـا  الـطـاقـة،  مـن  مـيـغـاواط 
انـعـكـس إيـجـابـاً عـلـى حـجـم 
التجهيز بالنسبة للمواطنني يف عموم 
البالد“، مبينا أن ”توقف الغاز اإليراني 
سلبية  آثار  له  كانت  العراق  باتجاه 
محطات  خـروج  الـى  أدى  إذ  كبرية، 
تعتمد عليه وضياع ما يقارب ٦ آالف 
والتي  املتاحة  الطاقة  من  ميغاواط 
ساعات  يف  ملحوظ  بشكل  أثـرت 

التجهيز“.
الجانب  أن يعاود  أن ”نأمل  إىل  وأشار 
 ٥٠ بواقع  الغاز  ضخ  اإليراني 
مـوسـم  قـبـل  يـومـيـاً  مـقـمـقا 
املنظومة  رفد  املقبل، لضمان  الصيف 
ميغاواط  آالف   ٦ بـ  تقدر  بطاقات 
”تجهيز  أن  مؤكدا  سلس“،  وبشكل 
العراق من الجانب اإليراني بــ ١٢٠٠ 
خطوط  عرب  الكهرباء  من  ميغاواط 

البلدين، تساعد  الربط الكهربائي بني 
عىل استقرارية التيار يف املناطق التي 

تجهز بهذه الكميات من الطاقة“.
”ساعات  أن  إىل  العبادي  وأشار 
واملـحـافـظـات  بـغـداد  يف  التجهيز 
حالياً تـتـراوح بـني ١٦ و٢٤ سـاعـة 
تـفـاوت  وجــود  مـع  يـومـيـاً، 
املناطق  بعض  يف  التجهيز  ساعات  يف 

بسبب وجـود أعطاب فنية“. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية، امس الثالثاء، دخول 
باملناهج  الخاص  وريم»  «حسن  مرشوع 

الرقمية، حيز التنفيذ.
يف  الدليمي  حميد  عيل  الرتبية  وزير  واكد 
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: «أهمية 
االهتمام باستخدام التكنلوجيا يف التعليم 
الدراسية  املناهج  لخدمة  وتطويعها 
التقنية  عالم  يف  الرسيع  التطور  ملسايرة 

الحديثة».  
أعلنت مديرية  ذلك  انه «يف ضوء  وأضاف 
التابعة لوزارة الرتبية  التلفزيون الرتبوي 
املناهج  بإنتاج  الخاص  إطالق مرشوعها 
وبالتعاون  الرقمية  بالطريقة  الدراسية 

من  بدءاً  الدولية  اليونسكو  منظمة  مع 
املرحلة  إذ حولت مناهج  االبتدائي،  االول 
 ، الرياضيات  (العلوم،  ملواد  نفسها 

القراءة)».  
اسم  عليه  اطلق  الذي  «املرشوع  وتابع 
املنهج  اختصار  اىل  يهدف  وريم)  (حسن 
منهج  اىل  تحويله  عرب  وتسهيله  الدرايس 
كارتونية  أفالم  شكل  وعىل  «رقمي»، 
مع  التواصل  عربها  املعلم  يستطيع 
من  وتمكنهم  مبسطة  بصورة  تالمذته 
فهم املعلومات بسالسة عالية، والسيما يف 
ظل التحول اىل التعليم اإللكرتوني ، الجدير 
لشمول  جارياً  يزال  ال  العمل  ان  بالذكر 
بقية املراحل الدراسية عىل نحو متتابع». 

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الداخلية، امس الثالثاء، ضبط عجلة حمل محملة بمواد ممنوعة يف زرباطية.
الوزارة قالت يف بيان ورد «للزوراء»: ان «مفارز مركز رشطة كمرك زرباطية التابعة ملديرية 
رشطة كمارك املنطقة الثالثة تمكنت من ضبط عجلة حمل محملة بمادة (اثاث بالستك 
التدقيق  «بعد  انه  البيان  مختلف بوزن ١ طن والواح زجاج بوزن ٦،٩٨٠ طن)».واضاف 
الدوالرية  القيمة  لكون  الواح زجاج  توجد  منزيل) وال  (بالستك  املحملة  البضاعة  ان  تبني 
للبالستك ٥٠٠$ دوالر للطن الواحد بينما الواح الزجاج ٢٠٠$ دوالر لغرض التهرب من دفع 
الرسوم الكمركية».وبني أنه «تم تنظيم محرض ضبط اصويل وعرض االوراق التحقيقية 
اصوليا».من  القانونية  اإلجراءات  استكمال  لغرض  التحقيق  قايض  السيد  انظار  عىل 
جهتها، اعلنت هيأة املنافذ الحدودية، امس الثالثاء، احباط محاولة تهريب دراجات نارية 
مخبأة يف حاوية حجم ٢٠ قدما بمنفذ ميناء ام قرص الشمايل.وذكر اعالم الهيأة يف بيان 
تلقت «الزوراء» نسخة منه: انه «استناداً إىل املعلومات الواردة من جهاز املخابرات الوطني 
العراقي، يف منفذ ميناء أم قرص الشمايل تم احباط محاولة تهريب دراجات نارية مخبأة 
البيان أن «عملية الضبط تمت داخل الحرم الكمركي  يف حاوية حجم ٢٠ قدما».واضاف 
من قبل لجنة مشرتكة من الدوائر العاملة وختم الحاوية  بالختم الكمركي واحالتها وفق 

محرض اصويل اىل الجهات القضائية املختصة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة».
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إعالن
سوده)  ابو  حسون  (طه  الرشيك  اىل 
االسكان  صندوق  اىل  حضورك  اقتىض 
اقرارك  لتثبيت  وذلك  النجف  يف  الكائن 
(ميثاق  رشيكك  قيام  عىل  باملوافقة 
سالم فليح) بالبناء عىل حصته املشاعة 
حي    (٣/٢٩٦٤٥) املرقمة  القطعة   يف 
النجف  بلدية   حدود  النجف  يف  الجامعة 
وخالل  االسكان  قرض  تسليفه  ولغرض 
داخل  يوميا  عرش  خمسة  اقصاها  مدة 
من  العراق  خارج  واحد  وشهر  العراق 
سوف  وبعكسه  االعالن  نرش  تاريخ 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال. 

فقدان
املدرسية  الوثيقة  فقدت مني 
يف  املرقمة/٠٢١٧٩٠٨ 
من  الصادرة  ٢٠٢١/٢/٢و 
املسائية  عماره  ام  اعدادية 
البتول  /اعدادية  اىل  معنونه 
املسائية  باسم (زينب حسني 
من  فعىل  درويش)  عبيس 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
اىل الرشيك (عيل احسان حسن 
حضورك  اقتىض  جعفر) 
النجف  بلدية  مديرية  اىل 
االرشف لغرض اصداراجازة 
رضا  (حيدر  للرشيك  البناء 
عيل ياسني) للقطعة املرقمة 
حي  النجف  يف   (٣/٣٦١٤٧)

العدالة مقاطعة ٤.

إعالن
اىل الرشيك (احمد خضري عباس) اقتىض 
يف  الكائن  االسكان  صندوق  اىل  حضورك 
باملوافقة  اقرارك  لتثبيت  وذلك  النجف 
عبدالله  عدنان  (دعاء  رشيكك  قيام  عىل 
) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة  
يف  النداء  حي    (٣/٥٠٨٤٣) املرقمة 
ولغرض  النجف  بلدية  حدود  النجف 
مدة  وخالل  االسكان  قرض  تسليفه 
اقصاها خمسة عرش يوميا داخل العراق 
وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
يف  حقك  يسقط  سوف  وبعكسه  االعالن 

االعرتاض مستقبال. 

إعالن
بداي  (شيماء  الرشيك  اىل 
حضورك  اقتىض  مريوس) 
النجف  بلدية  مديرية  اىل 
االرشف لغرض اصدار اجازة 
البناء للرشيك (نارص حسني 
املرقمة  للقطعة  عبيد) 
حي  النجف  يف   (٧٣٣٠/١)

القدس مقاطعة ٤.

إعالن
يشان  (عبدالله  الرشكاء  اىل 
عيل خضري وكيان يشان عيل 
اىل  حضورك  اقتىض  خضري) 
مديرية بلدية النجف االرشف 
البناء  اصداراجازة  لغرض 
زغري)  نارص  (فراس  للرشيك 
للقطعة املرقمة (٣/٧٩٥١٩) 
العروبة  حي  النجف  يف 

مقاطعة ٤.

إعالن
قدم املدعي (احمد قاسم محمد) طلبا 
(محمد)  من  اللقب  تبديل  فيه  يروم 
اىل (الكناني) فمن لديه اعرتاض عىل 
املديرية خالل  الدعوى مراجعة هذه 
يوم)  عرش  (خمسة  اقصاها  مدة 
وبعكسه  سوف ينظر بالدعوى وفق 
احكام املادة (٢٢) من قانون البطاقة 

الوطنية رقم(٣) لسنة ٢٠١٦.
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رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة
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بغداد/ الزوراء:

أكـدت رشكـة ”سـومو“ لتسـويق 

النفـط العراقـي، امـس الثالثاء، أن 

الهند والصني يحصالن عىل اكثر من 

%60 من النفط املحيل، مشرية اىل ان 

العـراق يدرس بناء صهاريج تخزين 

يف 3 دول آسيوية.

ونقلـت ”إس آند بي غلوبال بالتس“ 

رشكـة  رئيـس  نائـب  عـن  نقـال 

العراقية ”سـومو“  النفط  تسـويق 

عـيل الشـطري ان ”النفـط العراقي 

الشـهر  الهنـد  اىل  تدفقـه  يواصـل 

الجاري بهـدف الحفاظ عىل حصته 

السـوقية يف الدولة الجنوب آسيوية، 

التي تسـتحوذ مع الصـني عىل أكثر 

العراقـي“.  الخـام  %60 مـن  مـن 

وأضـاف ”لـم نحجـب صادراتنـا يف 

الثاني املايض،  شهري يناير/كانون 

فالهنـد  الجـاري،  وفرباير/شـباط 

سوق مهمة لنا، وعمالؤنا يعتمدون 

بنسـبة كبرية عىل نفطنا. وعليه، لن 

نمنـع صادراتنـا إليهـم إّال إذا كانت 

هناك قوة قهرية تجربنا عىل ذلك“.

وزادت الـواردات الهندية من النفط 

ووصلـت   ،9.4% بنسـبة  العراقـي 

إىل 50.17 مليـون طن مـرتي، او ما 

يعادل 351.19 مليون برميل( الطن 

الواحد يسـاوي 7 براميل) ما أسهم 

يف تلبيـة نحو %25 مـن احتياجات 

السوق الهندية، عام 2020.

وحـّل العـراق محـّل إيران يف سـوق 

واردات النفط الهندية، بعد تراجعها 

تدريجًيا، يف السـنوات األخرية، إىل أن 

وصلـت إىل الصفـر، يف 2020، بعـد 

فرض عقوبات عىل طهران.

واوضح الشطري ”األسواق اآلسيوية 

لها األولوية يف نفطنا لن نفعل شيًئا 

يجعلنـا نفقـد تلك األسـواق أو ثقة 

عمالئنـا هناك“، مبينـا ان ”حصتنا 

يف األسواق األوروبية واألمريكية أقّل 

بكثري من الرشق األدنى“.

والصـني  الهنـد  مـن  كل  وتتصـّدر 

وكوريـا الجنوبيـة قائمة األسـواق 

اآلسـيوية األكـرب يف اسـترياد النفط 

العراقي، حسبما ذكر الشطري.

واحتّل العـراق ثالث أكرب ُمورد نفط 

للصني، التي تعّد ثاني أكرب مستهلك 

للخـام عاملًيـا بعـد أمـريكا، العـام 

املـايض، بحصـة سـوقية يف بكـني، 

نسبتها 11.1%.

ولفت الشـطري اىل ان ”هناك سوقاً 

جديـدة يف الدولتـني اآلسـيويني من 

الرشكات املسـتقلّة، كانت صادراتنا 

من النفـط للبلدين تتجه إىل رشكات 

مملوكة للدولتني فقط من قبل“.

وتابـع: أن 38 مصفـاة تكرير نفط 

صينية مسـتقلة، تحصل عىل النفط 

العراقـي، اآلن، وارتفعـت الكميـات 

التـي حصلـت عليهـا عىل مسـتوى 

الثانـي  يناير/كانـون  يف  سـنوي، 

املـايض، بنسـبة %25، ووصلت إىل 

800 ألـف طـن مـرتي. مشـريا اىل 

”ان رشكـة البـرصة احتلـت املرتبة 

9 يف الـرشكات املصـّدرة للنفط لتلك 

املصايف“.

وتدرس بغداد بناء صهاريج تخزين 

النفـط  صـادرات  لزيـادة  آسـيا  يف 

وصـول  تأمـني  بهـدف  العراقـي، 

إمـدادات ثانـي أكـرب منتـج للنفط 

الخام يف منظمة أوبـك إىل العمالء يف 

تلك األسواق.

مسـاعي  إطـار  يف  الخطـوة  تأتـي 

العـراق لتوفري أسـواق دائمة للنفط 

الذي يعـّد املصدر الرئيـس للبالد، يف 

ظل معاناتها وأزماتها املالية.

وقـال نائـب رئيس رشكة تسـويق 

عـيل  ”سـومو“  العراقيـة  النفـط 

الشطري: ”إن العراق ستختار مكان 

تخزين نفطها يف دولة من 3 أسـواق 

آسـيوية رئيسـة لهـا، وهـي الهند 

والصني وكوريا الجنوبية“.

واشـار اىل انـه ”ربما نتفـاوض مع 

بعض العمالء يف هذه الدول التي لديها 

إمكان تخزين النفـط، حتى نتمّكن 

من توفري الخام لـكل عمالئنا يف كل 

األوقات والحاالت، وحتى يف األوقات 

الحرجة يف منطقة الخليج“.

يف  السـّيئ  الطقـس  أن  وأوضـح: 

الخليج، قـد يؤّثر سـلًبا يف صادرات 

النفط الجنوبية، يف فرباير/شـباط، 

مليـون   2.8 إىل  تصـل  أن  متوقًعـا 

برميـل يومًيا، وهي أقّل من توقعات 

الحكومة الفيدرالية يف العراق بنسبة 

محدودة.

مـن جهة أخرى، كشـف الشـطري 

عن نظام جديد لبيع النفط العراقي 

السـوق  يف  مبـارشة  العمـالء  إىل 

الفورية، بـدًال من دعوات عرب الربيد 

اإللكرتوني، ويختـرب حالًيا نحو 55 

عميًال.

وأشـار إىل عـدم تحديـد موعـد بدء 

العمـل بالنظـام، حتـى اآلن، لكـن 

يجري التجهيز له اآلن.

مـن جانب اخـر، ارتفع سـعر خام 

البرصة الخفيف، امـس الثالثاء، إىل 

أكثـر مـن 64 دوالراً للربميل الواحد، 

وارتفـع ايضـا سـعر خـام البرصة 

الثقيل.

وارتفع نفط البرصة الخفيف الٓسيا 

بنسـبة  للربميـل  دوالرا   64.41 إىل 

ارتفـاع بلغت %2.97 عن االسـبوع 

املايض، فيما سـجلت اسـعار النفط 

البرصة الثقيـل 61.5 دوالرا للربميل 

بأرتفاع بلغ نسبته 0.69 %.

وسـجل نفط البـرصة الخفيف أعىل 

بالنفـوط األخرى  االسـعار مقارنة 

لدول منظمة اوبك حيث سجل النفط 

العربـي الخفيف السـعودي 62.66 

دوالرا للربميل، وسجل مزيج مربان 

للربميـل،  دوالرا   61.48 االماراتـي 

وسـجل مزيـج سـهران الجزأيـري 

63.39 دوالرا للربميـل، فيما سـجل 

 63.83 النيجـريي  الخفيـف  بونـي 

دوالرا.

وكانـت اسـعار النفـط العامليـة قد 

ارتفعـت يف االونـة االخرية ليسـجل 

خام برنت 65.13 دوالرا، وخام غرب 

تكساس عىل 62.38 دوالرا.

بغداد/ الزوراء:

اتهـم رئيـس لجنـة الزراعـة واملياه 

امـس  الشـمري،  سـالم  واالهـوار، 

الحاليـة  الحكومـة  الثالثـاء، 

بـ“السكوت“ عىل عملية التتدير التي 

يتعرض لها قطاع الثروة الحيوانية يف 

العراق.

وقال الشـمري يف ترصيـح صحفي: 

إن ”قطاع الثـروة الحيوانية محارب 

من قبل الـوزارات املعنية، وخري دليل 

هنـاك الكثري مـن الرتاخيص يف زمن 

الوزير السابق صالح الحسني منحت 

ألشـخاص وهذا مؤرش لرضب املنتج 

املحيل“.

وأضاف أن ”الثروة الحيوانية تشـكل 

دافعـا أساسـيا للتنميـة املسـتدامة 

يف القطـاع الزراعـي فهـي تسـاهم 

يف تحقيـق األمـن الغذائـي والتغذية 

والتخفيف مـن وطأة الفقـر والنمو 

االقتصادي“.

”القطـاع  أن  إىل  الشـمري  وأشـار 

كبـري  وبشـكل  محـارب  الحيوانـي 

والحكومة تعلم ذلك جيدا لكنها تقف 

سـاكتة أمام هـذه العملية التدمريية 

لقطاع من املفروض أن ينافس النفط 

يف وارداته“.

االقتصـاد  لجنـة  عضـو  وكانـت 

نـدى شـاكر  النيابيـة،  واالسـتثمار 

جـودت، اعتربت، يف وقت سـابق، أن 

وزارة  يف  والتخطيـط  اإلدارة  سـوء 

الزراعة يهدد مـا تبقى من الزراعات 

أن  إىل  مشـرية  الحيوانيـة،  والثـروة 

وزاري  ترهـل  فيهـا  الزراعـة  وزارة 

يكلف الدولة مالين الدوالرات سنويا. 

بغداد/ الزوراء:

اكـد وزير التخطيط، خالـد بتال النجم، 

امـس الثالثـاء، ان الـوزارة تعمـل عىل 

استكمال جميع اآلليات إلنجاز مرشوع 

الرقم الوظيفي الخاص بموظفي الدولة 

العراقية.

وذكر املكتب االعالمـي لوزير التخطيط 

أن ”االخـري حـرض اجتماع لجنـة األمر 

الديواني ٥٥ التي يرتأسها رئيس الجهاز 

املركزي لإلحصـاء، وتضم يف عضويتها، 

واملاليـة  الداخليـة  وزارات  ممثـيل 

واالتصـاالت، وديـوان الرقابـة املاليـة، 

ومجلـس الخدمة االتحـادي، فضال عن 

مكتـب رئيس الـوزراء واألمانـة العامة 

ملجلس الوزراء، وتتوىل العمل عىل تطوير  

عملية إصدار الرقم الوظيفي“.

وقال  الوزير، بحسـب بيـان مكتبه: ان 

”العمل متواصل إلنشاء نظام للرواتب، 

مـن خـالل اسـتكمال قاعـدة البيانات 

كافـة،  الدولـة  ملوظفـي  البايومرتيـة 

وربط تمويل رواتب مؤسسـات الدولة، 

باملنصـة االلكرتونية، التي تضم بيانات 

املوظفني ومن ثم ربطها بوحدة اإلنفاق 

املعنية“. 

واشـار إىل ”وجود تعاون عايل املسـتوى 

مـن قبل جميع الـوزارات والجهات غري 

املرتبطة بوزارة واملحافظات، مع  الجهاز 

املركـزي لإلحصـاء وتزويـده  ببيانـات 

موظفيهـا“، مؤكدا ان ”وزارة الداخلية، 

سـتعمل عىل إصـدار البطاقـة الوطنية 

املوحدة للموظفني غري الحاصلني عليها، 

لالسـتفادة من بياناتهـا  البايومرتية يف 

تغذية نظام الرقم الوظيفي“. 

من جانب اخر، أعلنت وزارة التخطيط، 

امـس الثالثـاء، إرتفـاع أسـعار املـواد 

اإلنشـائية يف األسـواق املحليـة بسـبب 

ارتفاع أسعار الدوالر يف البالد.

وقال الجهـاز املركزي لإلحصـاء التابع 

”نتيجـة  انـه  لـه:  تقريـر  يف  للـوزارة 

ارتفاع سـعر رصف الدوالر يف االسـواق 

املحليـة ادى ذلك بدوره اىل رفع اسـعار 

املواد االنشـائية املحلية واملسـتوردة يف 

القطـاع الخـاص بنسـب متفاوتة عىل 

مسـتوى املحافظات كافة ما عدا اقليم 

كردسـتان“، مبينـا انه ”تمـت متابعة 

وتسـجيل 64 مادة بناء تم تسـجيلها يف 

األسواق املحلية“.

واضاف ان ”اهم املؤرشات للمواد االكثر 

اسـتخداما وتأثـريا يف األسـواق كانـت 

لثالثة مواد شـملت الطابوق واالسمنت 

وشـيش التسـليح“، مبينـا ان ”معـدل 

سـعر الطابـوق العـادي لشـهر كانون 

االول املـايض بلـغ 160 الـف دينار لكل 

1000 طابوقـة مسـجال ارتفاعـا بلـغ 

%14 عـن معـدل سـعر شـهر ترشين 

الثاني الـذي كان قد بلغ 140 الف دينار 

لـكل 1000 طابوقـة، فيمـا بلغ سـعر 

الطابوق الجمهوري لشهر كانون االول 

171 الـف دينـار لـكل 1000 طابوقـة، 

مسـجال ارتفاعا بنسـبة %6 عن معدل 

سعر شهر ترشين الثاني الذي بلغ 161 

الف دينار لكل 1000 طابوقة“.

األسـمنت  سـعر  ”معـدل  ان  واضـاف 

العادي لشـهر كانـون االول املايض بلغ 

102 والفي دينار للطن الواحد مسـجال 

ارتفاعـا بنسـبة %13 عن معدل سـعر 

شهر ترشين الثاني بسعر 90 الف دينار 

للطـن الواحـد، فيمـا بلغ معدل سـعر 

االسـمنت املقاوم لشـهر كانـون االول 

124 الـف دينـار للطن الواحد مسـجال 

ارتفاعـا بنسـبة %11 عن معدل سـعر 

شـهر ترشين الثانـي بسـعر 112 الف 

دينار للطن الواحد“.

واشـار اىل ان ”اسـعار الحديد {شـيش 

التسـليح} مـن املنشـأ األجنبي لشـهر 

كانـون االول بلغـت مليونـا و37 الـف 

دينـار للطن الواحـد، مسـجال ارتفاعا 

بنسـبة %33 عـن معـدل سـعر شـهر 

ترشيـن الثاني بسـعر 779 الـف دينار 

للطـن الواحـد ، فيمـا بلغ معدل سـعر 

الحديد {الشـيلمان} لشهر كانون االول 

22 الـف دينـار للمـرت الواحد مسـجال 

ارتفاعـا بنسـبة %47 عن معدل سـعر 

شـهر ترشيـن الثاني الذي بلـغ 15 الف 

دينار للمرت الواحد“.
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بغداد/ الزوراء:

اعلنـت اللجنة املاليـة النيابية، امس 

الثالثـاء، عن التوصل إىل اتفاق شـبه 

نهائي عىل موازنة 2021، باسـتثناء 

حسم حصة إقليم كوردستان.

حصلـت  بيـان  يف  اللجنـة  وقالـت 

”الـزوراء“ عىل نسـخة منـه: ”إنها 

مجلـس  رئاسـة  إىل  كتابـاً  أرسـلت 

النـواب يف الخامـس عرش من شـهر 

شـباط الجاري، ذكرت فيـه انها قد 

اكملت املسودة شبه النهائية ملرشوع 

الوحيـدة  2021، والنقطـة  موازنـة 

املعلقـة هو النص الخاص بالتزامات 

اقليـم كوردسـتان والـذي تـم ذكـر 

تفاصيلـه يف املـادة ١١ مـن مرشوع 

القانون“.

الكتـل  مـع  ”اجتمعنـا  وأضافـت 

السياسـية مـن مختلـف املكونـات 

لتقريـب وجهـات النظـر والخـروج 

بتوافق عىل مجمل النصوص الواردة 

يف تلك املسـودة ولكـن اىل الن ننتظر 

صيغـة نهائيـة لالتفاق حـول املادة 

املتعلقة باإلقليم“.

وتابعـت اللجنة ”مما تقـدم نطالب 

بـاالرساع  املعنيـة  الكتـل  جميـع 

بمناقشـاتها والتوصل التفاق بشأن 

التـي عرضـت  املسـودة  مـا ورد يف 

عليها“.

وأشـارت اىل انـه ”عـىل الرغـم مـن 

محاولة البعض خلط االوراق والتهجم 

عـىل اعضائهـا إال انهـا قـد بذلـت 

جهـودا كبرية لتضمني جميع حقوق 

املواطنـني موظفـني وغـري موظفني 

القطاعـات  جميـع  يف  والعاملـني 

ولجميع املكونـات يف مرشوع قانون 

املوازنة عىل مستوى رشائح بعينها او 

وزارات او محافظـات لضمان اقامة 

املشـاريع الخدميـة واالسـرتاتيجية 

ولتضمني حقوق العاملني يف القطاع 

العام والخاص“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنـك املركزي العراقي من العملة الصعبة، امس الثالثاء، 

بنسبة بلغت 36 يف املئة لتصل اىل 111 مليون دوالر.
وشـهد البنك املركزي العراقي خـالل مزاده لبيـع ورشاء العمالت االجنبية 
امـس ارتفاعـا يف مبيعاته بنسـبة 36.77 يف املئة لتصـل اىل 111 مليوناً و 
735 الف دوالر، غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس بلـغ 1460 ديناراً لكل 
دوالر، مقارنـة بيـوم االثنني، حيـث بلغت املبيعات فيهـا 81 مليوناً و 698 

ألف دوالر.
وذهبت املشـرتيات البالغـة 111 مليونا و 735 الـف دوالر لتعزيز االرصدة 
يف الخارج عىل شـكل حواالت واعتمـادات، فيما لم تقم املصارف بأي رشاء 
للـدوالر بشـكل نقدي.. وقام 19 مرصفـا بتلبية طلبـات تعزيز االرصدة يف 

الخارج.
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بغداد/ الزوراء:

كشفت وزارة الصناعة واملعادن، امس الثالثاء، 

عـن قرب تصديـر االملنيوم املصنـع يف رشكـة 

اور العامــة، لبعض الدول الشـقيقة، مؤكدة 

معاناتها من منافسة املنتجات الصينية لعدم 

تشديد الرقابة عىل املنافذ الحدودية.

وقـال مديـر عام رشكـة اور العامـة، حيـدر 

سـهـر الحسينـاوي، يف بيان تلقت ”الزوراء“ 

نسـخة منـه: ان ”رشكـة اور العامـة إحدى 

لديهـا  واملعـادن  الصناعـة  وزارة  رشكات 

إمكانيـات وطاقـات كبـرية إلنتـاج ُمنتجات 

واألحجـام  األشـكال  بُمختلـف  االملنيـوم 

والقياسـات“.

واضـاف الحسـينـاوي أن ”الرشكـة تمتلـك 

مصانع عديدة لألملنيـوم والتي تختص بإنتاج 

صفائح ومقاطع األملنيـوم بُمختلف األحجام 

والقياسات التي تخدم القطاع الخاص إضافة 

إىل إنتاج وصالت الربط لوزارة الكهرباء“.

ولفت اىل ان ”ُمنتجات الرشكة ُتعاني ُمنافسة 

املُنتجـات الصينيـة لعدم تشـديد الرقابة عىل 

املنافذ الحدودية وفحص املُنتجات املُسـتوردة 

ومعرفة مدى ُمطابقتها للُمواصفات املُعتمدة 

ُمقابـل خضوع ُمنتجـات الرشكة لفحوصات 

وُمطابقتهـا  النوعيـة  والسـيطرة  التقييـس 

للمواصفات القياسية“.

واشـار مديـر عـام رشكـة اور العامـة اىل ان 

”الرشكـة اسـتحصلت املوافقـات األصوليـة 

وإجـازة التصديـر تمهيـداً لتصديـر ُمنتجات 

توفـر  ظـل  يف  واألردن  سـوريا  اىل  األملنيـوم 

اإلمكانيات والطاقـات العالية التي تصل إىل ( 

٢٠ ) ألف طن / سـنوياً اىل جانب توفر خزين 

كاف من املواد األولية وامتالك الرشكة ملصاهر 

إلعادة تدوير سكراب األملنيوم فضالً عن إطالق 

الرشكة ُمبادرة لتجميع السكراب املُتوفـر“. 



بغداد / إعالم اللجنة األوملبية
 زار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب 
النائب عباس عليوي مقر اللجنة االوملبية الوطنية 

العراقية صباح امس.
واستقبل النائب رئيس اللجنة املؤقتة الدارة العمل 
عطوان   نعيم  اكرم  الدكتور  العراق  يف  االوملبي 

الحميداوي. 
النواب  مجلس  رئيس  تحيات  عليوي  ونقل 
واعضاء لجنة الشباب والرياضة  اىل اللجنة املؤقتة 
ومالكات اللجنة االوملبية  مؤكدا ان ميزانية اللجنة 
االوملبية ادرجت رسميا ضمن املوازنة املالية للبالد 
للعام الجاري وسيتم رصفها مع اقرارها واطالق 

املوازنة املالية.
واقع  اصبحت  امليزانية  ان  للقول  ومىض عليوي  
تفعيل  اىل  تحتاج  االوملبية  املؤسسة  لكن  حال 
املنظومة  هيكلة  وإعادة  واملايل  االداري  التنظيم 

الوظيفية لها.
مكتب  انبثاق  عىل  يعول  انه  عليوي  وأوضح 
هيبة  يحفظ  كي  ومنسجم  رصني  تنفيذي 
عقاراتها  وبعض  ممتلكاتها  ويستعيد  املؤسسة 

التي يمكن ان تؤمن مدخالت مالية محلية التثقل 
كاهل املوازنة العامة للدولة.

وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة بأن مجلس 
النواب ولجنة الشباب فيه يدعمان، وبقوة، عمل 
االجراءات  شفافية  عىل  ويؤكدان  املؤقتة  اللجنة 
بحيادية  والتعامل  الخطوات  جميع  واعالن 

ووضوح مع جميع املرشحني.
من جانبه اكد رئيس اللجنة املؤقتة الدارة العمل 
عطوان  نعيم  اكرم  الدكتور  العراق  يف  االوملبي 
امللف  يف  اللجنة  عمل  حياد  عىل  الحميداوي 
االوملبية  اللجنة  بقانون  وااللتزام  االنتخابي 

ونظامها الداخيل واشعارات االوملبية الدولية.
وبني عطوان ان اللجنة املؤقتة استمدت معايريها 
من القوانني النافذة وانها تنظر لجميع املرشحني 

عىل وفق أستحقاقاتهم املرشوعة.
االوملبية  للجنة  املتأزم  املايل  الوضع  ونقل عطوان 
من  حزمة  العراقية   الرياضة  تنتظر  وقت  يف 
املشاركات الخارجية وابرزها املشاركة يف اوملبياد 

طوكيو 
ويف الجانب االداري أكد عطوان انسيابية العمل يف 

اللجنة االوملبية لكنه اكد عجز خزانة املؤسسة يف 
الوقت الحايل.

الشباب  لجنة  رئيس  ابدى  اللقاء  ختام  ويف 

اللجنة  بعمل  تفاؤله  عليوي  عباس  والرياضة 
العمل  وادارة  االنتخابات  ملفي  عىل  املؤقتة 

االوملبي.

بغداد/ الزوراء
الهيأة  يف  الرتاخيص  إدارة  أوضحت 
دهوك  ملعب  اختيار  أسباب  التطبيعية 
أرضا لفريق أربيل ملبارياته يف دوري الكرة 

املمتاز من الجولة العرشين املقبلة. 
وقاَل مدير تراخيص األندية، ماجد املاجد: 
نادي  من  رسميا  كتاباً  تلقت  اللجنة  إن 
مبارياته  مكان  تغيري  فيه  يروم  أربيل 

أن  بسبب وجود صيانة عىل ملعبه، عىل 
إلقامة  البديل  هو  دهوك  ملعب  يكون 
املباريات، ويف ضوء ذلك تم تشكيل لجنة 
امللعب  من قسم تراخيص األندية لزيارة 
من  والتأكد  مرافقاته،  عىل  واإلطالع 
إجراءات األمن والسالمة حسب تعليمات 
عن  ردِه  معرض  ويف  اآلسيوي.  االتحاد 
دهوك  ملعب  أهلية  عدم  بشأن  سؤال 

كونه غري معتمٍد ضمن املالعب املرخصة، 
منحنا  اآلسيوي  االتحاد  ان  املاجد:  بنّي 
الدولية  املالعب  إلضافة  األخرض  الضوء 
ملباريات الدوري العراقي املمتاز  برسالته 
بعد   (  ٢٠٢٠/١١/١٨  ) بتاريخ  املوثقة 
طلبنا إضافة مالعب دولية جديدة، وعىل 
هذا األساس تمت املوافقة عىل طلب نادي 
التأكد بعد  امللعب، حيث تم  أربيل بتغيري 

الزيارة مللعب دهوك انه مستوٍف للرشوط 
عىل  ناهيك  املباريات،  الحتضان  وجاهز 
ان ملعب دهوك يعد من املالعب الدولية، 
وحسب  القانون،  ضمن  يأتي  واعتماده 
توصيات وضوابط االتحاد اآلسيوي التي 
الجديدة  املالعب  تكون  ان  عىل  تنص 
وإجراءات  لرشوط   ومستوفية  دولية 

األمن والسالمة. 

واختتَم قائال: إن الرتاخيص زارت مالعب 
بعض  عىل  مالحظاتها  وأبدت  بغداد، 
برضورة  األندية  إبالغ  وتم  التفاصيل، 
عىل  الرسعة،  وجه  عىل  النواقص  إكمال 
أن تتم زيارة بقية مالعب املحافظات يف 
القريب العاجل، وسنبدأ من ملعب زاخو 
وتدوين  جاهزيته  عىل  ميدانيا  لالطالع 

املالحظات.

بغداد/ الزوراء

الجوية فوزا  القوة  حقق فريق 

الكهرباء  مضيفه  عىل  مهما 

توقيع  حمل  رد  دون  بهدف 

القائد حمادي احمد يف الدقيقة 

عمر  من  واالربعني  الحادية 

املباراة التي اقيمت امس الثالثاء 

التاجي  نادي  ملعب  ضيفها  و 

منافسات  ضمن  الريايض 

الجولة االوىل من املرحلة الثانية 

املمتاز  العراقي  الكرة  لدوري 

القوة  حافظ  الفوز  وبهذا 

ترتيب  صدارة  عىل  الجوية 

فيما  نقطة   ٤٤ برصيد  الفرق 

الرابع  باملركز  الكهرباء  بقي 

عرش برصيد ٢٠ نقطة.

فريق  فقد  ثانية  مباراة  ويف 

بعدما  ثمينني  نقطتني  الكرخ 

ضيفه  مع  ارضه  عىل  تعادل 

دهوك  محافظة  من  القادم 

منهما  لكل  بهدف  زاخو  فريق 

االوىل  الجولة  منافسات  ضمن 

الثانية  املرحلة  منافسات  من 

وتقدم  املمتاز،  الكرة  لدوري 

الضيوف اوال عن طريق املهاجم 

الحادية  الدقيقة  يف  احمد  زياد 

والعرشين وعادل للكرخ الالعب 

الدقيقة  يف  الكريم  عبد  حسن 

وبهذا  والسبعني،  الحادية 

اىل  رصيده  زاخو  رفع  التعادل 

املركز  يف  وضعته  نقطة  ثالثني 

السادس بسلم الرتتيب واصبح 

وعرشين  ثالثة  الكرخ  رصيد 

ويف  العارش،  املركز  يف  نقطة 

فريق  اقتنص  اخرى  مباراة 

من  ثمينة  نقطة  السماوة 

الوسط  نفط  فريق  ضيفه 

تقاسم  عىل  اجربه  عندما 

انتهى سلبيا  الذي  اللقاء  نقاط 

عىل  واقيم  اهداف   دون  من 

السماوة وشهد طرد العب فريق 

الوقت  يف  وحيد  عيل  السماوة 

النتيجة  وبهذه  الضائع،  بدل 

اىل  الوسط  نفط  فريق  وصل 

النقطة اثنتني وثالثني يف املركز 

السماوة  رصيد  وارتفع  الرابع 

اىل ثمانية عرشة نقطة يف املركز 

املواجهة  ويف  عرش،  السابع 

الرابعة تعادل فريق الصناعات 

النفط  ضيفه  مع  الكهربائية 

املواجهة  يف  اهداف  دون  من 

الصناعة  ملعب  احتضنها  التي 

ذاتها،  الجولة  مباريات  ضمن 

عقب  النفط  رصيد  واصبح 

وعرشين  تسع  املباراة  هذه 

نقطة يف املركز السابع وارتفع 

الكهربائية  الصناعات  رصيد 

املركز  يف  نقطة  عرشة  ست  اىل 

العرشين واالخري.

وحقق فريق القاسم فوزا مثريا 

عىل مضيفه فريق نفط ميسان 

عندما تفوق عليه بهدف نظيف 

حمل امضاء الالعب اثري صالح 

وبهذا  الضائع،  بدل  الوقت  يف 

اىل  رصيده  القاسم  رفع  الفوز 

عرشين نقطة يف املركز الخامس 

نفط  رصيد  بقي  فيما  عرش 

الثامنة  النقطة  عند  ميسان 

والعرشين باملركز الثامن.

بغداد/ قيص حسن
درجال  عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  أشاد 
بن  خليفة  بن  عيل  للشيخ  الكبرية  بالجهود 
أحمد آل خليفة يف قيادة عمل اإلتحاد البحريني 
مختلف  مع  العالقات  وتعزيز  القدم،  لكرة 
االتحادات.جاء ذلك خالل زيارة الوزير درجال 
إىل مقر االتحاد البحريني بكرة القدم، بحضور 
لدى  العراق  جمهورية  سفارة  بأعمال  القائم 
مملكة البحرين الدكتور محمد عدنان، إذ إطلع 

الخارجية  اإلدارية واملالعب  املباني  الوزير عىل 
واملنشآت واملرافق الحيوية املوجودة يف االتحاد 
التي  الدعم  ومشاريع  القدم،  لكرة  البحريني 
واآلسيوي  الدويل  االتحادين  من  عليها  َتَحَصل 
لكرة القدم، كما إطلع عىل تحضريات املنتخب 
األوملبي البحريني لكرة القدم يف تجمعه الداخيل، 
املحلية. األندية  من  عدٍد  تدريبات  عن  فضالً 
العالقات  إىل  الشيخ عيل بن خليفة  فيما أشار 
الشقيقني  البلدين  تربط  التي  واملميزة  الطيبة 

يف مختلف املجاالت، بما فيها الجانبني الشبابي 
والريايض.وبحث الجانبان سبل تطوير وتعزيز 
كرة  مجال  يف  البلدين  بني  املشرتك   التعاون 
القدم، واإلستفادة من التجارب الناجحة يف كال 
االتحادين.وقدم رئيس اإلتحاد البحريني لكرة 
القدم، هديًة تذكارية لوزير الشباب والرياضة 
العراقي، وهي عبارة عن لوحة فنية له عندما 
والتي  العراقي،  املنتخب  صفوف  يف  العًبا  كان 
رسمت عىل يد الفنان البحريني عبدالله سيف.

بغداد/ محمد حمدي
أكد رئيس اإلتحاد العراقي املركزي لكرة السلة حسني العميدي ، أن الدعوة 
البحرينية  العاصمة  الشباب والرياضة عدنان درجال يف  التي وجهها وزير 
كبرية  أهمية  عىل  انطوت  اآلسيوية  السلة  بكرة  معنية  لشخصيات  املنامة 
لخدمة كرة السلة العراقية .مضيفاً أن الحضور تمثل باالمني العام لإلتحاد 
االسيوي وممثل اإلتحاد الدويل هاكوب غاجريان ورئيس اإلتحاد البحريني 
لكرة السلة وليد العلوي  و القائم بأعمال السفارة العراقية يف البحرين وعدد 
من الخرباء واملعنيني بلعبة كرة السلة ، وشهدت الجلسة طروحات مهمة 
عامة  بصورة  العراقية  الرياضة  ملستقبل  درجال  الوزير  خاللها  إستعرض 
والسلة بوجه خاص،  منوهاً أنه يرغب بسماع أفكار جديدة وطروحات تسهم 
يف تطوير اللعبة بآلية مدروسة .  ولفت إىل أن اللقاء شهد توافًقا مع أمني 
عام اإلتحاد اآلسيوي بشأن إقامة بطولة دولية بكرة السلة يف بغداد، وبناء 
قاعدة حديثة للعبة من خالل جلب مدربني أجانب وعمل مدارس وأكاديميات 
تبني كرة سلة صحيحة للمستقبل . وتطرق الوزير درجال بصورة تفصيلية  
إىل عمل وزارة الشباب يف الوقت الحارض والنهضة العمرانية يف البنى التحتية 
الرياضية، ال سيما قاعة بغداد ارينا املغلقة سعة ٧٠٠٠ متفرج، ومتابعتها 
للبطوالت  لتكون قاعة مستقبلية متكاملة  إنجازها  أجل  بشكل يومي من 
الدولية،  وتعهد بإنجازها يف الربع األخري من العام الحايل .  من جهته زود 
غاجريان درجال بمالحظات مهمة تتعلق بادارة القاعات الرياضية وتنظيم 

البطوالت  وإمكانية إقامة ورش ودورات تدريبية.
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بغداد/ متابعة الزوراء
ودع منتخب العراق بكرة السلة تصفيات املجموعة الرابعة االسيوية املؤهلة للنهائيات بخسارة من املنتخب 

البحريني ٨٠ – ٧٧، والجارية يف املنامة.
وكان الربـع االول مـن املباراة عراقياً ٢٢- ١٦، والثاني كان التقدم للعـراق ايضا ٣٦ – ٣١، لكن الربع الثالث 
شـهدا انقالبـا بالنتيجة لينتهي بحرينـي ٥٧ – ٤٩، اما الربع الرابع واالخري ونهايـة املباراة فكانت بحرينية 

.٨٠ – ٧٧
وبنهايـة التصفيات تأهل املنتخب اللبناني عن املجموعـة الرابعة يف الصدارة يليه البحريني، ومن ثم الهندي 

كأفضل ثالث، فيما ودع املنتخب العراقي التصفيات رابعا عىل املجموعة.
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أصل  العنوان هو .. وداعا  ايها الحارس الشـجاع  الرقيق..ولكن 

من أجل االختصـار كان البد من التضحية بإحدى املفردتني..أما 

الشجاع وأما الرقيق..وألن البد لكل حارس إن يكون شجاعا واال 

عليـه إن يبحث عن مهنة أخـرى فقد حذفناهـا وابقينا الرقيق 

صفة تزداد تأثريا وجماال حني تقرتن بالشجاعة..

ذلـك هـو احمـد عبـود فدعوس  حـارس املرمـى  الـذي اختار 

االنطواء يف الذاكرة الشـعبية بعد اعتزال مبكـر بل لنقل اختيار 

مبكـر بالهروب من األضـواء واالكتفـاء بدثار الرضـا والهدوء 

مربيـا تربويـا بـني طالبـه الذين ربمـا تحدث معهـم يف لحظة 

استذكار عن صوالته يف الدفاع عن  عرين مركز شباب اإلسكان 

يف منتصـف سـبعينيات القرن املايض يوم كان العمالق حسـني 

سـعيد شـابا يتطلع لقطف نجمة تقله إىل سماء الشهرة ومعه 

مهـدي عبدالصاحب وغريهما من الشـباب الذين سـلموا زمام 

مستقبلهم للمدرب الشاب عمرا الكبري فكرا زيا إسحق.. انطلق 

بعض شباب ذلك الفريق صوب سماء النجومية واختار بعضهم 

اآلخر العودة إىل واحات الفرق الشـعبية حيث الجمهور املحدود 

عـددا املتدفق حيوية يحيط بها نجومـه الذين يحتضنهم ألنهم 

خصوه بمهاراتهم وحبهم وأن كان ذلك عىل حساب مستقبلهم 

فهـم من حيث املبدأ يمتلكون كل ما يؤهلهم لالرتقاء إىل سـماء 

النجومية ولكن عشقهم  لرتاب املالعب الشعبية يشدهم إىل تلك 

املالعـب  ومن ثم االختباء وراء سـتار الذكريـات كما هم أبطال 

الحكايات الشعبية .

لقد غادرنا إىل دار الخلود أحمد عبود فدعوس الحارس الشـجاع 

الرقيق..الذي كان مرنـا واثقا مقداما ال يهاب صولة أي مهاجم 

يوم كان يف مركز شـباب اإلسكان ويوم تحول إىل فريق الرسالة 

يف الوشـاش الحي الشـعبي الـذي انجب الكثري مـن نجوم فرق 

املؤسسات وبعدها فرق األندية.. احمد فدعوس بهذا اإلسم املميز 

اشتهر لشجاعته ورقته..فقد كان ينفجر باكيا مرارا اذ ما اقتنع 

أن شـباكه اهتزت بسبب خطأ منه وكم كانت مواساته من قبل 

زمالئه والقريبني منه من الجمهور الزاحف حتى تخوم الشـباك 

تثـري يف النفـوس موجـات محبة تتهـادى عىل وقع نغـم الروح 

الرياضية..ومـا أن يسـتأنف اللعـب حتى يعود األسـد إىل عرينه 

واثقا إن الخطأ لن يتكرر وكذلك هي ثقة زمالئه وجمهوره..

رحم الله تعاىل النجم يف ذاكرة املالعب الشـعبية الحارس الرقيق 

أحمد عبـود فدعوس الذي ابتـاله الباري عزوجل مـرات ومرات 

ونحسبه أنه بخلقه الكريم ونفسه املطمئنة قد نجح عبدا صابرا 

نسأل الله تعاىل أن يرزقه الجنة.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
نـال الزميل عبـد الحكيـم مصطفى رسـول عضو 
الهيئـة العامة فـــي االتحاد العراقـي للصحافة 
الرياضية، شـهادة الدكتـوراه يف الرتبية الرياضية 
وذلك عن اطروحته املوسـومة  (تفويض السلطة 
ودوره يف تطويـر االداء االداري لالنديـة الرياضيـة 
بإقليم كردسـتان العراق)، خالص االمنيـات بالتوفيق 

لزميلنا العزيز يف خطواته املقبلة. 
 *************

جهـود كبرية وعمـل احرتايف مميـز يقدمه املكتب 
االعالمي لنـادي امانة بغداد بقيادة الزميل عدي 
صبـار من خـالل رفد وسـائل االعـالم املقروءة 
واملكتوبـة بأخـر االخبار التي تخص نشـاطات 

نادي العاصمة فضال عـن توفري املادة الفيديوية 
والصوريـة الخاصـة بالفريق االول الذي ينشـط يف 
دوري الكرة املمتاز، فضال عن فرق النادي املختلفة.

 ***************
احتفل الزميل احمد سعيد عضو فريق عمل برنامج 
(هاتريـك) الذي يبث من عىل شاشـة قناة (يو تي 
يف) بعيـد ميـالده.. ... نتمنى العمـر املديد والتألق 

والنجاح لسعيد يف حياته ومشواره املهني.



مني لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب 
بالخسـارة الثالثـة توالياً بسـقوطه 
أمـام ضيفه واشـنطن ويـزاردز بعد 
التمديـد 124 - 127، فيما حقق يوتا 
جاز املتصدر رقماً قياسياً يف الرميات 
الثالثية يف تاريخ النادي ممطراً سـلة 
شـارلوت هورنتـس بـ28 تسـديدة 
ليفـوز 132 - 110 ضمن دوري كرة 
السـلة األمريكي للمحرتفـني. ورغم 
تسـجيل ليربون جيمـس 31 نقطة، 
9 متابعات و13 تمريرة حاسـمة، إال 
أن ذلك لم يكـن كافياً لتجنيب ليكرز 
الخسارة العارشة هذا املوسم مقابل 
22 فـوًزا يف املركز الثالـث يف الغربية.
وكان بـراديل بيل وراسـل وسـتربوك 
األفضل من جانب الضيوف عىل ملعب 
”سـتايبلس سنرت“ حيث سجل األول 
33 نقطة مع 7 متابعات و6 تمريرات 
حاسمة مقابل 32 نقطة،14 متابعة 
و9 تمريرات حاسمة للثاني ليقودان 
ويزاردز إىل الفوز الخامس توالياً. ولن 
تكون األمور أسـهل عىل ليكرز الذي 
يسـتمر غياب نجمه أنتوني ديفيس 
عـن صفوفه، إذ يحل تاليـاً عىل جاز 
الـدوري والغربيـة األربعاء. متصدر 
وقاد دونوفان ميتشـل جاز إىل فوزه 
الــ25 هذا املوسـم مقابـل 6 هزائم 
بتسـجيله 23 نقطة أضـاف اليها 8 
تمريرات حاسمة. كما سجل كل من 
األسرتايل جو اينغليس وجورج نيانغ 
والفيليبيني-االمريكـي  نقطـة   21
جـوردان كالركسـون 20 نقطة بعد 
دخولهـم من دكة البدالء ليسـاهموا 
يف قيـادة يوتا جـاز اىل الفوز ال21 يف 
آخـر 23 مبـاراة. أحرز كالرسـكون 
خمـس ثالثيـات، أربـع ملايـك كونيل 
الذي أنهى اللقاء مع 15 نقطة، ثالث 
مليتشل ليساهموا يف تسجيل جاز 28 

رمية من خلف القوس يف رقم قيايس 
للنادي. وشـهدت املباراة بلوغ سبعة 
العبني من جاز عتبة العرش نقاط عىل 
األقل.أما مـن جانـب هورنتس كان 
غوردان هايوارد والناشئ الميلو بول 
األفضـل مـع 21 نقطة لـكل منهما، 
إال أن األول خـرج من امللعب يف الربع 
الرابـع إلصابة يف يـده ليمنى الفريق 
بنكسـة يف أوىل مبارياتـه مـن أصـل 
سـت خارج قواعده. وبقي هورنتس 
يف مطاردة يوتا قبل أن يمسـك األخري 
بزمـام األمـور يف الربـع الرابـع. يف 
تكسـاس، سـجل تيم هـاردواي 29 
نقطة مـن دكة البدالء والسـلوفيني 
لوكا دونتشـيتش 21 نقطة ليقودان 
داالس مافريكس الذي قدم أحد أفضل 
مبارياته عىل الصعيد الدفاعي للفوز 
102 - 92 عـىل ممفيـس غريزليـز. 
وخاض مافريكس مباراته األوىل بعد 
غيابـه لثمانيـة أيام عن املنافسـات 
شـباط/فرباير،   14 منـذ  وتحديـًدا 
بسـبب العاصفـة الثلجيـة املدمـرة 
التـي رضبت داالس ما أدى إىل تأجيل 
مباراتـني للفريق. كما اسـهم جايلن 
برونسـون بــ19 نقطة مـن مقاعد 
”أمرييـكان  االحتيـاط عـىل ملعـب 
إيرالينز سـنرت“ أضـاف اليها جوش 
ريشاردسـون 17 ليحقق مافريكس 
فوزه الخامس يف آخر ست مباريات. 
وصنع مافريكس فارق عرش نقاط يف 
القسم األول من الربع االفتتاحي ولم 
ينظـر وراءه. فيمـا كان جا مورانت 
األفضـل من جانـب الضيوف مع 22 
نقطة و9 تمريرات حاسـمة لم تكن 
كافية لتجنيب غريزليز ثاني خسارة 
توالًيا وثاني أسوأ سجل تهديفي هذا 
املوسم (90 يف الخسارة امام كليفالند 
كافاليريز الشهر الفائت). كما حقق 

مـن جانـب غريزليز ديسـمون باين 
12 نقطـة، و11 لـكل مـن الكندي-

االمريكي برانـدون كالرك والليتواني 
جونـاس فاالنسـيوناس الذي أضاف 

15 متابعة.
يف فينيكس، سـّجل ديفـن بوكر 34 

نقطـة ليقـود صنز لفـوزه الثاني 
الــ14  مبارياتـه  يف  عـرش 

أسـقط  عندمـا  األخـرية 
ضيفـه بورتالند ترايل 

 -  132 باليـزرز 
أضـاف   .100

دي أندري 
يتون  أ

 1 9

نقطـة 
ليساهم يف سيطرة صنز 

عـىل خصمـه السـيما يف الشـوط 
الثانـي حيث سـجل الفريق 
37 نقطـة يف الربـع الثالـث 

مقابل 17 فقط لباليزرز. 
ويحتل صنـز املركز الرابع يف 
الغربية مع 20 فـوًزا مقابل 
داميـان  وكان  هزائـم.   10
ليـالرد األفضـل مـن جانب 

نقطـة   24 مـع  الخـارس 
حاسـمة،  تمريـرات  و7 

سـقط  فريقـه  أن  إال 
توالًيا  الثانيـة  للمباراة 
بعد سلسـلة من ستة 
كانـت  انتصـارات 

األفضـل له هذا املوسـم.
وكان ليالرد أحدث ضجة 
قبل سـاعات من املباراة 
إدارة  عـىل  بتهجمـه 
تمربوولفـز  مينيسـوتا 
لتعيينهـا كريس فينش 
للنـادي  جديـًدا  مدرًبـا 
رايـن  للمقـال  خلًفـا 

سـوندرز، بدالً من ديفيد 
األخري  فانرتبول مسـاعد 

سـبعة  أمـىض  والـذي 
مواسم مساعًدا يف باليزرز.

كمـا سـاهم ناسـري ليتـل 
بـ18 نقطة لباليـزرز مقابل 

11 لغاري ترنت و10 لكارميلو 

أنتونـي. كما سـاهم اينيس كانرت 
بــ15 متابعة لبورتالنـد علًما أن 
الفريق سّجل 12 رمية ثالثية من 

39 محاولة.

قال رحيم سرتلينج العب مانشسرت سيتي، 
لكرة  املمتاز  اإلنجليزي  الدوري  متصدر 
القدم، إن مدربه بيب جوارديوال غرس عقلية 
يرتك  ال  أنه  مضيفا  التشكيلة  يف  االنتصارات 
الالعبني يعيشون عىل أمجادهم السابقة. وقاد 
جوارديوال سيتي للفوز بلقب الدوري مرتني منذ 
اللقب  لحصد  طريقه  يف  ويبدو   2016 يف  قدومه 
وقال  نقاط.  عرش  بفارق  يتصدر  حيث  الثالث 
ردا عىل سؤال  اإلنرتنت  سرتلينج ملوقع سيتي عىل 
األمر  ”يتعلق  اإلسباني:  املدرب  تأثري  حول 
بعقلية االنتصارات. هذا أكثر يشء تعلمته 

منه، وأال تكون سعيدا بما حققته. استمر يف القتال والتحسن 
وحاول الفوز باملزيد واملزيد“. وفاز سيتي يف آخر 18 مباراة يف 
كل املسابقات لكن سرتلينج قال إن الفريق ال يجب أن يشعر 
بالرضا عن النفس. وأضاف: ”لن نشعر بالرضا عن أنفسنا 
ونحن ندرك أن املوسم ال يزال طويال. سنحافظ عىل تركيزنا 
ذلك  وبعد  األسبوع،  هذا  أوروبا  أبطال  دوري  يف  وسنلعب 
نتحكم  ”نحن  وتابع:  املمتاز“.  الدوري  يف  مباراة  سنخوض 
بروسيا مونشنجالدباخ يف  يف مصرينا“. وسيلعب سيتي مع 
اليوم  بودابست  يف  األبطال  بدوري  عرش  الستة  دور  ذهاب 
األربعاء قبل أن يستضيف وست هام يونايتد يف الدوري املمتاز 

يوم السبت املقبل. 

نجـح إشـبيلية يف اقتناص 
نقـاط ثمينة مـن مضيفه 
الفـوز  عقـب  أوساسـونا 
األسـبوع  يف   0  -  2 عليـه 
مـن  والعرشيـن  الرابـع 
الدوري اإلسباني  مسابقة 

لكرة القدم.
وافتتـح الربازييل دييغو 

كارلوس التسجيل 19 قبل أن يضيف 
الهولندي دي يونغ هدف تأمني الفوز 
مع بداية الشـوط الثانـي 49. ورفع 
إشبيلية رصيده إىل 48 نقطة يف املركز 
الثالـث متقدمـاً بفـارق نقطـة عن 
برشـلونة الـذي أصبح رابعـاً وقلّص 
الفارق مع ريال مدريد الوصيف إىل 4 
نقاط علمـاً أّن الفريق األندليس لعب 

مباراة أقل.
وواصل املغربي ياسـني بونو حارس 
إشـبيلية حفاظه عىل نظافة شباكه 
للمبـاراة الخامسـة تواليـاً يف الليغـا 
كما أّنه تصدى آلخر 14 تسـديدة عىل 
مرماه. وهـذا الفوز السـادس توالياً 
إلشـبيلية يف الدوري اإلسباني، مؤكداً 

تطوره الالفت تحت إدارة لوبيتيغي.
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سـخَر موناكو من برشـلونة، بعد فوز أبناء اإلمارة الفرنسـية (2 
- 0)، عـىل باريـس سـان جريمان، عـىل ملعب حديقـة األمراء يف 
منافسات الجولة 26 من الدوري الفرنيس. ويستعد برشلونة ملهمة 
صعبة أمام باريس سـان جريمان، داخل حديقـة األمراء، يف إياب 
دور الــ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما خرست كتيبة البارسـا 
ذهاًبا عىل كامب نو .(4 - 1) وعقب مباراة الدوري الفرنيس، سخر 
الحسـاب الرسـمي لنادي موناكو عرب موقع التواصل االجتماعي 
”تويرت“، من برشـلونة مغـرًدا: ”فزنا عىل باريس سـان جريمان 
ذهاًبا وإياًبا.. برشـلونة، إذا كنتم بحاجة إىل النصيحة فراسلونا“. 
يشـار إىل أن موناكـو عىل باريـس يف لقاء الذهـاب بملعب لويس 

الثاني بالجولة الـ11، بنتيجة .(3 - 2) 

بعث الفرنيس زين الدين زيدان، املدير الفني لريال مدريد، برسالة 
مؤخرا إىل مواطنه كيليان مبابي، نجم باريس سان جريمان.

وكان مبابي سجل 3 أهداف خالل فوز سان جريمان عىل برشلونة 
بنتيجة 4 - 1، يف ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لربنامج ”الشرينجيتو“ اإلسباني، فإن زيدان بعث برسالة 
إىل مبابـي عقب مباراة برشـلونة يطلب منه االسـتمرار عىل هذا 
املسـتوى. وربطت العديد من التقارير مبابـي باالنتقال إىل ريال 
مدريد يف الصيف املقبل، خاصة إذا استمر زيدان عىل رأس الجهاز 
الفني للمرينجي. وينتهي عقد مبابي مع باريس يف صيف 2022، 

ويرفض الالعب كل محاوالت النادي الفرنيس للتجديد.

انتزع كريستال باالس الفوز 2 - 1 من أرض مستضيفه برايتون 
يف املرحلـة 25 مـن الـدوري اإلنكليـزي املمتـاز. وسـجل للفائز 
الفرنيس جـان فيليب ماتيتا 28، والبلجيكي كريسـتيان بنتيكي 
5+90، فيمـا وقع عـىل هدف الخـارس الوحيد الهولنـدي جويل 
فالتمـان 55. وصار رصيد كريسـتال بـاالس 32 نقطة يف املركز 
الثالـث عرش، فيما توقف رصيد برايتون عند النقطة 26 يف املركز 

السادس عرش.

قاد األسطورة كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس 
لتخطـي ضيفه كروتونـي 3 - 0 يف ختام املرحلة 23 

من الدوري اإليطايل لكرة القدم.
الربتغايل الفذ سـجل ثنائية بالرأس يف الشـوط األول 
38، 1+45. ويف الشـوط الثانـي أضـاف األمريكـي 

وستون مكيني الثالث 66.
وصـار رصيد السـيدة العجـوز 45 نقطـة يف املركز 
الثالـث، بينما تجمد رصيد كروتوني عند النقطة 12 

يف املركز العرشين واألخري.
وهـذه املرة األوىل التي يسـجل فيهـا رونالدو ثنائية 

بالرأس يف الدوري اإليطايل.
وكروتوني هو الفريق رقم 78 الذي يسجل يف مرماه 
كريسـتيانو يف الدوريـات الخمـس الكـربى، فقـط 
إبراهيموفيتـش (79) سـجل ضد املزيـد من الفرق 

منذ عام 2000.
ورفـع رونالدو رصيـده إىل 18 هدفـاً يف الدوري هذا 
املوسـم فانتزع صدارة الئحة الهدافني بفارق هدف 
واحد من مهاجم إنرت ميالن الدويل البلجيكي روميلو 

لوكاكو.
وهو الهـدف الـ25 لرونالدو يف 28 مباراة يف مختلف 

املسابقات هذا املوسم.
وهـو الفـوز األول ليوفنتـوس يف مبارياتـه األربـع 
االخـرية حيث تعـادل مع ضيفه إنرت ميـالن 0-0 يف 
إياب نصف نهائي مسـابقة الـكأس املحلية، وخرس 
أمـام مضيفه نابـويل 1-0 يف الـدوري املحيل، وأمام 
مضيفـه بورتو الربتغـايل 2 - 1يف ذهاب ثمن نهائي 

مسابقة دوري أبطال أوروبا.

يخـوض يوفنتـوس مباراتـني سـهلتني نسـبياً يف 
املرحلتـني املقبلتني ضد مضيفه هيـالس فريونا ثم 
ضيفـه سبيتسـيا قبـل ان يحل ضيفا عىل التسـيو 
السـادس يف قمة املرحلة السادسة والعرشين، ومن 

بعدها يستضيف بورتو.
وخـاض يوفنتـوس املبـاراة يف غياب قطبـي دفاعه 
ليوناردو بونوتيش وجورجيـو كييليني والكولومبي 
خوان كـوادرادو وصانـع العابه االرجنتينـي باولو 
ديباال بسـبب االصابـة، وأرشك مدربـه أندريا بريلو 
الحـارس املخرضم جانلويجي بوفون أساسـيا عىل 

حساب البولندي فويتشخ تشيشني.
ووجـد يوفنتـوس صعوبة يف فـك التكتـل الدفاعي 
لضيفـه صاحب املركـز األخري، فنـدرت فرصه عىل 
الرغم من سـيطرته امليدانية وكانـت أبرزها تمريرة 
عرضيـة مـن فيديريكو كييـزا أمام املرمـى تابعها 
رونالـدو بيـرساه من مسـافة قريبة بجـوار القائم 
األيمن . (27) وكاد املدافـع الدويل الهولندي ماتيس 
دي ليخت يفعلها بتسـديدة ”عىل الطاير“ من داخل 

املنطقة مرت بجوار القائم األيرس .(32) 
وحرمـت العارضة الويلـزي أرون راميس من افتتاح 

التسـجيل عندما ردت كرته الرأسـية بمساعدة من 
الحـارس أليكس كـورداز قبل أن يشـتتها الدفاع اىل 

ركنية لم تثمر .(37) 
ونجـح رونالدو يف منـح التقـدم ليوفنتوس برضبة 
رأسـية اثـر تمريـرة عرضية مـن الربازيـيل اليكس 
ساندرو تابعها من مسافة قريبة عىل يمني الحارس 

كورداز .(38) 
وأضـاف رونالدو الهدف الثاني من هجمة منسـقة 
حرمـه الحـارس كـورداز يف الوهلـة االوىل مـن هز 
شـباكه عندما تصدى لتسـديدته القوية بيمناه من 
خارج املنطقة قبل أن تتهيأ امام راميس الذي رفعها 
داخـل املنطقـة فطار لهـا الـدويل الربتغايل برأسـه 

وأسكنها عىل يسار الحارس .(45+1) 
وكان رونالـدو قريبـا مـن الهاتريـك عندمـا تلقى 
كرة عـىل طبق من ذهب من فيديريكـو كييزا داخل 
املنطقة فسددها بيمناه بجوار املرمى املرشع أمامه 
.(3+90) وعـزز ماكينـي تقدم يوفنتـوس بالهدف 
الثالث عندما استغل كرة رأسية لدي ليخت ارتطمت 
باحد املدافعني اثر ركلة ركنية فسـددها من مسافة 

قريبة قوية داخل املرمى .(66)
وهـو الهدف الرابـع ملاكيني يف الدوري منـذ انتقاله 
الصيـف املـايض اىل صفـوف يوفنتـوس قادمـا من 
شـالكه عـىل سـبيل االعـارة، فبـات أفضـل هداف 
أمريكـي يف تاريـخ الكالشـيو متفوقاً بفـارق هدف 
واحد عىل مواطنه مايكل براديل الذي سجل هدفاً مع 
كييفـو فريونا وهدفني مع روما خالل فرتة احرتافه 

يف ايطاليا يف الفرتة بني 2011 و2014.

بيـريو  جـان  املـدرب  بـات 
غاسـبرييني العالمـة الفارقة يف 
أتاالنتـا، إذ نجـح الفريـق تحت 
عمالقـة  مقارعـة  يف  قيادتـه 
أوروبـا يف دوري األبطال بفضل 

أسلوب لعبه.
الفريق أهـّم من نجومـه. بهذه 
السياسـة، سـار مـدرب أتاالنتا 
اإليطايل جان بيريو غاسـبرييني 
مفّضـال االسـتغناء عـن نجمه 
األرجنتينـي بابـو غوميس بدال 
مـن التخيل عـن أفـكار أوصلته 
ملواجهـة ريال مدريد اإلسـباني 
العمـالق، يف ذهاب ثمـن نهائي 
دوري أبطال أوروبا يف كرة القدم 

اليوم األربعاء.
عميد املدّربني املستمّرين يف دوري 
األبطال (63 عاما)، بدأ مسريته 
التدريبية مع شبان يوفنتوس يف 
عام 1994، عندما كان الفرنيس 
زيـن الديـن زيدان، مـدّرب ريال 
الحايل، يخوض مباراته األوىل مع 

منتخب فرنسا.
بعد أياكس أمسـرتدام الهولندي 

وألقابـه األوروبيـة األربعـة ثـم 
املتّوج سـت  اإلنكليزي  ليفربول 
مـرات، جـاء الدور عـىل الفريق 
امللكي حامـل الرقم القيايس مع 
القاريـة  املسـابقة  يف  لقبـا   13
برغامـو  إىل  للقـدوم  األوىل، 

ومواجهة الفريق األزرق.
أوروبا عّززت  مواجهة عمالقـة 
مكانة فريق ”محيل“ ليصبح بني 

األخطـر يف القارة العجـوز، بعد 
حلوله ثـالث مرات بـني األربعة 
األوائل يف ”سـريي أ“ يف املواسـم 

األربعة األخرية.
اكتشـفت أوروبـا أيضـا الفريق 
الصاعـد من مشـاركته األوىل يف 
دوري األبطـال، فخرس بصعوبة 
بالغـة يف األنفاس األخـرية أمام 
باريس سـان جريمـان الفرنيس 

يف ربع النهائي، وذلك إثر تخطيه 
فالنسـيا اإلسباني بسهولة (4 - 

1 و4 - 3).
اللومبـادري يف  الفريـق  تواجـد 
األدوار اإلقصائية لم يعد مفاجئا، 
بعد عودته مـن انتصارات الفتة 
خـارج أرضه أمـام ليفربول (2 
-صفر) ثم أياكس (1 -صفر) يف 

دور املجموعات.
يـدرك أتاالنتـا أنـه غري مرشـح 
لتخطـي ريـال ونجومـه، لكـن 
خصوصـا  نقـص،  عقـدة  دون 
يف ظل هشاشـة دفـاع امللكي يف 
دور املجموعـات أمام شـاختار 
 2-3) األوكرانـي  دانيتسـك 

وصفر- 2).
يف  املتواجـد  غاسـبرييني  قـال 
منصبـه منـذ 2016 وقبلها مع 
كروتوني وجنوى وانرت وبالريمو 
”سُتحسم املواجهة يف مباراتني، 
يف  مواجهـة  نخـوض  أن  نأمـل 
فرصـة  لدينـا  وتكـون  مدريـد 

املقارعة“.
ألهم غاسبرييني النسخة الحالية 

مـن أتاالنتـا، فمـن دون نجـوم 
المعني، سـحر الجميع بأسلوب 
تمريراتـه الرسيعة واالنطالقات 

الخاطفة عىل مرمى الخصم.
صاحب الشعر األبيض واملعرتض 
التحكيـم  قـرارات  عـىل  غالبـا 
(طرد األسـبوع املايض يف مباراة 
نابويل)، أصبـح مع مرور الوقت 

العالمة الفارقة يف أتاالنتا.
حتى أليخاندرو ”بابو“ غوميس، 
معشـوق الجماهـري يف برغامو، 
دفـع ثمـن معارضته خيـارات 
املـدرب التكتيكية. اسـتبعد أوال 
قبـل أن يطلب منـه ايجاد فريق 
جديد، وهـذا ما فعله باالنضمام 
اىل إشـبيلية اإلسـباني يف كانون 

الثاني/يناير املايض.
قال غاسبرييني الذي منح يف ذلك 
الوقـت مفاتيـح صناعـة اللعب 
للشاب ماتيو بيّسينا (23 عاما): 
”كان غوميـس ا لالعـب األكثـر 
أهميـة لنا يف السـنوات الخمس 
األخـرية، لكـن عـّيل التفكري بما 

هو األهم للفريق“.

يف  تـرّدد  الـذي  املـدرب  وتابـع 
الصحـف املحليـة يف تلـك الفرتة 
أن اسـتقالته مطروحة ”عّيل أن 
أكون حـرّا يف اتخاذ قراراتي، مع 
املباريات. ال  الالعبـني، بحسـب 

يمكن تجاهل هذا املبدأ“.
بعـد نفـض غبـار أزمـة علنية 
أوىل، يسـعى غاسبرييني لتثبيت 
وجهـة نظـره، يف كتابة صفحة 
جديدة ضمـن تاريخ ”ديا“ أمام 

الفرنيس كريم بنزيمة ورفاقه.
ويحلم عشـاق برغامـو، املتّوج 
مرة يتيمـة بلقب الكأس املحلية 
يف 1963، بلقب نادر لتتويج فرتة 
استثنائية لم تشهدها مالعبهم. 
وعن الفـوز بلقب دوري األبطال 
يقـول ”غاسـبي“: ”ال يمكننـا 
الفـوز بهـا، لكـن التأهـل عـىل 

حساب ريال سيكون رائعا“.
أيلـول/ يف  غاسـبرييني  وحـّل 
سبتمرب املايض يف املركز الخامس 
أوروبـا،  يف  املدربـني  ألفضـل 
متقدما عىل زيدان صاحب املركز 

الثامن!
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واشنطن/متابعة الزوراء: 

عـاد النشـاط اإلعالمي للرئيـس األمريكي 
السابق دونالد ترمب اإلعالمي إىل االنتعاش 
منذ تربئته لـ«أسباب دسـتورية» من قبل 
غالبية جمهوريي مجلس الشيوخ. وجاءت 
هذه العودة بعد فـرتة من الركود، فرضته 
ظروف محاكمته الثانية يف أعقاب الهجوم 

عىل مبنى الكابيتول.
هذا «الركود» لم يقترص عىل ترمب وحده، 
بـل شـمل يف الواقـع معظـم املؤسسـات 
اإلعالميـة املصنفة محافظـة، وخصوصاً، 
تلك التي كانت، وال تـزال، تعرب عن والء لم 
يسبق له مثيل يف تاريخ التعامل مع «رئيس 

سابق».
خسـارة االنتخابـات شـكلت زلـزاالً غـري 
متوقـع للعديد من تلك املؤسسـات، بعدما 
كانـت تشـعر مـع غالبيـة الجمهوريـني 
بفائـض مـن الثقـة، بـأن ترمـب كان يف 
طريقـه حتما لتحقيـق فوز جديـد. ولقد 
اعتربت محطة «فوكس نيوز»، التي تبوأت 
عىل امتداد عقدين من الزمن قمة املحطات 
التي تبث عرب الكيبل، أكرب الخارسين جراء 
تراجع عدد مشـاهديها، إثر «انشـقاقها» 
الجزئي عن ترمب، بعدما التزمت ألسـباب 
مهنية بقبول نتائج االنتخابات الرسـمية، 
ورفضها االنسـياق وراء ادعاءات رسقتها، 

عىل ما درج ترمب وال يزال عىل ترداده.
حتى مواقع التواصل االجتماعي اليمينية، 

كموقـع «بارلـر»، التي شـهدت انتعاشـاً 
بعد إقصـاء ترمب وكثري مـن مؤيديه عن 
املواقـع الرئيسـية للتواصل مثـل «تويرت» 
و«فيسبوك» و«يوتيوب»، شهدت انحسارا 
يعتربه البعض مؤقتاً. إذ عانى «بارلر» من 
مصاعـب مضاعفة بعد إزالتـه من متاجر 
التطبيقـات لـكل مـن «أبـل» و«غوغـل» 
و«أمـازون»، قبل أن يعود بشـكل مفاجئ 

االثنني املايض إىل الشـبكة العنكبوتية، عرب 
رشكة «سكاي سـلك» املغمورة ومقرها يف 

والية كاليفورنيا.
إال أن ترمـب يف أول إطاللـة تلفزيونية له، 
بمناسـبة وفـاة املذيـع اإلذاعـي اليمينـي 
وصـف  رد  ويف  ليمبـو،  راش  املحافـظ 
املقابلـة  عـىل  واملقصـود  بـ«الكيـدي» 
التلفزيونيـة املفتوحة للرئيـس جو بايدن 

 ٣ اسـتدعى  إن»،  إن  «يس  محطـة  عـىل 
محطـات هـي «فوكـس نيـوز» و«نيـوز 
ماكـس» و«أو إيـه إن»، لتوجيـه رسـائل 
عدة، هي: مهاجمة وسائل اإلعالم ومواقع 
التواصل االجتماعي املعادية لدعم وسـائل 
اإلعالم املوالية له، ومهاجمة بايدن، وتهديد 
الجمهـوري والرتويـج لحمالتـه  الحـزب 

االنتخابية يف ٢٠٢٢ و٢٠٢٤.

لكن مـا تواجهه وسـائل اإلعـالم اليمينية 
الرئيسـية، وباألخـص، محطـة «فوكـس 
نيوز» مـن ضغوط تطرح عليهـا تحديات 
مضاعفـة. فهي من ناحية تريد اسـتعادة 
جمهورها وثقته بها عرب املوازنة بني املادة 
اإلخبارية واالنحياز السـيايس، ومن ناحية 
أخرى العثور عىل موطئ قدم ملعرفة هوية 
القاعدة التي ستخاطبها يف بحر االنقسامات 
التي يواجههـا الجمهوريـون راهناً. ولعل 
النقطـة األخـرية هي أبـرز ما يقلـق مالك 
املحطة املليارديـر اليميني روبرت مردوخ.

ذلـك أن املحطـة التـي بنت سـمعتها عىل 
امتـداد عقدين أمام املشـاهدين واملعلنني، 
بأنهـا الصـوت املعرب عـن وجهـة نظر ما 
يقـرب من ٥٠ يف املئة من األمريكيني، الذين 
«مـا عـادوا يجـدون أخبارهـم» يف اإلعالم 
«الليـربايل عموماً»، هـي اآلن أمام أكثر من 
جمهور أو أكثر من شـارع سـيايس.ولقد 
نقلت وسـائل إعـالم أمريكية عـن مردوخ 
(٨٩ سـنة)، عودته إىل املشـاركة يف عملية 
صنع القرار داخـل املحطة، عرب مهاجمته 
ما سـماه «العقيدة الفظيعة» التي «تقمع 
حرية التعبري يف وسائل اإلعالم»، يف محاولة 
الجمهور.وترجـم  ثقـة  السـتعادة  منـه 
مردوخ هذه العودة، باملوافقة عىل استبعاد 
عدد من مقدمي الربامج ورؤسـاء التحرير 
وبعض املرشفني عىل برامج املحطة، الذين 
اتهمهم بالتسـبب يف األزمـة مع ترمب ويف 

تراجع نسبة مشـاهديها. بيد أن امللياردير 
اليميني عـرب أيضاً عن مخاوفـه من تأثري 
خطـاب ترمـب عـىل الحـزب الجمهوري، 
وعـن أنه يرصد مـا يمكـن أن ترتكه هذه 
التحركات «املؤقتة» مـن أثر.مردوخ وافق 
عىل إقالة كبري املحررين السياسيني كريس 
سـتريوالت بسـبب «دوره يف اإلعـالن عـن 
نتيجـة االنتخابات يف واليـة أريزونا»، رغم 
قوله إن إقالته سـببها سوء إدارته للهواء. 
كذلك تخلت املحطة عن بيل سامون، نائب 
الرئيس األول واملحرر اإلداري يف واشـنطن، 
واقعـة  يف  سـتريوالت  مـع  شـارك  الـذي 

«أريزونا».
دان  حضـور  تعزيـز  جـرى  املقابـل،  ويف 
الـذي  لرتمـب،  القـوي  املؤيـد  بونجينـو، 
شـارك تغريداته عـىل «تويرت» عـن تزوير 
االنتخابات، وما لبث أن حجبه املوقع لعدة 

أيام بسبب تلك التغريدات.
وتفكر املحطـة راهناً يف تعزيز وضع كريغ 
غوتفيلد، أحد مضيفي برنامج «ذي فايف»، 
لتقديـم برنامـج كوميـدي سـيايس لييل، 
بحسـب صحيفة «نيويورك تايمز». كذلك 
تسـعى املحطة لالسـتعانة بمقدم برنامج 
«فوكـس أنـد فرينـدز» برايـان كيلميـدي 
ومذيعة «فوكس بيزنس» ماريا بارتريومو 
وعضو الكونغرس الجمهوري السابق تري 
جـودي لتقديـم برنامـج «فوكس سـفن» 

اإلخباري.

 أنقرة/متابعة الزوراء:
 انطلقت قناة ”تاسـك تـي.يف“ التلفزيونية 
التابعة للجنة التوجيهية الوطنية الرتكية – 
األمريكية يف واشنطن السبت ملواجهة رجل 
الدين الرتكي ”غولن“ واللوبي األرمني، بعد 
أن قامت واشنطن بالحد من نشاط األذرع 
اإلعالميـة للرئيـس الرتكـي رجـب طيـب 

أردوغان.
ويف أول برنامـج خـاص لهـا اسـتضافت 
القناة الرؤساء املشاركني للجنة التوجيهية 
الرتكية – األمريكية غوناي سوينج وخليل 
موطلـو اللذين تحدثا عن أهميـة القناة يف 
دعم وتعزيز العالقات الرتكية – األمريكية.

وقال موطلو إن ”القناة ستواصل طريقها 
يف مكافحة أنشطة الكيانات املعادية لرتكيا 
مثـل منظمـة ’غولـن‘ اإلرهابيـة واللوبي 

األرمني“، وهو الهدف األسايس للقناة.
وبـدأت القناة البث التجريبي يف ١٦ نوفمرب 
٢٠٢٠ مـن الواليـات املتحدة تحـت عنوان 
عريض ”لتعزيز التواصل بني أبناء املجتمع 

الرتكي يف الواليات املتحدة“.
وليسـت مصادفة أن يأتي إطالق البث بعد 
أشهر قليلة عىل إعالن وزارة العدل األمريكية 
وضع هيئة اإلذاعة والتلفزيون الرتكية ”تي.
آر.تـي“ يف قائمة العمـالء األجانب، ضمن 
قائمتهـا الخاصة باملؤسسـات التي تقوم 
بأنشـطة اللوبي داخل الواليات املتحدة، ما 
يقلص مـن قدرتها عىل بـث الدعاية تحت 

ستار التغطية اإلعالمية ونقل الحقائق.
وبحسب سجالت وزارة العدل األمريكية فقد 
تم تسـجيل ممثل هيئة اإلذاعة والتلفزيون 
الرتكية لـدى واشـنطن تونجـاي يوراكيل 
ضمن العمـالء األجانب، كما أن مؤسسـة 
”تي.آر.تي“ تواجه اتهامات أوروبية أيًضا 
بالتجسس عىل املعارضني األتراك عىل وجه 

الخصوص.
وبموجـب قانون العمـالء األجانب فإن أي 
مؤسسـة مصنفـة ضمـن هـذه القائمة 
يتوجـب عليهـا الحصـول عـىل ترصيـح 
من الحكومـة األمريكية حتـى تتمكن من 
فتـح مكتب لهـا يف أي مكان داخـل البالد، 
كمـا أنها تلتـزم بإخطـار وزارة الخارجية 
األمريكية بـكل خدماتها والتغيـريات التي 
تطرأ عىل أطقم عملها مثلما تفعل البعثات 
الدبلوماسـية تماًمـا. وهو مـا يحّول عمل 
وسـائل اإلعالم األجنبية يف نظر السـلطات 
أكثـر  السياسـية  الطبيعـة  إىل  األمريكيـة 
مـن التعامل معهـا باعتبارها مؤسسـات 

إعالمية.
ومن جانب آخر تلقـى اللوبي الرتكي الذي 

يعتـرب من بـني أكثـر اللوبيات نشـاطا يف 
الواليات املتحدة انتكاسـة يف أكتوبر املايض 
عندما أعلنت رشكة ”مريكوري“ للشـؤون 
العامة أنها سـتنهي عالقتها مع الحكومة 

الرتكية.
رشكات  عـرب  الرتكـي  اللوبـي  ويسـعى 
العالقـات العامة السـتهداف جماعة رجل 
الديـن فتـح الله غولـن املقيـم يف الواليات 
املتحدة الذي تتهمه تركيا باملسـؤولية عن 
االنقالب الفاشـل الذي تم يف صيف ٢٠١٦، 
وبذل جهودا واسعة لتسليمه إىل تركيا دون 

أن ينجح يف ذلك.
كما يعمل اللوبي الرتكي عىل ملفات شائكة 
أبرزهـا الخـالف التاريخـي حـول ”مذابح 
األرمـن“ مطلع القـرن العرشيـن وعرقلة 
الترشيعـات األمريكيـة التي تحّمـل الدولة 
الرتكية مسؤولية املذابح، ورغم ذلك صوت 
مجلس النـواب األمريكـي يف أكتوبر ٢٠١٩ 
بأغلبية سـاحقة لصالح قـرار يعرتف بأن 
عمليـات القتل الجماعي التـي تعرض لها 
األرمن بني عامي ١٩١٥ و١٩١٧ هي ”إبادة 
جماعية“، وقد أثار القرار غضب تركيا مع 

أنه غري ملزم وليست له تبعات قانونية.
يف  الرتكيـة  املصالـح  مريكـوري  ومثلـت 
الواليـات املتحـدة منـذ عـام ٢٠١٣ وتـم 
تسـجيلها كوكيل لـكل من سـفارة تركيا 
يف واشـنطن العاصمـة ومجلـس األعمـال 

األمريكي – الرتكي (تايك).
وقالـت نورا هوفسـيبيان رئيسـة مجلس 
القوميـة  للجنـة  الغربيـة  املنطقـة  إدارة 
األرمنية األمريكية يف بيان ”نتيجة للنشاط 
املستمر ملجتمعنا والدعم الثابت ألصدقائنا 
يف املكتـب املنتخـب، أبلغـت للتو مـن قبل 
فابيان نونيز وهو رشيك يف مكتب مريكوري 
مريكـوري  رشكـة  أن  أنجلـس  لـوس  يف 
للشؤون العامة سـتنهي تسجيلها كوكيل 

أجنبي لرتكيا“.
وأشادت هوفسيبيان بالقرار ووصفته بأنه 
”يقف عىل الجانـب الصحيح من التاريخ“ 
يف إنهـاء عالقتها مـع تركيـا، مضيفًة أنه 
سـيكون بمثابة نموذج للـرشكات األخرى 

التي تعمل لصالح تركيا أو أذربيجان.
ويبدو االهتمام الرتكي واضحا بقناة ”تاسك 
تـي.يف“ التي تعمل عـىل الدعايـة املضادة 
لجماعـة غولن واألرمن بشـكل علني، وقد 
بعـث الرئيس الرتكي رجـب طيب أردوغان 
برسـالة مرئية لتهنئة القناة بانطالق بثها 
عـىل مـدار السـاعة.وتبث القنـاة باللغـة 
الرتكيـة وهـي موجهة للمواطنـني األتراك 

والناطقني بالرتكية يف البالد.
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القاهرة/متابعة الزوراء: 
يف إطار السعي لتحقيق الشـفافية والحد من األخبار املزيفة، 
بدأ موقع التواصل االجتماعي «تويرت» يف ١٧ فرباير (شـباط) 
الجـاري توسـيع إجـراءات توثيـق وتصنيف حسـابات كبار 
املسـؤولني الحكوميني والكيانات اإلعالميـة املرتبطة بالدول، 
لتشـمل ١٦ دولـة بينها مـرص، واململكة العربية السـعودية، 
ودولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. وهـو اإلجراء الـذي عّده 
خـرباء بمثابة «خطوة عىل طريق الحد من انتشـار املعلومات 
املضللة من خالل توضيح توجهات الحسابات التي تنرش هذه 

املعلومات».
وفق الخرباء، فإن هذه الخطوة تأتي نتيجة النتشار املعلومات 
الخاطئة واملضللة، حتى عىل حسـابات مسـؤولني حكوميني، 
أو مؤسسـات تابعـة لهم. وهـم يقولون إن الحد من انتشـار 
مثل هـذه األخبار يتطلـب تضافر جميع الجهود، سـواًء من 
مؤسسات تكنولوجية كربى مثل «تويرت»، أو مؤسسات إعالم 
تقليديـة، إضافة إىل تدريب املسـؤولني عىل كيفية التعامل مع 
مواقـع التواصـل االجتماعي، كي ال تتسـبب منشـوراتهم يف 

ترويج اإلشاعات واملعلومات املزيفة.
موقـع «تويـرت» نرش بياناً عـىل مدونته الرسـمية أوضح فيه 
أنه يسـعى من خالل هذا اإلجراء إىل «تعزيز الشفافية وتوثيق 
املعلومات املنشـورة عىل املنصـة». وأضـاف أن «(تويرت) هو 
املكان الذي يتعرف فيه الناس عىل ما يحدث، ويستمعون فيه 
لحكوماتهم ومسؤوليهم الحكوميني. ونحن نعتقد أن تحقيق 
األمـان وحرية التعبري يسـريان جنباً إىل جنـب، خصوصاً عند 
التفاعل مع هؤالء القادة واملؤسسـات املرتبطة بهم، ولذا فإن 
إضافة سـياق ملا يتابعه الناس عىل (تويرت) يساعد الناس عىل 

تحقيق تجربة معلوماتية أفضل».

هنـا، يرى مـايض الخميـس، اإلعالمـي الكويتـي وأمني عام 
«امللتقـى اإلعالمي العربي»، أن «توثيق حسـابات املسـؤولني 
خطـوة مهمة، ُتمّكن الجمهور من التأكد من مصدر املعلومة، 
سـواء كان وزيـراً أو مسـؤوالً حكوميـاً». يف حـني وصفـت 
الدكتـورة نائلـة حمدي، األسـتاذ املسـاعد والعميد املشـارك 
للدراسات العليا والبحوث يف كلية الشؤون الدولية والسياسات 
العامـة بالجامعـة األمريكية يف القاهرة، اإلجـراء بـ«الخطوة 
الجيدة للحد من انتشـار املعلومات املزيفـة». وأردفت يف لقاء 
مع «الرشق األوسط» أن «العالم يعيش اليوم عرص املعلومات 
املزيَّفـة واملضلِّلة، ليـس فقط يف مجال السياسـة، بل حتى يف 
الشـؤون االجتماعيـة. ومن املهـم، بالتـايل، أن تتخذ رشكات 
التكنولوجيـا الكـربى إجـراءات ملسـاعدة الناس عـىل تحليل 
هـذا الكـم الهائل من املعلومـات، أو عىل األقـل معرفة األمور 

األساسية املتعلقة بمصدر املعلومات وانتماءاته».
خطوة تصنيف الحسابات من جانب «تويرت» تعود إىل أغسطس 
(آب) املـايض، عندمـا أعلن موقع التغريـدات عن بدء تصنيف 
الحسـابات التابعة لكبار املسـؤولني الحكوميـني، والكيانات 

اإلعالمية التابعة للدولة. وجرى تطبيق هذا اإلجراء عىل الدول 
الخمـس دائمة العضوية يف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، 
كمرحلة أوىل: الصني، وفرنسـا، والواليـات املتحدة األمريكية، 
وبريطانيا، وروسيا. وبعد تلقي تعليقات حول هذه اإلجراءات 
لعدد من املسـاهمني واملجتمع املدني، تقّرر التوسع يف تطبيق 
هـذا التصنيـف يف دول مجموعـة «السـبع الكبـار» (جي ٧) 
ومعظم الدول التي يرتبط فيها اسـتخدام «تويرت» باملعلومات 
املرتبطة بالدولة. وهكذا شملت املرحلة الثانية: مرص، واململكة 
العربية السـعودية، ودولة اإلمـارات العربية املتحـدة، وكندا، 
وكوبا، واإلكوادور، وأملانيا، وهندوراس، وإندونيسيا، وإيران، 
وإيطاليـا، واليابـان، ورصبيـا، وإسـبانيا، وتايالنـد، وتركيا. 
وتابع موقع «تويرت» أن «هذا التصنيف سيشـمل الحسـابات 

الشخصية لقادة هذه الدول».
اإلجـراءات الجديـدة لتوثيق الحسـابات ال تعنـي فقط وضع 
الشـارة الزرقاء املميزة، بل سيصار إىل وضع أيقونة إىل جانب 
الحسـاب لتوضيح ما إذا كان الحساب تابعاً ملسؤول حكومي 
أو ملؤسسـة إعالميـة تابعـة للدولـة، حيث يرَمز للمسـؤولني 
الحكوميني بعلـم بالدهم، بينما توَضـع أيقونة تصوِّر منصة 

عليها مكّرب صوت إىل جانب حسابات املؤسسات اإلعالمية.
نائلة حمدي ترى أن «ما يقدمه (تويرت) هو نوع من أساسيات 
محـو األميـة اإلعالميـة، من خـالل تصنيف الحسـابات، كي 
يعـرف الجمهـور االنتمـاءات والتوجهـات السياسـية لهذه 
الحسـابات. وبالتايل، تتكون لديه قدرة عىل اتخاذ قرار بشـأن 
املعلومـات التي يتلقاها عرب هذه الحسـابات». وتشـري إىل أن 
«هـذا اإلجراء ال ُيعـد تقييداً لحرية تدفـق املعلومات كما يرى 
البعـض، فالحريـة ال بد أن ترتبـط باملسـؤولية، وال يجوز أن 

تعرّض اآلخرين للخطر».

القاهرة/متابعة الزوراء:
أغلقت اللجنة املرشفة عىل انتخابات التجديد 
النصفي لنقابـة الصحفيني املرصيني، ظهر 
االثنني، برئاسـة وكيل النقابـة خالد مريي، 
باب الرتشح، حيث وصل عدد املرشحني عىل 
منصـب النقيب ٦، بينما وصل عدد األعضاء 
املرشـحني إىل ٥٥ أغلبهـم مـن املؤسسـات 
الحكومية الكربى، «األخبـار»، و»األهرام»، 

و»الجمهورية». 
وعـاد عدد من الوجوه القديمة إىل الرتشـح 
مـرة أخـرى منهـم، رئيـس تحريـر جريدة 
«الرأي» إبراهيم أبو كيلة، وحنان فكري من 
جريـدة «وطني»، فيما جاء عدد املرشـحني 
أقل مـن السـنوات املاضية. ففـي مارس/
آذار عـام ٢٠١٩، وصل عدد املرشـحني عىل 
منصـب النقيـب إىل ١١ مرشـحاً، وبلغ عدد 
املرشحني عىل عضوية املجلس ٥٦ مرشًحا. 
عـدد  بلـغ   ،٢٠١٧ مـارس  انتخابـات  ويف 

املرشحني للعضوية ٧٣، وعىل مقعد النقيب 
٧ مرشحني.

انتخابـات  عـىل  املرشفـة  اللجنـة  وتلقـت 
التجديـد النصفي لنقابـة الصحفيني، بداية 
من امس الثالثاء وملدة خمسة أيام، الطعون 
والتنازالت. ويعلن يف اليوم الخامس الكشف 
النهائي للمرشحني لالنتخابات التي ستجرى 
حال انعقادها يوم الخامس من اذار املقبل، 
حـال اكتمـال الجمعية العموميـة بحضور 
نصـف أعضائهـا «٥٠٪ + ١» وهـو أمـر لم 
يحدث يف تاريخ النقابة، وبالتايل يتم التأجيل 
ملدة أسـبوعني بحضـور ٢٥٪. ويف حال عدم 

االستكمال يتم التأجيل لفرتة مماثلة. 
ومنصـب النقيـب يعـد مـن أهـم املناصب 
ويشـغله  مـرص،  يف  الصحفيـة  القياديـة 
حالًيا ضياء رشـوان، رئيـس الهيئة العامة 
لالسـتعالمات، وهـو أول مـن قـّدم أوراقه 
عـىل املنصب مـع بدايـة فتح باب الرتشـح 

الخميـس املـايض إىل اللجنـة املرشفـة بناء 
عـىل ضوء أخرض من جهات سـيادية. وهو 
ما تسـبب يف عدم تقدم رئيس مجلس إدارة 
األهرام والنقيب السابق عبد املحسن سالمة 
للرتشـح، رغم مطالبة البعض لـه بالنزول، 
إال أنـه لم ُيسـمح له بذلك. فوجود رشـوان 
منفـرداً ربما يسـمح لـه بالفـوز باملنصب 
لـدورة ثانية وأخرية مدتها عامان، رغم قوة 
املنافـس وهو عضـو مجلـس إدارة «أخبار 
اليوم» رفعت رشـاد، املرشـح السـابق عام 
٢٠١٩ والـذي حصل عىل ١٥٤٥ صوًتا، بينما 
فـاز رشـوان باملنصـب بعـد حصولـه عىل 
٢٨١٠ صوتـاً. يذكـر أن التجديـد النصفـي 
النتخابات نقابة الصحفيني املرصية يرسي 
عىل ٦ أعضـاء، وهم محمـد خراجة، جمال 
عبـد الرحيم، حسـني الزناتي، محمد سـعد 
عبـد الحفيظ، أيمن عبـد املجيد، عمرو بدر، 
وجميعهم تقدموا مرة أخرى لنيل العضوية 

ملدة أربع سنوات قادمة، كما يجري التجديد 
أيضـاً عـىل مقعـد نقيـب الصحفيـني.ويف 
السياق نفسـه، تسـيطر حالة من االرتباك 
داخـل الوسـط الصحفي بالقاهرة، وسـط 
مخاوف من تأجيل االنتخابات بسبب ظروف 
أزمة كورونا. فالجميع يف انتظار قرار فتوى 
مجلـس الدولة اليوم األربعاء، بعدما أرسـل 
ضياء رشوان النقيب الحايل تحذيرات وزارة 
الصحـة والطـب الوقائـي، بتعـذر تطبيـق 
اإلجـراءات االحرتازية داخل مبنى النقابة يف 
ظل انتشـار وباء فريوس كورونا املسـتجد 
إىل لجنـة الفتـوى، ألخذ القـرار. فيما توقع 
الكاتـب الصحفـي محمـد عبـد القـدوس 
صعوبة تطبيق اإلجـراءات االحرتازية داخل 
مبنـى النقابـة، وبالتايل تأجيـل االنتخابات 
أمر وارد، خاصـة أنه ليس هناك أي زخم أو 
دعاية انتخابية ، سـواء عىل منصب النقيب 

أو األعضاء.

بغداد/نينا:
 اختتمـت دورة تدريب مدربني عىل سـالمة 
اإلعالميـني والصحفيني يف الرشق األوسـط 
وشـمال أفريقيـا نظمهـا االتحـاد الـدويل 
للصحفيني بالتعاون مـع نقابة الصحفيني 

العراقيني استمرت اربعة اسابيع.
وشـارك يف التدريب، عىل السـالمة اإلعالمية 
والصحفية مرشـحون من قبل أربع نقابات 
واألردن،  وسـوريا،  تمثل(العـراق،  عربيـة 

وفلسطني) عرب املنصة الرقمية(زووم).
الـدورة  أيـام  خـالل  املشـاركون  وتلقـى 
محارضات عن السـالمة املهنية للصحفيني 

املناطـق  يف  خاصـة  والصحفيـات  عامـة 
الساخنة، إذ تضمنت املواد التدربية(مخاطر 
الصحفيني، والتهديدات الباليسـتية وتدابري 
الوقاية، وسالمة الجندر، والسالمة الرقمية، 
والسالمة خالل التظاهرات واالحتجاجات).

وقدم منري زعرور مدير السياسات والربامج 
يف العالـم العربـي والرشق - االتحـاد الدويل 
للصحفيني، « شكره للمشاركني أللتزامهم 
بأوقات املحارضات وحرصهم عىل أكتساب 
املعلومـات مـن أجـل سـالمتهم وسـالمة 
زمالئهم أثنـاء تغطيتهم األحـداث يف ميدان 

العمل وخاصة يف املناطق الساخنة».
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طيب  رجب  الرتكي  الرئيس  يندفع 
أردوغان يف سباق مع الزمن قبل موعد 
يف  الرتكية  الجمهورية  تأسيس  مئوية 
االنتخابات  مع  يتزامن  والذي   ٢٠٢٣
املوجود  أردوغان  يراهن  الرئاسية. 
املشهد  صدارة  يف  بآخر  أو  بشكل 
أن  عىل   ،٢٠٠٢ منذ  الرتكي  السيايس 
يكون استحقاق ٢٠٢٣ مصرييا لجهة 
تحقيق طموحاته يف تحويل تركيا كي 
ولهذا  السلطانية.  طموحاته  تحاكي 
نشاطاته  يف  الرتكي  الرئيس  يتنقل 
املرشق  من  ومغامراته  وتدخالته 
املجاور إىل القوقاز ومن البحر األبيض 
األفريقي، ويستمر  القرن  إىل  املتوسط 
يف ممارسة القبضة الحديدية إلخضاع 
معارضيه مراهنا عىل تغيري وجه تركيا 

ورضب إرث أتاتورك.
لكن أردوغان اعرتف أخريا بأن أهداف 
قد  كان  (التي   ٢٠٢٣ الرتكية  املئوية 
يف  والتنمية  العدالة  حزب  حددها 
ألنه  املوعد،  هذا  يف  تتحقق  لن   (٢٠١١
يشهد  الرتكي  االقتصاد  كان   ٢٠١١ يف 
تماما  الوضع  انقلب  واليوم  ازدهارا، 
نوعية يف ظل  ويستحيل حصول قفزة 
أزمة اقتصادية ونقدية حادة. إنه كعب 
أخيل أردوغان يف الداخل الرتكي املنقسم 
بعمق، ولذلك تخىش املعارضات الرتكية 
من حالة انقالب دائم يقودها السلطان 

الجديد من دون االلتفات إىل الثمن.
حسب األهداف املوضوعة كان يرتجى 
رفع الناتج اإلجمايل املحيل إىل تريليوني 
دوالر، ورفع متوسط دخل الفرد إىل ٢٥ 
ألف دوالر سنويا، عالوة عىل رفع حجم 
دوالر،  مليار   ٥٠٠ بنحو  الصادرات 
يف   ٥ حد  إىل  البطالة  نسبة  وتقليص 
لالقتصاد  الحالية  املؤرشات  لكن  املئة. 
بني  شاسعة  املسافة  أن  تبني  الرتكي 
األخري  العام  يف  إنه  إذ  والواقع  التصور 
 ٧٨٤ إىل  اإلجمايل  املحيل  الناتج  وصل 
الدخل  متوسط  وبقي  دوالر،  مليار 
الفردي أقل من ١٠ آالف دوالر. وتجاور 
ومن  املئة.  يف   ٣٠ معدل  حاليا  البطالة 
تغيري  يف  متأخرة  محاوالت  أتت  هنا 
النهج وطريقة إدارة النقد لكنها بقيت 

استمرار  مع  ملموسة  نتائج  دون  من 
تدهور سعر رصف العملة الوطنية.

عىل  مّرصا  يبدو  أردوغان  أن  والغريب 
بالهوائية  البعض  يصفها  طموحات 
مثل  باملبالغة  حافلة  األقل  عىل  لكنها 
يف  الفضاء  مع  تواصل  بأول  تبشريه 
عىل  أتراك  فضاء  رواد  وبإنزال   ٢٠٢٣
القمر يف غضون عرش سنوات،  سطح 
الفضاء  وكالة  ميزانية  أن  العلم  مع 
دوالر  ألف   ٨٠٠ من  أقل  تبلغ  الرتكية 
قدرات  من  ينتقص  ال  وهذا  سنويا. 
يف  الرتويج  لكن  وحيويتهم،  األتراك 
إن  إذ  التساؤل  مثار  هو  التوقيت  هذا 

اإلمكانات املحدودة تطرح بقوة مسألة 
ذلك  ربط  املستبعد  غري  ومن  التوقيت، 
وهو  قليلة  أيام  قبل  حصل  بحدث 

وصول املسبار اإلماراتي إىل املريخ.
عن  أردوغان  يعلن  عندما  هنا  ومن 
همايوني  (طابعها  كربى  مشاريع 
اإلرث  إىل  للعودة  يسعى  سلطاني) 
عىل  التأكيد  يوّد  ولكنه  اإلمرباطوري 
يف  والعلمي  السيايس  تركيا  حضور 
سياق رصاعات النفوذ بمنطقة الرشق 
والبديهي  املتوسط.  ورشقي  األوسط 
إعالنا كما غريه يهدف  أن هكذا  أيضا 
إىل عدم الرتكيز عىل املشاكل االقتصادية 

وإثارة الحس القومي والوطني.
يكّل  ال  الجمهورية،  مئوية  أبواب  عىل 
أردوغان وال يمّل يف املناورة الدستورية 
من جهة أو االستدراج وتقسيم املعسكر 
أن  خاصة  أخرى،  جهة  من  املعارض 
يف  يجارونه  ال  له  السياسيني  الخصوم 
كليجدار  كمال  مثل  والتصميم  الدهاء 
الجمهوري،  الشعب  أوغلو زعيم حزب 
أوغلو  إمام  أكرم  صعود  يرفض  الذي 
ملقارعة  أهلية  األكثر  إسطنبول  عمدة 
 – اإلخوة  عىل  ذلك  وينطبق  أردوغان، 
األعداء مثل الدكتور أحمد داوود أوغلو 
الكردي  الطرف  أما  باباجان.  عيل  أو 
بتعليمات  العامل  األسايس  املعارض 
عبدالله أوجالن فيقدم ألردوغان هدية 
ثمينة بأسلوب عمله خاصة عدم ترك 
لشخصية  الواسع  والهامش  الحرية 
زعيم  دمريطاش  الدين  صالح  مثل 
حزب الشعوب الديمقراطي ليلعب دورا 
يف تجميع القوى املعارضة وطرح بديل 

مقبول يف مواجهة النهج السلطاني.
أردوغان  يناور رجب طيب  لذلك  وتبعا 
مثل طرح إعداد دستور جديد لكي يؤكد 
عىل الحكم الرئايس ويكمل تدمري الحكم 
الربملاني يف موازاة حملة قمع ال سابق 
يف  الفاشلة  االنقالب  محاولة  منذ  لها 
صيف ٢٠١٦. وكل ذلك أتاح له اإلمساك 
إىل  وإضافة  السلطة.  مفاصل  بكل 

الهيمنة  استكمال  أردوغان  يريد  ذلك 
مشاريع  إطالق  خالل  من  الداخلية 
ومطار  إسطنبول  قناة  مثل  ضخمة 
املعلقة  والجسور  الجديد  إسطنبول 
 .٢٠٢٣ عام  الرئاسة  ملعركة  استعدادا 
ويرتافق ذلك مع إبراز النفوذ اإلقليمي 
والعمليات  املغامرات  عرب  والعاملي 
قارا  جبال  عملّية  وآخرها  الخارجية 
النرس  مخلب  (عملّية  العراق  شمال  يف 
للجانبني)  مؤملا  حصادها  كان  التي   ٢
باإلضافة إىل تدخالت عسكرية واسعة 

يف ليبيا وسوريا وجنوب القوقاز.
”تي. قناة  قيام  املراقبني  أنظار  ولفت 
 ١٢ يف  الرتكية  الحكومية  أر.تي١“ 
ملناطق  خارطة  بعرض  الحايل  فرباير 
عام  بحلول  املتوقعة  الرتكي  النفوذ 
٢٠٥٠، حسب أحد املحللني السياسيني 
سوريا  الخارطة  وتشمل  األمريكيني. 
والعراق واألردن (من املالحظ استبعاد 
إرسائيل) ومرص وليبيا وشبه الجزيرة 
إىل  إضافة  واليونان،  بأرسها  العربية 
منطقة ما وراء القوقاز وبعض األقاليم 
يف جنوب روسيا والقرم ورشق أوكرانيا 
وأجزاء من كازاخستان وتركمانستان 

تطّل عىل بحر قزوين.
مجرّد  الخارطة  هذه  تبدو  بالطبع، 
من  لكن  البحاثة،  ألحد  سيناريو 
املستغرب ترويجها عرب اإلعالم الرسمي 

الرتكي. ويذكرنا ذلك بمخطط ”الوطن 
لألعمال  الغطاء  كان  والذي  األزرق“ 
العسكرية يف بحر إيجه ورشق املتوسط 
”العثمانية  عنوان  تحت  هكذا  وليبيا. 
الجديدة“ سيصعب االنسحاب من ليبيا 
بالرغم من القرارات األخرية، وسيكون 
ملمارسات  محك  من  أكثر  هناك 
جو  إدارة  تمركز  مع  خاصة  أردوغان 
بايدن وقد برز أول خالف بني واشنطن 
وأنقرة خالل العمليات الرتكية األخرية 

يف العراق.
أردوغان  طيب  رجب  الرئيس  نجح 
بني  املشدودة  الحبال  عىل  الرقص  يف 
واشنطن وموسكو واألطراف األوروبية، 
واشنطن  يف  الجديد  الحكم  مع  لكن 
والتناغم األمريكي – األوروبي سيضيق 
األردوغانية.يحاول  املناورة  هامش 
الرئيس الرتكي تضخيم الخطر الكردي 
الكأداء  العقدة  نوعا من  يجعله  ويكاد 
لشّد  مثالية  ذريعة  الحقيقة  يف  لكنه 
أن  فيه  شك  ال  ومّما  القومي،  العصب 
الفشل االقتصادي من جهة واملغامرات 
نقاط  سيمثالن  املكلفة  الخارجية 
ضعف أردوغان يف نجاح رهاناته كاملة 
من اآلن إىل ٢٠٢٣، حيث سيتوقف األمر 
اإلقليم  رصاعات  مستقبل  عىل  كثريا 
طيب  رجب  من  واشنطن  وموقف 

أردوغان بالذات.

أخذ «كورونا» مّنـا كل مأخذ، وحّول يف أقل 
من عرشين شهراً حياة البرشية إىل كابوس، 
فغـرّي املفاهيم والتقاليد والعـادات، وأغلق 
املؤسسات واملدارس والجامعات واملطارات 
واملصالح العامة من فنادق ومطاعم ومقاٍه 
ونواٍد ودور سينما ومسارح، وألزم مليارات 
النـاس أن يعيشـوا عزلـة موحشـة  مـن 
ومقفـرة ومقلقة ومرعبة، لـم تخطر عىل 
بـال غابريل غارسـيا ماركيـز حني كتب يف 
عام ١٩٦٧ أشـهر روايـات القرن العرشين 

«مائة عام من العزلة».
صار ما قبل «كورونـا» (كوفيد - ١٩) مما 
اصطلحنا عىل تسـميته «الزمـن الجميل»؛ 
من دخول أي مطعم، أو دار سـينما، أو دار 
أوبرا، أو متحف، أو حديقة عامة، أو فندق، 
أو جامعـة، أو مدرسـة، أو مستشـفى، أو 
حتـى تسـلق جبـال الهيمااليا صعـوداً إىل 
قمـة إيفرسـت... حكايـًة مـن حكايـات 
سـندباد وَكليلة وِدمنة وعـيل بابا وطرزان 
والديناصـورات. كنـا نختـار أي خطـوط 
جوية، ويف أي رحلة، وإىل أي دولة، ويف اليوم 
أو الساعة التي نريد، بل نختار الطعام عىل 
الطائرة. كنـا نركب القطـارات والحافالت 
العامة بال خوف أو وجل. كنا نعرف مواعيد 
اإلجازات والعمل ونتبادل الزيارات وحضور 
حفـالت الزواج. كنـا نهـرع إىل مهرجانات 
الكتـب  ومعـارض  واملـرسح  السـينما 
واللوحـات الفنية. لكن كل ذلك، وأكثر منه، 
صار من املـايض أو «الزمن الجميل». وهنا 
أتوقف عنـد تحذير خطـري وّجهته منظمة 
اليونيسـكو قبل أشـهر مـن أن األطفال يف 
االحتياجـات  الفقـرية، وذوي  املجتمعـات 
الخاصـة واملهاجريـن والالجئـني، ويقـّدر 
عددهـم بنحـو ٢٦٠ مليون طفـل، يعانون 
إىل درجـة الحرمـان مـن التعليـم، بسـبب 
إغـالق املدارس. وأفاد تقريـر للمنظمة بأن 
«التالميـذ الذيـن يعيشـون ضمـن عائالت 
تعليمهـم  مواصلـة  بإمكانهـم  ميسـورة 
من منازلهم باسـتخدام أجهـزة كومبيوتر 
محمولـة وهواتـف ذكيـة وإنرتنـت، بينما 
اآلخـرون الذيـن ال يتمتعون بهـذا الرتفيه 

انقطعوا بشكل كامل عن الدراسة».
واالبتـكارات  واالخرتاعـات  العلـوم  لكـّن 
اسـرتاحات  أو  الزمـن  دورة  تعـرف  ال 
«املحاربـني». ففي عـّز جائحـة «كورونا» 
أطلقـت اإلمـارات العربية املتحـدة -مثالً- 
األوىل  التاريخيـة االستكشـافية  مركبتهـا 
إىل املريـخ لتكـون خامـس دولـة تقـرتب 
مـن الكوكب األحمـر بعد الواليـات املتحدة 
وروسـيا واملركبـة األوروبيـة والهنـد، ويف 
الخطط الصني واليابان. لكن ال يمكن حالياً 
إطـالق أكثر من مركبة كل ٢٦ شـهراً حني 
تكون املسـافة بـني املريـخ واألرض أقرص 
من العادة ما يجعل الرحلة أرسع وأسـهل، 
حيـث تكـون املسـافة عندهـا ٥٥ مليـون 
كيلومرت ُتقطع خالل ستة أشهر بينما هي 
يف األحـوال العاديـة ٢٢٥ مليـون كيلومرت، 
وفقـاً لوكالة «ناسـا» الفضائية األمريكية. 
والختصار املسـافة والزمن وتوفري الوقود، 
فـإن املركبات الفضائيـة ال ُتطلَق يف اتجاه 
مبـارش إىل املريـخ أو أي كوكـب، وإنمـا يف 
اتجـاه نقطـة سـيصل إليهـا الكوكـب يف 

املسـتقبل. لكن هذا ليس موضوع املقال.
حـدث املريخ ينطبـق عىل العلوم الشـهرية 
التي نعرفها أو سـمعنا بها، فقد اسـتمرت 
البحوث والدراسـات واالكتشـافات ومنها: 
الجيولوجيا أي علـم األرض، وامليتافيزيقيا 
أي علم ما وراء الطبيعـة، والباثولوجيا أي 
علم األمراض، واألنطولوجيا أي علم الوجود، 
وامليثيولوجيا أي علم األساطري، واإلستاطيقا 
أي علـم الَجمال، واإلبسـتمولوجيا أي علم 
املعرفة، واألنثروبولوجيا أي علم اإلنسـان، 
الـدم،  والهايماثولوجـي أي علـم دراسـة 

والفايرولوجي أي علم الفريوسات.

إال أن هناك علوماً أخرى، قد ال يعرف كثري 
مّنا عنها شـيئاً وال حتى معناها، استمرت 
أيضـاً يف بحوثهـا ومخترباتهـا يف التحليل 
الثيولوجيـا  مثـل  والتفسـري،  والتقـيص 
أي الالهـوت أو اإللهيـات، والفيلولوجيـا 
األحـالم  أي  واألونريولوجـي  اللغـات،  أي 
(حدوثهـا وحركتهـا واسـتدعاؤها وليس 
تفسـريها)، والكوزمولوجـي أي الكـون، 
واألورنيثولوجي أي الطيور، والبومولوجي 
أي الفواكـه. القصـد مـن هـذا الـكالم أن 
مسـرية العلـم يجـب أن تـدور يف األفـالك 
مثـل األقمار وال تتوقـف إال عندما تتوقف 

الحياة.
ويف الوقت نفسـه تحركت بشـكل إيجابي 
االبتـكارات واالكتشـافات يف ظـل  عجلـة 
«كورونا»، فوصفت مجلـة «موبايل هيلث 
نيـوز» الطبيـة جهـود العلمـاء يف البحـث 
وإيجـاد  واملراقبـة  والوقايـة  والفحـص 
اللقاحـات الالزمـة بأنها «نقطـة تحول»، 
فالكوارث تدفع اإلنسان دائماً إىل فتح نافذة 
األمل السـتمرار الحياة والتطـور. ونرشت 
مجلة «تايم» األمريكية يف نهاية العام املايض 
قائمة بأهم ١٠٠ اخرتاع ركز معظمها عىل 
إيجاد حلـول ملشـكالت مسـتجدة مواكبة 
لجائحـة «كورونا» ما يجعـل العالم أفضل 
وأكثـر ذكاًء وُيـرساً. مـن تلـك االخرتاعات 
«روبـوت» للتدريس عايل التقنية، وعمليات 
جراحيـة موّجهة تسـتخدم نظـارة الطب 
الجراحـي تسـاعد يف توجيـه الجراحـني يف 
العمليات بالغة الدقـة، و«صياد الجراثيم» 
ملنع الرذاذ األنفي من نقل العدوى، و«مطهر 
محمول» يوضع عىل غطاء زجاجات مياه 
الرشب ويستخدم األشعة فوق البنفسجية 
لتعقيم املياه خـالل دقائق يف أثناء الحاجة 
التخييـم  معسـكرات  أو  املنـزل  خـارج 
سـواء للحنفيات أو جداول ميـاه الحدائق 
واملتنزهات. لكن أهم اخرتاع هو إنتاج مياه 
رشب عذبـة من الهواء بواسـطة تسـخني 
مواد نباتية وحيوانيـة مهَملة، ما يؤدي إىل 
إطـالق بخار املـاء يف الهواء فيتـوىل الجهاز 
املبتكر إعادة تكثيـف البخار ليصبح مياهاً 
صالحـة للرشب، وتم تطبيق هـذا االخرتاع 
يف أوغنـدا وتنزانيا لتوفري ميـاه نظيفة. يف 
الصني ابتكرت رشكـة صينية أزرار مصعد 
تعمـل من دون الحاجـة إىل الضغط عليها، 
وتسمح للركاب باستخدام لوحة تعمل عىل 
استشـعار حركة يد الراكـب يف الهواء فوق 
لوحة زجاجية للتعـرف إىل الدور الراغب يف 
الصعـود إليه من دون الحاجـة إىل الضغط 
عىل األزرار أو ملسها، منعاً النتقال العدوى.

لسـوء الحظ فإن التقديرات العلمية تذهب 
إىل أن تأثـري «كورونـا» سـيمتد إىل خمـس 
سـنوات قادمـة. وتقول مجلـة «فوربس» 
األمريكية: «علينـا أن نفكر كيف نبقى عىل 
قيـد الحياة خـالل األزمـات بعـد أن قلبت 
الجائحـة كل يشء رأسـاً عـىل عقـب. وإن 
محاولـة العثور عىل بارقة أمـل يف القضاء 
عـىل هـذا الفـريوس تنطـوي عـىل انعدام 
املسـؤولية، ولكنها يمكـن أن تكون عامالً 

مساعداً يف تحقيق تغيري مذهل».
عمومـاً فإن الوبـاء القاتل أّثر عـىل الحياة 
العامـة يف العالم كله، وليـس فقط التعليم 
أو  السـفر  أو  الرفاهيـة  أو  التسـوق  أو 
الوظائـف  أو  االقتصـاد  أو  املستشـفيات 
أو رجـال األعمـال أو التنمية املسـتدامة يف 

الحارض أو املستقبل.
ومثـل كل الـدول، فرضـت جـزر املحيـط 
الهادئ واملحيط األطليس إجراءات شـاملة 
ملنع تفيش الفريوس. من ذلك منع السـفن 
السـياحية من الرسـّو يف املوانـئ وتقليص 
كل  واحـدة  رحلـة  إىل  الجويـة  الرحـالت 
أسـبوعني. وذكـرت إذاعـة «بـي بـي يس» 
الربيطانيـة أن جزيـرة نـاورو يف املحيـط 
الهـادئ عـىل ُبعـد نحـو ٣٠٠ كيلومرت من 
أقرب أرض لها، وهي عضو يف األمم املتحدة 
وتعداد سكانها عرشة آالف نسمة هي حتى 
اآلن آخر مكان يف كوكب األرض سيصل إليه 

فريوس «كورونا» يف زيارة سياحية.
لقـد ظهـر «كورونـا» يف البداية مشـكلة 
صينيـة، لكنـه ما لبث أن أصبح مشـكلة 
عامليـة بعـد أن انتقـل إىل اليابـان والهند 
الجنوبية  وتايلنـد وسـنغافورة وكوريـا 
وإندونيسيا وباكستان وإيران ثم إيطاليا 
واليونـان وتركيا وبقية الـدول، وضمنها 
دول غارقـة يف سـبات عميق اسـتيقظت 
وهي ترصخ: «كورونا» عندنا... يا مرحباً 

يا مرحباً.
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   الطالـب الجامعـي هـو واجهـة 
مـن واجهـات البلـد الثقافية وعىل 
رعايتـه  االوىل  بالدرجـة  الجامعـة 
وغـرس االلتزام االخالقي يف نفسـه 
وتكوينه عىل اسس تقديس االخالق 
والحرص عىل تمثلها يف واقع الحياة 
،فهـو النخبـة التي تمد املؤسسـات 
بالقيادات التي تتكفل بتسـيري دفة 
املجتمـع وترسـيخ االحـرتام للقيم 
واملبـادئ وااللتـزام بها يف كل شـأن 

من شـؤون الحياة .
  ان لطلبـة وخريجـي السـتينيات 
متميـزة  سـمات  والخمسـينيات 
، ليـس يف  ومكانـة علميـة عاليـة 
العـراق فحسـب بـل ويف كل اقطار 
الجامعـات  ابـواب  العالـم وكانـت 
الراقية مفتوحة امامهم ، وبخاصة 
يف انكلـرتا التي كانت تسـتقطب كل 
طلبتنـا وتحتضن نسـبة كبرية من 
خريجينـا انـذاك وتغـري املتفوقني 
منهم بكل الوسـائل لالسـتفادة من 
ابداعاتهـم لصالحها فنالوا املناصب 
العاليـة واملراكز املرموقـة وظهرت 
منهـم اسـماء بـارزة عـىل الصعيد 
العاملي يف مجاالت الطب والهندسـة 

والعلوم واالداب والفنون.
طلبتنـا  فنـرى  ذلـك  اىل  أضافـة    
انذاك يتميزون بااللتزام بالحشـمة 
باالزياء يف رصح  الجامعات وسلوك 
راٍق يقدس القيم االخالقية واملبادئ 
الجامعية والتقيـد بزمن ومتطلبات 

املحارضات املنهجية.
 أذن ان الطالـب هـو ذات الطالـب ، 
ملاذا هذا البون الشاسع يف النتائج ؟

   أمـا اليوم فطالبنـا يختلف ، ملاذا ؟ 
فاملفروض انه يكون يف املحصلة أعىل 
مستوى وذالك لتطور االفاق العلمية 
وتوفر أدوات املعلومات كالكمبيوتر 
النقـال  والهاتـف  واالنرتنيـت 
والتلفزيـون  ، فيسـتطيع الحصول 
عىل املعلومة التي يريدها حاال وهو 
يف بيته أو يف مقهى االنرتنيت ، بعكس 
طالب الخمسينيات والستينيات وما 
قبلهـا، حيث يتطلب منـه الحصول 
عىل املعلومة اياما وأسابيع أو حتى 
اشـهرا وقـد اليحصـل عليها،فنراه 
وقد سكن املكتبات العامة والخاصة 
وقرأ املصـادر وطرق ابـواب العديد  

من أساتذته وأصدقائه ومعارفه .
 ونعود لطرح السـؤال نفسـه : ملاذا 

هـذا الفـرق يف النتائـج؟
 أن طالـب العام الحـايل يختلف عن 
طالـب العلم املـايض بسـبب حجم 
املتغـريات واملعلومـات التي يتلقاها 
عرب وسـائل التقنيـة الحديثة ، مما 
يؤدي التى تغريات يف السلوك لطالبنا 
تتطلـب ايجـاد اسـاليب تطبيقيـة 

ملواجهة املشكالت التي تواجههم.
   سـوف أسـتعرض بعض أالسباب 
تعثـر  وراء  جوهريـة  أراهـا  التـي 
طـالب الجامعات بحكـم قربي من 

البيئة الجامعيـة ومالزمتي لطالبنا 
يف الجامعـات يـيل ذالك اسـتعراض 
التغيـريات التـي طرأت عىل سـلوك 
ابنائنـا الطالب يف السـنوات االخرية 
يف  اسـالفهم   يف  نعدهـا  لـم  التـي 
الستينيات والخمسينيات من القرن 

املايض.
ثـم اختم املقـال بطرح عـدة حلول 
سـلوكيات  الدارة  منطقيـة  اراهـا 
ابنائنا الطالب وحفز هممهم وإعادة 

األمل العذب   اىل أرواحهم.
  عندما أسمع دائما بوجود مايسمى 
بالـدور الثالـث والرابـع (التكمييل) 
الذي لم اسمع به منذ تأسيس الدولة 
العراقيـة سـنة ١٩٢٠ م ، فالبـد ان 
هناك اسباب اخرى قد اليطلع عليها 
أال من يحتك بالنواحي التشغيلية يف 

الجامعات من تدريس ونحوه.
 أرى ان أهـم االسـباب االقتصاديـة 
ممـا  واالجتماعيـة  والسياسـية 
تعرتض أبنائنا يف الجامعات وتبعدهم 
عـن النجاح وطلب العلـم ، حيث ان 
كثريا منهم اليرغبـون التعليم العايل 
بـل أجـربوا عليـه ألسـباب عائليـة 
واجتماعيـة فهـم يفضلـون العمل 
والوظيفة السـباب اقتصادية .ففي 
السـابق ينتظرهم (مجلس الخدمة 
املدنيـة) ليقوم بتعيـني كل خريجي 
الكليـات واملعاهـد بـال اسـتثناء أو 

محاباة او محاصصة .
فهـذا يقودنـا اىل حقيقـة ان أزمتنا 
هـي ازمة عمـل ووظائف وليسـت 

ازمة تعليم .
وقد انعكس هذا االمر عىل ترصفات 
الطالب يف البيئة الجامعية وولد عدة 
سلوكيات، وكون مجموعات عادات 
منها تدنـي الهمة وفتـور الحماس 
لديهم، وكذلك عدم االلتزام بأسـس 
البيئة االكاديميـة منها عدم احرتام 
وقـت املحـارضات ، وعـدم أرتـداء 
االزياء املحتشمة يف الحرم الجامعي  
كمـا ليـس لهـم أبسـط مقومـات 
العلـم ، فنراهم اليعرفون مايريدون 
وأسالتهم تدور حول الدرجة وموعد 
اعطائها  يف نهايـة كل فصل درايس 
فقـط ، مما يصل االمـر اىل التجاوز 
عـىل االسـتاذ الجامعـي أن اعطـى 
درجة اقـل أو تأخـر بأعطائها مما 
دفع كثـري من اسـاتذة االكفـاء اىل 
الرحيـل وتـرك مهنـة الرسـل التي 

امضوا فيها زهرة العمر.
  أنني اتسـاءل : كيف وصـل ابنائنا 
اىل هـذه الهوة؟ وكيف سـيقود هذا 
الجيـل عجلـة التنميـة واالعمـار ؟ 
وهـم  الوطـن؟  مكتسـبات  وأدارة 
مكتئبـون متعبـون مما يعيشـون 

حاالت نفسية قاسية .
 ورغـم كل هذا اال ان هنـاك كوكبة 
مـن طالبنا نعدهم اعالمـًا، يعيدون 
اىل انفسـنا األمل ويتصفون بدماثة 
الخلق، وحـب العلم والسـعي اليه . 
واقتناص كل دقيقـة ملعرفة الجديد 

ولكنهم مع االسف اعداد قليلة.
   هـذه بعـض صفات وسـلوكيات  
طالبنا الجامعيـني علينا ان نتعاون 
جميعـا ملعالجـة نفسـياتهم وحـل 
مشـكالتهم واحـرتام مـا يـدور يف 

اذهانهم وبـث االمـل يف ارواحهـم.
 وعـىل سـبيل املثال هناك مشـاريع 
كثـرية لبعث االمل يف نفـوس ابنائنا 
املثـايل)،  منهـا مـرشوع (الطالـب 

والعمـل به  كمقـرتح اىل قادة وزارة 
التعليم العايل مع احرتامي لهم حيث 
هـذا املـرشوع يدفع ويحـث طالبنا 

عىل روح التنافس   العلمي.
وليسـمح يل املسـؤولني من زمالئي 
والبحـث  العـايل  التعليـم  وزارة  يف 
املستشـارين  والسـادة  العلمـي 
الرتبويني أن اضع بني ايديهم بعض 
املشـاريع واالراء لطالبنـا ومعالجة 

مشكالتهم:
أوال: انشاء مركز متخصص لدراسة 
سـلوك الطالب الجامعيني يف جامعة 
بغداد املوقرة مـن اجل تنمية عالقة 
الطالـب  بـني  وإنسـانية  تربويـة 

واالستاذ.
ثانيـا:أويص بأنشـاء دفـرت جامعي 
(لسلوك الطالب)وفيه يكتب املرشد 
املسـؤول عـن سـلوك  أو  الرتبـوي 
الطالب لجميـع املراحل الدراسـية، 
(وثيقـة  بمثابـة  الدفرتيعـد  فهـذا 
بـه يف  سـلوك) كمـا كان معمـول 
سبعينيات وستينيات القرن املايض 
، ملاذا يـاوزارة التعليـم العايل اهمل 
سـلوك الطالب وتداعياته عىل تطور 

البلد .
ثالثـا :التأكيـد عـىل  اهميـة هيبـة 
الجامعـة والطالـب بفـرض الـزي 
طلبـة  عـىل  الجامعـي  املوحـد 
الجامعـات ألنـه رضورة اجتماعية 
وتقديـس للقيم واملبـادئ االخالقية 
، كمـا يجب عـىل التاكيـد ايضا عىل 
الهيئات التدريسية برضورة احرتام 
ليكونوا  الجامعـي  الحـرم  حشـمة 

مثال يحتذى به من قبل ابنائنا.
رابعـا: البـد مـن النظـر يف الهياكل 
التنظيميـة الجامعيـة وتحويلها اىل 
 flexible)  هيـاكل جامعيـة مرنـة
 organization university
structure) لتبتعـد الجامعـة عـن  
ومسـتجيبة  الشـديدة  املركزيـة 
يسـاهم  ممـا  الدوليـة  للمنافسـة 
للطـالب  املعـريف  بالتبعيـة يف نمـو 
والقضاء عىل افة الفسـاد من جهة 

اخرى  .
خامسا: االهتمام باملصدر أو الكتاب 
املنهجي الجامعي ، النه مما يزيد يف 
انخفاض حماس الطالب يف الدراسة  
أن عـددا مـن املناهج إمـا أن يكون 
قـد عفـا الزمـن عليهـا ، أو إنها ال 
تشـبع حاجـات الطالـب ورغباته . 

فضـال عـن أن طريقـة التدريس ما 
تـزال يعتمد عىل التلقـني ، باالظافة 
اىل ذالك بعض  االسـاتذة الجامعيني 
يقومـون بتأليـف مصـدر منهجي 
للطالـب بهدف الرتقيـة وليس لنقل 
املعرفـة، لذا ينبغي اصـدار مؤلفات 
منهجيـة تجذب الطالـب فكريا من 
حيث االشـكال الشـارحة للمصادر 
اسـوة بكتـب ((Headway  التابعة 
ملطبعـة جامعة اكسـفورد لتدريس 
اللغـة االنكليزيـة . واالبتعـاد عـن 
املـالزم التـي تحولـت اىل ملخصات 
ومـالزم  ذات طابـع تجـاري وهـذا 
االمر ينـايف تعليمـات وزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي.
التعليـم  نحـو  التوجـه  سادسـا: 
االلكرتونـي واالسـتمرار بـه حتـى 
بعد انتهاء جائحـة covid-١٩  لفك 
االختناقـات بـني الطـالب وزحمـة 
الصفـوف الواقعيـة ، ولكـن ليـس 
بربامـج تعليـم الكرتونيـة مجانية 
وانمـا بربامج تعليم صفية مدفوعة 
الثمـن مـن قبـل الجامعـة كربامج 
 (Microsoft Forms and Teams)
 (google  class room امـا برامـج 
)  التـزال مجهدة للطالب واالسـتاذ  
سلوكيا ونفسيا الن معظم الواجبات 
والحلـول يتم يتحميلها يف مسـاحة 
تحميـل هاتف او حاسـبة االسـتاذ 
الجامعـي ممـا يعرضـه اىل انتهاك 
الربامج  الخصوصيـة وفايروسـات 
علمـا ان الـوزارة لم تدعم االسـتاذ 
الجامعـي باجهـزة حاسـوب ولـم 
تدعم االسـتاذ بربامج تدريبية وانما 
جعلـت الهيئـة التدرسـية والطالب 
التقنية  يواجهون مشـاكل  وحدهم 
للتعليم االلكرتوني وهذا هو املالحظ 
يف موازنة ٢٠٢١ حيث جميع االموال 
مخصصة للبنود التشغيلية (رواتب 

فقط) .
سـابعا: الهويـة الجامعيـة للطالب 
ينبغـي ان تكـون موحـدة لجميـع 
(الحكوميـة  العـراق  جامعـات 
واالهليـة) ويتم اصدارهـا من دائرة 

خاصة بوزارة الداخلية حرصا.
برنامـج  اعـادة  رضورة   : ثامنـا 
الغيـت يف  )التـي  الـرشف  (مرتبـة 
سـبعينيات القـرن املـايض والتـي 
كانـت موجودة مـن االربعينيات اىل 
سـتينيات القـرن املـايض ، والهدف 

من ذلك  خلق روح املنافسة واالبداع 
لـدى الطالـب كمـا يسـبب اجتذاب 
بعـض افضـل املرشـحني للجامعة 
يف  بالخصوصيـة  يشـعرون  وهـم 
صـف درايس خـاص بهـم وجعلهم 
عـىل  يحصلـون  بأنهـم  يشـعرون 
فرصة افضل، واستشهد بخربنرشته  
صحيفة الزوراء (عدد ٧٠٣٦ يف ٢٥/ 
حزيـران/٢٠١٩ م) الصفحـة االوىل  
بحصول الطالبة العراقية آية سنان 
عبـد االمـري الحسـني، عـىل مرتبة 
الـرشف الدرجـة االوىل عـىل جميع 
العـرب والعراقيني من الكليه امللكية 
للجراحـني يف ايرلندا وكتابة اسـمها 
عىل أربعـة لوحات يف جدران ممرات 
الكليـة كـي يبقـى هنـاك دائمـا) . 
الدكتوراه   وايضـا حصـول طالـب 
صيدلـة (حيـدر جعفـر عيىس) من 
جامعة ليمريك ايرلنـدا عىل (مرتبة 
الـرشف) يف الصيدلـة متفوقـا عىل 

اقرانه يف جامعة ليمريك  .
تاسعا :عىل رجال وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي العمل عىل خلق روح 
االبداع والتفاني يف سبيل تطور البلد 
 PISA بدعم  االختبارات الدولية مثل
دون  للتعليـم   PIRLSو  TIMSSو
الجامعـي و اختبـار SAT و ِاختبار 
ACT  للقبـول بالجامعـات ودمجه 

مع القبول املركزي بالتوازي.
عـارشا : وثائـق التخـرج ينبغي ان 
تشـمل مالحظات الكليـة أو الصف 
عن سـلوك الطالب الجامعي وليس 
فقط الدرجات وأنما (وثيقة سلوكية 

) خالل سنوات دراسته.
يف  النظـر  اعـادة  عـرش:  احـدى 
يف  والفراغـات  الصفـوف  تصميـم 
الصـف  الدرايس مـن حيث الجلوس 
واملشاهدة واالصغاء ونظام االظاءة 
والتهويـة للصفـوف يف الجامعـات 
العراقية واالسـتفادة من رس نجاح 
التجربة الفنلدية يف تصميم الصفوف 

الدراسية.
وأختـم مقالتـي بمـا قاله الشـاعر 

احمد شوقي:
َوإِذا املَُعلُِّم ساَء لَحَظ َبصيــــــرٍَة           

جاَءت َعىل َيِدِه  الَبصاِئُر حوال
َوإِذا أَتى اإلِرشـاُد ِمن َسـَبِب الَهوى         

ِه الَتضليــال َوِمَن الُغروِر َفَسمِّ
ـِم            َوإِذا أُصيـَب الَقوُم يف أَخالِقهــــ

َفأَِقم َعلَيِهم َمأَتماً وََعويــــــال
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املقادير:
كوب سميد ناعم

كوب سكر
كوب جوزالهند

نصف كوب زبدة (إصبع زبدة – 120 غرام)
بكيت فانيال

ملعقة بكينج بودر
بيضة واحدة

كوب لبن زبادي
املجموعة الثانية

كوب حليب
3 مالعق نشاء

علبة قشطة

كوب قطر
طريقة التحضري

1. تخلـط كل املقادير األوىل مـع بعضها البعض بملعقة يف 
زبدية من 1 إىل 7 ثم نرتكها جانبا

2. يذوب الحليب يف النشـاء ومن ثم ننقلهم عىل نار هادئة 
مع التحريك املستمر إىل أن يتماسكوا جيداً.

3. نضيف القشطة كلها ونحركهم ثم نسكب نصف الخلطة 
األوىل إىل الصنيـة ومن ثـم ندير خلطة الحليب والقشـطة 
والنشـاء يف صنيـة مفرودة للفـرن بحيـث أن يكونوا عىل 

شكل طبقات.
4. ثم نسكب باقي ما تبقى من الخلطة األوىل ثم ندخلها إىل 
الفرن يف الطبقة السـفىل عىل درجة حرارة 180درجة ملدة 

ساعة حتى تحمر ثم ندير الفطر عليها.

قد يقرتف كثريون أخطاًء شـائعة عند 
النهوض من النـوم صباحاً بخاصٍة يف 
ظل األوضاع الراهنة التي قلبت حياتنا 

رأساً عىل عقب.
نمط الحياة الصحي يبدأ من سـاعات 
الصباح األوىل. إليكم يف ما ييل خمسـة 
أخطـاء قـد يقـع بهـا البعـض عنـد 
إدراك  دون  مـن  صباحـاً  النهـوض 

تأثرياتها السلبية.
:snooze“استخدام ”غفوة املنبه

يؤجل كثريون املنّبه الصباحي بسـبب 
حاجتهـم للنوم ولو لدقائـق قليلة. إّال 
أّنـه تبني أن هذه العـادة ال تفيد. فهذه 
الدقائـق اإلضافيـة القليلـة ال تؤمـن 
االنتعاش وتجدد الطاقة إذ إّن االنقطاع 
املتكـرر للنوم لـه تأثريات سـلبية عىل 
كمـا  والجسـدية  الفكريـة  القـدرات 
يسـاهم يف زيـادة احتمـال التعـرض 
املرتبطـة  املشـاكل  وأيضـاً  الكتئـاب 
باأليض. ويف هذه الحالة ُينصح بتأخري 
الوقت 15 دقيقة إضافية وضبط املنّبه 

والنهوض يف الوقت الذي يرّن فيه.
تحّكم الهاتف بحياتك:

يلجـأ كثريون إىل حمـل الهاتف وزيارة 

التواصل اإلجتماعـي مبارشًة  مواقـع 
عنـد اإلسـتيقاظ مـن النـوم صباحـاً 
قبـل النهـوض مـن الرسيـر. فتجـدر 
اإلشـارة إىل أّن هـذه الخطوة سـتؤدي 

إىل تحكـم الهاتـف بالحيـاة والدمـاغ 
مـن لحظـات النهـار األوىل. ويف هـذه 
الحالة ُينصح بالقيـام ببعض تمارين 
التنفس وتمارين التمدد ورشب املاء ثم 

التواصل مع أفراد العائلة قبل استخدام 
الهاتف.

تناول مصادر السكر: 
صحيـٌح أن مصـادر السـكر مغريـة 

تقلبـات  أنهـا تحـدث  إال  الصبـاح  يف 
هورمونية كبرية يف الجسـم وتتسـبب 
بالتـايل بتقلبـات يف الشـهية واملـزاج. 
لذلـك، ُينصـح بالحـد مـن اسـتهالك 
السـكر والقيام بنشـاط جسـدي بعد 
تناولـه وتجّنب الجلوس لسـاعات بعد 

وجبة اإلفطار.
عدم غسل الوجه جيداً:

ينصح خرباء الجلد بغسـل الوجه جيداً 
بماء متوسطة الربودة وباملستحرضات 
مـن  للتخلـص  صباحـاً  الرضوريـة 
األوسـاخ التي قد تتعـرّض لها البرشة 
يف الليـل. ومـن الخطـوات األساسـية 
اسـتخدام كريـم الوقاية من الشـمس 

قبل الخروج من املنزل.
إهمال الصحة النفسية:

غالبـاً مـا يبـدأ النهـار بمهـام كثرية 
مرتاكمة وأعمال يتعنّي إنجازها يف وقت 
قصـري ما يسـبب الكثري مـن التوتر يف 
النهار بأكمله. لذلك، ُينصح بتخصيص 
دقائـق قليلـة يف الصبـاح لالسـرتخاء 
والهدوء للتغلب عىل التوتر، كما يمكن 
كتابة بعض العبارات اإليجابية التي قد 

تشعرك باإليجابية واألمل. 
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قد تـرى أشـخاصا يرشبـون املاء 
الطريقـة  بواسـطة كأس، وهـي 
االعتياديـة، ومنهم من يرشبه من 
الزجاجة مبارشة، جالسا أو واقفا 
أخطـاء  إدراكهـم  دون  نائمـا  أو 
يتم ارتكباها تحرمهم االسـتفادة 
من فوائـد املاء التامـة، وقد تؤدي 

ألمراض خطرية أو حتى الوفاة.
كميات كبرية

الخطأ األكثر شيوعا والذي اعتمده 
يف  اإلفـراط  املذكـور هـو  املوقـع 
رشب امليـاه، والـذي قد يـؤدي إىل 
الشعور بالصداع وصعوبة الرتكيز 
وتشـويش الرؤية، وقد يصل األمر 
إىل فقدان الوعي، نتيجة النخفاض 

مستويات الصوديوم بالجسم.
الرشب واقفا

أيضا من العادات الشائعة وخاصة 
بـني الرياضيـني والشـباب، لذلـك 
يجب الحرص عىل تناول املاء أثناء 
الجلـوس، ألن رشبـه واقًفا له آثار 
جانبيـة أبرزها إصابـة العارصة، 
وهـي العضلـة التي تربـط املريء 
باملعـدة، بالجروح، وعرس الهضم، 
لعـدم  الـكىل،  بصحـة  واإلرضار 
خضوعه للتصفيـة املطلوبة، مما 
يؤدي إىل ترسب الشوائب املوجودة 
فيه بمجرى الدم، وعند وصولها إىل 
الكليتـني، قد يؤدي ذلك إىل اإلصابة 

بالفشل الكلوي.
وإذا اسـتمر الشـخص يف اإلكثـار 
من رشب املـاء، قد يتعرض لخطر 
الوفاة، بسـبب اإلصابة بالتسـمم 

املائي.
لذلـك يجـب أال تتعدى كميـة املاء 

املستهلكة 8 أكواب يومية.

املاء املثلج
املـاء  رشب  أن  البعـض  يعتـرب 
املثلـج، وخاصة يف فصـل الصيف، 
يتـم التغلب به عـىل ارتفاع حرارة 
الطقـس، وارتفاع درجات الحرارة 
هـذه  أن  إدراكهـم  دون  العاليـة، 
تعرضهـم  قـد  الخاطئـة  العـادة 
لخطر اإلصابة بحساسية األسنان 
والصـداع النصفـي، باإلضافـة إىل 
تعذر االرتخاء، وهي حالة مرضية 
يواجـه أصحابهـا صعوبـة يف بلع 
الطعـام والـرشاب، نتيجـة لتلـف 

أعصاب املريء.
املاء الساخن

يؤذي كاملثلج، ولكن كيف؟
املـاء  رشب  أن  البعـض  يعتقـد 
السـاخن عىل معدة فارغة يساعد 
عـىل فقـدان الوزن وحـرق دهون 
الجسـم، ولكـن هذا خاطـئ، ألنه 
ببعـض  العامـة  الصحـة  يهـدد 
األرضار، حيـث يخفـف من تركيز 
املعـدة،  يف  الهضميـة  العصـارة 
مما يـؤدي إىل اإلصابة باإلمسـاك 
واالنتفاخ والغـازات، باإلضافة إىل 
الحـروق التـي يلحقهـا باللسـان 

والحلق واملريء.
إهمال النظافة

يجب غسـل الزجاجات جيـًدا من 
الداخـل قبل ملئها باملـاء، ألن قلة 
جاذبـة  بيئـة  يجعلهـا  نظافتهـا 
للبكترييـا والطفليـات التي تنتقل 
داخل جسم اإلنسان أثناء الرشب، 
ممـا يـؤدي إىل املعانـاة من بعض 
األعراض املزعجة، نتيجة لإلصابة 
بالعدوى، مثل آالم املعدة واإلسهال 

والقيء. 

يخفى عىل البعـض ما يتمتع به 
ماء األرز من فوائد كبرية للصحة 
العامـة للجسـم، وللشـعر عـىل 
وجه التحديـد باعتباره أحد أكثر 
األعضـاء الـذي يتأثـر بالصحة 

العامة لإلنسان.
إن مـاء األرز يحتـوي عـىل مواد 
غذائيـة يمكن أن تكـون مفيدة 
لبرشتـك وشـعرك، فـاألرز غني 
بفيتامينـات B ، C و E وكذلـك 
املعـادن وثمانية مـن األحماض 
األمينيـة األساسـية التـي تعزز 

الصحة العامة.
ويحتـوي مـاء األرز عـىل مـادة 
التـي  الـ“إينوزيتـول“  تسـمى 
تعمل عىل تحسـني نمو الشـعر، 
ويمكن الحصول عىل عدة فوائده 
للشعر من ماء األرز وهي: العمل 
عىل إطالة شـعر الـرأس، وعالج 
شـكلة التساقط، وكذلك تقصف 
نهايات الشـعر، وتقوية وتغذية 
البصيـالت والجـذور، والتخلص 

من قـرشة الشـعر التي تسـبب 
الحكة.

وللحصـول عىل فوائد مـاء األرز 
للشـعر يمكن اتبـاع إحدى هذه 

الطرق التالية:
لرتطيـب الشـعر: أضـف بضعة 
قطـرات مـن الزيـوت العطريـة 
املفضلـة لديك إىل كـوب من ماء 
األرز، ثم اغسل الشعر باستخدام 
املزيـج الناتج، واتـرك بقايا ماء 
 10-30 األرز عـىل الشـعر ملـدة 

دقيقة قبل غسـل الشـعر باملاء 
البارد.

لتقليـل تسـاقط الشـعر: أضف 
القليل من الشاي األخرض إىل ماء 
األرز، ومـن ثـم اسـتخدم املزيج 

الناتج كغسول للشعر.
لتخفيـف تقصـف الشـعر: قـم 
بنقع أطراف الشـعر بمـاء األرز 
لفرتة ترتاوح بني 20-15 دقيقة، 
ثم اغسل شعرك باملاء والشامبو 

كاملعتاد.

ينخفـض خطر اإلصابة ببعض األمراض العصبية، 
مثـل الباركنسـون أو الزهايمر، بسـبب النوم عىل 

أحد الجانبني وفقاً لدراسة أمريكية.
إذا كنـت معتادة النوم عىل جانبك األيمن أو األيرس، 
يمكنـك فعل ذلك. حيث تشـري دراسـة أمريكية أن 
هـذه الوضعية تقلـل احتمال اإلصابـة بالعديد من 

األمراض العصبية.
للوصـول إىل هـذا االسـتنتاج، أجـرى باحثون، من 
جامعة سـتوني بروك يف الواليـات املتحدة، تجارب 
عن طريق مراقبة أدمغة الفرئان النائمة عىل الظهر 
وعىل البطن وعـىل الجانب بتقنية التصوير بالرنني 

املغناطييس.
إزالة أفضل للسموم

الحظ العلماء أن النظـام الغليمفاوي، الذي ينظف 
السموم املرتاكمة يف الدماغ أثناء النهار، يكون أكثر 

فعالية لدى الفرئان التي تنام عىل جانبها.
فخالل النهار، ترتاكم السـموم يف الدماغ والتي، إن 
لـم تتم إزالتها بالشـكل الصحيح، قـد تعزز تطّور 
األمـراض العصبيـة. وهـذا هـو الحال عىل سـبيل 
املثال لربوتني بيتا-اميلويد، السمة الرئيسية ملرض 

الزهايمر.
تسـعى هذه الدراسـة أيضاً إىل إظهار أهمية النوم 

لصحة الدمـاغ. فالدماغ يتمكن بشـكل أفضل من 
التخلـص من السـموم عند النوم، أكثـر مما يفعل 
عند االسـتيقاظ. ونوعية وضعية النوم هي بالتايل 
املعيار الجديد الذي يجب أخذه بعني االعتبار لتقييم 

مخاطر اإلصابة باألمراض العصبية.
أخرياً، يشـري الباحثون إىل أنَّ النوم عىل الجانب هو 
الوضعية األكثر شيوعاً لدى البرش، ولكن أيضاً لدى 
معظـم الحيوانـات. وينبغي تطبيق هذه الدراسـة 
عـىل البـرش. فيما يبدو مـن غري املحتمـل كثرياً أن 
مجرد وضعية النوم تكفي لتجّنب مخاطر اإلصابة 
باألمـراض العصبيـة، فهنـاك العديد مـن العوامل 

األخرى التي ينبغي أخذها أيضاً بعني االعتبار.
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ال شـك أن قرص القامـة والرغبة 
يف زيـادة الطول مـن األمور التي 
قصـريي  مـن  الكثرييـن  تـؤرق 
القامة. ووراثياً تتوقف عن النمو 
والطول بعد اكتمال البلوغ، حيث 
إن الهرمونات تصل ذروتها، وهذا 
يحدث عادة يف متوسـط عمر 16 
عاما للفتيات و18 عاما للفتيان.

العاملـي  املوقـع  أوضـح  ولكـن 
هرمـون  أن   ،“Heath Digezt”
النمو البرشي (HGH) هو عبارة 
عن مادة تشـبه البـزالء، توجد يف 
عمق املخ خلف العينني، لكن هذه 
املادة يمكنها أن تنطلق خالل أول 
ساعتني من سـاعات النوم وبعد 
التمرين، ووظيفتهـا هي تحفيز 
النمـو يف الجسـم البـرشي حتى 

يصل لنهاية البلوغ.
وجدد املوقع آمال قصريي القامة 
يف زيـادة طولهـم، حيـث ذكر أن 
هناك بضعة أشياء يمكنك القيام 
بهـا ليـزداد طولـك إىل االرتفـاع 

املطلـوب، وذلـك مـع اسـتخدام 
الالحقـة  والتدريبـات  التقنيـات 
التي تسـاعد عـىل زيـادة الطول 

ومنها:

1. الحصول عىل نوم كاف أشارت 
أن  إىل  الدراسـات  مـن  العديـد 
املراهقني يحتاجون ما بني ثماني 
وعرش ساعات من النوم ليالً، ألن 

النوم يفرز هرمون النمو ويعمل 
عىل تجديد األنسـجة أثناء النوم، 
 (HGH) النمو ويتكون هرمـون 
أجسـامنا،  يف  طبيعـي  بشـكل 
وخاصـة عنـد النـوم العميـق أو 
النوم البطيء، الذي يتم تشـكيله 

داخل الغدة النخامية.
2. التغذيـة الجيـدة التأكـد مـن 
الحصول عىل جميع الفيتامينات 
واملعادن التي يحتاجها جسـمك، 
يمكن أن يسـاعدك عـىل أن تنمو 
بطولك الكامـل، وينبغي أن تأخذ 
املكمالت الغذائية املطلوبة لعمرك 
مـع وجبـة اإلفطـار كل صباح، 
والحصول عىل الكثري من الخضار 
وفيتامني  والكالسـيوم  األخرض، 
بالربوتـني  الغنيـة  D واألطعمـة 

والزنك.
3. الجلـوس الصحيـح الجلـوس 
الخاطـئ وثنـى الكتفني سـيؤثر 
حقـا يف انحناء العمـود الفقري، 
ويجـب  برتاخـي  املـيش  وعـدم 

الجلـوس بشـكل مسـتقيم عند 
القعـود عـىل الكـرايس، حتى لو 
لم تكـن طويالً، لكـن يمكن لهذا 
لجلوس الصحيـح والذكي يجعل 
النـاس ينظـرون إليـك عـىل أنك 

أطول.
4. ممارسة بعض التمارين جنبا 
إىل جنـب مـع النظـام الغذائـي 
الصحيـح والنـوم املنتظم، يمكن 
أن يسـهل نمو الطول للمراهقني 
الذين ال زالـوا ينمون، بل قد نرى 
بعـض التحسـينات، وخاصة إذا 
كانـوا متمسـكني بنظـام غذائي 
متوازن، لكن القضية الحاسـمة 

هي العمر.
و“العقلـة“ تسـاعد عـىل إطالة 
وتقويم العمود الفقري، وينصح 
بها ملدة ال تقل عن نصف سـاعة 
يف األسبوع، وهناك تمارين أخرى 
الـركل وسـباقات الرسعة  مثـل 
والقفز والسـباحة يمكنها زيادة 

الطول لديك.

قال كبري خرباء األمراض املعدية يف 
الواليات املتحـدة، أنتوني فاوتيش، 
إنـه بالرغـم مـن شـح املعلومات 
بخصوص تأثـري لقاح كورونا عىل 
النسـاء الحوامـل، إال أنه لم تظهر 
حتـى اآلن أي آثـار جانبيـة عـىل 

اللواتي تم تطعيمهن.
وخـالل حديثه مـع برنامج ”ميت 
ذا براس“ (Meet the Press) الذي 
يبث عىل شـبكة ”أن بي يس نيوز“ 
آالف  هنـاك  أن  فاوتـيش  كشـف 
الحوامـل مـن العامـالت يف قطاع 

الصحة أخذن بالفعل اللقاح.
وتابع ”املشـكلة أنه لم تتم تجربة 
اللقاح عىل الحوامل خالل التجارب 
تعلـق  مـا  خصوصـا  الرسيريـة، 
بالفعاليـة والسـالمة، لكـن هناك 
تجـارب جاريـة اآلن وأعتقـد أنـه 
سـتكون لدينـا إجابـات واضحـة 

حول ذلك“.
وثيقـة  إىل  بالنظـر  أنـه  وتابـع 
”ترخيـص االسـتخدام يف حـاالت 
الطـوارئ“ الخاصة بلقـاح فايزر 
بايونتيك وموديرنا، تم اختيار آالف 
السـيدات الحوامل من العامالت يف 

قطاع الصحة لتلقي اللقاح.
أغلبهـن  أن  السـياق  يف  وكشـف 
اتخذن قرار تلقي التطعيم لعلمهن 
بأن خطر اإلصابة بفريوس كورونا 
عىل حملهن أكرب من خطر اللقاح.

وقال فاوتيش ”حتى اآلن، لم نر أي 
مضاعفـات لدى النسـاء الحوامل 

من الآلتي تلقني اللقاحات“.

وينصح بعـض األطباء يف الواليات 
املتحـدة الحوامـل بتلقـي اللقـاح 
املضـاد لفـريوس كورونـا، رغـم 
تضارب اآلراء يف هذا الشـأن، بينما 
توصلـت دراسـة أمريكيـة حديثة 
إىل أن األجنة تحصل عىل األجسـام 
املضادة لفريوس كورونا املسـتجد 
خالل فرتة وجودها يف رحم األم، ما 

يمنحها وقاية مميزة ضد املرض. 
وأشـار فريق الدراسـة إىل أن تلقي 
املرأة الحامل للقاحات قد يسـاهم 

بحماية طفلها قبل والدته أيضا.
وشـملت الدراسـة أكثر من 1400 
مـن األمهـات واألطفـال حديثـي 

الوالدة.
األجسـام  أن  النتائـج  وكشـفت 

املضـادة انتقلت من األم إىل الجنني 
عرب املشـيمة لدى 72 من أصل 83 
امـرأة حامـل مصابـة بالفريوس 
أو كانـت قـد تعافـت منـه خالل 

حملها.
واملـرأة الحامـل، ليسـت مـن بني 
خطـة  يف  األولويـة  ذات  الفئـات 
اللقاحـات، وذلك بسـبب  توزيـع 
اسـتبعاد هذه الفئة مـن التجارب 
الرسيرية للقاحات، وهو ما يعترب 
أمرا اعتياديا لدى مصنعي األدوية، 
وفـق تقرير نرشه موقـع ”بزنس 

إنسايدر“.
وعىل هـذه الفئة االسـتمرار بأخذ 
احتياطـات إضافيـة للحفاظ عىل 
نفسها وعىل جنينها، لحني التعرف 
عىل نـوع اللقاحات املناسـبة لها 
بشـكل أكـرب، والتـي يكـون فيها 

عامل اآلمان هو الحاسم.
بروتـوكالت  ورغـم عـدم وجـود 
واضحـة فيمـا يتعلـق بالحوامـل 
والتجارب الرسيرية، إال أنها عادة 
مـا تأخـذ سـنوات مـن املراقبـة، 
العتبـار لقـاح أو حتـى دواء آمن 

بالشكل الكايف للمراة الحامل. 
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مـن مواليد عـام 1896 – دخل كلية الطب 
يف استانبول سنة 1913 وتخرج منها سنة 
1919 وكان يبلـغ مـن العمـر 20 عاما – 
االول عىل كلية الطب – كانت بداية عمله يف 
الطب عام 1921 – 1923 يف مستشـفيات 
بغـداد عند اول انشـائها حيث كانت عبارة 
عن اكواخ شـيدت مـن الطني – ارسـل اىل 
يف  التخصصيـة  الدراسـة  لغـرض  املانيـا 
الجراحة العامة حيث درس عىل يد الجراح 
العاملـي االول ( بـري ) واالسـتاذ الدكتـور 
( كتمبـل مايكـي ) وهكـذا اكتسـب خربة 
جراحيـة جعلته الجـراح االول يف العراق – 

من املؤسسني االوائل لكلية الطب العراقية 
( جامعة ال البيت ) عام 1927 – اول عميد 
لكلية الطب العراقية بعد االستاذ سندرسن 
باشا – اول من وضع قانون التدرج الطبي 
والـذي ما زال معمول بـه لغاية االن – اول 
من دمج املستشفيات مع التعليم الغراض 
التطبيـق العمـيل – من املؤسسـني االوائل 
للجمعيـة الطبية العراقيـة كانت يف حينها 
تسـمى الجمعية البغدادية .من املؤسسني 
االوائـل لجمعية الهـالل االحمـر العراقية 
عام 1944 ونادي املثنى ونقابة ذوي املهن 

الطبية.

 هـل تخيلت بأن رقمك املفضل 
يمكن أن يعرب عن شخصيتك؟ 
ويحـدد مجموعـة مـن األمور 
عنك وعن مشاعرك . لذلك قمنا 
بعـرض لك مـاذا يقـول رقمك 
املفضل عن شـخصيتك تعرف 

عيل الصفات املختلفة أدناه .
شخصيتك من رقمك املفضل :

الرقم واحد :
يدل الرقم واحد عىل أنك محبوب  
وتحظـى بشـعبية كبـرية بني 
األخريـن .  قـد يعتقـد البعض 
بأن هذا الرقم يدل عىل الوحدة 
ولكـن يجب أن يفكـر الجميع 
بأنه يعرب عن جمال شخصيتك 

وأنك تتمتع بشخصية فاتنة .
الرقم اثنني :

يشـري هذا الرقم عىل أنك تمتع 
بشخصية كريمة  وترغب دائماً 
يف التغـري األماكـن التي تذهب 
إليها . كمـا أنك تفضل اإللتزام 

باملعايري والقيم يف حياتك .
الرقم ثالثة :

يمكـن أن يدل رقـم ثالثة عىل 
أن لديـك شـخصية ذكيـة جداً 
وتتفـوق يف حياتك. قد تشـعر 
أنـك محـاط دائمـا باألغبيـاء 

وجميعهـم يحتاجـوا إىل بـذل 
املزيد من الجهد لكي يصلوا إىل 

مستواك .
رقم أربعة :

يعطـي رقـم أربعـة مجموعة 
مـن العالمـات  عـن سـماتك 
لديـك  أن  ومنهـا  الشـخصية 
شـخصية رائعة وتحاول دائماً 
لظهـور  بمظهـرك   تهتـم  أن 

بشكل جميل وأنيق .
رقم خمسة :

إذا كنـت تفضل  رقم خمسـه 
فهـذا يدل عـىل أنك شـخصية 

منفعلة  وتشعر أنك بإستمرار 
تحت ضغـط يف العمل والحياة 
الشـخصية .  كمـا أنـك تتمتع 
القيـام  عنـد  قـوي  بحمـاس 

باألمور املختلفة .
رقم ستة :

رقم سـتة مـن األرقـام املرحة 
ولكـن لديـه املزيد مـن الخبث 
يف  تسـاعدك  التـي  والخـدع 
تخطـي الصعوبـات . وتتمكن 
مـن التخطيـط الجيـد للمهام 

املتعددة .
رقم سبعة :

غالبـاً األطفال الذيـن يفضلوا 
رقـم سـبعة هـم األفضـل يف 
املدرسـة . ولكن البالغني الذين 
يفضلـوا هـذا الرقـم غالبـاً ال 
يتمتعوا بحياة هادئة ويسـعوا 
الهـدوء  تحقيـق  إىل  دائمـاً 
يف  الفـويض  مـن  والتخلـص 

حياهم .
رقم ثمانية :

هل تفضل رقم ثمانية ؟ مربوك 
عليـك فأنت تسـتمتع بحياتك  
وناضج بما يكفـي لكي تقوم 
وتحقـق  جيـداً،  بالتخطيـط 

النجاح العميل يف وظيفتك .
رقم تسعة :

يتمتـع  الرقـم  هـذا  صاحـب 
بمزايـا شـخصية فريـدة فهو 
له كاريزما خاصـة به وطاقة 
عالية عنـد أداء املهام املختلفة 
والقـدرة عـىل إنجازها يف وقت 

قصري .
رقم صفر :

يشـري هـذا الرقـم إىل أن لديك 
وتحـب  مبتهجـة  شـخصية 
النكات والضحك مع أصدقائك 
وأفراد عائلتك وتشعر بالنشاط 

الدائم .

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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1942 - نشـوب معركة لوس أنجلوس بني الجيش 
األمريكـي وأجسـام طائرة مجھولـة الھوية فوق 
السـاحل الغربـي يف لـوس أنجلـوس، كاليفورنيا 

يحتمل أنھا مركبات من خارج األرض.
1949 - توقيـع ”اتفاقيـة رودوس“ للھدنـة بـني 

العرب وإرسائيل يف جزيرة رودوس.
1966 - الجيـش الغينـي يخلـع الرئيـس كوامي 
نكروما، وجوزيف آرثر أنكراه يتوىل رئاسة الدولة.

1969 - نقل جثمان ملك السعودية األسبق سعود 
بن عبد العزيز بالطائرة من أثينا إىل السعودية ليتم 
دفنـه يف مقربة العود بمدينـة الرياض بعد الصالة 

عليه يف مكة املكرمة.
- 1971الرئيـس الجزائـري ھـواري بومدين يعلن 

تأميم قطاع املحروقات من الرشكات األجنبية.
تأسيس االتحاد العام للعمال الجزائريني.

1980 - وصول أول سفري مرصي يف إرسائيل سعد 
مرتىض إىل تل أبيب، وأول سـفري إرسائييل يف مرص 

إلياھو بن إليسار إىل القاھرة.
1981 - قرص بكنغھام يعلن رسـميا عن خطوبة 

األمري تشارلز من ديانا سبينرس.
1982 - رئيـس مجموعـة أمنـاء جبـل الھيـكل 
املسـجد  سـاحة  يقتحـم  سـلمون“  ”غوشـون 
األقـىص ألداء الصـالة والشـعائر الدينيـة بعد أن 
سـمحت الرشطة اإلرسائيلية ملجموعة من أعضاء 
الكنيسـت من ”حركة ھتحيا“ العنرصية بالقيام 
بجولة يف املسـجد بمناسـبة ذكرى خـراب الھيكل 
وكانوا يعتزمون تأدية الصالة لوال منعھم من قبل 
الحراس املسـلمني، كمـا رفع الوفـد الربملاني علم 
إرسائيل يف سـاحات األقىص وھم يرددون النشـيد 

الوطني اإلرسائييل.
1991 - وقـوع معركـة القريـن بـني مقاومـون 

كويتيون وجنـود من الجيش العراقـي وذلك أثناء 
حـرب الخليج الثانية، حيث حـارص الجنود املنزل 
وقصفـوه باملدفعية وأدى بالنھايـة إىل مقتل عدد 

كبري من املقاومني.
1999 - نـرش معلومـات تفصيليـة عـن خطـة 
إرسائيلية جاھزة إلخالء القدس من أھلھا ولجعلھا 

املدينة املقدسة لليھود وحدھم.
2008 - الربملـان الكوبـي ينتخب راؤول كاسـرتو 
رئيسـا لكوبـا وذلـك بعـد اسـتقالة أخيـه فيـدل 

كاسرتو.
2014 - اسـتقالة حكومة حازم الببالوي وتكليف 

إبراھيم محلب بتكوين حكومة جديدة يف مرص.
2019 - اإلعـالن عـن جوائـز األكاديميـة الحادية 
والتسـعني وفوز الكتـاب األخرض بجائـزة أفضل 
فيلـم، ورامي مالك بجائزة أفضـل ممثل، وأوليفيا 

كوملان بجائزة أفضل ممثلة.
2020 - مقتل 27 وإصابة 190 شـخصا يف أعمال 
شـغب اسـتمرت حتى 26 فرباير، يف شمال رشقي 
دلھي يف الھند، إثـر مھاجمة أنصار حزب بھاراتيا 
جاناتـا للمتظاھريـن املناوئـني لتعديـل قانـون 

املواطنة.
مواليد هذا اليوم

1304 - ابن بطوطة، رحالة مسلم.
1500 - كارلوس الخامس، ملك إسبانیا وإمرباطور 

اإلمرباطوریة الرومانیة املقدسة.
1828 - أمیـن شـمیل، أدیـب ومحامـي وكاتـب 

وصحفي لبناني.
1831 - لیو فون كابریفي، مستشار أملانیا.

1872 - حافظ إبراھیم، شاعر مرصي.
1909 - أبو القاسم الشابي، شاعر تونيس.

1924 - فتحي غانم، كاتب مرصي.

الكلمات األفقية 
1 ـ رئيس وزراء بريطانيا السابق . 

2ـ (  عبدالرحمـن ...)  أديب وروائي 
مرصي . 

السـودان /   جنـوب  عاصمـة  ـ   3
جمع /  رمز ريايض (  معكوسة ).  

4 ـ كذب وموه /  بقي واستمر .  
5 ـ نبات حلو الطعم كريه الرائحة .  

6 ـ سائل الحياة /  أسود .  
7 ـ من أعلن استقالل روديسيا عن 

انجلرتا .  
8 ـ يبسـت يـده /  لقـب أول رئيس 

وزراء للهند بعد استقاللها .  
9 ـ غواصـة نوويـة روسـية /  برئ 

بعيدة القعر .  
10ـ مسلسـل لرشيـف منري وغادة 
عـادل وجمـال إسـماعيل /  قاهـر 

التتار . 

الكلمات العمودية
1 ـ طيور داجنة (  معكوسـة )/  أمر 
منكر (  معكوسة )/  صات الضفدع .  

2 ـ دخـول /(...  أوبامـا )  أول امرأة 
أمريكيـة من أصـول إفريقية تدخل 

البيت األبيض .  
3 ـ اإلنسان (  معكوسة )/  الله .  

غـذاء  معكوسـة )/   أجيـب (   ـ   4
الرضيع /  متشابهان .  

ـ عبـد (  معكوسـة )/  يألفهمـا (    5
معكوسة ).  

6 ـ خاطر /  سحاب .  
7ـ  مرشوب كحويل /(...  رزق )  فنانة 

املرسح والسينما املرصية .  
8 ـ للتفسري /  رق /  وثقه (  مبعثرة ).  

9 ـ جاري /  ما يطري (  معكوسة ).  
ورود (   ليـال /   نحـادث  10ـ 

معكوسة ). 

األحســــآس معـدوم  مآيـحــب  كلـبــــك 
ســـــــــهآمك تســـــددلك  مصـــلحتــك 
ويـــآي وتـقســــي  ابــروحـي  خلـيـتــك 
احـتـشـــــــــآمك مفقـود  وللمايســـــوه 
يــــوم تـنـجـرح  وأخـافــن  وأحتـــرمـك 
احرتآمـك صــآر  صـفـر  غـيــري  ويـــم 
ابـيــوم ومآتـرخـص  بالغـآل  وأســــومك 
ســآمك وبرخـص  ثـمـن  ابــآل  وغـيــري 
أنســــآك رآيــد  بــعـدك  علـه  ســــآعدني 
أتـوســــــــــل خصــــآمـك اليــوم  آنـــه 

أبـــــــراج

ربمـا تزورك اليـوم مجموعة مـن األصدقاء يف 
منزلـك. وربمـا تجد نفسـك اليوم محـط أنظار 
الجميع. ستسـتمع بالوقت الذي تقضيه مع هؤالء 
األصدقاء. ربما تسـتغل الوقت يف اللعب أو قراءة بعض 
الروايات. مهما كانت األنشـطة التـي تقوم بها معهم، 

بالتأكيد ستشعرون بالسعادة.

انتبـه اليـوم وكـن حـذرا خاصـة وأن بعض 
الزمالء يف العمل يدبرون لك بعض املكائد. كن 
يقظا وال تدعهم ينفـذون خططهم. من األفضل 
أن تـرتك العمـل يف وقت مبكر لكـي تبتعد عن هؤالء 

الحاقدين.

ربمـا تتحدث لسـاعات طويلة مـع الحبيب 
اليوم دون الشعور بمرور الوقت. ربما تتناقش 
معـه يف بعض املوضوعات الفلسـفية أو األحداث 
الجاريـة أو الطقـس أو ربمـا تطرح عليـه فكرة ما 
لتعـرف رأيه. األمـر الوحيد الذي لم تتحـدث فيه اليوم 
مع الحبيب هو طبيعة عالقتكما بالتحديد، مما يجعلك 

تشعر باإلحباط.

تشـعر أن العالم مـن حولك غريـب جدا، فلم 
ال تفكـر يف التخطيـط لرحلة ملـكان ما ؟ قمت 
بعملـك عىل أكمل وجـه الفرتة املاضية وتسـتحق 
الرتفيـه واملتعة. إذا لم يكـن لديك وقت كاف اليوم، عىل 
األقل تواصل مع رشكة سـياحة أو قم بعمل بحث عىل 

اإلنرتنت للتعرف عىل املنطقة التي ستزورها.

األجواء مضطربة واملناخ غري مستقر خاصة 
يف املنـزل. ال تسـتطيع أن تحـاور أي فرد من 
أفـراد أرستك هذا اليـوم. تسـتطيع أن تحل هذه 
الخالفات ولكـن يبدو أن الوضع متـأزم للغاية. فال 
تيأس ألنك تستطيع أن تجد حال. يف نهاية اليوم ستعود 

األمور لوضعها الطبيعي.

كنـت تبحث خالل الفـرتة املاضية عن بعض 
املفاهيم الفلسفية الغامضة ولم تعثر عليها، 
ولكـن اليوم سـتعثر عـىل ما تريد بكل سـهولة. 
عليـك أن تدونها حتى تسـتطيع الرجوع إليها وقت 
الحاجة. استغل وقتك اليوم يف يشء مفيد كالرياضة أو 

القراءة.

اعتمادك عىل حدسك اليوم قد يدفعك لكشف 
املؤامرات والحيل التـي يدبرها لك من حولك. 
سـتعرف كيف تترصف جيدا مـع املاكرين. ربما 
تضطر اليـوم إىل اتخاذ بعض القـرارات التي تعتمد 

عىل العاطفة أكثر من املنطق.

ربما تكتشـف اليوم أنك موهوب يف مجال ما. 
ستكتشـف هذه املوهبة بشـكل غـري متوقع، 
ربمـا تكتشـفها عندما تقوم بالرسـم يف مع أحد 
األصدقاء. تنمية هذه املوهبة ستعود عليك بالنفع يف 
املسـتقبل. هذه املوهبة ستكون سبب إسعاد من حولك 

اليوم وخاصة األطفال.

اليـوم تسـمع بعض األخبـار الجديـدة التي 
تتعلـق بصديـق لـك. قد تكـون هـذه األخبار 
غريبة بالنسـبة لك ألنـك لم تتوقعهـا. قد تكون 
سـعيدا ألنك علمت أن صديقك سعيد أيضا. إذا كنت 

ما زلت مذهوال، اتصل بهذا الصديق وتأكد بنفسك.

تهتم اليوم بتصليح بعض األجهزة اإللكرتونية 
املوجـودة يف منزلـك، وتقـيض معظـم الوقت 
يف تحـاول معرفـة كيفية تشـغيل بعض األجهزة 
األخـرى. ربما يتصـل بك صديق لك مـن مكان بعيد 

وربما تعطلك هذه املكاملة عن مهامك بعض الوقت.

سـتحصل عىل مكافآت من رؤسائك يف العمل 
بسـبب إنجازاتـك التي حققتها خـالل الفرتة 
املاضية. تشـعر بأن من حولـك يدعمونك، وربما 
يكـون ذلك بسـبب مـا تقدمه لهـم من مسـاعدات 
ونصائـح. تخطـط لحفل مـا وقضاء وقـت مميز مع 

األصدقاء وبالتحديد من يقدمون لك الدعم.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ترغب بشـدة اليوم يف تغيـري بعض ديكورات 
املنـزل من أجـل الحصول عىل منـزل مختلف 
وراق. لن تحتـاج إىل رشاء العديـد من األغراض، 
ولكنـك ربمـا تكتشـف فجأة أنـك لم تعد تسـتطيع 
العيش بسـبب ألـوان غرفتـك أو ألوان املنـزل عموما، 

ولذلك ستقوم بتغيريها بنفسك.
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حـدث أن يف إحـدى املقاطعـات األمريكيـة تـم جلب رجل عجـوز قام 
برسقـة رغيف خبز ليمثل أمـام املحكمة ، واعرتف هذا العجوز بفعلته 
ولـم يحـاول أن ينكرها لكنه برر ذلـك بقوله : “ كنـت أتضور جوعاً ، 

كدت أن أموت“.
القايض قال له : “ أنت تعرف أنك سـارق وسـوف أحكم عليك بدفع 10 
دوالرات وأعرف أنك ال تملكها ألنك رسقت رغيف خبز ، لذلك سـأدفعها 

عنك“.
صمـت جميع الحضـور يف تلك اللحظة ، وشـاهدوا القايض يخرج 10 
دوالرات من جيبه ويطلب أن تودع يف الخزينة كبدل حكم هذا العجوز.

ثم وقف فنظر إىل الحارضين وقال : “ محكوم عليكم جميعاً بدفع 10 
دوالرات ، ألنكم تعيشـون يف بلدة يضطر فيهـا الفقري إىل رسقة رغيف 

خبز“.
يف تلك الجلسة تم جمع 480 دوالراً ومنحها القايض للرجل العجوز.

يقـال أن هـذه القصـة حقيقية فعـًال وأنهـا وراء قصة كفالـة الدول 
الحديثة للفقراء واملرىض فيها

العربة : يجب ان ندرك بأن رجالً واحداً قد يغري فكر دولة بأكملها…

اصـل املثل يعود لكون شـخص عـزم أحد اصدقائه عىل الغـذاء يف بيته 
وطبعا سـابقا الناس تـاكل عـىل االرض، وكان هنـاك بالبيت دجاجة 
كلساع تحاول االقرتاب من السفرة للتنگري واالكل، ولكن صاحب البيت 
يطردها بالقول لها كش.. وتكرر املشـهد عدة مرات، وهنا قال الضيف 
هذه املقولة التي اصبحت مثال بانه احسـن ما تگلها كش اكرس رجلها 
..وهنا يوجد معنى دفني للقائل فهو ليس قاسيا كثريا لهذا الحد لكرس 
رجلهـا بل هو كان ما يريد قولـه ان الغذاء او االكل لم يكن بقدر املقام 
وكان هو يحبذ او يفضل لو كان يوجد اكل دسم به لحم او دجاج وهنا 
الغاية اي كان افضل لو انت ذبحت الدجاجة وقدمتها يل كطعام افضل 

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

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

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

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

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

ورشكة إنتاج كبرية.

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

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

ألكثر من ساعة متواصلة.

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

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

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

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

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

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

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

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

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

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

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

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

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

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

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

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

مرتبطون بها.

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

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

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

حدث يف مهرجان الجونة“.

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

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

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

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

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

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

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

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

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

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

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

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

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

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

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

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

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

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

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

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

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

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

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

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

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

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

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

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 

  

paáÌãÃm

á€bÉ€a@Ô‹«

ÔjÀç€a@fiaÏ„

@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰fl
@¿@fiÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚflÜb‘€a

7�Ç@äbèfl
@Åã–fl@Å6‘fl@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰fla#
ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰fl@Âfl@›ˆb–m@Ôi@Îa

@¿@ıÔÄÄí@›◊@ÈÄÄn‹»uÎ@òÉÄÄìi@oÄÄ‘qÎ@aàg
@Ÿ»fl@ÊÏÿÌ@Êc@bflg@òÉÄÄì€a@aâËœ@NNNŸmbÓy
aáic@Íbè‰m@Â€@béäÜ@ŸÓ�»Ì@Êc@bflgÎ@áiˇ€

No: 7435    Wed    24    Feb    2021العدد:   ٧٤٣٥    االربعاء   ٢٤   شباط     ٢٠٢١

@áºc@È€b”@bø@ù»i
áÓ1a@áj«

îflbÁ

أحمد عبد  الدكتور  لكتاب  «بعض مما يمكن قوله» هو عنوان فرعي 
الكتاب يقع  التضامن»..  الذي يحمل عنوان «وهذا نصيبي من  املجيد 
يف ١٤٤ صفحة من  القطع املتوسط، وصدر عن «الدار العربية للعلوم 
ربما  يسري  لجزء  الكتاب  هذا  املجيد  عبد  الزميل  خصص  نارشون».. 
من تجربته الصحفية التي نافت عىل األربعة عقود من الزمن.. وحني 
أقول جزءا يسريا من هذه التجربة الطويلة فإني أقصد بذلك تجربته 

يف الصحافة العربية. 
والعمل يف الصحافة العربية قبل عام ٢٠٠٣ لم يمر به غالبية الصحفيني 
العراقيني ألسباب كثرية لعل يف املقدمة منها عدم وجود إنفتاح إعالمي 
العراقيني  من  املراسلني  عىل  يتعذر  التي  املمنوعات  وكثرة  وقتذاك، 
خصوصا ممن تتيرس لهم الحصول عىل فرصة عمل يف اإلعالم العربي. 
  الدكتور أحمد عبد املجيد، الصحفي املحرتف وأستاذ اإلعالم فيما بعد 
بعد حصوله عىل الدكتوراه، يتناول فرتة حرجة من تاريخ العالقة بني 
العراق والخارج سواء كان هذا الخارج سياسيا أم إعالميا.. والفرتة التي 
يتناولها الكتاب الذي لم يقل فيه الزميل أحمد سوى بعض ما يمكن 
قوله تبدأ من ثمانينات القرن املايض حيث الحرب العراقية ـ اإليرانية 
الطويلة ومن بعدها فرتة الحصار الطويل هو اآلخر عىل العراق.. وإذا 
كانت الحرب إستمرت ٨ أعوام، فإن فرتة الحصار إستمرت ١٣ عاما 
كانت كلها مثلما عاشها الجميع، ويف مقدمتهم نحن اإلعالميني، سنني 

عجافا. 
بدا  التضامن»  من  نصيبي  «وهذا  املجيد  عبد  الدكتور  كتاب  كان  وإذا 
مطر،  فؤاد  املعروف  العربي  الصحفي  لكتاب  إستذكار  إعادة  وكأنه 
تجربة  مّثل  آخر  فإنه من جانب  الشهرية،  «التضامن»  صاحب مجلة 
مهمة لصحفي رصد تحوالت مهمة يف حياته املهنية ويف حياة البلد من 
التجربة الصحفية تعكس ماهو سيايس وماهو إجتماعي  أن  منطلق 
قضايا  تناول  الكتاب  تحوالت..  من  ذلك  وسوى  وثقايف  إقتصادي  أو 
املؤلف  رسدها  إيجابية  غالبيتها  يف  شخصيات  مع  وعالقة  ومواقف 
الدكتور  املرحوم  أو  نفسه  مطر  فؤاد  مع  عالقته  السيما  بالتفصيل، 
عصام حويش أو الدكتور ناجي الحديثي، وبعضها اآلخر بدت باردة أو 

ربما سلبية مع زمالء أو شخصيات أخرى إكتفى بالتلميح لها.
ما يهمني يف الكتاب هو التجربة يف اإلعالم العربي التي قدر يل أن أمر 
بها بعد تجربة الزميل أبو رنا بسنني.. وبقدر ماهي تجربة غنية فإن 
غناها  من  أخطر  عليها  ترتتب  أن  يمكن  التي  املخاوف  بل  محاذيرها 
ال  والعاملي  العربي  واإلعالم  العراق  بني  فالعالقة  اإلحرتايف..  أو  املعريف 
ولعل   ..٢٠٠٣ عام  بعد  الكبري  اإلنفتاح  من  الرغم  عىل  ملتبسة  تزال 
الدكتور  جعلت  التي  هي  العربي  اإلعالم  مجال  يف  التجربة  حساسية 
أحمد عبد املجيد يقول بعض مما يمكن قوله ألسباب لم تعد أمنية اآلن 
أمني عىل سياقات وعالقات عمل وأصول  لكنه  السنني،  بعد كل هذه 
مهنية ال يمكن تخطيها بسهولة.. لذلك فإننا يف الوقت الذي كنا ننتظر 
من الزميل أحمد رسد كل ما مر به من تجارب ومفارقات، فإن البعض 
الذي قاله يف الكتاب يف غاية األهمية لجهة كونه يصلح درسا للتجارب 

اإلعالمية الجديدة، ولشباب الصحافة الجدد.  

أنجي  السورية،  املغنية  أن  خاصة  معلومات  أكدت 
خوري، وإسمها الحقيقي نجوى خليق الله، سافرت 
من العاصمة السورية دمشق إىل أربيل، وسكنت يف 
الخطوة  الفخمة هناك، وتأتي هذه  الفنادق  أحد 
بعد خروجها من مكان توقيفها يف أحد فروع 
املعلوماتية  بجرائم  الخاص  الجنائي  األمن 
اللبنانية  الفنانة  بها  تقدمت  شكوى  إثر 
أنجي  وتعهدت  ضدها،  سوريا  يف  شرياز 
بعدم مهاجمتها مرة جديدة من خالل مواقع 

التواصل االجتماعي.
وتفيد املعلومات أن خوري ال تغني يف أربيل، بل هي هناك تلبية 
لدعوة أحد االصدقاء، لكن كانت من نصيبها غرية ملكة جمال 
عربية سابقة منها ومحاربتها لها، حتى يف كردستان، وال أحد 
يعلم كيف ستنتهي هذه املنافسة بني الطرفني، مع العلم أن 
صاحبة التاج الذي دفعت ثمنه سابقاً، لديها وساطات مهمة 

يف أربيل.

فيلمها  إن  سماحة،  كارول  اللبنانية،  النجمة  قالت 
إن  وهي  واضحة  رسالة  به  كان  «بالصدفة»  األخري 
أذهب  كل حياتنا حاليا أصبحت مراقبة حتى عندما 
الناس  مع  بتخانق  أشياء  اشرتي  مكان  أي  عىل 
علشان بيضايقوني بسبب ترصفاتهم، وحاليا هناك 
ميديا  السوشيال  حتى  شخص،  أي  عىل  مؤامرات 
وإنستجرام وغريه،  بوك  فيس  أصبحت مرتاقبة من 
ماعليها  وكل  عليها،  حسابات  أملك  ال  شخصيا  وأنا 

معلومات عن شغيل فقط ومعلومات عني.
وجهة  عن  معرب  «بالصدفة»  فيلم  كارول  وأضافت 
نظري بقالب رومانيس، مشرية إىل أنها كانت خائفة 
من مخرج العمل، حيث كانت أوىل تجاربه يف السينما 

ولكن شاهدته يمتلك رؤية مختلفة وعمقا كبريا.
وكرم «اليوم السابع» النجمة اللبنانية كارول سماحة 
اختيار  يف  وإتقانها  املميز،  الفني  مشوارها  عن 
أغنياتها، من حيث الكلمات واأللحان، وأفكار تصوير 

درع  وسلمها  واملميزة  املتنوعة  كليباتها 
التكريم الكاتب الصحفي خالد صالح، رئيس 
السابع»،  «اليوم  وتحرير  إدارة  مجليس 
وكان يف استقبالها الكاتب الصحفي عمرو 

صحصاح رئيس قسم الفن.

انهت املمثلة اللبنانية، مادلني طرب، من تصوير 
دورها يف فيلم «روح» الذي هو من اخراج عمر 
سليمان،  خالد  وحوار  وسيناريو  العرشي، 
هيثم  العمدة،  أحمد  تاتيانا،  املمثلني  ويضم 
أمني،  عبدالعزيز  أحمد  قمر،  وفاء  محمد، 
فيلم  وهو  العسكري،  مي  املنعم،  عبد  صربي 
روائي طويل يغيل عليه طابع الرعب واإلثارة.

صورة  مؤخرا  طرب  مادلني  نرشت  وكانت 
املمثل  برفقة  واألسود  باألبيض  لها  قديمة 
السوري دريد لحام واملمثلة اللبنانية ايمان، 
موقع  عىل  الخاص  حسابها  عىل  وذلك 

التواصل االجتماعي.
«أغىل  قائلة:  الصورة  عىل  مادلني  وعلقت 

الحبايب».

تداول نشطاء عرب مواقع التواصل االجتماعي تعليقا 
إليسا، عىل  اللبنانية  املغنية  إنه من ترصيحات  قالوا 
عن  فيه  تحدثت  والتي  اللبنانية،  يف»  تي  «إم  قناة 
تويرت،  عرب  بالعربية»،  «إرسائيل  موقع  إرسائيل.ورد 
عىل ترصيح إليسا الذي جاء تحت عنوان «أكرب كذبة 
«كل  وقال:  عدونا»،  هي  إرسائيل  أن  نعيشها  كنا 
هي  حق.لحقيقة  كلمة  عىل  إليسا  للفنانة  االحرتام 
تناوله  الكثريون  يستطيع  ال  السبب  لهذا  املُّر  الدواء 
اال الشجعان».من جانبه، نفى أمني أبي ياغي، مدير 
الفنانة إليسا، هذا الترصيح وقال: «إذا خرج  أعمال 
هذا الترصيح عرب صحيفة إرسائيلية فأكيد ستكتب 
عىل ذوقها هذه القصة عن إليسا»، 
إليسا لم تجر أي  أن  إىل  مشريا 
األخرية  الفرتة  يف  مقابلة 

أو ربما قاموا بتحوير كالمها يف املقابلة عرب شاشة 
MTV بمناسبة ٢٠ عاماً عىل مسريتها الفنية أي قبل 
إليسا بهكذا  نفيا قاطعا أن تقوم  ثالثة أشهر، نافياً 

ترصيح.

 «the voice france تألقت اللبنانية الرا بو عبدو عىل مرسح «ذا فويس
للسيدة  «لبريوت»  أغنية  غّنت  حيث  املايض،  السبت  مساء  فرنسا  يف 

فريوز. 
أبهرت بو عبدو، لجنة التحكيم بأداء أغنية «لِبريوت»، والتي 
يلتفوا  أن  اللجنة  من  اثنني  أجربت  مبهرة  بطريقة  أّدتها 

إليها.
عمرها  يتجاوز  ال  ممّيز،  صوت  صاحبة  عبدو،  بو  الرا 
شاشة  عرب  السبت  مساء  تألّقت  سنة،  عرش  السّتة 
TF١، لتنطلق يف مغامرة فريدة من نوعها تفتح أمامها 

أبواب الشهرة واالحرتاف الفّني.

أبدى املخرج الشاب، حسن كشمولة، سعادة 
«حبك  األخرية  املصورة  األغنية  لنجاح  كبرية 
قام  الذي  العراقي  حاتم  للفنان  وملكي»  ايل 
مدينة  يف  كليب  الفيديو  بطريقة  بإخراجها 
دبي بدولة اإلمارات، وتخطيها حاجز املليونني 
من  أسبوع  خالل  مشاهدة  املليون  ونصف 
هذا  يف  بالتعاون  ترشف  أنه  مؤكداً  عرضها، 
الكليب مع الفنان حاتم العراقي ذي النجومية 
والشهرة الكبرية عربياً، وقال: «الفنان حاتم 
العراقي له كل املحبة والتقدير ويتمتع بشهرة 
يف  قاعدة جماهريية  ويملك  كبرية،  ونجومية 
العراق والوطن العربي، وسعدت بالتعاون معه 
يف هذا الكليب «حبك ايل وملكي» الذي أعتربه 
إضافة يل يف مشواري مع اإلخراج الذي بدأته 
والوثائقية،  األكاديمية  املصورة  األفالم  مع 

ومستمر به مع األعمال الغنائية».
وأوضح حسن كشمولة: أن الجمهور العربي 
الفيديوهات  ملتابعة  يتطلع  بات  والعاملي 
متابعته  لقلة  نظراً  واملخترصة  القصرية 

لألعمال املصورة الطويلة، معتمداً عىل جمال 
عني  يف  يضعه  ما  وهو  وقرصها،  الفكرة 

االعتبار عند تقديم أعماله اإلخراجية.
حاتم  للفنان  الجديد  كليب  الفيديو  وحول 
املخرج  اعتمد  وملكي»،  ايل  «حبك  العراقي 

لرجل  مصغرة  قصة  عىل  كشمولة  الشاب 
لها  يحتفل مع زوجته بشكل خاص، ويقدم 
إنشغاله  ليعّوض  املفاجآت  من  مجموعة 
عنها، ضمن لقطات مبهرة إبداعية ولقطات 

متنوعة من مدينة دبي الرائعة.

اللبنانية،  الفنانة  أطلت 
بصورة  نجيم،  نسيب  نادين 
السوري  الفنان  مع  جمعتها 
قيص خويل، للبوسرت الرسمي 

ملسلسل «٢٠٢٠».
ظهرت  نادين  أن  والالفت 
امللصق،  يف  بالحجاب 
من  موجة  أطلق  ما  وهو 

نرشه  إعادة  بعد  التعليقات 
الحسابات  من  عدد  عرب 
تبادل  تطبيق  عىل  الناشطة 
وانقسم  الصور(إنستغرام)، 
أن  رأوا  من  بني  املتابعون 
الحجاب يليق بها ومن أشاروا 
من  جماالً  أكثر  تبدو  أنها  إىل 

دونه.

ماهية  عن  آخرون  وتساءل 
الذي  املسلسل  يف  دورها 
 MBC شاشة  عىل  سُيعرض 
خالل املوسم الرمضاني املقبل 
أعلنت  ما  بحسب   (٢٠٢١)

نادين من خالل تعليقها.
وُيظهر البوسرت مشاهد حرب 
ودمار، مما قد يعني أن أحداث 

العمل تدور يف هذا اإلطار وأنه 
ويشار  الواقع،  من  مستوحى 
إىل أنه كان من املرتقب عرض 
هذا العمل يف املوسم الرمضاني 
فريوس  انتشار  لكن  املايض، 
إىل  أدى  املستجد  (كورونا) 
التصوير وتأجيل  أعمال  وقف 

العرض اىل املوسم الحايل.

أللبومها  األول  البوسرت  عن  الستار  روبي،  كشفت، 
وهي  قريباً،  انطالقه  املقرر  الجديد  الغنائي 

مسلسلها  ضمن  مشاهدها  تصوير  تواصل 
أن تدخل  املقرر  الجديد «شقة ٩»  الدرامي 
األكشن  عالم  التجربة  هذه  خالل  من 

للمرة األوىل.
من  العديد  روبي  تعيش   ،٦ شقة  داخل 
بعالم  تتصل  أن  بعد  املرعبة  األحداث 

أثناء التحقيق يف إحدى  الخوارق الطبيعية 
تدعى  كصحفية  عملها  بحكم  القضايا 

خالله  من  تخوض  األحداث،  ضمن  ياسمني 
شاشة  عرب  مرة  ألول  كثرياً  مختلفة  تجربة  روبي 

خالل  أحداثه  تدور  حيث  اإللكرتونية؛  املنصات  إحدى 
جزئني، عىل أن يتألف الجزء األول من ١٥ حلقة والجزء الثاني من 

١٥ حلقة أيضاً.

من  ألكثر  تجهز  روبي  أن  خاص  مصدر  أكد  وقد 
إن  حيث  املقبلة؛  الفرتة  خالل  غنائية  مفاجآة 
املنتج وليد منصور يحمل  ألبومها األول مع 
عنوان «حتة تانية»، قررت روبي أن تعود 
 ١٣ غياب  بعد  الغنائية  الساحة  إىل  به 
موسم  خالل  طرحه  املحتمل  ومن  عاماً 
عيد الفطر، عىل أن ينطلق مؤتمر خاص 
لإلعالن عن كافة تفاصيل األلبوم يوم ٢٥ 

فرباير.
عن  روبي  غياب  سبب  أن  املصدر  وأكد 
بالقلق  شعورها  هو  املاضية  الفرتة  الساحة 
الحالية،  املرحلة  يف  تناسبها  أغنيات  تقديم  تجاه 
خاصة أن ما قدمته خالل مشوارها الغنائي حقق نجاحاً 
بارد جداً»  بعنوان «صيف  آخر  ألبوم  لديها  قوياً وقت طرحه، كما 

يضّم أكثر من نجم، عىل أن تشارك به يف موسم صيف ٢٠٢١.
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عـادت أزمة رشكة (واتسـآب) إىل الواجهة بعدما أعلنـت الخميس املايض، 
املـيض قدما يف سياسـة تحديـث الخصوصيـة، الـذي بموجبه قـد تتبادل 
واتسآب بيانات املستخدمني مع فيسبوك والرشكات التابعة لها، األمر الذي 
أثـار موجة انتقـادات عاملية دفعت املاليني لهجرة تطبيق الرتاسـل الفوري 

الشهري.
وقـال خبري تكنولوجيا االتصـاالت واإلعالم أيمن صـالح: ”إن (فيس بوك) 
لديهـا أكـرب تطبيقـات للتواصل يف العالم (فيسـبوك ماسـنجر واتسـاب) 
ومجمـوع مسـتخدميهما يقـارب نصـف سـكان العالم تقريبـا أصبحت 

رسائلهم مكشوفة“.
وأوضح خبري تكنولوجيا االتصاالت واإلعالم: أنه إذا كان من حق فيسـبوك 
الترصف كما تشاء فيما تملكه من بيانات، فمن حق املستخدمني هجر هذا 
التطبيق والذهاب لغريه مثل (تليجرام) أو (سـيغنال)، مشريا إىل أن تحديث 
سياسـة الخصوصيـة املزمع ”مثري للجدل يف واتسـاب لكنه هو نفسـه يف 

فيسبوك ماسنجر.
وأضـاف“ إن رشكة (فيس بوك) تحاول القول إن كل سياسـاتها سـتكون 

واحدة يف العالم وهو تحرك قانوني أكثر منه تكنولوجي“.
يف السـياق نفسه، يرى الخبري التقني سالم الحربي أن إرصار فيسبوك عىل 
هذه السياسـة يرجع لبيع معلومات املسـتخدمني للمعلنني الستهدافهم يف 

اإلعالنات.
وتوقع الخبري التقني أن تطبيق (واتسآب) قد يتحول شيئا فشيئا إىل تطبيق 
عادي ال يهم املسـتخدمني بسبب سياسة الخصوصية التي تجرب املستخدم 

عىل املوافقة أو حذف حسابه.

كشفت رشكة (سـناب تشات) عن بلوغ قيمتها السوقية لفرتة وجيزة 
100 مليـار دوالر ألول مـرة بعـد زيـادة االسـتخدام وانتعـاش سـوق 

اإلعالنات الرقمية.
وارتفع سـهم الرشكة املالكـة لتطبيق ”Snapchat“ بمـا يصل إىل 3% 
االثنني بعد تغيري يف تقييم ”مورغان ستانيل“، قائالً: ”إن الرشكة مستعدة 

لنمو أرسع من املتوقع يف عدد املشاركات واإليرادات والربحية“.
وتخـىل السـهم يف وقت الحق عن املكاسـب وسـط بيع واسـع النطاق 
ألسـهم رشكات التكنولوجيا، وأغلق سـهم Snap عىل انخفاض 3.2% 

لكن السهم تضاعف منذ أكتوبر 2020.
وشـهدت رشكات وسائل التواصل االجتماعي ارتفاعاً قوياً يف إيراداتها، 
حيث أمىض املسـتهلكون يف املنزل وقتاً أطول عـىل منصاتهم، وانتعش 

اإلنفاق عىل اإلعالنات الرقمية.
وارتفع عدد املستخدمني النشطني يوميا يف سناب تشات إىل 265 مليوناً 
يف الربع الرابع، بزيادة %22 عن نفس الفرتة من العام املايض، و توقعت 

الرشكة تسارع نمو اإليرادات هذا العام بعد قفزة %46 يف عام 2020.

كشـفت وكالة الفضاء األمريكية 
تسـجيل  أول  عـن  ”ناسـا“ 
صوتـي من املريـخ وثقته مركبة 
برسـفرينس، إضافـة إىل مقطع 
فيديـو يظهر هبـوط املركبة عىل 

سطح الكوكب األحمر.
وذكرت ناسا ـ يف بيان لها أوردته 
قنـاة ”الحـرة ” األمريكيـة ـ أنه 
رغـم تعطـل ميكروفـون املركبة 
أثناء الهبوط، إال أنها تمكنت من 
التقاط صوت نسـمة مـن الهواء 
عىل سـطح املريخ بعـد هبوطها 
يف مهمـة البحـث عن آثـار حياة 
سـابقة وكشـف أرسار الكوكب، 
 18 الصوتـي  التسـجيل  ويـدوم 

ثانية.

وقـال دايـف غرويـل، املهنـدس 
أنظمـة  املـرشف عـىل  الرئيـيس 
الكامـريا وامليكروفون يف املركبة: 
”مـا يمكن سـماعه خـالل عرش 
ثـوان مـن التسـجيل هـو صوت 
الهـواء عىل سـطح املريـخ، الذي 
التقطـه امليكروفون وتـم بثه إىل 
األرض“، وفقـا ملـا نقلته فرانس 

برس.
كمـا نـرشت الوكالـة أول فيديو 
التـي  املركبـة  هبـوط  لعمليـة 
توجهـت للكوكب األحمـر، يدوم 
ثـالث دقائـق و25 ثانية، ويظهر 
مزينـة  هبـوط  مظلـة  إطـالق 
باللونني األحمـر واألبيض ويبلغ 

قطرها 21.5 مرت.

أطلقت رشكة (نتفليكس) املختصة 
بتزويد خدمة البث الحي و الفيديو، 
االنرتنـت،  الفيديـو عـرب  وتوزيـع 
ميـزة جديـدة تعمـل عـىل تمكـني 
املستخدمني من مشاهدة العروض 

الجديدة دون اتصال باإلنرتنت.
الجديـدة  الخاصيـة  وتسـمى 
(تحميالت من أجلك) ، والذي يعمل 
عـىل التحميـل التلقائـي لعـروض 
مرشـحة لكل مسـتخدم خصيصا، 
دون  مشـاهدتها  مـن  ليتمكـن 

الحاجة لالتصال باإلنرتنت.
وتتوفـر امليـزة الجديـدة يف جميع 
تطبيـق  عـىل  العالـم  أنحـاء 
عـىل  تعمـل  والتـي  (األندرويـد)، 
تحميل املحتوى الذي يتم ترشـيحه 
املسـتخدم  تفضيـالت  عـىل  بنـاًء 
املشاهدة.ويسـتطيع  وتاريـخ 
بالخاصيـة  االسـتمتاع  املتابعـني 
الجديـدة، يجـب عىل املسـتخدمني 
التنزيـالت  صفحـة  إىل  االنتقـال 
يمكـن  كمـا  امليـزة،  تفعيـل  ثـم 
للمستخدمني تحديد مقدار الذاكرة 

التي يرغبـون يف تخصيصها ملكتبة 
املشاهدة دون اتصال، واختيار (1، 
3 ، 5 غيغابايت).وتنطلق امليزة عىل 
تحميل بعـض الحلقـات األوىل من 
برنامج تلفزيوني، بما يكفي للبدء 
يف متابعته، وكلما سمح املستخدم 
باسـتخدام املزيد من املساحة عىل 
املزيد  (نتفليكـس)  نزلـت  جهازه، 
من العروض املرشحة، وعند انتهاء 
الحلقات،  املستخدم من مشـاهدة 
يمكنـه حذفهـا وتحرير مسـاحة 

للمزيد من التحميالت.
وأضاف التريك فليمنغ مدير قسـم 
نتفليكـس:  يف  املنتجـات  ابتـكار 
”نحن متحمسـون لتقديم خاصية 
ومـن   ،(Downloads For You)
يختار تفعيـل هذه امليـزة الجديدة 
سـيحصلون عىل تنزيـالت تلقائية 
للعـروض واألفالم عـىل أجهزتهم، 
اسـتناًدا إىل تفضيالتهـم؛ ألننا نريد 
تسهيل اكتشـاف املسلسل املفضل 
الجديد لدى مستخدمينا حتى دون 

االتصال باإلنرتنت“.
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