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بغداد/ الزوراء: 
هنـأ نقيـب الصحفيـني العراقيـني، رئيس 
اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، رئيس 
فـرع النقابـة يف محافظة كركـوك، محمد 
حسني الداغستاني، والصحفيني الرتكمان، 
بمناسـبة عيد الصحافـة الرتكمانية.وقال 
الالمي، يف برقيـة التهنئة حصلت ”الزوراء“ 
عىل نسـخة منـه: انـه ”تحـل هـذه االيام 
الذكرى السـنوية لعيد الصحافة الرتكمانية 
التـي تصادف يوم 25 شـباط مـن كل عام 
ذكـرى صدور جريـدة الحـوادث، وهي اول 
صحيفـة مصورة عراقية تصـدر يف كركوك 
باللغـة الرتكيـة بـإدارة حرة مـن قبل عدد 
من املثقفني الرتكمان“.واضاف: انه ”بهذه 
املناسبة يرسني ويسعدني أن اتقدم لجميع 
الصحفيـني يف محافظـة كركـوك عامـة، 
والرتكمان بصفة خاصـة واصحاب االقالم 

والتربيـكات،  التهانـي  بأجمـل  الرشيفـة، 
املوفقيـة والتقـدم  متمنيـا للجميـع دوام 
والتطور والصحافة الرتكمانية كل االزدهار 
والتقدم واملسـاهمة الفاعلة يف اعالء شـأن 
الصحافة واالعالم يف العراق الجديد“.وتابع: 
”آملـني نقـل تهانينا للصحفيـني الرتكمان 
يف محافظـة كركـوك العزيـزة، وكل عـام 

والصحافة الرتكمانية بألف خري“.

 بغداد/ الزوراء:
االربعـاء،  امـس  الرتبيـة،  وزارة  اكـدت 
مضيها يف اكمال السنة الدراسية.وذكرت 
الوزارة يف بيان، تلقت ”الزوراء“ نسـخة 
منـه: ان ”وكيل الوزارة للشـؤون الفنية 
حسـني صـربي الالمي أكـد ان الـوزارة 
تعمل بـروح الفريق الواحد مع رشكائها 
الداعمـني لهـا إلكمـال العـام الـدرايس 
وخاصًة بعد تفـيش جائحة كورونا التي 
عصفـت بالنظام التعليمي يف جميع دول 
العالـم بغية إعـداد وصناعـة جيل قوي 
من أبنائنا سـواعد الغد ليقـودوا املرحلة 
ويسـهموا يف نهضة وطنهم ومجتمعهم 

متسـلحني بالعلـم واملعرفـة“.  وأوضح 
الالمـي ان ”هناك تحديـات كثرية ُتحيط 
باملنظومـة التعليميـة يف هـذه املرحلـة 
الحرجة، إذ يتطلـب من الجميع التكاتف 
مـن اجـل تهيئة البيئـة املحفـزة للمعلم 
والطالب لتحقيق الهدف املنشـود والحث 
عىل اتباع التعليم (عن ُبعد) يف ظل الظرف 
الراهـن، فضالً عـن املنصـات التعليمية 
األخرى“. وبني ان ”التعليم الحقيقي ُيعد 
أداة فاعلة يف مسـرية التنمية االقتصادية 
العراقـي  اإلنسـان  لبنـاء  واالجتماعيـة 
والوصـول إىل املعرفـة وبناء الشـخصية 

السوية القادرة عىل العطاء“.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
أعلنـت وزارة الخارجيـة املرصيـة أن مرص 
رحبت وأيدت مقرتحات السودان بشأن ملف 
سـد النهضة خالل زيـارة، ألفونس نتومبا، 
منسق خلية العمل املعنية برئاسة الكونغو 
لالتحاد اإلفريقي إىل القاهرة.وقال املتحدث 
باسـم الخارجيـة املرصية، أحمـد حافظ: 
إن الجانـب الكونغويل حريـص عىل معرفة 
آخر التطورات الخاصة بملف سـد النهضة 
وأبعـاده املختلفـة، أخذا يف االعتبـار رعاية 
االتحـاد اإلفريقـي ملسـار املفاوضات.كما 
أشار حافظ إىل تأكيد الجانب املرصي خالل 
اللقـاء عىل تقديـر مرص الكبري للمسـاعي 
الكونغوليـة يف هذا الصدد. موضحا تطلعها 
إىل الـدور الهـام الـذي تسـتطيع الكونغـو 

الديمقراطية االضطالع به من أجل املساعدة 
عـىل التوصـل إىل اتفاق قانونـي ملزم حول 
قواعد ملء وتشـغيل سـد النهضـة، يراعي 
املتحـدث  الثالث.وأضـاف  الـدول  مصالـح 
الرسمي: أن القاهرة أكدت للوفد الكونغويل 
املقـرتح الـذي كان قـد تقدم به السـودان، 
والذي تؤيده مرص، لتطوير آلية مفاوضات 
سد النهضة من خالل تكوين رباعية دولية 
تشـمل، بجانـب االتحاد اإلفريقـي كال من 
الواليـات املتحدة واالتحـاد األوروبي واألمم 
املتحدة، للتوسط يف املفاوضات تحت رعاية 
وإرشاف الرئيس ”فيليكس تشيسيكيدي“، 
وذلك لدفع املسار التفاويض قدماً، وملعاونة 
الدول الثالث يف التوصل لالتفاق املنشـود يف 

أقرب فرصة ممكنة.

 رام الله/ متابعة الزوراء:

قررت السـلطات الفلسـطينية إغالق 

3 وزارات فلسـطينية جـراء تفـيش 

كورونا وتسـجيل إصابـات بصفوف 

العاملني فيها، وشـمل اإلغالق وزارة 

التنميـة االجتماعية ووزارة االقتصاد 

ووزارة شـؤون املرأة.ونظـرا إلصابة 

عـدد مـن موظفـي وزارة االقتصـاد 

الوطني، بفريوس كورونا تقرر إغالق 

املقر الرئييس للوزارة يف محافظة رام 

اللـه والبرية، مجمع الوزارات، اعتبارا 

مـن امـس األربعاء حتى صبـاح يوم 

الوبائية  للحالـة  القادم.وتبعا  األحـد 

تعتذر الـوزارة للمراجعني عن تقديم 

الخدمـات يف املقر الرئييس.كما أعلنت 

وزارة التنميـة االجتماعية عن إغالق 

مقرهـا الرئيـيس يف مدينـة رام اللـه 

الواقـع يف مجمـع الـوزارات مقابـل 

مجلـس الوزراء ملدة يومـني، األربعاء 

والخميـس بسـبب فـريوس كورونا.

وقـررت وزارة شـؤون املـرأة، إغالق 

املقر الرئييس للوزارة يف محافظة رام 

الله والبرية، اعتبـارا من صباح اليوم 

الخميس وحتى صبـاح األحد القادم، 

للتعقيـم  الـوزارة  سـتخضع  حيـث 

الكامل نظرا لوجـود بعض اإلصابات 

من موظفي الوزارة بفريوس كورونا.

وأكـدت وزيرة الصحة الفلسـطينية، 

مـي الكيلـة، أن فلسـطني دخلـت يف 

املوجـة الثالثـة مـن تفـيش فريوس 

كورونـا، وأن حـاالت اإلصابـة آخذة 

يف االزديـاد، يف مـؤرش تصاعدي حاد.

وشـهدت فلسـطني يف األيـام األخرية 

ارتفاعـا ملحوظـا يف أعـداد املصابني 

بالفريوس.

بغداد/ الزوراء:
شدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
الكاظمي، والرئيس االمريكي، جوزيف 
بايـدن، عىل اهميـة حمايـة البعثات 
ومواصلـة  العـراق  يف  الدبلوماسـية 
الحـوار االسـرتاتيجي بـني البلديـن، 
فيمـا اكد تطلع العراق اىل تعاون أوثق 
مـع األردن.وذكـر املكتـب االعالمـي 

لرئيس مجلس الـوزراء يف بيان تلقته 
«الزوراء»: ان رئيـس مجلس الوزراء، 
مصطفـى الكاظمـي، تلقـى اتصـاال 
هاتفيـا من رئيـس الواليـات املتحدة 
بايـدن، وجرى  األمريكيـة، جوزيـف 
خالل االتصال بحث العالقات الثنائية 
بـني البلديـن، ومناقشـة االوضـاع يف 
العراق واملنطقة، فضال عن بحث عدد 

مـن القضايا االقليميـة والدولية ذات 
االهتمام املشـرتك.واضاف: كما بحث 
الجانبان تعزيز التعاون املشـرتك بني 
بغداد وواشـنطن، وسـبل تطويره يف 
مجاالت متعددة، يف مقدمتها التعاون 
االقتصادي واالمني ويف مجال مكافحة 

االرهاب.

الزوراء / يوسف سلمـان:
تسـتضيف لجنة األمن والدفاع النيابية 
مستشار األمن القومي قاسم االعرجي 
، اليـوم الخميس  للوقوف عىل تفاصيل 
ملف زيـادة اعداد عنـارص قوات حلف 

شـمال االطليس الناتو يف العراق ، فيما 
التزال االوسـاط  النيابية ترتقب حسم 
الخالف املتعلق بحصـة اقليم كردستان 
للميض بالتصويت النهائي عىل مرشوع 
قانون املوازنـة العامة االتحادية والتي 

ال يـزال موعـد جلسـتها املرتقبـة غري 
معلـوم حتـى االن .لكـن كتلـة تحالف 
الفتح النيابية ، اكدت ان مجلس النواب 
قادر عىل تمرير التصويت عىل مرشوع 
قانون املوازنـة العامة ٢٠٢١ باالغلبية 

الواضحــة دون الكتـل الكردية .وقال 
النائب عن التحالف محمد الشبكي لـ» 
الـزوراء «، ان « مجلس النواب بامكانه 
باالغلبيـة  املوازنـة  عـىل  التصويـت 
الواضحـة دون العـودة للكتل الكردية 

«، مشريا اىل التوجه العام هو التصويت 
باالجمـاع والتوافـق مـن كل االطراف 
، ولذلـك مازالت املفاوضات مسـتمرة 

لحلحلة ملف املوازنة «.
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برلني/ متابعة الزوراء:
أصـدرت محكمـة أملانيـة حكمـا بالسـجن 10 سـنوات 
ونصف السـنة عـىل عراقي يكنـى بـ“أبـو والء“، والذي 
جرى وصُفه بـ“العقل املدبر“ لتنظيم داعش اإلرهابي يف 
البلـد األوروبي.ويف ختام محاكمة طويلة اسـتمرت ثالث 
سنوات، أدين الرجل، الذي يبلغ 37 عاما، ووصل إىل أملانيا 
يف 2001، باالنتمـاء إىل منظمـة إرهابية وتمويل اإلرهاب 
واملسـاعدة عىل التحضري ألعمال عنيفة.وكان ”أبو والء“ 
متهما بتجنيد الشباب وإرسالهم من أجل القتال يف سوريا 
والعـراق إىل جانب جماعـات متطرفة.ووصـل الرجل إىل 
أملانيا طالبا للجوء يف عـام 2001، وتم اعتقاله يف نوفمرب 
2016 بعـد تحقيق اسـتخباراتي داخيل مطـول يف أملانيا.
وأقام أبو والء يف مسـجد يقع يف هيلدسهايم، ساكسونيا 
السفىل، مرشوع تجنيد فعيل.وغادر ما ال يقل عن ثمانية 
أشـخاص ”معظمهم من الشـباب“، بحسب االدعاء، من 

بينهم توأمان أملانيان نفذا تفجريا انتحاريا يف العراق عام 
2015.وقضت محكمة مدينة سـيل األملانية بالسجن ملدد 
تـرتاوح بني أربع وثماني سـنوات، لثالثة متهمني آخرين 
بتهمة التواطؤ.واسـتند االدعاء بشكل أسايس إىل شهادة 
أحد املخربين الذين جمعوا عىل مدى عدة أشـهر أدلة ضد 
الرجل العراقي، وأُعفي شاهد اإلثبات من الحضور لإلدالء 
بشـهادته حرصـا عـىل حياتـه.يف املقابل، تحـدث مخرب 
رئييس آخر، وهو متشـدد سابق، عاد من مناطق سيطرة 
تنظيم داعش، وكشـف كيف أرسـلته شبكة أبو والء عرب 
بروكسـل وتركيا.ورأى محامي أبـو والء، بيرت كريغر، أن 
هذه االتهامات تسـتند إىل أقوال شاهد غري جدير بالثقة، 
سبق أن تمت إدانته باالنتماء إىل التنظيم املتطرف.وارتفع 
عدد املتشـددين الذين ُيعتربون خطرين يف أملانيا خمسـة 
أضعاف منذ 2013، ليبلغ حالًيا 615 شخصا، وفق وزارة 

الداخلية.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
املجلـس  رئيـس  املنفـي،  محمـد  أكـد 
الرئـايس يف ليبيـا، أن املرتزقـة يعيثـون 
فسـاداً يف البـالد، مشـدداً عـىل رضورة 
طردهـم منها.كما تعهد املنفي بأن ليبيا 
لن تشـهد حروباً بني أبنائهـا بعد اليوم، 
ألنهم أبناء وطن واحد، بحسـب تعبريه.

يذكـر أن برملانيـني ليبيـني كانـوا أكدوا 
أن معضلـة امليليشـيات املسـلحة التـي 
تتحكـم يف العاصمـة طرابلـس وتـرّوع 
املواطنني، هي واحدة مـن أبرز العقبات 
التـي تواجه السـلطة التنفيذية الجديدة 
التـي وعـدت الليبيني بالسـالم والوحدة 
واالسـتقرار، مشـددين عـىل اسـتحالة 

اسـتقبال العاصمـة طرابلس للسـلطة 
الجديـدة بوضعهـا األمني الحـايل.وكان 
املرصد السـوري لحقوق اإلنسان لطاملا 
أكـد أن تركيـا ترسـل مرتزقة سـوريني 
لدعـم حكومـة الوفـاق يف ليبيا، وسـط 
تنديد دويل واسـتنكار.وقد أكد قبل أيام، 
أن أنقـرة تعتزم إرسـال دفعة جديدة إىل 
ليبيـا مـن املرتزقـة املنتمـني إىل فصائل 
سـورية مواليـة لهـا، وسـط مطالبات 
دوليـة بخروج جميـع املقاتلني األجانب 
من البالد.وأوضحت معلومات املرصد أن 
التحضري إلرسـال املجموعة الجديدة من 
املرتزقة إىل ليبيا يتزامن مع تجميد عودة 
مجموعة أخرى تتكون من 140 عنرصا.
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الزوراء/ حسني فالح:
اسـتبعدت االمانـة العامـة ملجلـس 
الوزراء تغيري سـعر رصف الدوالر اىل 
اقل من 1450 دينـارا للدوالر، وفيما 
كشفت عن تشكيل لجنة عليا لبحث 
تبعـات ارتفـاع سـعر الـدوالر عـىل 
املشاريع االستثمارية، اكدت مضيها 
يف تعميم برنامج الحوكة االلكرتونية 

يف جميع مؤسسات الدولة.
وقـال املتحدث باسـم امانـة مجلس 
حديـث  يف  مجيـد،  حيـدر  الـوزراء، 
لـ“الـزوراء“: ان هنـاك الكثـري مـن 
محكمـة  االسـتثمارية  املشـاريع 
بعقود مقابـل مبالغ مالية. الفتا اىل: 
ان تغيري سـعر رصف الدوالر سـواء 
سـيؤثر  االنخفـاض  او  باالرتفـاع 
عىل هـذه املشـاريع.واضاف: انه تم 
تشـكيل لجنـة عليـا برئاسـة وزارة 
وزارتـي  عـن  وممثلـني  التخطيـط 
االسـكان والكهربـاء والبنك املركزي 
والهيئة الوطنية لالستثمار واالتحاد 
العـام للمقاولـني العراقيـني. مبينا: 
انـه تم تكليـف هذه اللجنة بدراسـة 
تبعات تغيري سعر رصف الدوالر عىل 
املشاريع االسـتثمارية، عىل ان ترفع 
توصياتهـا خـالل شـهر اىل مجلـس 
الوزراء من اجل اقرارها.واشار اىل: ان 
موضوع سعر الرصف متعلق بوزارة 
املاليـة وباالتفاق مع البنـك املركزي 
ووزارة التخطيط. مؤكدا: انه اىل اآلن 

سـعر الدوالر ثابت يف مسودة املوازنة 
التي ارسـلت اىل مجلـس النواب، وال 
توجـد نيـة لتغيريه.وبشـأن برنامج 
الحوكمـة االلكرتونيـة، قـال مجيد: 
ان الحكومـة االلكرتونيـة وصلت اىل 
مرحـل متقدمة، وايضا تشـعبت اىل 
عدة فروع، وال يقترص املوضوع عىل 

االتمتـة، وانما هناك برامـج اخرى. 
مبينـا: انه تـم اطالق املرحلـة االوىل 
الـذي   2020 ايلـول   7 يف  للربنامـج 
يتضمـن ربط جميـع الـوزارات مع 
االمانة العامة ملجلس الوزراء .وتابع: 
انـه لغاية اليوم تم تـداول ما يقارب 
اكثـر من 24 الـف وثيقـة الكرتونية 

مـا بني هـذه الـوزارات. مؤكـدا: انه 
خـالل االشـهر الثالثة املقبلة سـيتم 
ربط املحافظات والهيئات املسـتقلة، 
إذ ان هـذا الربيـد سـيكون متـداوال 
بـني مؤسسـات الدولـة الكرتونيـا.
واشـار اىل: ان هذا الربنامج سـيقلل 
من فرص الفسـاد ويـؤدي اىل رسعة 

االنجاز ويقيض عـىل التزوير. مبينا: 
ان هنـاك برامـج متطـورة وحديثة 
اخـرى تعمل عليهـا االمانـة العامة 
واللجنة التي يرأسـها االمـني العام، 
منهـا اتمتة املنافـذ الحدوديـة التي 
وصلـت اىل مراحـل متقدمـة .وبني: 
ان هنـاك موضـوع صحـة الصدور 
والـذي دخـل حيـز التجربـة خـالل 
االسـبوعني املاضيني لكتاب العدول، 
وايضا التسـجيل العقاري اآلن تحت 
التجربة، إذ ان املواطن يرسـل كتابه 
اىل الجهـة االخرى، ويتسـلمه باليوم 
نفسـه. الفتـا اىل: ان كل مـا وصـل 
اليـه العالـم مـن معامـالت رقميـة 
وأتمتة فالحكومـة العراقية واللجنة 
عليها.ولفـت  تعمـالن  اآلن  العليـا 
اىل: ان هنـاك فريقـا استشـاريا من 
خرباء واكادميني يقدم االستشـارات 
والربامج مـن اجل تطويرها من قبل 
اللجنة العليا للحوكمـة االلكرتونية. 
مؤكـدا: ان جميع املشـاريع الرقمية 
وااللكرتونية سـتدخل ضمن برنامج 
الحوكمـة االلكرتونيـة التي هي اآلن 
تداول الوثائق وفق الشبكة الحكومية 
املؤمنة التي ارشفت عليها وانشـأتها 
املـالكات العاملـة يف االمانـة العامة 
ملجلس الوزراء قسم تقنية املعلومات 
بالتعـاون مـع وزارة االتصاالت، ولم 
تتم االستعانة بأي جهة اخرى سواء 

كانت محلية او دولية.
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بغداد/ الزوراء:
األربعاء،  امس  الدوالر،  رصف  أسعار  انخفضت 
بغداد  العراقية  بالعاصمة  الرئيسية  األسواق  يف 
واقليم كوردستان، وذلك لليوم الثالث عىل التوايل.

يف  املركزية  والحارثية  الكفاح  بورصة  وسجلت 
بغداد، امس، ١٤٥٥٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ 
والرشاء  البيع  اسعار  أمريكي.وانحفضت  دوالر 
يف  املحلية  باألسواق  الصريفة  محال  يف  ايضا 
ديناراً   ١٤٦٠٠٠ البيع  سعر  بلغ  حيث  بغداد، 
ديناراً   ١٤٥٠٠٠ الرشاء  سعر  بلغ  بينما  عراقياً، 

لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
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بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة الصحـة والبيئـة، امـس 
االربعـاء، قـرب االنتصار عـىل فريوس 
كورونا، وفيما اكـدت ان اللقاح ال يقي 
من الفـريوس بنسـبة ١٠٠٪، سـجلت 
٤٣٠٦ إصابـة جديـدة و١٣ حالـة وفاة 
وشفاء ٢١١٠ حاالت.وذكرت الوزارة، يف 
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: «مضت 
سـنة بالتمام منذ تشخيص أول إصابة 
بفـريوس كورونـا املسـتجد يف العراق، 
تحيـة حب واحرتام وتقديـر لكل أبطال 
الجيـش األبيـض ولشـهدائنا الخالدين 
الذين قضوا أثناء هذه املواجهة الرشسة 
وال يزالون يقدمـون الخدمات الصحية 
بمختلف مسـتوياتها عىل مدار الساعة 
دون كلـل او ملـل». وأضافـت: «واجب 
الجميع اإللتزام بالتعليمات واالجراءات 
الصحية ومقررات اللجنة العليا للصحة 
والسـالمة الوطنية، وإن شاء الله قريبا 
بجهـود الجميـع نتمكن مـن االنتصار 
عىل هذا الوباء الخطري».من جهته، قال 
مدير عـام صحة الرصافـة، عبد الغني 
السـاعدي: ان «توزيـع اللقـاح يفتقـد 

اىل العدالـة واملسـاواة، إذ توجد ١٠ دول 
سـيطرت عـىل اكثـر مـن ٧٠ باملئة من 
انتـاج اللقاح، بينمـا هنـاك ١٣٠ دولة 
لم تصل اليها اللقاحـات منها العراق».
وأضـاف: أن «الجميـع يرغـب بانتهاء 
هذا الكابوس لكن برشطني؛ هما ارتداء 
الكمامـة، والتباعـد االجتماعـي، مـع 
وصـول اعداد امللقحـني اىل اكثر من ٨٠ 
باملئـة بالعالم»، الفتـا اىل أن «الفريوس 
يتعـرض اىل تحـورات عديـدة مـن اجل 
الدفاع عن نفسه والبقاء عىل قيد الحياة 
والعيش عـىل الخليـة الحيـة، إذ يتميز 
كورونـا بقوتـه بالرغـم مـن الطفرات 
وتابـع  عليـه».  تطـرأ  التـي  الوراثيـة 
السـاعدي: ان «عـىل الذيـن يتناولـون 
جرعـات اللقـاح مسـتقبال االسـتمرار 
بارتـداء الكمامة النهـا تعطي مأمونية 
كبرية من الفريوس، ال سـيما ان نسـبة 
فعاليـة اللقـاح تـرتاوح بـني ٧٠ – ٩٠ 
باملئـة، بمعنى أن الــ١٠ باملئة املتبقية 
تعرض املواطن لالصابة بشـكل بسيط 

عند عدم التزامه بالوقاية الصحية».

bËÓœ@b„ÎäÏ◊@ëÎ7œ@Ôì–m@ãqg@ÚÓ‰Ó�è‹œ@paäaåÎ@t˝q@÷˝Àg
@bËÌá€@µ‹flb»€a@“Ï–ñ@¿@pbibñg@›Óvèm@á»i

بغداد/ الزوراء:
وتفعيل  الجوار،  دول  مع  الحدود  ترسيم  أهمية  األعرجي،  قاسم  القومي  األمن  أكد مستشار 
اللجان الخاصة بهذا امللف.وذكر بيان ملستشارية األمن القومي: إن «مركز النهرين للدراسات 
دول  مع  الجيوسياسية  الحدود  ترسيم  بعنوان،  تخصصية  عمل  ورشة  أقام  االسرتاتيجية، 
الخرباء  من  نخبة  الندوة  يف  وشارك  األعرجي،  قاسم  القومي  األمن  مستشار  برعاية  الجوار، 
القومي».ونقل  األمن  مستشارية  إىل  باإلضافة  الدولة،  مؤسسات  يف  التنفيذيني  واملسؤولني 
البيان عن االعرجي تأكيده «أهمية ترسيم الحدود مع دول الجوار، وتفعيل اللجان الخاصة بهذا 
امللف، وتهيئة املتطلبات القانونية والفنية الالزمة لهذا األمر، مع التأكيد عىل تغليب املصلحة 
الوطنية يف التفاوض مع دول الجوار».وأضاف األعرجي أنه «عىل املفاوض العراقي أن يتسلح 
الجاري  والتعامل  والحقائق  والقرائن  والخرائط  واألدلة  واملستندات  الوثائق  بكافة  ويستعني 

والعادات املتبعة، وغريها من الوسائل التي يمكن أن تثبت أو تدعم وجود هذه الحقوق».

@…fl@ÜÎá®a@·Óéãm@ÚÓ‡Ác@á◊˚Ì@Ôuã«˛a
äaÏßa@fiÎÜ
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بغداد/ الزوراء:

والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 

االنتصار  قرب  االربعاء،  امس 

وفيما  كورونا،  فريوس  عىل 

من  يقي  ال  اللقاح  ان  اكدت 

الفريوس بنسبة ١٠٠٪، سجلت 

٤٣٠٦ إصابة جديدة و١٣ حالة 

وفاة وشفاء ٢١١٠ حاالت.

تلقت  بيان  يف  الوزارة،  وذكرت 

منه: «مضت  «الزوراء» نسخة 

تشخيص  منذ  بالتمام  سنة 

كورونا  بفريوس  إصابة  أول 

حب  تحية  العراق،  يف  املستجد 

أبطال  لكل  وتقدير  واحرتام 

ولشهدائنا  األبيض  الجيش 

الخالدين الذين قضوا أثناء هذه 

يزالون  وال  الرشسة  املواجهة 

الصحية  الخدمات  يقدمون 

مدار  عىل  مستوياتها  بمختلف 

الساعة دون كلل او ملل». 

الجميع  «واجب  وأضافت: 

اإللتزام بالتعليمات واالجراءات 

الصحية ومقررات اللجنة العليا 

للصحة والسالمة الوطنية، وإن 

شاء الله قريبا بجهود الجميع 

هذا  عىل  االنتصار  من  نتمكن 

الوباء الخطري».

من جهته، قال مدير عام صحة 

الرصافة، عبد الغني الساعدي: 

اىل  يفتقد  اللقاح  «توزيع  ان 

 ١٠ توجد  إذ  واملساواة،  العدالة 

دول سيطرت عىل اكثر من ٧٠ 

بينما  اللقاح،  انتاج  من  باملئة 

اليها  لم تصل  هناك ١٣٠ دولة 

اللقاحات منها العراق».

يرغب  «الجميع  أن  وأضاف: 

لكن  الكابوس  هذا  بانتهاء 

برشطني؛ هما ارتداء الكمامة، 

مع  االجتماعي،  والتباعد 

اكثر  اىل  امللقحني  اعداد  وصول 

الفتا  بالعالم»،  باملئة   ٨٠ من 

اىل  يتعرض  «الفريوس  أن  اىل 

تحورات عديدة من اجل الدفاع 

قيد  عىل  والبقاء  نفسه  عن 

الخلية  عىل  والعيش  الحياة 

بقوته  يتميز كورونا  إذ  الحية، 

الوراثية  الطفرات  من  بالرغم 

التي تطرأ عليه». 

«عىل  ان  الساعدي:  وتابع 

الذين يتناولون جرعات اللقاح 

بارتداء  االستمرار  مستقبال 

مأمونية  تعطي  النها  الكمامة 

سيما  ال  الفريوس،  من  كبرية 

ان نسبة فعالية اللقاح ترتاوح 

بني ٧٠ – ٩٠ باملئة، بمعنى أن 

تعرض  املتبقية  باملئة  الـ١٠ 

املواطن لالصابة بشكل بسيط 

بالوقاية  التزامه  عدم  عند 

الصحية».

الصحة  وزارة  اعلنت  ذلك،  اىل 

املوقف  االربعاء،  امس  والبيئة، 

لفريوس  اليومي  الوبائي 

كورونا املستجد يف العراق.

تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 

«الزوراء»: ان عدد الفحوصات 

 ٤٤٩٦٥ امس:  ليوم  املختربية 

الفحوصات  عدد  ليصبح   ،

مبينة   ،  ٦٦٨٥٤٧٤ الكلية: 

إصابة   ٤٣٠٦ تسجيل  تم  انه 

جديدة و١٣ حالة وفاة وشفاء 

٢١١٠ حاالت.

حاالت  عدد  ان  واضافت: 

 ٦٢٥٤٤٧ الكيل:  الشفاء 

حاالت  عدد  بينما   ،  (٪٩١٫٩)

 ،  ٦٨٠٢٨٨ الكيل:  االصابات 

تحت  التي  الحاالت  عدد  اما 

ان  حني  يف   ،  ٤١٥١٧ العالج: 

العناية  الراقدة يف  الحاالت  عدد 

حاالت  وعدد   ،  ٣٧٧ املركزة: 

الوفيات الكيل: ١٣٣٢٤ .

بغداد/ الزوراء:

شدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 

االمريكي،  والرئيس  الكاظمي، 

حماية  اهمية  عىل  بايدن،  جوزيف 

العراق  يف  الدبلوماسية  البعثات 

بني  االسرتاتيجي  الحوار  ومواصلة 

اىل  العراق  تطلع  اكد  فيما  البلدين، 

تعاون أوثق مع األردن.

وذكر املكتب االعالمي لرئيس مجلس 

الوزراء يف بيان تلقته «الزوراء»: ان 

مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس 

من  هاتفيا  اتصاال  تلقى  الكاظمي، 

األمريكية،  املتحدة  الواليات  رئيس 

خالل  وجرى  بايدن،  جوزيف 

االتصال بحث العالقات الثنائية بني 

البلدين، ومناقشة االوضاع يف العراق 

من  عدد  بحث  واملنطقة، فضال عن 

ذات  والدولية  االقليمية  القضايا 

االهتمام املشرتك.

الجانبان  بحث  كما  واضاف: 

بغداد  بني  املشرتك  التعاون  تعزيز 

يف  تطويره  وسبل  وواشنطن، 

مقدمتها  يف  متعددة،  مجاالت 

ويف  واالمني  االقتصادي  التعاون 

مجال مكافحة االرهاب.

واشار اىل: ان الكاظمي وبايدن بحثا، 

الحوار  استئناف  االتصال،  خالل 

بالشكل  البلدين،  بني  االسرتاتيجي 

عىل  قدما،  بالعالقة  يسري  الذي 

وتعزيز  املشرتكة  املصالح  اساس 

وتم  العراقية،  الوطنية  السيادة 

البعثات  حماية  اهمية  عىل  التأكيد 

ورفض  العراق،  يف  الدبلوماسية 

واالستقرار  االمن  زعزعة  محاوالت 

يف العراق واملنطقة.

رئيس  إستقبل  اخر،  جانب  ويف 

مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 

أردنّيا  رسمّيا  وفًدا  األربعاء،  امس 

العامة  األشغال  وزير  برئاسة 

يحيى  السيد  األردني،  واإلسكان 

الكسبي، يرافقه عدد من املسؤولني 

القطاع  عن  وممثلني  األردنيني 

الخاص األردني.

وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء: ان 

جاللة  تحّيات  حمل  االردني  الوفد 

اململكة  عاهل  الثاني  الله  عبد  امللك 

الكاظمي،  اىل  الهاشمية  األردنية 

وشعًبا،  حكومة  األردن،  وتأكيدات 

والرغبة  التعاون  أوارص  عمق  عىل 

مع  املشرتكة  املصالح  تطوير  يف 

العراق.

يف  الوزراء،  مجلس  رئيس  وقال 

الجادة  النّية  إن  اللقاء:  مستهل 

واإلرصار متوافرين لدى البلدين من 

يف  الثنائية  اإلتفاقيات  تطبيق  أجل 

يف  وخاصة  كافة،  التعاون  مجاالت 

قطاعات االسكان والطاقة والصّحة 

والتجارة  والصناعة  والتعليم 

والقطاع املرصيف، وكذلك الربمجيات 

الحديثة.

القّطاع  دور  أهمية  عىل  أّكد  كما 

الخاص يف البلدين، وأهمية التعاون 

الذي بدأ يف اإلطار األمني والسيايس 

ضّم  الذي  الثالثي  التعاون  ضمن 

العربية،  مرص  جمهورية  كذلك 

واإلستقرار  األمن  ويشتمل  ليتسع 

بمفهومه األوسع.

األردني  الوفد  الكاظمي  وحّمل 

الله  عبد  امللك  جاللة  اىل  تحياته 

برش  السيد  وحكومة  الثاني، 

اىل  العراق  تطلع  مؤكدا  الخصاونة، 

وترسيخ  األردن،  مع  أوثق  تعاون 

أمن املنطقة واستقرارها.

الوفد األردني عن  من جانبه، أعرب 

تقديره لحسن اإلستقبال وما ملسه 

العالقات  تطوير  عىل  حرص  من 

تعزيز  أهمية  مؤكًدا  الثنائية، 

مختلف  يف  البلدين  بني  التعاون 

الشعبني  مصلحة  فيه  بما  املجاالت 

األردني والعراقي.
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تونس/متابعة الزوراء:

 قال رئيس الربملان التونيس راشـد الغنويش إن 
مبادرته لحل األزمة السياسـية لم تلق تجاوبا 
من رئيس الجمهورية قيس سـعيد حتى اآلن، 
يف خطـوة اعتـرب مراقبون أنهـا ُتظهر معرفة 
الرئيـس التونـيس بخلفيـة املبـادرة ومناورة 
الغنـويش إلظهار نفسـه يف موضع السـاعي 

للحوار.
واعتربت مصادر سياسية تونسية أن ترصيح 
الغنـويش ُيظِهـُره كأنـه الباحـث عـن حلول 
ألزمـة كان رئيس حركة النهضة نفسـه أحد 
مهندسـيها بدفـع رئيـس الحكومـة هشـام 
املشـييش إىل شق عصا الطاعة يف وجه الرئيس 

الذي اختاره وكلّفه باملهمة.
وأوضح الغنـويش يف ترصيحات إلذاعة محلية 
أن ”الرئيـس قيـس سـعيد لـم يتجـاوب بعد 
مـع املبادرة، لكني شـديد القناعـة أن الحوار 
وخاصة عـىل صعيد الرئاسـات الثالث (قيس 
سعيد، الغنويش، املشييش) رضوري“، آمال أن 
”يتسـع وقت الرئيس ويقتنع بأن الحوار هو 

أقرب طريق لحل مشكالتنا“.
وُقوبلـت مبـادرة الغنويش التـي طرحها يوم 
السبت برفض واسع داخل الطبقة السياسية 
وسـط شـبه إجماع عىل أنها مبـادرة إلحراج 
قيـس سـعيد وتقديمـه يف صـورة الرافـض 

للحوار.
ويرفـض الرئيس التونيس الحوار ألجل الحوار 
ويطالب بخطوات عملية قبل ذلك، وعىل رأسها 
رفع حركة النهضة يدها عن املشييش، ودفعه 
إىل االسـتقالة وإعـادة مهمـة تكليـف رئيس 

حكومة جديد إىل الرئيس سعيد.
واقرتح الغنويش عقد لقاء ثالثي بني الرئاسات 
الثالث - يرشف عليه رئيس البالد قيس سعيد- 
يتوىل البحث يف سبل الخروج من األزمة الحالية 
وخاصة مـا تعلق بقضية اليمني بالنسـبة إىل 
الـوزراء الجـدد، وهو ما يرفضه قيس سـعيد 

الـذي يعترب التعديل الوزاري غري قانوني وفيه 
أخطاء قانونية كثرية.

وأعلن املشـييش يف السـادس عرش مـن يناير 
املـايض تعديـال حكوميا شـمل إحـدى عرشة 
حقيبـة وزاريـة مـن أصـل خمـس وعرشين 
حقيبة، وبعد عرشة أيام صاّدق عليه الربملان، 
لكن الرئيس سعيد لم يوجه الدعوة إىل الوزراء 
الجـدد ألداء اليمـني الدسـتورية، معتـربا أن 

التعديل شابته ”خروقات“.
وقبـل أسـبوع أعلن املشـييش إعفاء خمسـة 
وزراء وتكليـف آخريـن بترصيـف األعمال يف 

الـوزارات التي كان يشـغلها املقالون إىل حني 
استكمال التشكيلة الحكومية.

واعتـرب الغنـويش يف بيـان آنـذاك أن ”خطوة 
املشـييش حل مؤقـت. والحل الجـذري هو يف 
تشـكيل املحكمة الدستورية (تعطل تشكيلها 
أكثر من خمس سنوات بسبب غياب التوافق)، 
وإىل أن يتم ذلك يجب عىل كل األطراف التعامل 
بمرونـة حتـى ال تتعطـل الدولـة ومصالـح 

املجتمع“.
ويحـاول الغنـويش أن ينأى بنفسـه وبحركة 
القائمـة  الدسـتورية  األزمـة  عـن  النهضـة 

والـرصاع املسـتمر مـع الرئيس سـعيد، لكن 
مراقبـني ومعارضـني من اتجاهـات مختلفة 
سـبق أن حّملـوا الغنـويش مسـؤولية األزمة 
وحثوا حركة النهضة عـىل الكف عن االختباء 
وراء رئيس الحكومة وإدارة الرصاع مع سعيد 

من وراء الستار.
ولـم يخف االتحـاد العـام التونيس للشـغل يف 
أكثر من مرة تحميل الحزام الربملاني املسـيطر 
عـىل الحكومة مسـؤولية التصعيـد مع قيس 
سـعيد وإفشـال مبادرة الحـوار الوطني التي 
طرحهـا االتحـاد، والتـي كان الهـدف منهـا 

التوافق بشأن رؤية وطنية أوسع للتعاطي مع 
األزمة االقتصادية واالجتماعية، وكذلك إدخال 
تعديالت عىل النظام االنتخابي بما يساعد البالد 
عىل انتخاب برملان جديد خلفا للمجلس الحايل 

الذي يتسم أداؤه بالرصاعات السياسية.
ويدفـع االتحـاد إىل تكويـن حكومـة وحـدة 
وطنيـة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني خلفا 
لحكومة املشييش الواقعة تحت تأثري الخالفات 
بني الرئاسـات الثالث، لكن إىل اآلن ليس هناك 
تحّمـس لهذا الحـوار من املشـييش والغنويش 
وخاصـة قيس سـعيد الـذي لـم يتحمس ألن 

يكون الحوار تحت رعايته.
وقـال األمـني العـام املسـاعد التحاد الشـغل 
حفيظ حفيظ ”قدمنا مبادرة وطنية منذ أكثر 
مـن ثالثة أشـهر للعنوان املناسـب، أي رئيس 
الجمهورية باعتباره الضامن للدسـتور، لكن 

الرئيس سعيد تحمس يف البداية ثم تراجع“.
وأضـاف حفيظ ، أن مبـادرة الحوار شـبيهة 
”بالحوار الوطنـي الذي قاده االتحاد مع بقية 
الرباعـي الراعي للحوار، وتوصلنا إىل توافقات 
سياسـية تمّخـض عنها دسـتور الجمهورية 

الثانية يف يناير 2014“.
وكان االمـني العام التحاد الشـغل نـور الدين 
الطبوبـي قـد كشـف يف ترصيحـات صحفية 
سـابقة أنه اسـتنتج من خالل اللقاءات التي 
جمعـت بينـه وبـني قيـس سـعيد أن رئيـس 

الجمهورية متخوّف من فشل الحوار.
وقال الطبوبـي إن االتحاد اقرتح هيئة حكماء 
تـرشف عىل تسـيري الحـوار الوطني يرتأسـها 
رئيـس الربملـان السـابق محمد النـارص، لكن 
إىل اليـوم لـم يتلـق االتحـاد أي إجابـة يف هذا 

الخصوص.
رئيـس  مطلـب  قبـل  االتحـاد  أّن  وأضـاف 
الجمهورية إرشاك الشـباب يف الحوار الوطني 
عن طريق اختيار شابة وشاب يمّثالن األحزاب 

السياسية التي ستشارك يف الحوار.

ويعتقد سياسيون ومحللون أن مبادرة االتحاد 
يمكن أن توفر أرضية لنقاشات متعددة بشأن 
سبل الخروج من األزمة دون أن يكون املسعى 
هو االنتصار ألحد الرؤسـاء الثالثة، مشـددين 
عىل أن هذه املبادرة توفر فرصة لحل حقيقي.

وعّرب زهـري املغزاوي أمني عام حركة الشـعب 
عـن اعتقـاده يف أن الحـل هو حـوار بعيد عن 
التسويات السياسية السـابقة؛ حوار يقود إىل 
االتفاق عـىل تعديل النظام السـيايس والنظام 

االنتخابي وتعديالت يف الدستور.
اىل ذلك دعت حركة النهضة اإلسالمية يف تونس 
أنصارهـا للتظاهـر السـبت املقبل، يف سـياق 
مواجهتهـا مـع الرئيـس قيس سـعيد وعودة 
أجواء االنقسـامات إىل الحـزب، بعد أن وجهت 
قيـادات حاليـة وأخـرى مسـتقيلة انتقادات 

الذعة لهذه الدعوة.
ويف الوقـت الذي تواصل فيـه املكاتب الجهوية 
وقيادة الحركة تعبئة الشارع تمهيدا للمسرية 
املقـررة نهاية هذا األسـبوع، خرجـت قيادات 
بـارزة أخرى لتعـرب عن رفضها لهـذه الدعوة، 
التي وصفها مراقبون بأنها تستهدف الضغط 
عىل الرئيس قيس سعيد من خالل االستعراض 

يف الشارع.
وأكد النائب الربملاني عن الحركة سـمري ديلو ، 
”ال يمكـن أن أكون داعما للقـرار الذي اتخذته 
النهضـة والقـايض بالنزول للشـارع السـبت 
املقبل“، مضيفـا أنه ”ضد النزول إىل الشـارع 
مهما كانت الدوافع ومهما كان الطرف الداعي 

لذلك، لن أشارك يف مسرية السبت“.
وأضاف ديلو أن ”القرار اّتخذ من قبل مؤسسات 
الحركة، ومع ذلك ال يمكنني أن أكون مع قرار 
غري مقتنع بـه“، موضحا ”يتعني عىل الجميع 
يف ظـروف األزمة الجلوس عـىل طاولة الحوار 
بـدل املغالبـة بالنزول للشـارع“، معتـربا أنه 
سـيكون لذلـك مفعول عكيس، ومن شـأنه أن 

يزيد يف تأزيم األوضاع.

?†Ï€a@äaÏ®a@ÒäÜbj∑@Ÿè‡nÌ@›Ãì€a@Üb•a

تقارير
www.alzawraapaper.com3

‚ÏÓ€a@Ôuã«¸a@·éb”@ÔflÏ‘€a@Âfl˛a@äbìnèfl@…fl@ÔibÓ„@ b‡nua

الزوراء / يوسف سلمـان:
تستضيف لجنة األمن والدفاع النيابية 
مستشار األمن القومي قاسم االعرجي 
، اليوم الخميس  للوقوف عىل تفاصيل 
ملف زيادة اعـداد عنارص قوات حلف 
شـمال االطلـيس الناتـو يف العـراق ، 
فيمـا التزال االوسـاط  النيابية ترتقب 
حسـم الخالف املتعلـق بحصـة اقليم 
كردسـتان للميض بالتصويت النهائي 
عىل مـرشوع قانـون املوازنـة العامة 
االتحادية والتي ال يزال موعد جلستها 

املرتقبـة غري معلوم حتى االن .
لكن كتلة تحالف الفتح النيابية ، اكدت 
ان مجلـس النـواب قـادر عـىل تمرير 
التصويـت عىل مرشوع قانون املوازنة 
2021 باالغلبيـة الواضحــة  العامـة 

دون الكتل الكردية .
وقـال النائـب عـن التحالـف محمـد 
الشـبكي لـ“ الـزوراء ”، ان ” مجلس 
النواب بامكانه التصويت عىل املوازنة 
باالغلبية الواضحـة دون العودة للكتل 
الكردية ”، مشريا اىل التوجه العام هو 
التصويـت باالجمـاع والتوافق من كل 
االطـراف ، ولذلك مازالـت املفاوضات 

مستمرة لحلحلة ملف املوازنة ”.
واضاف الشـبكي  ، وهو عضو اللجنة 
املاليـة النيابيـة ،  ان ” اربيل ال ترغب 
بغـداد،  اىل  النفـط  ايـرادات  بتسـليم 
حيـث لـدى االقليـم رغبـة بالحصول 
عـىل واردات الـ 250 الـف برميل التي 
يجب ان تسـلم اىل الحكومة االتحادية 
” ، مبينـا ان ” بعض القضايا املتعلقة 
بااليـرادات والحصـص املالية  تتطلب 
موافقة الحكومـة ، وخاصة مايتعلق 

بامللف النفطي ”.
واكـد الشـبكي ، ان ” مجلـس النواب 
سـيميض يف تمريـر قانـون املوازنـة 
باالغلبيـة الواضحـة ، يف حـال عـدم 
التوصـل إىل اتفـاق بني بغـداد واربيل 

حول تسـليم كامل إيـرادات النفط يف 
كردسـتان اىل الحكومـة االتحاديـة“،  
السـيايس  التوجـه   ” ان  اىل  مشـريا 
العـام داخل الربملان مع تمرير املوازنة 
بالتوافـق واالجماع  وليـس باألغلبية 

السياسية“.
باملقابـل انتقدت لجنـة متابعة تنفيذ 
والتخطيـط  الحكومـي  الربنامـج 
السـرتاتيجي النيابيـة ، قـرار مجلس 
الـوزراء يف جلسـته املنعقـدة بتأريخ 
بتشـكيل  القـايض   (22/2/2021)
لجنـة لدراسـة مـا ترتـب عـىل تغيري 
سـعر رصف العملة و اقـرتاح الحلول 

املطلوبـة .
واكـد رئيـس اللجنـة النائـب حـازم 
الخالـدي ، يف ترصيـح صحفي ، انه ” 
كان االوىل ان يوجه هذا االهتمام الكبري 
لدراسـة الرضر الذي اصاب املواطنني 
جـراء رفع سـعر رصف الـدوالر ، الن 
وزارة التخطيـط اعلنت قبـل فرتة ان 
العـراق قـد فاقـت  الفقـر يف  نسـبة 
%31,5 ، فضال عن ان الزيادة الكبرية 
يف االسـعار التـي فاقت الثلـث بقيمة 
كل املواد السـلعية و الخدمية فاقمت 
سوء الحالة املعيشية لكثري من عوائل 

الطبقة املتوسـطة و الضعيفة ”.
واضاف ، ان ” توجه الحكومة لتشكيل 
لجنـة لدراسـة الـرضر الـذي اصـاب 
املقاولني ، يؤكد واقعية مطلبنا املتكرر 
بمراجعة قرار رفع سعر رصف الدوالر 
، و اعادته اىل ما كان عليه لتجنب هذه 
االرضار ، سـواء كانت عـىل الفقراء و 
محـدودي الدخل وعامـة العراقيني ”، 
منتقدا ماوصفه االهتمـام باملقاولني 
فقـط و اهمال حـال ماليني العراقيني 
املترضريـن جراء ذلـك ، ومنها اضافة 
مـادة عـىل مـرشوع قانـون املوازنة 
العامـة تتضمـن تعويـض املقاولـني 

بقيمة (500) مليار دينار ”.
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د. معتز محي عبد الحميد

يف كل عـام يتذكـر الشـعب االذري 

يف -26 شـباط  املجـزرة واالبـادة 

الجماعيـة التـي قـام بهـا االرمن 

ضـد العوائـل املسـاملة يف منطقـة 

خوجايل ‘ ولم يتوقف اسـلوب القتل 

واالبـادة الجماعية مـن قبل االرمن 

يف هذه املنطقة  فحسـب وانما امتد 

لسـنوات عديدة  وعندما نسـرتجع  

بدايـات  تلـك االعتـداءات االرمنية  

حيـث  قام االرمـن يف الفرتة ما بني 

الجرائـم  أفظـع  و1907م  1905م 

التـي أرتكبـت ضد الشـعب االذري 

حيث قاموا بأعمال دموية واسـعة 

النطاق , حيث بدأت هذه االعتداءات 

يف باكـو عاصمـة اذربيجان االن ثم 

إمتدت لتشمل كل أذربيجان والقرى 

االذربيجانية , كمـا تم تدمري مئات 

القرى ومحيت من عيل وجه االرض 

وتـم قتـل أالف املدنيني من شـعب 

أذربيجـان بوحشـية شـديدة وذلك 

سعيا القامة  دولة أرمينيا الكربي 

ونتيجـة لهـذه الجرائـم وعمليات 

االبـادة التـي إرتكبهـا االرمن ضد 

الزعيـم   رصح    , االذربيجانيـني 

القومي والرئيس الر احل  الذربيجان 

( حيـدر علييف ) يف منظمة الحزب 

مـن  إسـتقالته  عنـد  الشـيوعي 

عضويـة CPSU يف  19 تمـوز عام 

1991م قائـال :“ لقد لعبت روسـيا 

دورا كبـريا يف تمكـني االرمـن مـن 

االعتداء عيل االذربيجانيني وخاصة 

يف الفرتة ما بـني 1948م و1953م 

اللوبـي  مـن  بتحريـض  وذلـك 

حيـث    . موسـكو  يف  الصهيونـي 

أصدر جوزيف ستالني عدة قرارات 

والتي تـم بموجبها طـرد أكثر من 

150ألـف أذربيجانـي مـن مناطق 

أرمينيـا وترحيلهـم إيل منخفضات 

كـورا-أزار يف جمهوريـة أذربيجان 

ترشيـد  تـم  وكذلـك  السـوفيتية 

تطبيـق  بسـبب  كبريمنهـم  عـدد 

تلـك القـرارات املناقضـة لالعراف 

القانونية الدولية . 

•ناغورنو قاراباغ والتحرير 

املحـررة  لـألرايض  زيارتـه  اثنـاء 

ومشـاهدتة لحجم الدمـار والعبث 

بمقدرات الشعب األزري ، الثقافية 

والدينيـة والتاريخية ، بل والثروات 

الطبيعية  يف خوجايل .. قال الرئيس 

دولـة  انتصـار   ) علييـف  الهـام 

أذربيجـان لم يكن انهـاء لالحتالل 

األرمينـي فحسـب ، بـل قىض عىل 

الفاشـية األرمينيـة ) بعـد تسـعه 

وعرشيـن عاما يأتي احيـاء ذكرى 

اإلبـادة الجماعيـة يف خوجايل  هذه 

شـعبية  احتفـاالت  وسـط  املـرة 

تحقـق  الـذي  بالنـرص  ورسـمية 

عـىل األرض واسـتعادة أذربيجـان 

األرايض املحتلـة يف معارك ملحمية 

ونـرص المثيل له يف القـرن الحادي 

والعرشين ، فدولة مثل أذربيجان لم 

يكن بوسعها الصرب عىل محتل اكثر 

مـن 28 عامـا  ، فرسيعا حسـمت 

قيـادة أذربيجان امرها واسـرتدت 

معظـم أراضيها املحتلـة من وطاة 

العدو الغاشم خالل 44 يوما ، وبعد 

ذلـك تمكنـت  مـن اسـرتداد باقي 

أراضيه بالتفاوض والسياسة .

• اإلبادة الجماعية و الدموية

لقد إسـتمرت   االنتهاكات  االرمنية 

إيل أن أتـي اليـوم الـذي ال ينسـاه 

ويف  أذربيجـان  يف  اذربيجانـي  كل 

بـااليس  إال  العالـم  أنحـاء  جميـع 

والحـزن وااللـم واملرارة هـذا اليوم 

الفاصـل يف تاريخ أذربيجـان , هذا 

اليوم الـذي ظهر فيه قمة التعصب 

الديني العرقي لالرمن وعنفهم ضد 

الشـعب االذربيجانـي املسـلم  فقد 

كان ذلك الحادث االليم والبشـع يف 

تاريخ أذربيجان يف يوم 26/ شباط 

/1992م .

ففي ذلـك اليوم الدموي قام االرمن 

بأعمال عقابية وإنتقامية لم يسبق 

لها مثيل ضد سكان مدينة خوجايل 

, والتـي إنتهت بقتـل وترشيد أالف 

التي  العنف  االذربيجانيـني نتيجـة 

قام به االرمينيـني ضدهم حيث أن 

هذه االحـداث كانت  الزوالت نقطة 

مأسوية وسوداء يف تاريخ أزربيجان 

حيث ظهر إنحياز االتحاد السوفيتي 

واضحـا لالرمـن بمسـاعدتهم عيل 

إرتـكاب تلـك املذابح وظهـر أيضا 

التعصب العرقي لالرمن 

حقا أنها من أشـد الكـوارث التي 

عاشـتها  أذربيجان يف تلك الفرتة 

نتيجـة االعمـال االجراميـة التي 

قام بها االرمن ضد االذربيجانيني  

وخاصـة قاطني مدينـة خوجايل 

نتيجـة التعصب العرقـي لالرمن 

والرغبـة يف التملك , فإنني أشـبه 

تلـك  يف  خوجـايل  يف  حـدث  مـا 

الفـرتة هـو نفسـه ما حـدث  يف 

العراق من إبـادات جماعية وقتل 

االطفـال وإحراق املنـازل و هتك 

أعراض النساء وترميلهم وترشيد 

الدواعـش  قبـل  مـن  املواطنـني 

اىل   جـاءوا  الـذي  واالرهابيـني 

املـدن العراقية متسـرتين بالدين  

وغريه من الفظائع التي يرتكبها 

مسـلحي الخالليـا النائمة يوميا 

بحق املواطنيني االبرياء .
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كاركاس/سكاي نيوز:
طالـب الربملـان الفنزويـيل، الذي 
الرئيـس  حـزب  عليـه  يهيمـن 
نيكوالس مادورو، الحكومة بطرد 
سـفرية االتحـاد األوروبـي، وذلك 
رّداً عـىل العقوبات الجديـدة التي 
فرضتها بروكسل عىل 19 مسؤوالً 

يف الدولة األمريكية الالتينية.
وأقـرّت الجمعيـة الوطنيـة نّصـاً 
األوروبيـة  العقوبـات  ”يرفـض“ 
الجديدة و“يحـّض“ رئيس الدولة 
عـىل إعالن رئيسـة بعثـة االتحاد 
إيزابيـل  كـراكاس  يف  األوروبـي 
بريالنتي بيدروسـا ”شـخصاً غري 
مرغـوب بـه“ يف فنزويـال، وذلـك 

بهدف ”طردها“ من هذا البلد.
والنّص الذي أقرّه النواب باإلجماع 
يدعو كذلـك إىل مراجعة االتفاقية 
املتعلّقة بوجود بعثة دبلوماسـية 

أوروبية يف كراكاس.
وقـال رئيـس الجمعيـة الوطنيـة 

خورخـي رودريغيز قبـل أن يدعو 
النـّص:  عـىل  للتصويـت  النـواب 
”أصـّوت بكلتا يـدّي إلعالن ممّثلة 
االتحـاد األوروبـي شـخصاً غـري 

مرغوب فيه“.
وجاءت خطـوة الجمعيـة العامة 
األوروبـي  االتحـاد  غـداة فـرض 
عقوبات عىل 19 مسؤوالً يف نظام 

مادورو لدورهم يف ”انتهاك الحقوق 
االنتخابية للمعارضة وحسن سري 
الديمقراطية يف الجمعية الوطنية، 
وكذلـك عن االنتهاكات الجسـيمة 
لحقوق اإلنسـان وتقييد الحريات 

األساسية“.
والقـرار الذي صادق عليـه وزراء 
خارجيـة االتحاد خالل اجتماعهم 

االثنني، يرفع إىل 55 العدد اإلجمايل 
للمسـؤولني وكبـار املوظفـني يف 
الذيـن فـرض  حكومـة مـادورو 
عليهم االتحاد األوروبي العقوبات 
(منع الحصول عىل تأشرية دخول 

وتجميد أصول يف دول االتحاد).
ومن الشخصيات التي استهدفتها 
العقوبات نائبان يف الربملان الجديد 
”الـذي لـم يتـم انتخابـه بشـكل 
ديمقراطي“، هما خوسيه برنابي 
غوترييز بارا زعيم حزب ”أكسيون 
ديموكراتيكا“، وخوسيه ديونيزيو 
حـزب  زعيـم  رودريغيـز  بريتـو 

”بريمريو جوستيسيا“.
كما شـملت العقوبـات األوروبية 
الجديـدة عمـر خوسـيه برييتـو، 
حاكـم واليـة زوليا، واملسـؤول يف 
الجيش ريميغيو كيبالوس، وثالثة 
مسـؤولني يف املجلـس االنتخابي، 
من بينهم رئيسـة املجلـس إنديرا 

ألفونزو إيزاغريي.

أعـرب  األوروبـي  االتحـاد  وكان 
يف ينايـر عـن اسـتعداده لفـرض 
عقوبـات إضافية عىل كـراكاس، 
يف  املتدهـور  الوضـع  إىل  بالنظـر 
فنزويـال بعـد انتخابات ديسـمرب 

.2020
ويف تلك االنتخابات التي لم تعرتف 
بنتائجهـا أطراف عـّدة يف مقّدمها 
الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي 
والكثري مـن دول أمريكا الالتينية، 
فاز حزب الرئيس مادورو وحلفاؤه 
بـ256 مقعداً من أصل 277 تتألف 

منها الجمعية الوطنية.
وكان مـادورو أعلـن يف 29 يوليو، 
بعد فرض االتحاد حزمة عقوبات 
إيزابيـل  السـفرية  نظامـه،  عـىل 
بريالنتي بيدروسـا ”شـخصاً غري 
مرغوب بـه“ يف فنزويـال وأمهلها 
72 سـاعة ملغـادرة البـالد، لكـن 
عندمـا انتهت تلـك املهلة تراجعت 

كراكاس عن قرارها.
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 بغداد/ الزوراء:
املستقلّة  العليا  املفوّضية  استعدادات  ضمن   
املقبل  االنتخابي  االستحقاق  إلجراء  لالنتخابات 
الزمنية  املرحلة  وبحسب  االقرتاع  مرحلة   /
لتنفيذ الجدول العملياتي، قام مجلس املفوّضني 
االنتشار  خّطة  عىل  بالتصديق  الشأن  هذا  يف 
مركزًا،   (٨٢٧٣) البالغة  العاّم  االقرتاع  ملراكز 
بإيجاد  كاّفة  االنتخابية  املكاتب  توجيه  وجرى 
أماكن قريبة من املراكز التي يتطلّب إجراء تغيري 
ملراكز  الجغرافية  الرقعة  ضمن  مواقعها  عىل 
وصول  يؤّمن  بما  االنتخابية  والدائرة  التسجيل 
الفتات  ووضع  ويرس،  بسهولة  إليها  الناخبني 
استدالل عىل املراكز القديمة عىل أن يكون املركز 
الجديد حامًال السم املركز القديم بواسطة الفتة 

استدالل توّضح ذلك . 
عن  صادر  بقرار  االنتخابات  مفوّضية  ومنحت 
املرشوطة  التسجيل  إجازات  املفّوضني  مجلس 
الراغبة  السياسية  والتحالفات  لألحزاب 
اإلجابة  ورود  لحني  االنتخابات  يف  للمشاركة 
والعدالة،  للمساءلة  العليا  الوطنية  الهيئة  من 
التعليم  وزارة  الرتبية،  وزارة  الجنائية،  األدلة 
أن  عىل  النزاهة،  وهيئة  العلمي،  والبحث  العايل 
بها  املتعلّقة  اإلجراءات  األحزاب  هذه  تستكمل 
يف مّدة ال تزيد عن ( ٩٠) يوًما من صدور قرار 

منح اإلجازة.
ويف السياق نفسه، أصدر مجلس املفّوضني قراًرا 
املرّشحني،  عىل  املفروضة  التأمينات  بتخفيض 

خمسة  من  بدًال  دينار  مليوني  املبلغ  ليكون 
من  التحّقق  أجور  ُخفِّضت  كما  دينار،  ماليني 
أهلية املرّشح إىل مئة وسبعة وستني ألف دينار، 
فضًال عن التنسيق مع الجهات نفسها املسؤولة 
عن  تزيد  ال  مّدة  يف  اإلجابة  بورود  التحّقق  عن 
إطار  يف  الجهود  هذه  جاءت  وقد  يوًما..   (١٥)
سعي مفّوضية االنتخابات إىل تقديم التسهيالت 
بغية  املرّشحني؛  عىل  املالية  األعباء  تخفيف  و 
والتحالفات  لألحزاب  أوسع  مجال  فسح 
االنتخابات  يف  املشاركة  يف  الراغبة  السياسية 

النيابية املقبلة.
ولضمان أصوات الناخبني النازحني شّكل مجلس 
املفّوضني لجنة (إحصاء أعداد النازحني) برئاسة 
أحد أعضاء املجلس وعضوية عدد من املوّظفني 
املختّصني إلحصاء أعداد النازحني من الناخبني، 
إىل  تفّقدية  جوالت  بإجراء  اللجنة  قامت  إذ 
مخّيمات النازحني يف املحافظات (دياىل، كركوك، 
السليمانية، دهوك، أربيل) بالتعاون مع مديري 
املكاتب االنتخابية يف تلك املحافظات، فضًال عن 
لتفّقد  املحافظات؛  أخرى يف هذه  لجان  تشكيل 

مخّيمات النازحني ومتابعة عمل الفرق الجّوالة 
وتقديم الدعم واإلسناد خالل تحديثهم وتسجيل 
إىل  اإلحصاءات  وتشري  بايومرتيًّا،  بياناتهم 

تسجيل ( ١٢،٨١٢) ناخًبا نازًحا .
وتقوم مفّوضية االنتخابات عن طريق مكاتبها 
حملة  بتنفيذ  كاّفة  املحافظات  يف  االنتخابية 
بالطرق  الناخبني  لجمهور  وتوعية  تثقيف 
عقد  خالل  من  املستهدفة  الفئات  مع  املبارشة 
الندوات والجلسات الحوارية مع ممّثيل األحزاب 
املجتمع  ومنّظمات  السياسية  والتحالفات 
مؤّسسات  وإعالم  التدريسية  والهيئات  املدني 
يف  دور  لها  التي  املجتمع  الدولة وجميع رشائح 
مساندة العملية الديمقراطية مع حفظ التباعد 

االجتماعي ومراعاة رشوط الصّحة والسالمة.
املفّوضية لحفظ سالمة  أّما ما يخّص إجراءات 
األمنية  اللجنة  فإّن  وأمنها،  االنتخابية  العملية 
الدورية؛  اجتماعاتها  تعقد  لالنتخابات  العليا 
لحماية  املوضوعة  األمنية  اإلجراءات  ملناقشة 
التسجيل  ومراكز  االنتخابية  املكاتب  مقاّر 
وحفظ  عملهم،  تأدية  أثناء  يف  الجّوالة  والفرق 
مخازن املفوّضية، إذ قّررت اللجنة زيادة عنارص 
القوات األمنية فضال عن تشكيل مكتب اعالمي 
الوعي  نرش  يف  للمساهمة  باللجنة  مختص 
وطرق  االنتخابية  الجرائم  ومكافحة  االنتخابي 
آمنة  بيئة  خلق  بغية  ذلك  ؛جاء  عنها  االبالغ 
استعداًدا للحدث االنتخابي املقبل؛ كونهم الدرع 

الحصني يف حماية أمن البلد.

بغداد/ الزوراء:

والشؤون  العمل  وزارة  أعلنت 

اطالق  عن  األربعاء،  امس  االجتماعية، 

االعاقة  وذوي  الحماية  شبكة  رواتب 

اليومني  خالل  املضمونني  والعمال 

املقبلني.

بالوزارة،  واالعالم  العالقات  مدير  وقال 

عليه  اطلعت  بيان  يف  العقابي،  نجم 

وزارة  خاطبت  ”الوزارة  ان  «الزوراء»: 

الثالث  الرشائح  رواتب  إلطالق  املالية 

املذكورة، والتي اكدت ان توزيعها سيتم 

تأخري“،  اي  دون  ومن  املحدد  بموعده 

توزيع  عىل  تعمل  ”الوزارة  بأن  منوها 

لديها،  املسجلني  املستفيدين  رواتب 

وهناك استعدادات استباقية بهذا الصدد 

من اجل اطالق الرواتب».

ستعلن  الوزارة  «ان  العقابي  وأضاف 

تحويل  حال  التوزيع  بعملية  البدء  عن 

الذكية  البطاقات  منافذ  عرب  الرواتب 

ان  اىل  مشريا  واملحافظات“،  ببغداد 

الصالحيات  خالل  من  تعمل  ”الوزارة 

الخاصة بها لدعم االرس الفقرية، السيما 

يف ظل الظرف الحايل الذي تمر به البالد 

بسبب جائحة كورونا“. 

بغداد/ الزوراء:

معمل  تشغيل  عقد  اوليات  االتحاديَّة  النزاهة  هيئة  يف  التحقيقات  دائرة  ضبطت 

شابت  ُمخالفاٍت  شبهة  لوجود  والوالدة؛  للطفل  ميسان  مستشفى  أوكسجني 

العقد.

وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: إن ”الدائرة، ويف معرض حديثها 

رٍة قضائيٍَّة، أفادت بانتقال فريق  ت بموجب ُمذكَّ عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّ

من مكتب تحقيق الهيئة يف ميسان اىل دائرة صحة املحافظة، بعد ورود معلوماٍت 

للطفل  ميسان  مستشفى  أوكسجني  معمل  تشغيل  عقد  يف  مخالفاٍت  وجود  عن 

والوالدة، مؤكدًة ضبط الفريق أصل العقد مع األوليات كافة، بدءاً من مرحلة العقد 

األويلِّ ولغاية إتمام تنفيذه، فضالً عن األوامر اإلداريَّة الخاصة به».

األوراق  رفقة  وعرضها  باملضبوطات،  أصويلٍّ  ضبٍط  محرض  ”تنظيم  إىل  وأشارت 

يف  النزاهة  قضايا  يف  بالنظر  ة  املُختصَّ التحقيق  محكمة  قايض  عىل  التحقيقيَّة 

ميسان الذي قرَّر استقدام مسؤول شعبة العقود يف دائرة صحة املحافظة؛ استناداً 

ألحكام املادة (٣٣١) من قانون العقوبات». وكانت الهيئة قد أعلنت يف ترشين الثاني 

املايض عن تنفيذ عمليَّتي ضبٍط لحاالت مغاالٍة ومخالفاٍت يف أسعار رشاء أجهزٍة 

أن  الدماغ، مبينة  ومستلزماٍت طبيٍَّة يف محافظة ميسان بعضها خاّص بقسطرة 

قسماً منها انتهت صالحيتها ولم ُتستخَدم عىل الرغم من ارتفاع أسعارها.

ُيشار إىل أنَّ رئيس الهيئة كان قد حضَّ عىل تصعيد وترية عمليَّات الضبط بالجرم 

سات الدولة،  املشهود، والولوج إىل العمل امليدانّي من خالل الحضور الدائم داخل ُمؤسَّ

ال سيما الخدميَّة منها، واستشعار حاجات املُواطنني، وعزل الفاسدين واملتجاوزين 

عىل املال العام.
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                               العدد:٢٢١٩/ش/٢٠٢١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية      التاريخ:٢٠٢١/٢/٢٤

اعالن
اىل املطلوب الحجة ضده: وليد بطي سلمان

من  املحكمة  هذه  اىل  املقدم  بالسفر  االذن  حجة  طلب  عىل  بناًء 
االذن  الحجة (منتهى دباشه واوي) بخصوص منحها  قبل طالبة 
ونايف)  وامرية  وحسن  (حسني  القارصين  اوالدها  مع  بالسفر 
لغرض العالج، ولكونك والدهم وملجهولية محل اقامتك قرر تبليغك 
املحكمة  امام هذه  بالحضور  بواسطة صحيفتني محليتني  اعالنا 
عدم  وعند  االعالن،  هذا  لنرش  التايل  التاريخ  من  ايام  ثالثة  وخالل 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تستكمل املحكمة 

اجراءاتها بحقك غيابيا.
القايض
حسني شبيب عايد

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل                            العدد:١١٨٦/ش/٢٠٢٠

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النارصية       التاريخ:٢٠٢١/٢/٢٤

اىل املدعى عليه (رافد وسام كاصد)
م/ تبليغ بقرار حكم غيابي

بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٧ ، وبعدد إضبارة (١١٨٦/ش/٢٠٢٠) اصدرت 
املدعية  وبني  بينك  (التفريق  اقتىض  غيابيا  حكما  املحكمة  هذه 
زينب عبد الرشيف ناهي) وبالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت 
الحارض حسب رشح املبلغ القضائي (مركز رشطة الثورة واملُبلغ 
عبد الخالق كامل محمد)، عليه تقرر تبليغك يف صحيفتني يوميتني 
ايام  عرشة  مدة  خالل  االعرتاض  وبإمكانك  اعاله  املذكور  بالحكم 

من اليوم التايل لتاريخ نرش االعالن.
                                                                                    القايض
مرتىض سليم خصاف

تنويه
 ٤٥٨١ بالعدد  الجديد  الصباح  جريدتا  نرشت 
يف   ٧٤١٢ بالعدد  والزوراء    ،  ٢٠٢١/١/٢٤ يف 
/٢٨٣٥ العدد  رقم  ذكرنا  حيث   ،٢٠٢١/١/٢٤
ش/٢٠٢١ خطأ، والصحيح ٢٨٣٥/ش/٢٠٢٠، 
والصحيح  خطأ،   ٢٠١٧/  / تاريخ  وذكرتا 
/٢٨٣٥ اضبارة  وبعدد   ٢٠٢٠/١٢/٣١
ش/٢٠٢١ خطأ، والصحيح ٢٨٣٥/ش/٢٠٢٠، 
للدعوى الصادرة من محكمة االحوال الشخصية 

يف النارصية.. لذا اقتىض التنويه.
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 بغداد/ الزوراء:
العـراق  التـزام  النفـط  وزارة  جـددت 
بقـرارات ”أوبك+“، ونفـت رشكة نفط 
البرصة، إحدى كربيات رشكات النفط يف 
العالم، ما أشيع يف بعض وسائل اإلعالم 
بشـأن ارتفاع حجم التصديـر النفطي 
مـن موانئ البـالد الجنوبيـة، مبينة أن 
معـدالت التصدير خالل شـهر شـباط 
الجـاري مـا زالـت مسـتقرة باألرقـام 

املعلن عنها.
وقـال مدير عـام الرشكـة، خالد حمزة 
الـرشع، يف حديث صحفـي: إن ”معدل 
الصادرات النفطية للشهر الحايل ال يزال 
مستقراً عند 3 ماليني و700 ألف برميل 
يومي قيايس“، نافياً ”ما تردد من أنباء 
تحدثت عن ارتفـاع يف معدالت التصدير 
من املنافد البحرية يف مياهنا الدولية“. 

النفـط،  أن ”وزيـر  إىل  الـرشع  ولفـت 
إحسـان عبد الجبار، شـدد عـىل أهمية 
االلتزام بقرارات (أوبك بلس) يف تحقيق 
التوازن يف أسـواق النفط وفق املحددات 
األخـرية لتحسـني اقتصـادات البلـدان 

املنتجة“. 
وكشـف الـرشع عـن أن ”وزارة النفط 
اعتمـدت مصدريـن لتمويـل مـرشوع 
(األنابيـب البحريـة) مـن أجـل زيـادة 
قـدرات تصدير النفط الخام عرب املوانئ 
الجنوبيـة، طبقاً ملا هـو مخطط له من 
قبل وزارة النفط ورشكة نفط البرصة“، 

مبينـاً أن ”املصـدر األول يأتي عرب قيام 
(املرصف العراقي للتجارة) باملشـاركة 
يف جزء مـن التمويل وفقا لقرار مجلس 
الـوزراء األخـري، أمـا مصـدر التمويـل 
الثاني، فيأتي من إيرادات حصة رشكة 
نفـط البرصة يف عقد الخدمة مع رشكة 
(إينـي) االيطالية املشـغل لحقل الزبري 
غرب البـرصة ضمن جولـة الرتاخيص 

النفطية األوىل عام 2010“.
مـن جانب متصل، انخفض سـعر خام 

البرصة الخفيف، امس االربعاء، بمقدار 
14 سنتا ليصل اىل 64.27 دوالراً للربميل 
الواحد، فيما ارتفع خام البرصة الثقيل 

سنتا واحدا.
وانخفض نفط البرصة الخفيف الٓسـيا 
إىل 64.27 دوالرا للربميـل بنسـبة بلغت 
%0.22 عن يوم الثالثاء، فيما سـجلت 
اسعار نفط البرصة الثقيل 61.6 دوالرا 

للربميل .
وسـجل نفط جرياسول االنغويل 64.50 

مقارنـة  األسـعار  أعـىل  وهـو  دوالرا 
بالنفـوط األخـرى لدول منظمـة أوبك، 
وسجل مزيج سهران الجزائري 64.20 
دوالرا، وسـجل مزيج مربـان اإلماراتي 
63.86 دوالرا للربميـل، وسـجل مزيـج 
نفـط الكويـت الكويتـي 61.95 دوالرا 
للربميـل، فيمـا سـجل بونـي الخفيف 

النيجريي 63.73 دوالرا.
قـد  العامليـة  النفـط  أسـعار  وكانـت 
انخفضت أيضا يف اآلونة األخرية ليسجل 

خام برنت إىل 64.34 دوالرا، وخام غرب 
تكساس عىل 61.37 دوالرا.

من جانبه، طالـب النائب عن محافظة 
ديـاىل، مرض الكـروي، امـس االربعاء، 
بإنشاء رشكة نفطية خاصة باملحافظة 
السـتثمار سـتة مواقـع نفطيـة غـري 

مستثمرة.
وقال الكروي يف ترصيـح صحفي: ان“ 
دياىل تضم سـتة مواقـع نفطية مهمة 
تضـم  ورشق  رشق  شـمال  قاطـع  يف 
احتياطات كبـرية“. الفتا اىل ”ان بعض 
املواقع فيها ابار جاهزة لإلنتاج حفرت 
يف عقـد التسـعينات من القـرن املايض 

وفق املعلومات املتوفرة“.
واضاف الكـروي ان ”مطالبنا بإنشـاء 
رشكـة ديـاىل املتخصصة بـإدارة ملف 
الحقول النفطيـة والغازية حلم مؤجل 
منذ 6 سـنوات“، الفتا اىل ان ”املحافظة 
يمكن ان تتحـول اىل نافذة كبرية إلنتاج 
النفـط والغاز فيما لو تسـارعت وترية 
العمـل واعطـاء اولويـة لحقـول دياىل 
النفطيـة والغازيـة، خاصـة ان هنـاك 
خططا إلنشاء مصاٍف داعمة للمحافظة 

والعاصمة بغداد“.
واشار اىل ان ”استثمار الحقول النفطية 
والغازية سـيوفر ايرادات كبرية لخزينة 
العراق، باالضافـة اىل توفري فرص عمل 
باختصاصـات مختلفـة ويعطي تنمية 

كبرية للمناطق“. 

بغداد/ الزوراء:
يف املؤتمـر العاملـي للجـوال 2021 املقـام حاليـاً يف 
شـنغهاي والذي يعترب الحدث األكرب عاملياً لصناعة 
االتصـاالت وتقنية املعلومات، تحدث كني هو، نائب 
رئيـس مجلـس إدارة هواوي يف افتتـاح املؤتمر عن 
اآلثار الكبرية لتفيش الجائحة عىل الدول والرشكات 
واألفـراد يف جميـع أنحـاء العالـم، مشـرياً للفجوة 
الرقميـة التي تعمقت خالل فـرتة الجائحة، والدور 
الحيوي الذي تلعبه التكنولوجيا لتحفيز االقتصادات 

واستمرار تطور األعمال والخدمات.
وقـال كني: ”ال يقتـرص دور االبتـكار عىل مواجهة 
التحديات فحسب، بل يسهم يف بناء مستقبل أفضل 
كذلـك. وبمـوازاة العمل للسـيطرة عـىل الجائحة، 
يجـب علينـا جميعاً السـعي نحـو تعزيـز االبتكار 
لتحسـني جودة الحياة وإنجاز األعمال بطرق أكثر 
ذكاًء وبناء عالـم أكثر تواصالً يضع التكنولوجيا يف 

متناول الجميع“. وأوضح كـني كيف أدت الجائحة 
إىل زيادة الفجوة الرقمية التي كانت موجودة نتيجة 
عـدم توفـر التقنيات واملهـارات الرقميـة للجميع، 
وأنـه يتوجب عـىل املعنيني خـالل املرحلـة الحالية 
الرتكيز عىل االبتكار لَجرس الفجوة بني من يملكون 

التقنيات الحديثة ومن ال يملكونها“.
الجدير بالذكر أن هـواوي قدمت من خالل معرض 
الـدورة الحاليـة مـن املؤتمر سـبع أنظمـة جديدة 
لشـبكات تقنيـة املعلومـات واالتصاالت بمـا فيها 
 Home+ وشـبكات  الالسـلكية   N+1 شـبكات 
واملحطـات البرصية بالكامـل واالتصـاالت الذكية 
 ، السـحابية  الحوسـبة  باالعتمـاد عـىل شـبكات 
باإلضافة إىل تسعة منتجات وحلول جديدة وتشمل 
املحطات التـي يمكن اسـتخدمها بسـهولة فائقة 
والنطاق الرتددي املنزيل جيجابت والخطوط الخاصة 

املميزة وشبكات الحوسبة السحابية الذكية.

بغداد/ الزوراء:

 أعلنت رابطـة املصارف الخاصة العراقية أن املصـارف الخاصة تمنح قروضا 

سـكنية للمواطنني بقيمة 100 مليون دينار، وبفائدة سنوية متناقصة قدرها 

.4٪

وقال املدير التنفيذي للرابطة، عيل طارق، يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: 

إن ”املصارف الخاصة تمنح للمواطنني قروضا سـكنية تبلغ 100 مليون دينار 

وبفائـدة تناقصية قدرها ٪4 ضمن مبـادرة الواحد تريليون التي اطلقها البنك 

املركـزي العراقـي،“ مشـريا إىل أن ”املواطن يحق له أخذ أعـىل مبلغ وهو 100 

مليون دينار او اقل حسب احتياجه، باإلضافة إىل أن الفائدة يجب ان ال تتجاوز 

الـ ٪4 متناقصة“.

ونـوه إىل أن ”املوظـف يحق لـه رشاء عقار يف اإلحيـاء السـكنية او املجمعات 

السـكنية االسـتثمارية، بينما غري املوظـف فله خيار واحد وهـو رشاء العقار 

باملجمعات السكنية االستثمارية،“ مبينا أن ”قرض املجمعات السكنية يشرتط 

ان يكون هناك اتفاق بني املرصف واملجمع السكني“.

ولفت طارق إىل أن ”الفائدة تحتسب لتاريخ تسديد القرض وهي غري مقطوعة، 

”مؤكدا أن ”املبادرة ستساهم يف حل ازمة السكن التي يعيشها البلد“.

بغداد/ الزوراء:
بحـث وزير التجارة، عالء الجبوري، امس 
االربعـاء، مع وزيـرة التجـارة والصناعة 
والتمويـن االردنيـة، مهـا عـيل، والوفـد 
املرافـق لها، إمكانية زيـادة حجم التبادل 
التجاري بني البلدين، ومشاركة الرشكات 
االردنية بصورة اوسـع يف املعـارض التي 
تقام داخـل العراق.وذكرت وزارة التجارة 
يف بيـان تلقـت ”الـزوراء“ نسـخة منـه: 
أن ”الوزيـر أجرى مـع الوزيـرة الضيفة 
جولة شـملت القاعات املعرضية يف أرض 
معرض بغداد الـدويل للوقوف عىل طبيعة 

عمل رشكـة املعارض وطبيعـة املعارض 
التـي تقـام“. مضيفـة ان ”الجولة كانت 
بحضور وزيـر الصناعة واملعادن العراقي 
منهل الخباز، ومديـر عام الرشكة العامة 
للمعـارض والخدمات التجاريـة العراقية 
رسمـد طه سعيد“.واشـارت إىل ان ”مدير 
عام رشكة املعارض العراقية قدم للوزيرة 
الضيفة رشحا تفصيليا عن نشاط الرشكة 
املعريض وعدد املعـارض املتخصصة التي 
تقام خالل السـنة واقامة الـدورة الدولية 
ملعـرض بغـداد الـدويل التـي تقـام مطلع 
ترشيـن الثانـي مـن كل عام“.ولفتـت إىل 

ان ”وزيـر التجـارة أبـدى رغبـة العـراق 
بمشاركة واسعة وقوية للرشكات االردنية 
يف املعارض التي تقام يف بغداد واملحافظات 
وتقديم كافة التسهيالت لدخول الرشكات 
وامكانيـة  العراقيـة  للسـوق  االردنيـة 
زيادة حجـم التبادل التجـاري بني العراق 
واالردن“.يذكـر ان العـراق وقـع بحضور 
وزيـر الصناعـة واملعـادن، منهل  الخباز، 
واالردن بحضور وزيرة الصناعة والتجارة 
والتمويـن االردنيـة، مهـا عـيل، الثالثاء، 
الصناعيــة  الغرفــة  إنشــاء  اتفاقيـة 

العراقيـة األردنيـة املُشرتكـة. 

بغداد/ الزوراء:
قـررت وزارة الزراعـة، امـس األربعـاء، 
الرقـي  محصـويل  باسـترياد  السـماح 

والبطيخ لحاجة االستهالك اليومي.
وقـال الناطـق الرسـمي للـوزارة، حميد 
النايـف، يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسـخة 
منـه: إنه ”اسـتناداً للصالحيـات املخولة 
لوزيـر الزراعـة بفتـح ومنـع االسـترياد 

حصلت املوافقة عىل السـماح باسـترياد 
محصـويل (الرقي والبطيـخ) ومن املنافذ 

الحدودية كافة“.
واضـاف البيـان أن ”القـرار جـاء نتيجة 
لشحة انتاج املحصولني محليا مما يتطلب 
حمايـة املسـتهلك اليومـي، وملنـع زيادة 
أسـعارها“، مؤكدا ان ”الوزارة مسـتمرة 
بمنـع اسـترياد ٢٣ منتجا زراعيـا نباتيا 

وحيوانيا، وضمن الروزنامة الزراعية“.
وتابـع أن ”سياسـة الوزارة هـي حماية 
املنتج املحيل من جانب وحماية املستهلك 
مـن جانـب اخـر، ومـن خـالل تطبيـق 
الروزنامـة الزراعية، فضال عـن البيانات 
الـواردة مـن مديريـات الزراعـة والتـي 
تبـني مدى وفرة او شـح املنتـج الزراعي 

املحيل“.

بغداد/ الزوراء:
اكدت لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية أن النظام 
املـرصيف العراقـي اليـزال متخلفا، فيما اشـارت اىل 
ان تطويره سـيعالج 3 سـلبيات يف آن واحد. وفيما 
أوضحـت أن وزراء التجـارة املتعاقبـني فشـلوا يف 
كيفيـة إيقاف الفسـاد بملـف البطاقـة التموينية، 

وصفت ملف البطاقة برمته بأنه شائك ومعقد.
وقالت عضـو لجنة االقتصاد واالسـتثمار النيابية، 
ندى شاكر جودت، امس االربعاء، يف حديث صحفي: 
ان“ واحـدة مـن اهم عوامـل النمـو االقتصادي يف 
اي بلـد هو تطويـر القطاع املرصيف باعتبـار اللبنة 
االسـاس يف تعزيز اطـر التبادل املـايل“، الفتة اىل ان 
”وضع املصارف يف العراق وتقنياتها ال يزال متخلفا 

قياسا بالدول االخرى“.
وادخـال  املـرصيف  االداء  ”تطويـر  انـه  واضافـت 
التقنيات الحديثة بكل اساليبها سيعالج 3 سلبيات 
يف آن واحـد، ابرزهـا منـع تهريب العملـة للخارج 
وامتصاص الكتلـة النقدية املتوفرة يف املنازل والحد 
من جرائم الرسقـة، باالضافة اىل تأمني كتلة نقدية 

كبرية يف املصارف تكون بوابة لفتح افاق االستثمار 
والقروض املالية“.

وأشارت جودت اىل ان ”االداء املصاريف العراقي اليزال 
متأخرا جـدا عن بقية املصـارف العاملية من ناحية 

املكننة االلكرتونية آلياتها رغم وجود مسـاٍع يف هذا 
االطار إال انها ال تزال متأخرة كثرية“. 

مـن جانـب اخـر، اكـدت عضـو لجنـة االقتصـاد 
الجبـوري، امـس  انتصـار  النيابيـة،  واالسـتثمار 

األربعـاء، أن وزراء التجـارة املتعاقبـني فشـلوا يف 
كيفية إيقاف الفساد بملف البطاقة التموينية، فيما 

وصفت ملف البطاقة برمته بأنه شائك ومعقد.
وقالـت الجبـوري يف ترصيـح صحفـي: إن ”ملـف 
البطاقة التموينية أصبح معضلة لم يفلح القائمون 
عىل إدارة هذا امللف املهم يف حل مشـكلة الفسـاد“، 
مبينـا أن ”البطاقة التموينية ملفها شـائك جدا وال 

يخلو من فساد“.
وأشـارت إىل أن ”لجنة االقتصاد واالسـتثمار بحثت 
مع وزيـر التجارة الحايل امور عدة ابرزها الفسـاد 
وتعثر توزيع مفـردات البطاقة التموينية“، مؤكدة 
أن ”الفسـاد واإلهمـال يهـددان مفـردات البطاقة 
التموينية، وان املترضر الوحيد هو املواطن العراقي 

البسيط“.
وكانـت عضو لجنة االقتصاد واالسـتثمار النيابية، 
ندى شـاكر جـودت، أكـدت، يف ترصيح سـابق، أن 
القائمـني عـىل إدارة ملـف البطاقـة التموينيـة لم 
يفلحوا يف حل مشـكالت الفسـاد وهـدر املال العام 

االخطبوطي.
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بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزارة املـوارد املائيـة، امس 
األربعـاء، عـن معدل مسـاهمتها يف 
إنتاج الطاقة الكهربائية، فيما أعلنت 
عـن إدراج مشـاريع جديـدة ضمـن 

خطة 2021. 
وقـال املتحدث باسـم الـوزارة، عيل 
رايض، بحسـب الوكالة الرسمية: إن 
”معدل مساهمة وزارة املوارد املائية 
بحجم الطاقة الكهربائية املنتجة من 
امليـاه يختلف مـن سـنة إىل أخرى“، 
مبينـاً أن ”املعدل يرتاوح بني 600 اىل 
ألـف ميغاواط، وكمعـدل ثابت يصل 

تقريباً إىل 700 ميغاواط“. 
وأوضح رايض أن ”املشاريع التي أقرت 
من قبل مجلس الوزراء تم تضمينها 
يف موازنـة 2021 والـوزارة يف طـور 
إدراجها ضمن خطـة العام الحايل“، 
الفتاً إىل أن ”هناك تنسـيقاً عالياً بني 
وزارة املوارد املائية ووزارة التخطيط 
بشـأن مشـاريع عدة منهـا خارطة 
األسـاس وقناة البدعـة وتحويلها إىل 
قناة أنبوبية وسـد مكحـول وغريها 
مـن املشـاريع االسـرتاتيجية املهمة 
التي كان يفرتض لها أن تدرج ضمن 

خطة 2021“.

بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرشيد، امس االربعاء، 
وآليـة  الضوابـط والضمانـات  عـن 
التقديم الخاصة بقروض ذوي املهن 

الطبية من املوظفني.
وقـال املكتـب االعالمـي للمرصف يف 
بيـان تلقـت ”الزوراء“ نسـخة منه: 
ان ”القرض يوثـق بموجب عقد بني 

املرصف املقرض واملقرتض“.
حـددت  ”التعليمـات  ان  واضـاف 
املمنـوح  املبلـغ  حسـب  الضمانـة 
وتضمنت توثيق املبلغ الذي يرتاوح ما 

بـني (25-15) بكفالة كفيل موظف 
مثبـت عـىل املـالك الدائـم وكفالـة 
موظفـني عـدد (٢) ملبلغ يـرتاوح ما 
بـني (40-26) مليون دينـار ويمنح 
مبلغ (100-41) مليون دينار بكفالة 
كفيل، باالضافـة اىل ضمانة عقارية 

ترهن لصالح املرصف“.
ولفت املـرصف إىل أن املرصف ”أعلن 
يف وقت سابق عن منح قروض تصل 
اىل (100) مليـون دينـار لذوي املهن 
الطبية من املوظفني، ويكون التقديم 

من خالل مراجعة فروع املرصف“. 

بغداد/ الزوراء:

كشـفت وزارة الصناعة واملعادن، 

امس االربعـاء، عن تجهيز رشكـة 

ديالـى العامـة، كهربـاء الجنـوب 

بوجبــة جديــدة مــن ُمحـوالت 

التوزيـع وبسعـات ُمختلفـة.

وقال معـاون مدير عـام الرشكة، 

الجنابـي:  السـتـار مخلـف  عبـد 

تكثيـف  ُتواصــل  ”الرشكـة  ان 

الجهود من أجل االيفاء بالتزاماتها 

التعاقديـة ورفـد وزارة الكهربـاء 

التوزيع  باحتياجاتها من ُمحوالت 

ُمختلفة السعـات“.

واضـاف الجنابي أنه ”تـم تجهيز 

العامـة لتوزيـع كهرباء  الرشكـة 

الجنوب بُدفعة جديدة من ُمحوالت 

التوزيع بلغت (٥٦) ُمحولة ُمختلفة 

 (٤٠) بواقـع  توزعـت  السـعات، 

 (KVA  ١١/٢٥٠) سـعة  محولـة 

و (١٦) أخـرى بسـعة  (١١/٤٠٠ 

KVA)، بموجـب العقـد املُربم بني 

الطرفني“.

نسـبته  مـا  ”إنجـاز  اىل  واشـار 

بـني  املـربم  العقـد  مـن   (%٧١)

الطرفني والقايض بتجهيز كهرباء 

ُمحولـة   (١٥٥١) بــ  الجنـوب 

توزيع وبُمختلف السـعات“، مبديا 

”اسـتعداد الرشكة لتجهيز جميع 

رشكات وُمديريات وزارة الكهرباء 

الجـودة  ذات  التوزيـع  بمحـوالت 

والكفـاءة العاليتني والتـي ُتصنع 

بأيـاٍد عراقيـة خالصـة، وبامتياز 

من رشكة ميتسـوبييش اليابانية، 

ووفق ُمتطلبات الجودة“. 

بغداد/ الزوراء:
أكـد املتحدث باسـم هيئـة السـياحة يف إقليم كردسـتان، روسـتي، امس 
األربعاء، أن السـياحة يف اإلقليم سـتتعرض لخسائر فادحة تقدر بمليارات 

الدنانري وذلك بعد انتعاش مؤقت.
وقـال روسـتي يف ترصيح صحفـي: إن ”نهاية العام املايض شـهد ارتفاعا 
بمعدالت السـياح وانتعاشـا اقتصاديا جيدا، عوض نوعا ما الخسائر التي 
تعـرض لها القطاع مطلع عام 2020، نتيجة إلجراءات الوقاية من فريوس 

كورونا والتي قدرت بحوايل مليار دوالر“.
وأضاف أنه ”بعد اتخاذ حكومة اإلقليم والحكومة االتحادية لقرارات جديدة 
تتعلـق بحظر التنقل ومنع التجمعات، فأن الوضع سـينعكس عىل الوضع 
السـباحي، وسـيتعرض اآلالف من العمال للترسيح، وخاصة من العاملني 
يف الفنـادق واملطاعم واملصايف ومدن األلعـاب وغريها، نتيجة لعدم وجود 

السياح“.
وأشـار روسـتي إىل أن ”الشـهر املقبل وهو شـهر آذار وأعياد نوروز، يعد 
موسـم الذروة بالنسبة للسياحة، ونتيجة ملنع الحكومة إقامة االحتفاالت، 
فأن خسائر كبرية تقدر بأكثر من 50 مليارا فقط يف هذا الشهر سيتعرض 

لها القطاع“. 

بغداد/ الزوراء:
أعلـن محافـظ مدینة بانه، اسـماعیل رسـتم بـور، امس األربعـاء، عن 
استئناف نشاط معرب سیرانبند الحدودي ابتداًء من االسبوع املقبل، وذلك 
بعد أكثر من یومین من تعليق نشـاطه بسـبب تفيش الساللة الربيطانية 

املتحورة الجديدة من فريوس كورونا يف العراق.
وقال رستم بور يف ترصيح صحفي: إنه ”تجري االنشطة يف املعرب الحدودی 
كاملعتـاد ويف اطـار االلتزام باإلجـراءات الصحية، ویجـب خضوع جميع 
املسافرین لفحص تشـخيص االصابة بفريوس كورونا (اختبار رسيع أو 

PCR) تحت إرشاف الكوادر الصحية يف املعرب“.
يذكـر انه يوجد يف محافظة كردسـتان (غرب ايران) ثالثة منافذ حدودية 
مع اقليم كردسـتان العراق هي سـنندج وباشـماق يف مريوان وسريانبند 
يف بانه، ويتم استخدام منفذ سـريانبند لتصدير السلع االيرانية اىل العراق 

وقريبا لالسترياد من العراق اىل ايران. 
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بغداد/ متابعة الزوراء

عدسة / احمد حطاب التميمي

خطف نادي الزوراء لكرة القدم ، فوزاً 

قاتالً من نادي الرشطة يف قمة الدوري 

العراقي.

الشعب  ملعب  عىل  املباراة  وجرت 

الدويل، امس االربعاء ضمن منافسات 

الجولة االوىل من املرحلة الثاني لدوري 

الكرة املمتاز.

وتمكن مهاجم الزوراء عالء عبد الزهرة 

من خطف هدف الفوز بالوقت القاتل 

قبل لحظات من اطالق الحكم صافرة 

رصيدهم  النوارس  لريفع   ، النهاية 

للنقطة ٣٩ باملركز الثاني تاركا املركز 

الثالث برصيد ٣٦ نقطة .

نفط  مباراة  اإليجابي  التعادل  وحسم 

البرصة وضيفه الطلبة بنتيجة (١-١)، 

الفيحاء  ملعب  عىل  أقيمت  والتي 

املرحلة  من  األوىل  الجولة  لحساب 

الثانية للدوري املمتاز.

املخرضم  الالعب  عرب  الطلبة  تقدم 

الدقيقة  يف  برأسية  كريم  مصطفى 

٣٢، لينهي الشوط األول متقدما بهذا 

الهدف.

أحمد  الالعب  البرصة  لنفط  وعدل 

فرحان يف الدقيقة ٧٥، لتنتهي املباراة 

بالتعادل اإليجابي.

ورفع نفط البرصة رصيده إىل النقطة 

الطلبة  رفع  فيما  الـ١٣،  املركز  يف   ٢٢

رصيده إىل النقطة ٢٠ يف املركز الـ١٧.

بنتيجة  قاتال  تعادال  امليناء  وخطف 

املباراة  يف  الحدود  مضيفه  من   ١-١

التي أقيمت مساء امس يف ملعب نادي 

التاجي الريايض.

الشوط األول انتهى سلبيا ولم يتمكن 

شباك  إىل  الوصول  من  الفريقني  كال 

الثاني  الشوط  بداية  مع  لكن  اآلخر 

هدف  تسجيل  من  طه  منار  تمكن 

التقدم للحدود يف الدقيقة ٤٧.

هدف  صاحب  طرد  املباراة  وشهدت 

الدقيقة ٧٥ بينما  الحدود منار طه يف 

شوكان  محمد  امليناء  العب  طرد 

بدل  الوقت  من  الرابعة  الدقيقة  يف 

الضائع.

الوقت  من  السادسة  الدقيقة  ويف 

من  يونس  حسني  تمكن  الضائع  بدل 

تعديل النتيجة لتنتهي املباراة بالتعادل 

اإليجابي بهدف لكال الفريقني.

ورفع امليناء رصيده إىل النقطة ٢٢ يف 

الحدود  رفع  فيما  عرش  الثاني  املركز 

رصيده إىل النقطة ١٦ يف املركز التاسع 

عرش.

أمانة  فريق  أمام  أربيل  فريق  وتعادل 

الجولة  مباريات  ضمن   ،٢-٢ بغداد 

للدوري  الثانية  املرحلة  من  األوىل 

املمتاز، مساء امس األربعاء.

دهوك،  ملعب  عىل  املباراة  وأقيمت 

وجود  بسبب  ألربيل  االفرتايض  امللعب 

فرانسو  ملعب  يف  صيانة  أعمال 

حريري.

تقدم أربيل أوال بهدف شريكو كريم يف 

أمانة  فريق  يدرك  أن  قبل   ،٦ الدقيقة 

بغداد التعادل عن طريق رضا فاضل يف 

الدقيقة ٢٤. 

الشوط  إنهاء  بغداد من  أمانة  وتمكن 

األول متقدما ٢-١، بعدما سجل حسني 

عيل يف الدقيقة ٤٧.

وتمكن فريق أربيل من فرض سيطرته 

التعادل مع  ليحقق  الثاني،  الشوط  يف 

رضبة حرة مبارشة عن طريق الالعب 

كورست بايز بحلول الدقيقة ٨٠. 

 ،  ٢٠ النقطة  إىل  رصيده  أربيل  ورفع 

أمانة  فريق  بقي  بينما   ،١٤ املركز  يف 

بغداد باملركز التاسع برصيد ٢٥.

الديوانية،  نظريه  عىل  النجف  وتغلب 

النجف  ملعب  عىل  رد،  دون  بهدفني 

الدويل.

أكاكبو  النيجريي  النجف،  هديف  سجل 

واملدافع محمد عبد   ،(٢٨) الدقيقة  يف 

الزهرة يف الدقيقة (٧٩).

ورفع النجف رصيده إىل النقطة (٣٤) 

تجمد  فيما  الرابع،  املركز  إىل  ليقفز 

يف   (٢٣) النقطة  عند  الديوانية  رصيد 

املركز الـ١١.

بغداد/ إعالم اللجنة األوملبية
العمل  الدارة  املؤقتة  اللجنة  أتمت 
وفرز  إستالم  العراق  يف  الريايض 
واملرشحات  املرشحني  إستمارات 
لعضوية  التكميلية  لالنتخابات 
األوملبية  للجنة  العامة  الجمعية 

الوطنية العامة.
عىل  املرشحني  قوائم  أدناه  ويف 
تقدموا  التي  التوصيفات  وفق 

للرتشيح عربها: 
الرياضيني  للجنة  املرشحون 

األوملبيني
فرج.  عكار  طعيس  ١.عدنان 

ألعاب القوى / لندن ٢٠١٢.
٢.دانة حسني عبد الرزاق نايف. / 
ألعاب القوى / بكني ٢٠٠٨ ولندن 

.٢٠١٢
 / احمد.  محمود  سعد  ٣.رند 

القوس والسهم / لندن ٢٠١٢.
٤.وحيد عبد الرضا وحيد مزعل. / 

املالكمة / ريو ٢٠١٦.
 / برغش.  حسني  عيل  ٥.حسني 

الجودو. / ريو ٢٠١٦.
 / محمود.  سلمان  ناظم  ٦.عيل 

املصارعة. / لندن ٢٠١٢
 / محمد.  جاسم  عامر  ٧.نور 

الرماية. / لندن ٢٠١٢.
 / محمد.  جاسم  رياض  ٨.محمد 

التجديف / ريو ٢٠١٦.
 / وهيب.  غضبان  حسني  ٩.ايمن 

كرة القدم. / ريو ٢٠١٦.
املرشحات للجنة النسوية

 / حربي.  عيل  حنون  ١.وسن   
اتحاد كرة السلة. 

 / خرض.  محمود  كيالن  ٢.بيداء   
اتحاد التنس.

 / ضيغم.  مطرش  عيل  ٣.شذى   
اتحاد القوس والسهم.

 / عبدو.  متي  صباح  ٤.لينا   
السامبو.

 / محمود.  امني  محمد  ٥.ليىل   
اتحاد الثالثي.

محسن  الحسني  عبد  ٦.عصماء 
سعيد. / البولينغ.

األوملبية  غري  االتحادات  مرشحو 
املعرتف بها

 ١.ظافر عبد األمري مظلوم حسني 
/ اتحاد الشطرنج.

عنيد  الحسني  عبد  ٣.شاكر   
حسني. / البولينغ.

 ٣.مصطفى جبار علك نشمي. / 
املواي تاي.

 ٤.مخلص حسن حيدر خضري. / 
السامبو.

 / حسن.  حمد  شاكر  ٥.احمد   
االتحاد الجوي. 

 / جودة.  سالم  كاظم  ٦.قاسم   
الكيك بوكسنغ.

ترشيحات املميزات
١.هدى شهاب جاري حلو.

٢.رؤى زهري بهنان جرجيس.
٣.ليزا رستم يعقوب إبراهيم.

٤.إقبال عبد الحسني نعمة.
٥.فاطمة سعد محمود احمد. 

٦.والء طارق حميد خرض.
٧.فردوس مجيد آمني الياس.

٨.ندى نبهان إسماعيل خليل.
٩.جنان ناجي زوين نايف.

١٠.أيمان صبيح حسني حسوني.
١١.منى طالب ثابت بشري.

 ترشيحات املميزين
محمود  محمد  جعفر  ١.عيل 

سماكه.
٢.خليل ياسني جابر رشقي.

٣.رعد حمودي سلمان محمد.
٤.إبراهيم خليل إبراهيم عباس. 

٥.هونر جوهر محمد جهان.
٦.جمال نارص حسون عبد.
٧.عالء جابر عبود سلمان.
٨.اسعد الزم عيل مجمان.

سلمان  الرزاق  عبد  ٩.عقيل 
عباس.

عباس  الرحمن  عبد  ١٠.طارق 
عيل.

١١.جزائر حسن رهيف عليوي.
١٢.مهدي شواي مريهج بوحي.
١٣.سعد عبد الحميد عيل منفي.

١٤.فالح حسن جاسم نحو.

١٥.شاكر محمد عودة خضري.
١٦محمود احمد مراد احمد.

خشني  سلمان  داود  ١٧.رعد 
الالمي. 

١٨.عيل سموم دغل ثامر.
١٩أياد بنيان محمد عبد الله.

كريم  جاسم  الكريم  ٢٠.عبد 
فرحان.

٢١.أسامة صبيح مصطفى زامل.
٢٢.صباح حسن رشي معن.
٢٣.ليث حسني شهيب احمد.

٢٤.رسمد عبد االله محمد احمد.
٢٥.طارق حسن رزوقي عباس.

٢٦.محمد حسني احمد ويل.
٢٧.كمال بزرك مهدي عبدو.

٢٨.إبراهيم سالم سعد نبهان.

بغداد/ متابعة الزوراء
اللبناني عيل بزي، عرًضا من  تلقى نجم نادي شباب الربج 
ادارة نادي الكهرباء.وذكرت مصادر خاصة أن شباب الربج 
يدرس عرض الكهرباء، قبل الرد عليه.ويعترب عيل بزي (٣١ 
أنه معار من  لبنان، حيث  املميزين يف  املهاجمني  عاًما) من 

نادي النجمة، وينتهي عقد إعارته بعد شهرين.
وال  الالعب،  إعارة  سيمنح  النجمة  أن  إىل  املصادر  وأشارت 
مشكلة لديه يف ذلك.وسيكون انتقال الالعب بمثابة استكمال 
هجرة الالعبني اللبنانيني إىل الدوري العراقي، وذلك قبل غلق 

باب االنتقاالت، اإلثنني املقبل.

بغداد/ متابعة الزوراء
فريق  مدرب  نعمة  عادل  وصف 
الفوز عىل نفط  القدم  القاسم بكرة 
غاية  يف  نتيجة  ملعبه  يف  ميسان 
وتعضد  للفريق  الثقة  تعيد  األهمية 

حظوظنا بالتقدم يف الئحة الرتتيب.
يلعب  بات  الفريق  إن  نعمة   وقال 
رسخنا  بعدما  كبرية،  بشخصية 
منتصف  إىل  التقدم  وجوب  فكرة 

الرتتيب.
قبل  الالعبني  مع  «تحدثت  وأضاف 

وصويل للفريق، حيث كان يقدم كرة 
مميزة، وحاولنا بعد وصولنا، إضافة 
العبني محرتفني يملكون خربة جيدة، 
إىل  ونجحنا  شباب  العبينا  أغلب  ألن 

اآلن يف تحقيق املطلوب».
لن  الرتتيب  «جدول  نعمة  وتابع 
يمنحك الراحة، بدليل أن الرتتيب من 
املركز الـ١١ وإىل األخري، هناك تقارب 
نلعب  سنبقى  وبالتايل  النقاط  يف 
املوسم  نهاية  حتى  الروحية  بذات 
لضمان تحقيق هدفنا باحتالل مركز 

يف منتصف الئحة الرتتيب».
الفريق  القاسم، إىل أن  وأشار مدرب 
بحاجة إىل تحقيق االنتصار يف ملعبه 
والفوزين األخريين عىل نفط الوسط 
بملعبه،  ميسان  ونفط  بملعبه 
يف  الفوز  بتحقيق  الثقة  سيمنحانا 

ملعبنا.
يشار إىل أن القاسم تقدم عدة مراكز 
يف الئحة الرتتيب بعد فوزه عىل نفط 
برصيد  الـ١٥  املركز  ليحتل  ميسان 

٢٠ نقطة.

بغداد/ متابعة الزوراء

النجف  فريق  مدرب  شمران،  هاتف  أكد 

الفريق  بناء  عىل  ركز  أنه  القدم  بكرة 

النفيس وتحضريه ملباراة الديوانية بشكل 

مثايل.

سهلة  تكن  لم  املباراة  إن  شمران  وقال 

بسبب خسارة فريقنا يف املرحلة األوىل من 

الديوانية وتصاعد  ملعب  الدوري هناك يف 

الجماهري  وتراشق  الترصيحات  وترية 

ما تسبب يف ضغط كبري عىل  بينها،  فيما 

الالعبني.

وأضاف «الجهاز الفني لعب دورا كبريا يف 

تحضري الالعبني نفسيا للمباراة».

أكمل  الفني  الجهاز  أن  شمران،  وأوضح 

التحضريات البدنية والفنية للفريق بوقت 

إىل  بحاجة  كنا  املباراة  قبل  لكن  مبكر 

هذا  عىل  وركزنا  النفسية  الجاهزية  رفع 

الجانب.

وواصل «نجحنا تماما بالخروج من املباراة 

 ٣ وكسب  بثنائية  الفوز  بعد  نريده،  بما 

نقاط ثمينة رفعتنا إىل املركز الرابع».

بني  التواجد  يستحق  النجف  أن  إىل  وأشار 

واألداء  الطيبة  النتائج  بعد  الكبار  األربعة 

املميز الذي ظهر عليه يف املباريات املاضية 

عىل  املنافسة  له  الطبيعي  املكان  وبالتايل 

القمة. 

يشار إىل أن النجف بعد فوزه عىل الديوانية 

تقدم إىل املركز الرابع برصيد ٣٤ نقطة.

بغداد/ متابعة الزوراء
شباب  منتخب  عىل  الفوز  للشباب  الوطني  املنتخب  حقق 
اوزبكستان بنتيجة ٣٤-٣٥  يف ثاني مبارياته ضمن بطولة إيران 

الدولية واملقامة يف مدينة يزد اإليرانية.
الشبابي  ان ”املنتخب  الشبابي صباح داود  املنتخب  وقال مدير 
عىل  تغلبه  بعد  بايران  يزد  بطولة  يف  مبارياته  افضل  قدم 

اوزباكستان يف مباراة مصريية“.
واوضح ان ”منتخبنا الوطني للشباب تعرض للظلم التحكيمي 
من  بالرغم  األوىل  املباراة  اداروا  الذين  الحكام  نفس  من 
بالفوز  املباراة  انهاء  استطاعوا  شبابنا  أن  إىل  البطولة  ودية 

املستحق“.
الخميس  اليوم  البطولة  يف  مبارياته  الشبابي  منتخبنا  ويختتم 

بمالقاة مستضيف البطولة فريق مدينة يزد.
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بغداد/ متابعة الزوراء
اعلن نادي نفط ميسان اصابة احد العبي فريق كرة القدم بفريوس كورونا.

وقال مدرب فريق كرة القدم رزاق فرحان إن ”العبي النادي اجروا فحوص كورونا بعد انتهاء مباراة الفريق 
امام فريق القاسم“.

واوضح ان ”املسـحات الطبيـة اثبتت اصابة املدافع االيـرس عبد املهيمن جبار بفـريوس كورونا“، مبيناً ان 
”الالعب سيخضع للحجر الصحي وسيغيب عن تدريبات الفريق يف االيام املقبلة“.

يذكر ان اللجنة العليا للصحة والسـالمة، قررت اسـتثناء مباريات الدوري العراقي املمتاز من اجراءات حظر 
التجوال.
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يقيـم املرصـد الوطني للرياضـة يف وزارة الشـباب 
والرياضـة نـدوة عن تأثـري االعـالم الريايض عىل 
الشباب وذلك يف تمام السـاعة التاسعة من مساء 
يوم السـبت املوافق السـابع والعرشين من شـهر 
شـباط الحايل عرب تطبيـق (زوم)، ويحـارض فيها 
الدكتور هادي عبد الله العيثاوي التدرييس يف كلية االعالم 
بجامعة بغداد، وسـتتمحور الندوة عن االعالم بمعناه الشامل واالعالم 
الريايض والرسـالة االعالميـة ذات الطابع الريـايض والجمهور وتأثري 
االعالم الريايض عىل الشـباب والتحديات والتوصيات، وسيقوم بتقديم 

الندوة خالد عبد الرحمن من املرصد الوطني للرياضة.
 **************** 

املراسـل يف القناة العراقية الرياضية عدي حاتم 
قرر تـرك العمـل يف القناة السـباب خاصة بعد 
مسرية نجاح اسـتمرت لسنوات عديدة.. نتمنى 

التوفيق والتألق للزميل املجتهد يف خطواته املقبلة 
عىل الصعيد املهني.

 *******************
املوظـف يف وزارة الشـباب والرياضـة احمـد رحيم 
اعلن انضمامه لفريق عمل برنامج (سوبر) الذي 
يقدمـه الزميل عـيل نوري من عىل شاشـة قناة 
(عـراق 24) .. امنياتنـا ان يشـكل زميلنا العزيز 
اضافـة مميزة للربنامـج وان يرافقـه النجاح يف 

مشواره االعالمي.



أفـادت مصـادر قضائيـة أن مكتب املدعـي العـام األرجنتيني 
سـيدعو لجنة طبية لالجتماع يف الثامن من آذار/مارس للبت يف 
ما إذا كان أسـطورة كرة القدم الراحـل دييغو مارادونا قد تلقى 

العالج املناسب قبل وفاته.
وتـويف مارادونا بنوبة قلبية يف 25 ترشيـن الثاني/نوفمرب بعد 
أسابيع من خضوعه لعملية جراحية يف الدماغ بسبب جلطة 
دموية، ويحاول املحققـون تحديد ما إذا كان هناك 
إهمـال أم ال يف الرعايـة الصحيـة التي تلقاها 

األسطورة قبل وفاته.
سـيتم اسـتدعاء تسـعة خرباء يف 
الثامن من آذار/مارس، بينهم 
األطبـاء الذيـن شـاركوا يف 
مارادونا،  جثـة  ترشيـح 
كمـا دعا املدعـي العام 
إيسـيدرو،  سـان  يف 
ضواحـي  إحـدى 
بوينـوس  العاصمـة 
شـاهدين  أيـرس، 
أمام  للمثـول  آخرين 
املحققـني الخميس، 
منسـق  وهمـا 
والطبيب  التمريض 
مكلفـا  كان  الـذي 
الرعايـة  بتنسـيق 
ملارادونـا  املنزليـة 
خـالل األيـام التي 

سبقت وفاته.
ويخضع منذ فرتة 
أشخاص  خمسة 
بينهـم  آخريـن، 
األعصـاب  جـراح 
لوكـي  ليوبولـدو 
النفسـية  والطبيبـة 
كوزاشـوف،  أغوسـتينا 
للتحقيق بشـبهة القتل غري 

العمد.
أن  محليـة  إعـالم  وسـائل  وذكـرت 
آخر شـخصني شـملهما التحقيق كانا 
عضوين يف مجموعة دردشة عىل تطبيق 

”واتساب“ تناقش رعاية مارادونا.
وسـتمثل اثنتـان من بنـات مارادونا، 
وهمـا جيانـا (31 عامـا) وجانا (24 
عامـا)، أمـام النيابـة العامـة التهام 
لوكـي باملسـؤولية عن تدهـور صحة 

والدهما األسطورة.
وكشـف الترشيـح عـىل جثـة مارادونا 
الذي فارق الحيـاة يف 25 ترشين الثاني/

نوفمـرب املايض عن 60 عاما، أنـه كان يعاني من اضطرابات يف الكبد 
والكىل والقلب واألوعية الدموية، فيما لم تظهر أي عالمات عىل تناول 

الكحول أو املخدرات.
وكان مارادونـا يعاني من مجموعة متنوعة من األمراض، بما يف ذلك 

تليف الكبد وأمراض القلب والفشل الكلوي.
وأظهـر تحليل السـموم عدم وجود كحول أو مـواد مخدرة يف دمه أو 
بولـه، لكن مارادونـا كان يتناول أدويـة مضادة لالكتئـاب والذهان 
وأدوية أخرى مختلفة لعالج القرحة والتشـنجات ومشـاكل صحية 
أخرى.وقـال أحد املحققني لوكالة ”تيالم“ اإلخبارية بعد الترشيح إن 
”مـا اسـُتنِتَج من التحليـل املختربي ال يقل أهمية عمـا لم يظهر (يف 
التحليل)، ويؤكد ببسـاطة أن مارادونا أعطي أدويـة ملعالجة الحالة 

الذهنية لكن ال دواء ألمراض القلب“.
وتبـني من ترشيـح أويل أجري يف اليوم الـذي تويف فيـه مارادونا، أنه 
عانى من وجود سـوائل يف الرئتني مـع قصور حاد يف القلب ناتج عن 
مرض يف عضالت القلب يجعل ضخ الدم أكثر صعوبة، ما تسـبب بأن 

يصبح قلب ”الفتى الذهبي“ ضعف وزنه الطبيعي.
وخضـع مارادونا لعملية جراحية بعد تعرضه لنزيف يف املخ يف الثالث 
من ترشيـن الثاني/نوفمرب، بعد خمسـة أيام فقط مـن عيد ميالده 

الستني.
وكان ُينظـر إىل مارادونا عىل نطاق واسـع عىل أنـه أحد أعظم العبي 
كرة القدم عىل مر العصور، وهو أسـطورة يف وطنه بعد أن لعب دورا 
أساسـيا يف قيادة األرجنتني إىل املجد العاملي بإحراز مونديال املكسيك 
عـام 1986، ثم الوصول بعد أربعة أعـوام إىل نهائي مونديال إيطاليا 

1990 حيث تنازل ورفاقه عن اللقب لصالح أملانيا الغربية.
كما أنه بمثابة األيقونة بالنسبة لجماهري نادي نابويل اإليطايل بعدما 
قـاد األخري للفـوز بلقبيه الوحيديـن يف الدوري املحـيل عامي 1987 
و1990، إضافـة إىل إحراز لقبه القـاري الوحيد عام 1989 حني توج 

الفريق الجنوبي بكأس االتحاد األوروبي.
لكـن مسـريته كمـدرب كانت أقـل نجاحـا، فهو وصل مـع منتخب 
األرجنتـني إىل ربع نهائي مونديـال جنوب إفريقيا عام 2010، قبل أن 
يحـل يف اإلمارات لإلرشاف عـىل الوصـل (2012-2011) ثم الفجرية 
(2018-2017)، واملكسيك حيث درب دورادوس دي سينالوا (-2018
2019)، وصـوال إىل رحلته األخرية يف بالده مع خيمناسـيا دي ال بالتا 

الذي كان مدربا له حتى وفاته.

كشَف األملاني توماس توخيل مدرب تشيليس عقب الفوز 0 - 
أنه  أتلتيكو مدريد يف ذهاب ثمن نهائي دوري األبطال،  1 عىل 
احتفظ بأوليفييه جريو عىل مقاعد البدالء خالل اللقاء األخري 
يف الربيمريليج من أجل لقاء الفريق اإلسباني، مؤكدا أن املهاجم 
أثناء  وأوضح   الحاسم.  بدوره  ”الفخر“  عليه  يتعني  الفرنيس 
الوطني:  بوخارست  ملعب  من  املباراة  عقب  صحفي  مؤتمر 
كل  ألن  سعيد  جريو.  حققه  بل  توخيل،  فعله  ما  هذا  ”ليس 
طوال  ركزنا  للغاية.  طيبا  أداء  قدمنا  يرام.  ما  عىل  سار  يشء 
96 دقيقة. خلق الفرص كان صعبا. لذا أنا راض تماما. وسعيد 

جريو  شاهدتم  ”إذا  توخيل:  وقال  للغاية“. 
مقصية  ركلة  من  (بهدفه  تندهشوا  فلن  يوميا 
مزدوجة). يتمتع بلياقة بدنية هائلة، وتروق يل 
رسعة بديهته، يمنحني شعورا بأنه سعيد يف كل 
مران يوميا. يبدو كشاب عمره 20 عاما. يتمتع 

بالروح اإليجابية دوما“. وأعرب املدرب األملاني عن 
أمله يف إقامة لقاء اإلياب من ثمن النهائي بملعب 
ذلك  يكن  لم  حال  ويف  لندن،  يف  بريدج  ستامفورد 

ممكنا فسيتم البحث ”عن أفضل حل“.
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حقـق ليدز يونايتد فـوزاً باهراً عىل ضيفه سـاوثهامبتون بثالثية 
نظيفـة ضمـن منافسـات املرحلـة الثامنـة عـرشة مـن الدوري 

اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
سجل الجناح الربازييل رافينيا هدفا رائعا من ركلة حرة ليتّوج فوز 
ليدز يونايتد 3 -صفر عىل سـاوثهامبتون ليتجّرع األخري الهزيمة 

السابعة يف آخر ثماني مباريات خاضها بالـ“بريمريليغ“.
وبدأت متاعب سـاوثهامبتون مبكرا يف الشوط األول بعد أن تراجع 
الحكم عن احتسـاب ركلة جزاء له كما ألغى هدفا لصالح الفريق 

قبل االسرتاحة.
ووضع باتريك بامفورد ليدز يونايتد يف املقدمة بعد مرور دقيقتني 
مـن الشـوط الثاني وجعل سـتيوارت داالس النتيجـة 2 -صفر يف 
الدقيقـة 78 قبـل أن يكمل رافينيا الثالثية بهـدف جميل من ركلة 

حرة بعدها بست دقائق.
وحقق ليدز االنتصار اليوم بعد هزيمتني متتاليتني ليتقدم للمركز 
العـارش برصيد 35 نقطة بينمـا حّل سـاوثهامبتون يف املركز 14 

برصيد  30 نقطة متقدما بثماني نقاط عىل مراكز الهبوط.

فتح االتحاد األوروبي لكرة القـدم (يويفا)، تحقيقا ”بخصوص 
الحـوادث“ التـي وقعت خالل مبـاراة الـدوري األوروبي بني ريد 
سـتار الرصبـي وضيفه ميالن اإليطـايل يف بلجـراد، حيث ذكرت 

تقارير إعالمية أن العبني من ميالن تعرضوا إلهانات عنرصية.
وذكر بيان يويفا، ”جرى تعييني محقق مختص بنواحي األخالق 
واالنضباط (الثالثاء) إلجراء تحقيق بشـأن الحوادث التي وقعت 
خـالل مباراة دور الـ32 للدوري األوروبي بني ريد سـتار وميالن 
(انتهت بالتعادل 2/2) يوم 18 شباط/فرباير 2021 يف رصبيا“.

وتـردد أن هـداف ميـالن زالتـان إبراهيموفيتـش وهـو مهاجم 
سـويدي من أصول بوسـنية، تعرض إلهانات عنرصية يف استاد 
ماراكانـا، وبدا أن زميليه الكرواتيـني ماريو ماندزوكيتش وانتي 

ريبيتش تعرضا أيضا إلهانات.
وذكـرت تقاريـر صحفيـة أن ريد سـتار اعتـذر لالعبـني وأدان 

الواقعة.

سـجل الفرنيس أولفييه جريو هدفاً رائعاً 
قاد بـه فريقه تشـيليس اإلنكليزي للفوز 
عىل مسـتضيفه أتلتيكو مدريد اإلسباني 
1 - 0، يف ذهاب ثمـن نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
ودّون جـريو هدفـه بمقصيـة ممتازة يف 
الدقيقة 68 وهو الهدف السـادس يف آخر 

4 مباريات له يف دوري أبطال أوروبا.
وبات األملانـي توماس توخيل ثاني مدرب 
يرشف عىل فريقني (بعد سان جريمان) يف 
موسـم واحد من دوري أبطال أوروبا بعد 
رونالـد كومان مـع آيندهوفن وفالنسـيا 

موسم 2007 - 2008.
وسيكون لقاء اإلياب يف 17-3-2021.

ولـم يحتسـب يف بـادئ األمـر ألن حكـم 
التماس اعتربه متسلالً، قبل أن يلفت حكم 
الفيديـو املسـاعد انتبـاه الحكـم الرئيس 
بأن الكـرة األخرية تلقاهـا جريو من أحد 

مدافعي اتلتيكو ليعود ويحتسب الهدف.
أقيمـت املباراة التي كانت مقررة يف ملعب 
واندا مرتوبوليتانو يف العاصمة اإلسـبانية 
مدريـد، يف بوخارسـت بسـبب إجـراءات 
فريوس كورونا املعتمدة يف إسـبانيا والتي 
تحظـر دخـول املقيمـني يف بريطانيـا إىل 

البالد.
وعـىل الرغم مـن إرشاك مدرب تشـيليس 
األملانـي تومـاس توخـل الجنـاح كالـوم 
هادسـون اودوي  بديالً يف مطلع الشـوط 
الثانـي من املبـاراة ضد سـاوثامبتون يف 
الـدوري االنكليـزي السـبت املـايض ثـم 
استبدله يف منتصف الشوط ذاته وانتقاده 

أمـام وسـائل االعالم يف املؤتمـر الصحايف 
الـذي تلت املباراة، قـرر أول أمس الثالثاء 
االعتماد عليه أساسيا ضد أتلتيكو مدريد.

كما حل جـريو بدالً من تامـي أبراهام يف 
خط املقدمة، يف حني استمر غياب املدافع 
الربازيـيل املخـرضم تياغـو سـليفا لعدم 

تعافيه تماما من اصابة عضلية.
يف املقابل، قـاد الثنائي الهجومي الربتغايل 
جواو فيليكـس واالوروغوياني املخرضم 
لويس سواريز خط هجوم أتلتيكو مدريد 

متصدر الدوري اإلسباني.
جـاء األداء باهتـاً يف الشـوط األول مـع 

سـيطرة من قبل الفريق الضيف يف مقابل 
اعتماد أتلتيكو عىل الهجمات املرتدة التي 
كانـت خجولـة باملجمـل ولم تشـكل أي 
خطـورة عىل حارس تشـيليس السـنغايل 

ادوار مندي.
يف املقابل، كانت أبرز فرصتني لتشـيليس، 
األوىل عندمـا مـرر هادسـون أودوي كرة 
عرضية من الجناح األيمن غمزها املهاجم 
األملانـي تيمو فرينر لكنهـا مرت بمحاذاة 
القائم األيمن ملرمى الحارس السـلوفيني 

العمالق يان أوبالك .(16) 
أمـا الثانيـة فكانـت ليفرنـر أيضـاً الذي 

تخطى املدافع سـتيفان سـافيتش وسدد 
كـرة بيـرساه كان أوبـالك باملرصـاد لها 

 (38).
ولم يتحسـن األداء يف الشوط الثاني الذي 
خال تماماً من الفرص الحقيقية للفريقني 
قبل أن يسجل جريو هدفه الرائع حاسماً 

النتيجة لصالح فريقه.
بايرن ميونيخ يهزم التسيو

ـ وضع بايرن ميونيخ األملاني قدماً يف ربع 
نهائي دوري أبطـال أوروبا بفوزه الكبري 
عىل مستضيفه التسـيو اإليطايل 4 - 1 يف 

ذهاب ثمن نهائي البطولة القارية.
وسّجل للعمالق البافاري كل من البولندي 
روبـرت ليفاندوفسـكي (9) واإلنكليـزي 
جمـال موسـياال (24) ولـوروي سـاني 
(42) وفرانسيسـكو أتشـريبي (47 خطأ 
يف مرمـى فريقه) يف حني وّقع األرجنتيني 
خواكـني كوريـا (49) هـدف ”النسـور“ 

الوحيد.
ويتواجـه الفريقـان من جديـد يف مباراة 
العـودة يـوم 17 أذار/مـارس املقبل عىل 

أرضية ملعب ”أليانتس أرينا“.
وقال الفرنيس كينغسيل كومان إن األمور 
لم تحسم بعد حتى بعد فوز بايرن ميونيخ 

بنتيجة عريضة عىل مضيفه التسيو.
وقـال كومـان بعـد املبـاراة: ”يجـب أن 
نحافظ عىل تركيزنا، حتى يف مباراة اإلياب 
سـنلعب وكأن املباراة انتهـت بهدف دون 

رد أو بنتيجة التعادل دون أهداف“.
وأشـاد البولنـدي روبرت ليفاندوفسـكي 
وقـال  الكبـري،  ميونيـخ  بايـرن  بفـوز 

ليفاندوفسكي عقب االنتصار: ”لقد كانت 
مبـاراة رائعة وليلة مميزة يف تاريخ بايرن 
ميونيخ، لقـد أثبتنا اليوم أننـا من أفضل 

الفرق األوروبية“.
وتجـاوز صاحـب الــ32 عاًمـا السـجل 
التهديفـي لإلسـباني راؤول جونزاليس، 

أسطورة ريال مدريد، يف دوري األبطال.
ووصـل أفضـل العـب يف العالـم لهدفـه 
الـ72، ليصبح ثالـث الهدافني التاريخيني 

يف بطولة دوري أبطال أوروبا.
الثنائـي  خلـف  ليفاندوفسـكي  ويأتـي 
كريسـتيانو رونالـدو، نجـم يوفنتـوس، 
الـذي يرتبع عـىل عرش صـدارة الهدافني 
برصيد 134 نقطـة، وليونيل مييس، قائد 

برشلونة، الذي أحرز 118 هدًفا.
وبحسـب شـبكة سـكواكا لإلحصائيات، 
فإن موسياال أصبح أصغر العب إنجليزي 
يحرز هدًفـا يف دوري األبطال، وذلك بعمر 

17 عاًما و363 يوًما.
وتجاوز جوهـرة البايرن، الرقم السـابق 
ملواطنـه أليكـس أوكسـليد تشـامربلني، 
العـب ليفربول الحايل، والذي حققه بعمر 

18 عاًما و44 يوًما.
كمـا أفـادت شـبكة أوبتـا بأن موسـياال 
أصبح ثاني أصغر العب يسـجل يف األدوار 
اإلقصائية للبطولـة األوروبية، بعد بويان 
كريكيتش، الـذي فعل ذلك مع برشـلونة 

بعمر 17 عاًما و217 يوًما.
وبـات الالعـب اإلنجليـزي أيًضـا، أصغر 
العب يسجل لفريق أملاني عىل مدار تاريخ 

دوري أبطال أوروبا.

ُنِقـَل أسـطورة رياضة الغولـف األمريكي 
تايغـر وودز إىل املستشـفى بعـد تعرضه 
لحـادث سـري أدى إىل ”أرضار بالغـة“ يف 
سـيارته، وذلـك بحسـب مـا أعلن قسـم 

رشطة مقاطعة لوس أنجليس.
وقـال وكيلـه يف بيـان لوسـائل اإلعـالم 
وحيـدا  كان  الـذي  وودز  إن  األمريكيـة 
يف السـيارة لحظـة الحـادث، أخـرج من 
بـني الحطـام بواسـطة رجـال اإلطفـاء 
واملسـعفني، وأصيب ”بجـروح متعددة يف 

الساق“.
وأفاد مارك شـتاينربغ ”أنه يخضع حاليا 
لعملية جراحية ونشـكركم عىل (احرتام) 

الخصوصية ودعمكم“.
وُنِقـَل وودز إىل مستشـفى محـيل لتلقي 
العالج بعد حادث انقالب سـيارته بالقرب 

مـن لـوس أنجليـس مـن دون اصطـدام 
بسيارات أخرى.

وأظهرت لقطات تلفزيونية السيارة ملقاة 
عىل قطعة من العشـب خارج الطريق مع 

ترضر كبري يف غطاء محركها.
ويعترب وودز أحد أنجح العبي الغولف عىل 

اإلطالق وقد فاز بـ15 بطولة كربى.
وخضع ابـن الـ45 عاما مؤخـرا لجراحة 
خامسـة يف ظهـره، وقال إنه غـري متأكد 
مما إذا كان سـيتمكن من اللعب يف بطولة 
املاسـرتز القادمة والتي فـاز بها آخر مرة 

عام 2019.
وحقق وودز عودة مذهلة من سلسلة من 
اإلصابات التـي هددت مسـريته وتخطى 
املشاكل الشـخصية للفوز بلقب املاسرتز 
عام 2019، محرزا أول ألقابه الكربى منذ 

بطولة أمريكا املفتوحة عام 2008.
وسـبق لوودز أن تصدر العناوين بسـبب 
حادث سـري آخر أواخر عام 2009 خارج 
منزله الفخم يف فلوريدا، مما أثار سلسـلة 
من االكتشافات الفاضحة التي قضت عىل 

زواجه وتسببت يف تشويه صورته.
خضـع وودز ألربـع عمليـات جراحية يف 

الظهر بني عامي 2014 و2017.
ويف أيار/مايـو 2017، أوقفتـه الرشطـة 
بالقرب من منزلـه يف فلوريدا بعد أن كان 

نائماً خلف عجلة سيارته.
وزعـم أنـه تنـاول مزيجـا مـن األدويـة 
سـتصيبه  أنهـا  يـدرك  ولـم  املوصوفـة 
بالنعاس.واعـرتف وودز أنه مذنب بتهمة 
القيـادة املتهورة وفرضت عليه غرامة مع 

عقوبة خدمة املجتمع.
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فلسـطينيون  صحفيـون  تفـاءل 
بمرسـوم تعزيـز الحريـات العامـة 
الـذي أصـدره الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس مع اقرتاب االنتخابات 
الترشيعية والرئاسية، لكنهم يف نفس 
الوقـت مازالـوا ينتظرون إجـراءات 
فعلية عىل أرض الواقع ال تقترص عىل 
املواسم االنتخابية وتتجاوز االنقسام 
الفلسـطيني الـذي ترك أثره بشـكل 

سلبي عىل اإلعالم.
ونـص املرسـوم عـىل توفـري الحرية 
االنتخابيـة  للدعايـة  الكاملـة 
واإللكرتونيـة  التقليديـة  بأشـكالها 
كافـة، والنـرش والطباعـة وتنظيـم 
اللقـاءات واالجتماعـات السياسـية 
واالنتخابيـة وتمويلهـا وفقا ألحكام 
القانـون، وتوفـري فـرص متكافئـة 
يف وسـائل اإلعـالم الرسـمية لكافـة 
القوائم االنتخابية دونما تمييز، وفقا 

للقانون.
وأكد املرسوم توفري مناخات الحريات 
العامة، عىل أن يكون ملزما لألطراف 

كافة يف األرايض الفلسطينية.
وقـال املركـز الفلسـطيني للتنميـة 
والحريات اإلعالمية ”مدى“ إنه يتطلع 
أن يكون هذا املرسوم ”أرضية صلبة 
وقاعـدة متينـة تصان عىل أساسـها 
الحريـات العامة بما فيهـا الحريات 
اإلعالميـة للصحفيـني واملؤسسـات 

اإلعالمية يف فلسطني“.
ويأمـل بـأن تكـون هـذه الخطـوة 
”بداية جديدة لرفع سـقف الحريات 
يف البالد والتي سـتنعكس بالرضورة 

عىل الدعاية االنتخابية“.
وجدد مطالبته بناء عىل هذا املرسوم 
بعدم تعرض أي صحفي لالعتقال أو 
التوقيف بنـاء عىل عمله الصحفي أو 

بناء عىل آرائه الشخصية.
ومن الناحية النظرية يعترب املرسـوم 
تقدما ملحوظا للمسـاهمة يف رسـم 
اإلعـالم  لوسـائل  طريـق  خارطـة 
الفلسـطينية قبل وخالل االنتخابات 

القادمة، يف حال تم تطبيقه.
مصـريه  يكـون  أن  املخـاوف  لكـن 
السياسـية  للترصيحـات  مشـابها 
عـن الخطاب الرسـمي الفلسـطيني 

الوطنـي واملحايد يف وسـائل اإلعالم، 
بينما املاكينة اإلعالمية الفلسـطينية 
بكافة توجهاتها تسـري يف نهج آخر، 
إذ تتمسـك بوجهات النظر املسـتندة 
عـىل رؤيـة كل طرف للطـرف اآلخر؛ 
وتنحـاز كل منصـة إىل الجهـة التـي 
تنتمي لها، ما أثر بشـكل سـلبي عىل 
تغطيتها ملوضوع االنتخابات. وتحدث 
متابعون عن الفجوة بني الترصيحات 
الرسـمية وما يتم تداولـه من أنصار 
كل طرف؛ مـا يزيد مـن األعباء التي 

يواجهها اإلعالم الفلسطيني.
وتعاني التغطية اإلعالمية لالنتخابات 

من نقاط ضعف عديدة إذ يبدو الحديث 
االنتخابـات متواضعـا  أهميـة  عـن 
وتوعية املواطنني بحقوقهم كناخبني 
ضعيفة ودون املستوى، وحتى اإلعالم 
الرسمي ال يقوم بالدور الذي يجب أن 
يقوم به، فـال توجد نرشات توعية أو 
دليل للناخبني، وال اسـتطالعات آلراء 

الشارع الفلسطيني.
وأضـاف املركـز أن املرحلـة الراهنة 
تحتـاج إىل إنشـاء منصـات رقميـة 
مشـرتكة تتمتع باملهنية، وتهدف إىل 
العليا،  الفلسـطينية  املصلحة  تغليب 
وتقديـم الصالح العام عـىل الصالح 

الخاص.
وقال مدير موقع ”صدى سوشـيال“ 
اإلعـالم  إثـارة  ”إن  الرفاعـي  إيـاد 
التواصـل  ومواقـع  الفلسـطيني 
االنتخابـات  مسـألة  االجتماعـي، 
الفلسطينية يف مناسبات سابقة، ولّد 
حالـة من الفتور يف التفاعل مع هذه 

القضية“.
وتابع الرفاعي يف ترصيحات لوسائل 
إعـالم محليـة، أن ”اإلعالم الرسـمي 
ال  الفلسـطينية،  الفصائـل  وإعـالم 
يتنـاول موضوع االنتخابات بالرتكيز 
الوضـع  يف  يأخـذه  أن  يجـب  الـذي 

الطبيعي“.
الفلسـطينية  االنتخابـات  وتعتـرب 
القادمـة هـي األوىل يف ظـل انتشـار 
مواقـع التواصل االجتماعي، وسـط 
مخاوف من قبـل املتابعني واملراقبني 
واملختصـني التقنيني من كيفية وآلية 
اسـتخدام هذه املنصـات واملواقع يف 
موضوع االنتخابات تحديدا، فيما إذا 
سـيتم اسـتغاللها لصالح مرشحني 
عىل حساب آخرين، أو تنظيم حمالت 
لنرش الشائعات واألخبار املضللة كما 
حـدث يف دول عديدة أخـرى بما فيها 

الديمقراطية.
ويف ظل حالة االنقسـام الفلسطيني 
مضاعفـة،  املخـاوف  هـذه  تبـدو 
خصوصـا مع عدم وجـود ترشيعات 
الصحفـي  العمـل  تنظـم  إعالميـة 
وتضـع حدا لفـوىض مواقع التواصل 

االجتماعي.
ورأى صحفيـون أن املرسـوم تنـاول 
جزءا واحدا من العمل اإلعالمي يتعلق 

تحديدا باالنتخابات وتمثيل املرشحني 
وفق أسـس عادلـة وتغطية منصفة 
للجميـع، لكن األزمة أعمـق من ذلك 
ويحتـاج حلهـا إىل سـن ترشيعـات 
لتنظيـم القطـاع اإلعالمـي وحماية 

الصحفيني.
وأضافوا أن قانون النرش واملطبوعات 
الـذي تـم فرضـه عـام ١٩٩٥ دون 
مشـاورة أحد لم يعد صالحاً للتطبيق 
كونـه قد عفـا عليه الزمـن، ولم يعد 

يواكب العرص.
وطالبوا بقانون إعالمي جديد يواكب 
الثورة التكنولوجية يف العالم، ويرتب 
العمـل  وينظـم  اإلعالميـة،  الحالـة 
الصحفـي بهدف تعزيـز حرية الرأي 

والتعبري.
وأوضحـت دراسـة حديثـة أجراهـا 
الباحـث أحمد حمـودة أنـه ال يوجد 
سـوى قانـون املطبوعـات والّنـرش 
الّصـادر عـام ١٩٩٥، وهـو قانـون 
أي  والنـّرش  باملطبوعـات  خـاص 
الورقّية، ونظام  ت  بالصحف واملجـالّ
ترخيـص املحطـات اإلعالميـة الذي 
صدرت نسـخته يف عام ٢٠١٨ والذي 
ينظـم جزئًيـا عمـل اإلعـالم املرئـي 

واملسموع.
يف  الحـّق  قانـون  مـرشوع  وحّتـى 
الحصـول عـىل املعلومـة الـذي أقرّه 
مجلـس الـوزراء الفلسـطيني عـام 
٢٠١٣، وكان مـن املفـرتض أن يتـّم 
التوقيع عليه وإقراره من قبل املجلس 
الّترشيعي والرئيس الفلسطيني، بقي 
حربًا عىل ورق ولم ير النور للعديد من 
االعتبـارات السياسـية الداخلية عىل 

وجه التحديد. إضافة إىل صدور قانون 
الجرائـم اإللكرتونيـة التـي احتـوت 
نصوصـه عىل الكثري مـن القيود عىل 
حرية الرأي والتعبري بوجه عام وعىل 
الحريـة اإلعالمية بوجـه خاص، مما 
أثار العديد من ردود األفعال الرافضة 
للقانون من املجتمع ومن الصحفيني 

الفلسطينيني.
ووفقا للباحـث فإن هناك إشـكالية 
رئيسـية تتمثل يف غيـاب الترشيعات 
املنظمـة للعمل اإلعالمـي والصحفي 
االتصـال  بيئـة  يف  الفلسـطيني 

الجديدة.
ودعت الدراسـة السـلطات إىل تعديل 
القوانـني السـارية وصياغـة قوانني 
جديـدة لتنظيـم قطاعـات االتصـال 
واملعلومات وإدارتهـا، وتنظيم طرق 
التواصـل واالحرتام املتبـادل وحقوق 
ملواكبـة  للجميـع  الفكريـة  امللكّيـة 

التطورات الرقمية.
جديـدة  رؤيـة  الدراسـة  وطرحـت 
بتأسـيس هيئـة ملراقبـة أخالقيـات 
املهنة يف ظل تصاعد انتشـار األخبار 
الزائفة وانتهـاك أخالقيات الصحافة 
يف فلسـطني، ويجب أن تكون الهيئة 
تعزيـز  يف  دورهـا  أداء  عـىل  قـادرة 
أخالقيات الصحافة وتمكني الجمهور 

من حقه يف الحصول عىل املعلومة.
ومـن املقـرر أن ُتجـرى االنتخابـات 
الفلسـطينية، عـىل ٣ مراحـل خالل 
العام الجـاري: ترشيعية يف ٢٢ مايو، 
ورئاسـية يف ٣١ يوليـو، وانتخابـات 
املجلس الوطني (خارج فلسطني) يف 

٣١ أغسطس.

ÚÌÜãn‡€a@bË«böÎc@Û‹«@bubvnya

تونس/متابعة الزوراء:
 أعلنت نقابـة اإلعالم التابعة لالتحاد العام 
التونيس للشغل أن أربع مؤسسات إعالمية 
سـتخوض إرضابا عاما احتجاجا عىل عدم 
الرشوع يف تنقيح القانون األسايس الخاص 
بهـا وعدم تسـوية األوضـاع املهنية املتفق 

عليها سابقا.
وأقرت النقابة يومي ١٠ و١١ مارس القادم 
للمكلّفـني باإلعالم واالتصال باملؤسسـات 
العموميـة والـوزارات والعاملـني يف وكالة 
تونـس أفريقيـا لألنبـاء لتنقيـح القانون 

األسايس وتسوية الوضعيات املهنية.
ومـن املقـرر أن يدخـل موظفـو اإلذاعـة 
التونسية والعاملون يف مؤسسة التلفزيون 
التونـيس يف إرضاب عـام يومـي ١٣ و١٤ 
القانـون  تنقيـح  أجـل  مـن  القـادم  اذار 
األسـايس للمؤسسـتني وتسـوية سـنوات 
العمـل العريض والتصنيف املهني وتسـديد 
املسـتحقات املاليـة وتسـوية الوضعيـات 
املهنية، وذلـك وفقا لربقيـة اإلرضاب التي 
وّجهها األمني العام املسـاعد املسـؤول عن 
اإلعالم والنرش سـامي الطاهري إىل كّل من 
رئيس الحكومة ووزير الشؤون االجتماعية 

والوزيرة املكلّفة بالوظيفة   العمومية.
وشـهدت مؤسسـة التلفزيـون التونسـية 
مؤخرا حالة من االحتقان والتوتر خصوصا 
داخل قسـم األخبار، مما انعكس سلبا عىل 
أداء العاملني فيه وعىل مناخ العمل عموما، 
وعّمـق أزمـة الثقة بني الصحفيـني وإدارة 
املؤسسة لعدم وجود أي أفق تنظيمي هيكيل 
أو عميل مهني، واكتفاء اإلدارة برمي الوعود 
باإلصالح والتنظري االفرتايض يف مناسـبات 
عدة لـم تنجز عىل أرض الواقـع، وفق بيان 

نرشته نقابة الصحفيني التونسيني.
ودعـت النقابة إىل رضورة تسـوية اوضاع 
يف  هشـة  بعقـود  العاملـني  الصحفيـني 
املؤسسـات اإلعالمية العموميـة، وخاصة 
يف مؤسسـتي اإلذاعة والتلفزيون، وطالبت 
رئاسـة الحكومـة باالسـتعجال يف تقديـم 
الرتشحات لخطة رئيس مدير عام ملؤسسة 
اإلذاعـة التونسـية والقطـع مـع وضعية 

النيابة لضمان حسن تسيري  املؤسسة.
وبعد سلسـة مـن املشـاورات انعقدت بني 

النقابـة ورئاسـة الحكومة تـم االتفاق يف 
ديسـمرب املـايض عىل نـرش االتفاقيـة بعد 
مالءمـة األنظمة األساسـية للمؤسسـات 
العمومية مـع مـا ورد باالتفاقية من قبل 
لجنة تضم كافة األطراف املتداخلة وتنتهي 

أعمالها يف مدة ال تتجاوز الشهرين.
وتضّمن االتفاق تعميم خطة ملحق إعالمي 
عـىل جميع املؤسسـات العموميـة وتكون 
حرصا عىل خريجي معهد الصحافة وعلوم 
األخبـار، وتسـوية وضعيـة ٣٦ صحفيـا 
ومصـورا صحفيـا باملؤسسـات اإلعالمية 

العمومية.
ويضـاف إليهـا التعهـد بالترسيـع يف حل 
املصـادرة  اإلعالميـة  املؤسسـات  ملـف 
مـع ضمـان الدولـة للحقـوق االقتصادية 
بهـا  العاملـني  للصحفيـني  واالجتماعيـة 
ضمن عقـود البيع، وإلحاق إذاعة الزيتونة 
للقرآن الكريم بمؤسسـة اإلذاعة التونسية 
ورصـد االعتمادات الالزمـة ويكون ذلك يف 
وقـت أقصاه مايـو ٢٠٢١، وتنظيم مؤتمر 
وطني حول السياسـات العمومية يف مجال 

اإلعالم.
ونـص االتفـاق عـىل تعيـني رئيـس مدير 
عـام ملؤسسـة اإلذاعـة التونسـية يف أقرب 
وقت مـع احرتام رشوط التعيـني واملالئمة 
للخطـة وباعتمـاد الـرأي املطابـق للهيئة 
العليا املستقلة لالتصال السمعي البرصي، 
يف  للتـرصف  الوطنيـة  الوكالـة  وإنشـاء 
اإلشهار (اإلعالن) العمومي بأمر حكومي.

وعىل ضـوء ذلك تم تعليق إرضاب عام كان 
مقـررا يف ١٠ ديسـمرب ٢٠٢٠ إىل حني نرش 
االتفاقيـة، لكن حتـى اليوم لم يتـم تنفيذ 
هذه البنود ما دعا العاملني يف املؤسسـات 

اإلعالمية إىل العودة مجددا إىل اإلرضاب.
ويعد اإلعالم من بـني القطاعات التي نادرا 
مـا تقوم باحتجـاج أو تنفـذ إرضابا عاما 
ويحسـب لهـا إرضاب وحيـد بعـد الثورة 
ولم يكـن للمطالبة بالزيـادة يف الرواتب أو 
يف املنـح، بل كان للتنديـد باملضايقات التي 
مارسـتها يف تلـك الفـرتة من سـنة ٢٠١٣ 
حكومـة الرتويكا، بينما يأتي هذا اإلرضاب 
وسياسـية  اجتماعيـة  أوضـاع  ظـل  يف 

متأزمة.

@Â‹»m@ÚÓè„Ïm@ÚÓfl˝«g@pbèé˚fl
bflb«@biaãög

لندن/متابعة الزوراء:
 وعدت هيئـة اإلذاعـة الربيطانية 
”بي.بي.يس“، بالنظر يف انتقادات 
تعرضـت لهـا بعـد حـوار أجرته 
القناة الرابعة مع رئيسـة مجلس 
مسلمي بريطانيا زارا محمد، الذي 
وصفه كثريون بأنه كان ”عدائيا“ 
وحـاول ”تأكيـد صـورة مسـيئة 

للمرأة املسلمة“.
ووقعت ١٠٠ شـخصية سياسـية 
وأكاديمية وكتاب، رسالة احتجاج 
عىل ”إسـاءة معاملة“ زارا محمد، 
خـالل الحوار الذي أجرتـه املذيعة 
إيمـا بارنيـت يف برنامج ”سـاعة 

املرأة“ عىل القناة الرابعة.
بارنيـت  أن  الرسـالة  يف  وجـاء 
”أظهـرت إرادة يف تأكيـد صـورة 
مسـيئة للمـرأة املسـلمة“، وأنـه 
عىل الهيئـة اإلعالميـة أن تصحح 
طريقة تعاملهـا وتقديمها للمرأة 

املسلمة“.
”أديـر  الحـوار  أن  وأضافـت 

التـي تجرى  الحـوارات  بأسـلوب 
مع السياسـيني ملحاسـبتهم، بدل 
التواصـل مـع املـرأة ومـا تمثلـه 

بالنسبة إىل املجتمع الربيطاني“.
وانتقـدت الرسـالة بشـكل خاص 
تكـرار املذيعـة لسـؤال ”كـم عدد 

النساء بني األئمة يف بريطانيا“.
عـىل  وظيفتهـا  بـأن  زارا  وردت 
رأس منظمة اجتماعية ال يخولها 
للخوض يف مسـائل فقهيـة، لكن 
بارنيت أرصت عىل إعادة السـؤال 
أربع مـرات مقاطعـة ضيفتها يف 

كل مرة.
تقريـر  يف  ”بي.بـي.يس“  ورأت  
نرشتـه عـىل موقعهـا اإللكرتوني 
أن بارنيت تطرقت مع ضيفتها إىل 
قضايا ”مرشوعة“، لكن الربنامج 
”سـيفكر مليـا“ يف الطريقة التي 

يتناول بها املرأة املسلمة.
وقال املدير العام لـ“بي.بي.يس“، 
تيم ديفي، إن الهيئة تتوىل مسؤولية 
”بحث ومناقشة القضايا يف جميع 

فئات املجتمع“.
وأشارت الرسالة إىل أن من أسباب 
املسـلمة  ”األصـوات  أن  املشـكلة 
قليلة يف جميع مسـتويات بي.بي.
يس“، خاصـة يف إنتـاج الربامـج، 

ومنه القناة اإلذاعية الرابعة.
واعـرتف ديفـي أن عدد املسـلمني 
يف أقسـام اإلنتـاج أقل مـن املعدل 
الوطنـي، ولكـن أوضح أنـه ليس 

”كما تدعونه“.
وقـال إن ”رفـع التمثيـل مهمتي 

ومهمة فريق العمل معي“.
ودعا أصحاب الرسـالة إىل مقابلة 
بعـض كبار املسـؤولني يف بي.بي.
يس ومناقشـتهم يف القضايـا التي 
أجـل  ”مـن  الرسـالة،  يف  جـاءت 
التعـرف عىل مـرشوع بي.بي.يس 
لرفـع التمثيل يف مختلـف الربامج 

واألقسام“.
املـرأة“  ”سـاعة  برنامـج  وأفـاد 
يف بيـان الجمعـة ”أننـا إذ نتفهـم 
اختـالف النـاس بشـأن الحوارات 

املبارشة التي نجريها، فإننا نعتقد 
أنه مـن املـرشوع أن نبحث بعض 
القضايـا التي تواجه املسـلمني يف 

بريطانيا“.
’سـاعة  برنامـج  ”أن  وأضـاف 
االنتقـادات  إىل  يسـتمع  املـرأة‘ 
ويتعلـم من الردود التـي يتلقاها. 
واملشـاكل  القضايـا  يف  وسـننظر 

”نتعهد  طرحتموها“.وتابع  التـي 
بالعـودة إىل هـذا املوضـوع عـىل 
الهـواء لتعميـق التواصـل بشـأن 
القضايـا التي تهم املرأة املسـلمة، 
وكذلك الصورة التي نعرضها عنها 
يف سـاعة املرأة، يف إطـار مرشوع 
برنامج بي.بي.يس من أجل تمثيل 

أفضل للمجتمع الذي نخدمه“.

كانبريا/متابعة الزوراء:
عادت األخبار األسرتالية إىل منصة فيسبوك 
يف أعقـاب تفاوضهـا مـع الحكومـة عـىل 
تعديالت لقانون مقرتح يفرض عىل رشكات 
التكنولوجيا العمالقة دفع مقابل للمحتوى 
اإلعالمـي الذي يعرض عىل منصاتها، يف ظل 
خالفات ومحاوالت لثني أسـرتاليا عن سـن 
القانـون بالرتغيـب حينا والرتهيـب أحيانا 

أخرى.
ودخلـت أسـرتاليا يف مواجهة مـع عمالقي 
التكنولوجيـا آخرها مع فيسـبوك قبل أكثر 
من أسبوع بعد أن طرحت الحكومة ترشيعا 
يتحـدى هيمنة فيسـبوك وغوغـل اململوكة 

أللفابت عىل سوق املحتوى اإلخباري.
ويراقب العالم القضية عن كثب حيث تبحث 
دول أخـرى مثـل كنـدا وبريطانيـا إصـدار 
ترشيـع مماثل، لهذا تحـارب الرشكتان ضد 
هـذا القانـون رغم أنهمـا تـدركان أن آمال 

الفوز يف هذه املعركة ضئيلة للغاية.
ويف خطـوة غريبة مـن فيسـبوك التي يبدو 
أنها لم تتعظ مـن تجربة غوغل ومواجهتها 
األسـرتالية،  الحكومـة  مـع  الخـارسة 
حظـر املوقـع األزرق األسـبوع املايض عىل 
املستخدمني األسرتاليني نرش ورؤية املحتوى 
اإلخبـاري عـىل منصته، مما أثـار انتقادات 

النارشين والحكومة.
وامتد االسـتياء والغضب من تعنت الرشكة 
األمريكيـة إىل الكثـري مـن وسـائل اإلعـالم 
والصحفيـني يف أنحـاء مختلفة مـن العالم، 
باعتبار أن القضية تمس جميع املؤسسـات 
اإلعالميـة التـي خـرست غالبيـة إيراداتها 
اإلعالنية لصالح فيسبوك وغوغل، وتأمل أن 

تقتدي دولها بالتجربة األسرتالية.
وأعلنـت وزارة الصحـة األسـرتالية االثنـني 
املايض وقـف حمالتها الرتويجية عىل موقع 
فيسبوك، فيما بدأت يف البالد حملة التطعيم 

ضـد فايـروس كورونـا والتـي خصصـت 
الحكومة مبلغ ١٦٫٥ مليـون يورو للرتويج 
لهـا بني السـكان وملواجهة مؤيـدي نظرية 

املؤامرة املشككني باللقاح.
وأعلـن وزيـر الصحة غريغ هانـت األحد أن 
وزارته سـتواصل تمويل الحملـة اإلعالنية، 
ولكن ليس عىل فيسبوك. وقال هانت ”سيتم 

استخدام جميع املخصصات“.
نـرش  يف  ستسـتمر  وزارتـه  أن  وأوضـح 
املعلومـات عىل هـذه الشـبكة االجتماعية 

لكنها لن تلجأ إليها من أجل الرتويج.
وبعد سلسلة من املحادثات بني وزير الخزانة 
جوش فرايدنربغ والرئيس التنفيذي لرشكة 
فيسـبوك مـارك زوكربريغ، تـم التوصل إىل 
اتفاق امتياز وتسوية ”يسمح لكال الطرفني 
بإنقاذ مـاء الوجه“ وفق تعبـري فرايدنربغ، 
ومـن املتوقع أن تعود األخبار األسـرتالية إىل 
موقع التواصـل االجتماعي يف األيام املقبلة. 
وقال الوزير األسـرتايل للصحفيني يف كانبريا 
الثالثـاء ”أعـادت فيسـبوك الصداقـة مـع 
أسـرتاليا، وسـتعود األخبـار األسـرتالية إىل 

منصة فيسبوك“.
”معركـة  خاضـت  أسـرتاليا  أن  وأضـاف 
بالوكالـة عـن العالـم“ يف ظـل تواصل دول 
أخرى مـع رشكات التكنولوجيا يف ما يتعلق 

بعدد من قضايا األخبار واملحتوى.
وتابـع ”لم تخـف فيسـبوك وغوغل حقيقة 
معرفتهمـا بـأن أعـني العالـم منصّبة عىل 
أسـرتاليا ولذا حاولتا عـىل ما أعتقد التوصل 

إىل قانون فعال هنا“.
وتخـىش كل مـن فيسـبوك وغوغل إرسـاء 
سـابقة تهـدد نموذجهما االقتصـادي، كما 
كانتا تعارضـان فرض مفاوضـات إلزامية 
مع وسـائل اإلعالم ليس يف اسـرتاليا وحدها 

بل يف دول أخرى مثل فرنسا.
وسـتعرض أسـرتاليا أربعة تعديالت تشمل 
تغيـريا يف آليـة التحكيم اإللزاميـة املقرتحة 
التـي سُتسـتخدم عندمـا تفشـل رشكات 
التكنولوجيـا العمالقـة يف التوصل إىل اتفاق 
مـع النارشين حول مدفوعـات عادلة نظري 

عرض املحتوى اإلخباري.
وبموجـب التسـوية التي تم التوصـل إليها 

فيمـا ينظـر الربملـان يف مـرشوع القانون، 
لـن تتعـرض فيسـبوك وغوغل وهمـا أبرز 
الرشكات املسـتهدفة بالنـص، لعقوبات إذا 
أبرمتا اتفاقات مع وسائل إعالم محلية لدفع 
بدل لها مقابل اسـتخدام أخبارها. وحددت 
للمجموعتني مهلة شهرين للتفاوض بشأن 
هـذه الرتتيبـات وتفـادي عمليـة تحكيـم 

ملزمة.
وبحسـب االتفـاق تتقاىض وسـائل اإلعالم 
األسـرتالية املاليني من الـدوالرات من غوغل 
وفيسـبوك. يف املقابـل تتجنـب مجموعـات 
اإلنرتنـت العمالقة دفـع مبالـغ إلزامية قد 
تكلفها أكثر بكثري وقد تولد سـابقة مقلقة 

برأيها يف العالم.
لذلك يبدو االتفاق محاولة لحفظ ماء الوجه 
أكثر من كونه تنفيذا للقانون الجديد، حيث 
قال رئيس نقابة ”أالينس“ لوسـائل اإلعالم 
والرتفيـه والفنون ماركوس سـرتوم ”نحن 
اآلن أمـام احتمـال غريب بأن يقـر الربملان 
مدونـة حسـن السـلوك وأال تطبـق عىل أي 

كان“.
أنهـا راضيـة عـن  أكـدت  لكـن فيسـبوك 
املراجعات التي قـال فرايدنربغ إن الحكومة 
قدمتها إىل الربملان األسـرتايل الثالثاء. وال بد 
مـن موافقة مجلـيس الربملان عـىل االقرتاح 

املعدل قبل أن يصبح قانونا.
وأعلـن املديـر العام لفيسـبوك يف أسـرتاليا 
ويل إيسـتون ”بفضل هـذه التعديالت بات 
بإمكاننـا العمـل عـىل مواصلة اسـتثمارنا 
يف صحافـة ذات مصلحـة عامـة وأن نعيـد 
لألسـرتاليني األخبار عىل فيسـبوك يف األيام 
املقبلة“.وكان وزير املالية األسرتايل سايمون 
برمنغهـام قد أكد أن بالده لن تغرّي القوانني 
املقرتحـة التي مـن شـأنها أن تجعل غوغل 
وفيسـبوك تدفعـان ملنافـذ األخبـار مقابل 

املحتوى.

Ú‡‹èæa@Òcãæa@ÒäÏó€@bËnÌ˙ä@¿@ãƒ‰€bi@á»m@ÔéNÔiNÔi

⁄ÏjèÓœ@Úó‰fl@∂g@bÁäbjÇc@áÓ»m@bÓ€a6éc

No: 7436 Thu 25 Feb 2021العدد: 7436 الخميس - 25 شباط 2021



ãñb„@Ô‹«@ÊaÎçÀNÜ@
إن التجربـة اإلبداعية الناجحة هي التجربة التي ترتك أثرها العميق 
يف نفوس املتلقني ، وتتحدى متغريات الزمن وتقلباته , وأحسـب أن 
مؤلف رواية (تلك أسـفاره) الدكتور عيل حسـني يوسـف قد نجح 
يف إيصـال تجربتـه اإلبداعيـة للمتلقي بسـهولة ويـرس , فالرواية 
تمتاز بأسـلوبها األدبي الرشيق، وابتعادها عن الغموض والتعقيد، 
وعاطفتها املتوهجة، وعمقها الفكري، وتسلسـل أحداثها الدرامية 

املتالحقة عىل طول صفحاتها.
وألن الكتابـة اإلبداعيـة ال تتأتـى من فـراغ ، وإنما تولـد من رحم 
املعانـاة، ومن تشـظي الذات املبدعة ، فما يرويه املؤلف عن لسـان 
شـخوصه يف (تلك أسـفاره) ال يمثل بالرضورة همومه الفردية أو 
تصوراتـه الذاتية بمعزل عن اآلخريـن ، وإنما هي هموم ممكن أن 
تمثـل معاناة مشـرتكة بني النـاس أكثرهم ؛ لذا نـراه يتحدث عن 
لسـان شـخوصه عن تلك القضايـا وهي كثـرية إذ تطالعنا يف (تلك 
أسـفاره) الثنائيـات الجدلية  منهـا حضور ثنائية املـوت والحياة 
، والحـب والفـراق، والفـرح والحـزن، والجهل والعلـم، والعبودية 
والحريـة، والقرية واملدينة، والحرب والسـالم، والسـلطة واملثقف 
وغريهـا من الثنائيات الجدلية التي كانت وما زالت تشـغل حياتنا، 

وتثري فينا املشاعر املتباينة. 
   والروايـة ـ بعـد ذلـك كله ـ تتحـدث عن حقبة زمنيـة مضطربة 
مـن تاريخ العراق الحديث، وبطل الرواية يدعى (محسـن) يعمل يف 
معمل للطحني ويف أحد األيام يختفي فجأة وهو يف طريق عودته إىل 
البيت , ومحسـن هذا يمثل طبقة املثقفني املتمردة واملسحوقة من 

قبل السلطات .
  تتسم شخصية محسن بعمق التفكري وقوة التأثري ورهافة الحس 
فهـي عىل درجة عالية من الوعي وذات طموح وآمال محملة برؤى 
وأفكار عميقة تدور حول الوجود وتمثالته وقد تجىل هذا واضحا من 
خالل األفكار والرؤى التي تطرحها الرواية عىل لسـان البطل نفسه 
فهـو املحور الرئيـس يف أحداثها وأيضا من خـالل الحوار الخارجي 
الذي يجريه املؤلف عىل لسان البطل مع األخرين. وأحسب أن املؤلف 
قد نجح يف صناعة هذه الشخصية وتقديمها للقارئ بأسلوب فني 
جميل مشـحون بالعاطفة ومصطبغ بجمـال الخيال ودقته , ومن 
جانب آخر نرى يف شـخصية محسن صدق الشـعور املمتزج بعمق 
التفكـري فقد حقق املؤلف مـن خاللها اإلمتاع واإلقنـاع الفكري يف 

وقت واحد لتكون قوية التأثري يف وجدان القارئ.
ويبدو أن املؤلف اتخذ من هذه الشـخصية قناعا يختفي خلفه هو 
نفسـه ، ليتحدث من خالله عن فلسـفته بالحيـاة , وأما ما يخص 
شـخصيات الروايـة األخـرى فهم ينحـدرون من طبقـات وبيئات 
مختلفـة وكل شـخصية تم توظيفهـا يف الرواية تنمـاز عن غريها 
بسمات خاصة فهم مختلفون يف الطباع والثقافة ووجهات النظر.

إن الحقبـة التاريخيـة التي اختار املؤلف أن يكتـب عنها وينقل لنا 
مشاكلها وإشكالياتها جاء عن مقصدية واضحة ففي تلك الحقبة 
ألقـت السياسـة بكاهلها عـىل النـاس وأدت السياسـات الخاطئة 

للحـكام إىل تـردى أوضاع الناس املعيشـية وما تبع ذلـك من تقييد 
الحريات وغري ذلك.

تبـدأ الرواية بمدخـل مقتضب يتضمن نصا نثريا غزليـا مؤثرا يرتبط 
بشـخصية املريضة (سـارة) التي يتضـح فيما بعد أنهـا زوجة بطل 
الرواية (محسن) يستشف منه حجم الحب الكبري لزوجها وشدة تأملها 
لفقدانه , بعد ذلك تتواىل أحداث الرواية تباعا فهي مقسـمة عىل شكل 
أسـفار يسـري فيها الرسد عىل مسـتويني األول : يتمثل بلقاء املريضة 
(سارة) بالدكتور الذي التقت به يف عيادته من أجل عالجها الذي يظهر 

فيما بعد أنه الصديق املقرب من زوجها املفقود (محسن) .
  يبـدأ الـرسد يف املسـتوى األول بالفعل املـايض (أصبحْت) وبضمري 
الغائب (هي) ويدور حول أحـوال الزوجة املفجوعة بفقدان زوجها 
وحبيبها (محسـن): (أصبحت تلك املخلوقة حديث الناس، وما أشد 
شـغف النـاس بالثرثرة عـن الغرباء),ويسـتمر بعدها الـرسد بلغة 
شـعرية مؤثـرة يرتفع فيهـا منسـوب العاطفة والحـزن لتتصاعد 
األحداث بعدها وتتسـع التفاصيـل , أما املسـتوى الثاني فقد تركه 

املؤلف لفطنة القارئ كي يكتشفه بنفسه.
 ونجد يف رواية (تلك أسـفاره) أن الرسد والوصف وتتعدد الحوارات 

بـني شـخوصها واحتدامها تتنـّوع بطريقة تنم عن وعي بالشـغل 
الـرسدي ؛ رغم أن ذلك يعزى ظاهرا ألسـباب تتعلق بتتابع األحداث 

وتنّوع األماكن واختالف األزمنة عىل طول الرواية.
والالفـت يف (تلك أسـفاره) أننا نجـد فيها تداخـل األجناس األدبية 
بشـكل متناسـق ومتناغم إذ تتماهـى تلك األجناس مـع الخطاب 
الـرسدي الـذي صار يجمع بـني الـرسد والوصف والشـعر بنوعيه 
الفصيح والشـعبي واألمثال املشـهورة واألقوال املأثورة واالقتباس 
من القرآن الكريم , ولعل أبرز التقنيات التي وظفها املؤلف الدكتور 
عـيل حسـني يوسـف يف روايتـه هـي االسـرتجاع والتنـاص . فهو 
أحيانا يأخذنا معه إىل رحلة يف أعماق التاريخ ليرسد لنا عىل لسـان 
شـخوصه بعض األحداث التاريخية ويربطها بالسياق الذي وردت 
فيه. وأمـا التناصات فيلفتنا املؤلف يف روايته إىل التوظيف الواسـع 
لهذه التقنية األسـلوبية عىل طول صفحاتهـا, وقد يكون من أبرز 
مقاصـد هذا التوظيـف هو خلق لغة شـعرية متوهجـة يف التعبري 
واكتسـاب الـرسد حركة ديناميكية مرنة تشـد القـارئ فضال عن 

التشويق واإلثارة واالقرتاب من وجدان املتلقي .
 وبالعـودة إىل عتبة العنوان بوصفه داال رمزيا عىل مضمون الرواية 
أذ أنه يفتح الباب أمام القارئ ليلج عواملها ويكون له عونا ومرشدا 
يف كشـف رموزها وفّك أرسارهـا فقد جاء العنوان (تلَك اسـفارُه) 

متماهيا مع لوحة الغالف ومضمون الرواية.
أن استعمال املؤلف لالسم املوصول (تلَك) ُيحيل يف داللته عىل البعد، 
وجاءت من بعده كلمة أسفاره صلة املوصول التي هي جمع لكلمة 
(سفر) التي تصح أن تأول بمعنى الكتاب يف حالة كرس حرف السني 
مثلمـا تـأول بالرحلة والذهـاب يف حالة فتح السـني  فهذه املفردة 
تمثـل عالمة مهمـة تحيل إىل أحـداث حياة البطل بعدمـا رحل عّنا 
فلم يرتك خلفه سـوى أسـفاره التي تذكرنا به , وهذا ما تحيل إليه 
أيضـا لوحة الغالف إذ أن هـذه الثيمة تيش إىل معنى الفقد والغياب 
القرسي بسبب بطش السلطة الحاكمة وتسلطها عىل أرواح الناس 

وسلبها الحريات املدنية.
 وممـا يلفتنـا أيضا يف هـذه الرواية أنها حافلة بذكر أسـماء أعالم 
مشهورين يف مجايل األدب والفلسفة خاصة، وهذا ييش بسعة اطالع 
املؤلف وإملامه بكثري من قضايا هذين الحقلني املعرفيني وهو أيضا 
يـدل بوضوح عىل تأثره الواضح بالفلسـفة , وقـد تجىل هذا األمر 
واضحا يف بعض النصوص الحوارية التي يجريها املؤلف عىل لسـان 

شخوصه ويف مقدمتهم بطل الرواية محسن الشاب املثقف جدا .
 ويف الرواية جوانب كثرية جديرة بالدراسـة لعل املقام هنا ال يسمح 
باإلطالة واالسـهاب للتعرض لتلـك القضايا األخرى , وبعبارة أخرى 
فإن هناك متسـعا ملن يريـد الخوض يف تحليل النصـوص الواردة يف 
متـن الرواية ، وإبـراز قيمتها الجمالية والشـعورية ، والوقوف عىل 
موحياتهـا الداللية ، ومـا تنطوي عليه هذه التجربـة اإلبداعية من 
تميز واجادة، ويمكن للقارئ اللبيب أن يمسك بتلك التفاصيل ، حني 
يجـوس مناطقها وربما يتماهى معها إىل حّد التاليش ؛ إذ أننا نعتقد 
أن (تلك أسـفاره) نفثة صادقة من صدر عاشق، ولحن انساب من 

أعماق الروح، ونص رسدي يستحق أن نقف عنده مطوال.
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حن الذين.. 
اضعنا سبيل الخالص

فما عاد نجم وال بوصلْه 

  ونحن الذين..
حني أردنا النجاة
من  املوِت شنقاً

      لجأنا جميعاً إىل املِْقصلْه..

ويف حنِي فرٍض
يف كل شٍرب من األرِض
      نغرُس شتلَة ورٍد

       غرسنا بجانبها ُقنبلْه...

ونحن الذين زعمنا
باّنا نحب  الحسنَي

    ال زال  يف وعينا  حرَملْه...

ونحن التلونا كتاب السماء
مراراً.. 

إىل اآلن لم نفقه البسملْه.. 

وملّا هتفنا شعاَر الرجولِة 
    لم نُك ندرُك ما املَرَجلْه.. 

وملّا اّدعينا..
ِِسقايَة زرع الحياِة بحٍب

قطعنا لها االلَف من ُسنبلْه...

فما املعضلْه..؟؟
واين ُترى تكُمن املشكله..؟؟ 

ويبدو بأن الجواَب عقيٌم
والعقُل... 

 ال زال يف املهزلْه..

@NNNb‰�Ó«Î@ �Ú€çËfl
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العيد

طيـٌف يحتفلون بالعيـد الجديد اليوم، وطيـٌف آخر أجلوا 
االحتفـال إىل الغـد ألسـباب تتعلق بالهـالل وعمر الهالل  

ووالدة الهالل و مشاهدة الهالل وحجم الهالل ووو 
وكثر الجدل...

طفٌل صغرٌي بدا تعلُم الفيزياَء أخرياً، ضحَك بشدة وأوضح 
ألمـه؛ بأن الهالَل غري موجوٍد أصالً، ثم اقنعها بأنه الجزء 
الذي يلمع عىل ضوء الشـمس يف زاوية معينة يبدو هالالً 
أحياناً يخفـي خلفه كرة كبرية من الحجـر ثابتة الحجم 

تدعى القمر.
 بادرهـا الشـك وكادت أن تؤمـن بـكالم الصغـري، لكنها 
اسـتعاذت باللـه وهرعت  بالطفـل إىل العرافـة عىل أمل 

عالجه من الوسواس .
قائمة  

طـوى الروايَة التـي بني يديه قبـل نهايِة الفصـِل األخري 
وقررَّ أن يخرَج إىل السـوق، أحسْت الزوجُة فكتبت  قائمة 
الطلبات ، حاول مراجعة املطلوب وهو يخطو  ببطء عىل 
الرصيـف املرصوف بشـكٍل يسء، وكاد أن يعثر بأكثر من 
موقـع خصوصـاً بعد تحديقـه دون أن ُيميـز املكتوب يف 
القائمة؛  والسـبب نسيانه لنظارته الطبية، وصل السوَق 
وتالفت يبحـثُ عمن يقرأ له القائمة، مـرَّ صبي مرسعاً، 
اسـتوقفه وطلب منه بلطف أن يقرأ املطلـوب بالقائمة، 
ابتسـم الصبـي بغرائبية  و قال بصـوت جهوي: أنا مثلك 

أمي ثم ضحك باِستهزاء وابتعد. 
خارج مدى الصوت 

أبواق السيارات تتقاطع، صوت املارة يتقاطع، مراهقات 
يتشاتمن، عجوز متصابية ترصخ بصبي أزعجها بكلمات 
نابية، صاحب محل بيع أقراص صوتية يمأل املكان بلحٍن 
راقٍص بكلمات دينية، السماء، حتى السماء فرقعت برعد 

ُمخيف وهرب بعضهم  خوفاً من الصاعقة ... 
وحده الرجل السعيد جالس بهدوء وهو يقلّب الصور من 
خالل هاتفه الحديث، صور موقع سـياحي وهو يبتسـم 

بسعادة؛ فقط ألّنُه أصم.

&bÀ@µflc
كتابة متفرّدة يف شـخوصها وعواملها البعيدة والعميقـة، وكاتبة تميض يف دروب 
الرسد واإلبداع بصمت، لكنه صمت الواثق املتمكن، تأخذنا صوب عذابات اإلنسان 
ومتاهاته.رحلة اليعسـوب قصة تختزل تقلبات الجسـد والروح للحد الذي تذوب 
فيـه املوانع فجأة وماتلبث ان تكرب وتغـدو حواجزاً صّماء بأغوار ذات ُجبلت عىل 
السفر بني املدن توقاً لألضواء و ربما النسيان.إنها سرية لهذا العالم الكبري املختل، 
او بعضاً مما يرتّنح من مسـاماته الثكىل، رحلة مأل فراغات الروح لجسـد متبّدل 
جنسـياً بدت يف رصاعاتها كمداهنات ألوجاع وجودية كبرية لم ولن تجد مالذا او 
سـكينة تضّمد اوجاعها العتيقة والطرية عىل السـواء. ثمـة مالمح آلالم عصّية 
تتشـّكل ال تحمل إرهاصات الحياة الجديدة ل(غيالن) بل تميض ألبعد من الشقاء 
الغريب املحري لشاب يعيش خلجات انوثة مبكرة.رواية حملت يف سياقها الرسدي 
جوانباً من فضاءات اللحظة القصرية، لحظة التآزر املحموم بني الجسـد والروح 
لكـن األنكى ان تكون هي ذات الفسـحة املرتوكة للغرق يف سـادية العودة للتلذذ 
بالسواد واأللم. هكذا تأخذنا نادية األبرو من العالم املادي وبطريقة غري متوقعة 
صوب معالجات روحية خفّية، حالة من مقايضة شـكلية للشبق الجسدي بغية 

اإلنـزواء قليالً ألنصات الروح لذبذات بعيدة وغري محددة، أشـبه بنداءات سـامية 
للخروج من ثيمة الرغبة تماماً وإطالق الحرية لندوب الزمن.ثمة سؤال ال جواب 
لـه، كأن النص سـعى إىل خلقه، وهنـا تكمن املفارقات األزليـة بني صفاء الروح 
وبؤس الجسـد:أيعقل أن تحمل شـخصية املغنيـة الجديدة ( غيالن سـابقاً) كل 
هذا الفيض الشـفاف من األلم السـيما بعد إنعتاقها الجسـدي والنفيس؟ولم كل 
هذه الرتكيبة الغريبة الحاملة لألم العميق بشـخصية من هذا النوع؟.مع روايات 
ناديـة األبرو ثمة مـا يتفانى إلبراز الغرابة والغموض، حالة من الالمقايسـة بني 
الواقع والخيال، أشبه بسياق حتمي للسمو من األغوار العطنة، فالعجز اإلنساني 
حـني ينطـوي ولو معنى صغرياً إلنكسـار مشـاعر حقيقية يظل بيننا كسـمات 
للقوة الخرقاء اشـبه بإحاطة بذرة مطمورة بالدفء لتنبلـج يوماً ما للنور، كأن 
شخصيات الرسد وظّفت كرسومات مساعدة لحرية الروح يف عيش بهاءاتها دون 
منغصات.إنهـا لوحة فنٍية ثالثة بعـد روايتيها (ارواح من رمـال وضوء برتقايل) 
تسـمو وتكرب بمرور الزمن، تميض بنا للبحث عن متسعات جديدة ملساءلة الذات 
برتكها للغرق التام يف عذابات النشأة والخلق األول، إنها حالة إستشنائية تلك التي 

تتسـاوي عندها أعطاب الجسـد بأوجاع الحرية املسـتحيلة.

أحمد فاضل
أسـماء جالل هي من  بني الشاعرات 
قصائدهـن  حـروف  يغزلـن  الالئـي 
سـجادة يدوية  أنوالهـا  تلك  الصور  
الشـعرية  القلقـة  ، اليمكنـك  تـرك 
 ، نهايتهـا  حتـى  أعمالهـا  قـراءة  
قصائدهـا ونثرياتهـا مغلفـة  بورق 
شـفاف تسـطع  حروفـهـا خالله ، 
تفتحهمـا لتجد فيهمـا صدقاً عجيباً 

وإثراءاً يف كل مكامنه .    
وبينا  أنا  أقلب  قصائدها  اسرتعتني  
آخر  ما  كتبتـه « ُمنتَصف « ، أبياتها  
رصخـة  أنثى  بمثابـة  تذكري لجميع 
من حمل عواطفـه حرماناً وعذاب  ، 

تقول :
املَشاويُر ال تنتهي

والُخطى ال تَملُّ طريق األماني ..
وبالعجز ال تعرتِْف

ما الذي يخدُغ املوتى
ا عىل خّط َكّف ؟ أنُه الَبعُث يجلُب َحظًّ

آِه يا الـ ُمنتَصْف !
ذكرياٌت أََبْت أن ُتَويل

ِمـن  ُتوَّشـَم فـوَق دمـي  أْن  سـوى 
تمائمها ُكلَّ حرْف

وَنذيٌر من الُحلم ُيوِمُض كالَربِق .. ثم 
َيِجّف

وأنا بنَي هذين أقرؤني ..
ُب عمري .. وأَُرسِّ

وحنَي أُعيُد صياغَة وجهي
َتُفور القصائُد َنزْف

إنـه  « املنتصف «  الـذي  يفصل  بني 
ماضينـا وحارضنا ،  يتم التعبري عنه 

يف اسـتحضار مفاجـئ ورائـع لنداء 
أنثى مكلومة  :

يسمُع العابرون نشيدي
فُيطرُِب أرواَحهم وجعي املُحرتِْف

آِه يا الـ ُمنتَصــْف !!
بني ِسحر الحروِف وُغربتنا

لم نَزْل نختلِْف
يل كتاٌب

إذا ِشئــُت آخُذُه بَيميني
َيميني ارتَجْف

ليس بينـي وبنَي بـراءة وجهي حتى 
َدْف ! حنني الصُّ

هذه القصيدة حملت تلميحاً ومغزى 
أسـايس ملا تضمنه خطابها املعلن    ، 
ُكتب هـذا النـص يف بدايـة  فرباير / 

شباط  من هذا العام . 
والقلـق  الذي  وجدنـاه  يف قصيدتها 
« ُمنتَصـف « ، وجدنـاه  كذلـك  يف 
« مجازفـة  «  ،  أعـادت مـن خاللها 
التذكـري بمـا أعلنـه إليـوت أنه يجب 
عـىل  الشـاعر « تطويـر أو تدبـري « 
وعيه باملايض ، مؤكداً أنه إذا كنا نحن  
املعارصيـن  نعرف  بالفعل  أكثر  من 
الُكّتـاب األموات ، فإنهـم بالتحديد - 
الُكّتاب األموات - هم الذين يشـكلون 

ما نعرفه :
أتحّمُس كثرياً للموت !

كم من التفاصيل سآخذ معي ! ؟
كم من التفاصيل سأترك ؟

أيها الشاعر(ة)
هل يمكـن أن تعارض الحيـاة بجزٍء 

من موتك ؟

أيها القابل دوماً لإلقناع ..
ماذا تكتب ؟

هذه األرواح املُعلّبة
ُمحتجزًة داخل أجساٍد .. محظورة

تأكل لحوم األلم وثمار النحيب
لتزداد مناعتها ..

وعندما تدخل إىل غرفة األمل
ينهض الغبار واقفاً يستقبل - وحده 

- غباءها
بـني شـفتني مـن مطـاط تحتبـس 

ضحكتها وهي تحدث نفسها :
ُمجازفٌة كربى

أن تفتح باب القلب ( املُعّقم بشدة )
لهذا الطـارق الغريب .. يف زمن الوباء 

!!!
ُكتـب هذا النص يف ٢٩ يناير / كانون 

الثاني ٢٠٢١ .
ومـا  بني  النصني  السـابقني  ،  تقف  
قصيدتهـا  « أما قبـل « ، كتبت يف ٢٦ 
يناير / كانون الثانـي ٢٠٢١ ، لتعلن 
هـذه املرة  قلقاً من نوع آخر ، ُمغلفاً 
برومانسـية  امرأة عاشـقة ليسـت 
كباقـي النسـاء ، أصولهـا فالحـة ال 

تعرف الرقص أو كما قالت :
َرأيُت مـا بنَي ِذراعيـِه طريًقا لم تُكْن 

قبيل ُمباَحْة ..
وقاَل: هّيا راِقصيني ..

ُقلُت: قْد ال أُحِسُن الرّْقَص ...
أنا َفّالحـــْة !

وما ِسَوى أْن قال : « أهـــواِك « ... 
وعاَنقــْت   ... ُخطوتـي  اسـتفاَقْت 

ُخطوَتُه

ْه !! ـَ حتى استَفزّْت رقَصتي أقداحـ
أَكاَن للدُّروِب أْن تأُكَل ِظّيل يوَمها ؟
وُتْسلِم الذكرى لَدْهِس العابريــْن

َمن املُالُم ها ُهنا ؟
أنا ؟

أْم أنَت ؟
أْم أْقداُرنا ! ؟

عندمـا  يبـدو  أن  أجـزاًء كبـرية من 
حياتنـا تتغـري يف ملـح البـرص ، فإننا 
نتذكر  أن  الشعر  يمكن  أن يساعدنا 
يف التعامـل مـع الحقائـق الجديـدة 
وتقييـم  املجهــول  يف  املسـتقبل ، 
عندمـا  نخطـو  إىل  أرض مجهولـة ، 
بمفردنـا أو معاً ، يمـكن للشـعر أن 
يـأرس مشـاعرنا ، يمكن أن تشـارك 
نقـاط  الضعـف والندوب لدينـا ، إىل 
جانب نقاط قوتنا الشـعراء باحثون 
املجهول  يستكشفون  ومستجوبون، 
ويسـاعدون يف إعطائـه الشـكل، إن 
الرؤى والحكمـة يف كثري من األحيان 
، يكـون مجـرد تسـمية الخـوف – 
أو سياسـياً  أو  روحيـاً   شـخصياً  
-  هو  الـذي  يقدم  العزاء  ، ويذكرنا 
بـأن  النـاس  مرتبطـون  بمخاوفنا 
وشـكوكنا وكذلك أفراحنا ، من خالل 
مقاومة الخاتمة واإلجابات السـهلة 
واالسـتماع إىل الظـالم ، تذكرنا هذه 
القصيـدة  بـأن  الشـعر  كان  دائمـاً  
قـادراً  عـىل  التعامـل  مع  الشـكوك 

والغموض وظالل اللون الرمادي : 
وأنـَت َعالِـٌق بَكْهـــِف غـريي ِمـن 

سنيــْن !

وأحُرُف الرسـائل التي تأتي، وال تأتي 
..

وصمْت :
 ..» اليوَم ال ُتقابليني .. ربما غدا

وإْن ظرويف مَنَعْت ..
ُمرّي أماَم رشفة األحالِم ُصدفًة « ..

َتِعبـــــــْت !!
املُؤّجـَل  الهـوى  ميعـاَد  َتِعْبـُت 

الَعنيـــــْد ..
َتعبُت أْن أراَك ..

ثـّم أَّدعي بأنني وأنـَت ( أصدقاء ) ال 
مزيْد

َتعبُت ملّا أرهَق الخياُل َعظمي
وأنا أُلقي بنفيس بنَي كّفْيَك مساًء

واللقاءاُت بأحالمي لهيٌب يف الوريْد
وُثّم إْن قاَبلَْتني ..

قلَت : « احذري أْن يلمحوِك ..
ال تسـريي بجـواري ... واتبعيني ِمن 

بعيــــْد « ..
يف  بعـض  األحيان   ،  يكون  الضغط  
لقمع  أو تمويه  املشـاعر   السـلبية 
أمـرا ًحقيقيـاً  ، ومـع  ذلـك ،  فقـد  
أن  النفسـية   الدراسـات   أظهـرت  
قبـول  تلـك املشـاعر  السـلبية هـو 
الطريـق األكثـر موثوقية السـتعادة 
راحـة البال والحفاظ عليها ،  سـواء  

تـم  ممـارسـته   يف  أشـكال  العالج  
الشـائعة  بشكل   متزايد  مثل  العالج  
بالقبـول وااللتـزام والعـالج  املعريف  
القائم  عىل  اليقظة  ، أو قبول املشاعر 
املظلمة للفرد مدعومـة    بمجموعة  
مـن  األدلـة  التي تربط هـذه العادة 
بمرونـة عاطفيـة أفضـل ، وأعراض 

أقل لالكتئاب والقلق :
ال تسـريي بجـواري ... واتبعيني ِمن 

بعيــــْد !! « 
رأيُت ذاَت مرٍة طريقاً ..

َخطيئتي أني ( رأيُت ) ..
حـنَي كاَن كلُّ َمـن يسـرُي بالقطيـع 

قاِنعاً بعنِي راِعيِه ،
وعن ُخطاُه ال َيِحيْد .

إن  سـحر  القبـول يكمـن يف تأثريه 
املخفف عـىل ردود الفعـل العاطفية 
اآلليـة  هـذه   ، املجهـدة  لألحـداث 
يمكنها ، بمـرور الوقت ، أن تؤدي إىل 
صحة  نفسـية  إيجابية  ، بما  يف ذلك 
مستويات أعىل من الرضا عن الحياة 
، بعبـارة  أخـرى ، لـن  يـؤدي قبول 
املشاعر املظلمة مثل القلق أو الغضب  
التجربـة  أو تضخيـم   إحبـاط   إىل  
العاطفية ، ولن تجعلننا   سعداء عىل 

األقل ليس بشكل مبارش .
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زبـدة عىل درجـة حـرارة الغرفة - 
كوب

سكر - كوب
دقيق - كوب وثالثة أرباع الكوب

بيض - 4
بايكنغ باودر - ملعقة كبرية

فانيليا - ملعقة صغرية
جوز الهند - 3 مالعق كبرية

زبـدة لدهن قالب الكيك - بحسـب 
الحاجة
نصائح

- يجب قلب الكيكة عىل سلك منخل 
حتى تتهوى جيداً.

- قدمـي الكيـك عـىل سـفرتك اىل 
جانـب عصـري املانغـو أو عصـري 

التفاح الطازج.
طريقة العمل

1 - اخفقي الزبدة والسـكر سـوياً 
يف الخالط الكهربائي إىل أن تحصيل 

عىل قوام كريمي دسم.
2 - اضيفـي البيـض الواحـدة تلو 

األخرى إىل مزيج الزبدة.

3 - اضيفـي الفانيليـا والبايكنـغ 
باودر إىل الخليط.

-4 اضيفـي الدقيق تدريجياً وقلّبي 
جيداً.

5 - إدهنـي قالـب الكيـك بكميـة 
كافيـة من الزبدة ورّيش جوز الهند 

عليها.
6 - اسكبي املزيج يف القالب.

7 - حّمـي الفرن عىل حـرارة 220 
درجة مئوية.

8 - اخبزي الكيكة لـ20 دقيقة.

عادة ما تبحـث األم عن عالقة صداقة مع 
ابنتهـا كـي تصارحهـا بكل مـا يجرى يف 
حياتهـا، لحرصهـا وخوفهـا عليها، وعىل 
الرغـم من أن العالقة القويـة والودية بني 
االثنتني قد يكون أمـراً مفيداً، لكنه أحياناً 
قد يصبح عامالً سـلبياً، ألن األم أحياناً قد 
تخاف من مواجهة أو معاقبة ابنتها حتى 
ال تخرس عالقة الصداقـة بينهما، بينما يف 
بعـض األحيان قـد تؤدي عالقـة الصداقة 
تلـك بـني األم وابنتها لعدم تشـجيع االبنة 
عـىل اختبـار أمـور جديـدة أو التعرف إىل 
أصدقاء يف مثل سنها، فدور األم هو الرتبية 
ويف الوقت نفسـه أن تكـون صديقة البنها 
أو ابنتهـا، ولكـن أحياناً يكـون إيجاد هذا 
النـوع من التـوازن يف عالقـة األم بأبنائها 

أمراً صعباً.
فإليك 12 سـبباً يجعلـك تقتنعني بأن أمك 
يمكـن أن تكون أفضل مـن كل صديقاتك 

وهي:
1. عرفتـك وتقبلتـك يف كل مرحلـة مـن 
مراحل حياتك، حتى املحرجة منها: فمثالً 
لم يكـن هناك الكثـري من النـاس لدعمنا 
خالل فرتات نوبات الغضب، واألشهر التي 

وضعنا بها مقوم األسنان.
2. حتى عندما لـم ترغبي بوجودها بقيت 
إىل جانبـك: أتذكرين عندما أغلقت الباب يف 
وجهها وأنت بسـن املراهقة؟ عىل األرجح 

أنهـا بقيت عـىل الجانب اآلخر مـن الباب 
قليالً.

3. أمسـكت بيدك وأرشـدتك يف كل خطوة 
عـىل الطريـق، وخصوصـاً عنـد ضياعك: 
سـواء بإجبـارك عـىل تغيـري روتينـك أو 
بإرسال ما يلهمك عىل الهاتف أو اإلنرتنت، 

فقد قامت بإرشادك.

4. وضعت سعادتك فوق سعادتها: ساعدتك 
عىل حل مشـاكلك، حتى عندما كان يعني 
ذلك تفويـت برنامجها التلفزيوني املفضل 

أو ليلة تقضيها مع الصديقات.
5. داومـت عـىل دعمك حتـى عندما غادر 
كثريون حياتك: األصدقاء يأتون ويذهبون، 
ولكـن ال يشء يمنـع األم مـن جعـل حياة 

ابنتها أكثر إرشاقاً.
6. لطاملـا كانت صادقـة: انتبهت إىل أمور 
سلبية فشل العديد يف االنتباه لها وأكثر من 

مرة أصاب كالمها.
7. تقلـق عـىل مصلحتـك عندمـا يحيـدك 
اآلخرون عـن طريق الصـواب: ال يهم األم 
ما هو رائج وشـعبي، بـل ما يهمها أفضل 

طريقة لحمايتك.
8. لن تقوم بإلغاء خطط وتركك تنتظرين: 
فوجودها معك هو دائماً الخيار األول لها.

9. سـوف تـرصخ يف وجهك قبـل الحديث 
وراء ظهـرك: كلماتهـا قـد تبدو قاسـية، 
ولكنها عىل األقل تقول الحقيقة كما هي، 
وعىل عكس العديد مـن ”األصدقاء“ الذين 
أفشوا أرسارك، ونرشوا شائعات أو أكاذيب 

عنك.
10. عالقتكمـا تتجاوز الشـجار الحقود: 
أنتما ال تتنافسـان حـول أي يشء، وحتى 
أشـد شـجار يحل بينكما، ففي النهاية ال 

يمكنك إنهاء عالقتك أو طالق أمك.
11. سـوف تكره من تكرهينهم: ال يمكننا 
أن ننكـر أن هنـاك لحظات تتـرصف فيها 
األم كمراهـق ينتقم، ولكن والدتك ليسـت 
فقط أكـرب داعم لك، ولكن أيضاً حارسـك 

الشخيص.
12. الدم ال يصبح ماء: قد ال يكون حبك 
األول تـوأم روحـك، وأفضـل صديقة لك 
لألبد، وستبقى أفضل صديقة لك حتى ال 
يعود الوضع مالئماً لها، ولكن األم بغض 
النظر عـن مدى تطـرف خالفاتكما، إال 
أنهـا تمتلـك هبـة التسـامح، وأمك هي 
الوحيدة التي تعرفك أفضل من نفسـك، 
وتريد مصلحتك الكاملة من قلبها طوال 

الوقت.

10واحة
Ÿ€@Ú‘Ìáñ@›õœc@Ÿflc@Êc@ojrÌ@�bjjé@12

b:NNN›õœa@›j‘nèfl@ÏÆ

alzawraanews@yahoo.com

pbÓ◊Ï‹é

@pa7qdn€a@Û‹«@k‹Ãn€a@ÚÓ–Ó◊
Ÿ‹–†@⁄Ï‹é@Û‹«@ÚÓuäb©a@ÚÓj‹è€a

Òáiç€a@ÚÿÓ◊
Ñj�æa

عندمـا يعـود طفلـك مـن املدرسـة 
أو النـادي وتفاجئـني بأنـه يتحدث 
بجرأة أو يجرّب ألفاظاً غري مسموح 
بهـا أو يتـرصف بطريقـة عدوانية، 
فأول مـا يفكر فيه عقلك هو كيفية 
حماية طفلك من التأثريات السـلبية 
الخارجية التي تفسـد ما تسعني إىل 

تعليمه من آداب وأخالقيات.
قـد تفكريـن يف تغيري فصـل طفلك، 
أو حافلته املدرسـية، أو تمنعينه من 
االختـالط ببعـض زمالئـه، أو حتى 
التوقف عن بعض األنشطة ظّناً منِك 

أنِك تحمينه.
بنـاء حـدود حـول طفلـك لحمايته 
إجـراء يعمـل جزئيـاً، إذ ال يمكنـِك 
منع جميع املؤثـرات الخارجية التي 
يحتك بها طفلـك يومياً، ولكن هناك 
طرق للتعامل مع تلك التأثريات حتى 
تبطـيل مفعولهـا عىل طفلـك مهما 
تعـرّض لهـا، وهـذه الطـرق تندرج 
التذكري  تحت محوريـن أساسـيني، 

والتحفيز. 
أوالً التذكري:

بالصفـات  طفلـك  تذكـري  يسـاعد 
واملبـادئ التي غرسـتها فيه، عىل أن 
يكون أكثر وعيـاً وتحّفظاً يف كلماته 
وراء  االنجـراف  وعـدم  وأفعالـه، 
ترصفات اآلخرين وسلوكياتهم التي 

ال تشبه ما نشأ عليه.
احـريص عىل تذكري طفلـك بصفاته 
الشـخصية ومبادئه عرب اسـتخدام 
عـىل  وكّرريهـا  لطيفـة،  جمـل 

مسامعه:
- ”هذا السـلوك ال يشبهك، أنت أكثر 

لطفاً“.
- ”نحـن ال نلعـب بالطعام، شـكراً 

لك“.
باً به  - ”قـد يكون هذا السـلوك مرحَّ
يف منـزل صديقك، ولكنه ال يناسـب 

منزلنا“.
- ”كيف سـيكون شعورك إذا عاملك 
أحدهـم بهـذه الطريقـة أو قـال لك 

ذلك؟“.
ثانياً التحفيز:

حّفـزي طفلك بالكلمات التي تمّكنه 
من أن يكون عىل طبيعته، وال تدفعه 
نحو محاكاة أو تقليد شـخص آخر، 
واحـريص عـىل أن تكـون كلماتـك 

لطفلك إيجابية.
التحفيـز يعمـل يف جميـع سـنوات 
العمـر بمـا يف ذلك مرحلـة املراهقة 
التـي قد تظنني أن طفلك ال يسـتمع 
فيهـا لـِك، ولكـن تأكـدي مـن أنـه 
يسـتمع جيـداً، وأن كلماتك املحفزة 

تؤدي وظيفتها جيداً.
وفيما ييل بعض األمثلة عىل املحفزات 

التي يمكنِك أن تقوليها لطفلك:
- ”عليك أن تقرر كيف تريد الترصف، 
وأي نوع من األشخاص ترغب يف أن 
تكون عليـه، وأعتقد أنـك (صادق/ 

جدير بالثقة/ طيب/ إلخ..)“.
- ”اسـتمع لصوت الصغـري داخلك، 
االتجـاه  يف  دفعـة  يعطيـك  سـوف 

الصحيح، أنا أثق بك“.
- كذلـك يتضّمن التحفيـز، التحذير 
الخفـي من السـلوك الخاطئ، مثل: 
”رأيـت السـلوك الـذي ارتكبتـه، إذا 
تكـرر مرة أخـرى فسـوف تتعرّض 
لهـذه النتيجـة“، ثـم احـريص عىل 
متابعة سـلوك طفلك حتى تتمكني 
مـن تعديـل مسـاره يف حـال تكرار 

الخطأ. 

مع تغـري درجة الحـرارة يوميا، 
وحدوث تحوالت يف حالة الطقس 
ما بـني الدافـئ والبـارد تصيبنا 
العديد من األمراض، ولكن هناك 
بعض العنارص التي تسـاعد عىل 

حمايتنا يف الشتاء.
وكشـف تقريـر عـن أن هناك 5 
فيتامينـات مهمـة جدا للجسـم 
مـن  وتقيـه  الشـتاء،  فصـل  يف 
األمراض منها فيتامني يس، الذى 
يرفع املناعة ألنه مضاد لألكسدة 
ويقـي مـن االلتهابـات كالـربد 
والسـعال والحمـى التـي يصاب 
بهـا الكثـريون يف بدايـة فصـل 
الشتاء، ومن املمكن إمداد الجسم 
بفيتامني يس عن طريق الفاكهة 
والليمـون  كالربتقـال  املتاحـة 
والليمون الحلو أو بعض أقراص 

فيتامني يس املتاحة يف األسواق.
ووفقـاً للتقرير فإنـه عىل الرغم 
مـن أن فيتامـني د متـاح عـىل 
مدار السـنة، فمن املهم التعرض 
فيتامـني  الكتسـاب  للشـمس 
تتأثـر يف فصـل  العظـام  د، ألن 

الشـتاء والكثري من األشـخاص 
املفاصـل،  آالم  مـن  يعانـون 
وفيتامني د يسـاعد األشـخاص 
الذيـن يعانـون مـن مشـاكل يف 
العظـام بفصل الشـتاء، كما أنه 
يجب عىل األشـخاص تحت سـن 
الـ70 التعرض ألشـعة الشـمس 
يف الصبـاح ملـدة 30 دقيقة، ألنها 

أفضل مصدر لفيتامني د.
أمـا فيتامـني e فهـذا الفيتامني 
يساعد عىل بناء الجلد، وهو بالغ 
األهميـة لجسـم اإلنسـان ومـن 
املمكن الحصول عليه من اللحوم 

واألسماك والسـبانخ والقرنبيط 
واملكرسات والتمر هندي الذي يعد 

مصدرا ممتازا لهذا الفيتامني.
 B فيتامـني  مجموعـة  وهنـاك 
املجموعـة  وهـذه   COMPLEX
الكاملة من الفيتامينات بدءا من 
ب1 إىل ب12 مهمـة للغاية خالل 
فصل الشـتاء وب6 الذي يساعد 
عىل الحصول عـىل برشة ناعمة، 
كما أنه يساعد عىل عالج التهابات 
وتشقق الشفاه، وهو موجودة يف 
الفلفل األخرض والبيض والسمك 

أو بعض األقراص.

تعّد الوحدة من املؤثرات السلبية 
عـىل صحة الدماغ، حيث يشـبه 
تأثـري اإلجهاد املزمـن، فكالهما 
مـن  سـلبية  اسـتجابة  يحفـز 
الغدد  املناعـي ونظـام  الجهـاز 
هـذه  تؤثـر  بحيـث  الصمـاء، 
األجهزة واألعضـاء املرتبطة بها 
املصابـني يصبحـون  أن  يعنـي 
أكثر عرضـة لإلصابة باألمراض 

املختلفة.
وفًقـا لبعـض الدراسـات، أكثر 
األمراض التـي تنتج عن الوحدة 
شـيوًعا هي ارتفاع ضغط الدم، 
املتكـررة،  العـدوى  السـكري، 

القلق واالكتئاب.
و تصبـح التأثـريات لـدى كبار 
أكثر  السـن، مبـارشة وسـلبية 
الصالبـة  انخفـاض  بسـبب 
البدنيـة، أي قـدرة الجسـم عىل 
تحمـل والتكيـف مـع الظروف 

أن  إىل  يشـار  حيـث  العصيبـة، 
آليات إصالح الخاليا تضعف مع 

التقدم يف السن.
و أكثر ما يثري القلق بشـأن هذا 
املوضوع هو أن مشكلة الوحدة 
بني كبار السن آخذة يف االنتشار 
بشـكل كبـري، و يعني ذلـك أنها 
ستصبح مشـكلة صحية عاملية 

يف خالل بضع سنوات.
بالنسـبة للخـرباء يف املجال، حل 
مشكلة الوحدة يمكن أن يؤدي إىل 
العديد من الفوائد الصحية لكبار 
السـن، ويعتقد علماء النفس أن 
امتالك حيـاة اجتماعية مرضية 
يعـد العامـل الرئيـس لضمـان 

جودة حياة عالية. 
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يحتوى العـدس األصفر عـىل كمية عالية 
مـن الفيتامينـات والربوتينـات والعنارص 
الغذائيـة، التـي تعمـل عىل تعزيـز صحة 
الجسـم وحمايته من األمـراض واألوبئة، 
كما أنه يقوي العضالت واملفاصل ويحميها 

من الهشاشة والضعف.
و فوائد العدس األصفر هي:

1 - يحتـوي العـدس األصفـر عـىل كمية 
عاليـة مـن الفيتامينـات التـي تعمل عىل 
تقويـة عضالت القلب وحمايته من تصلب 
الرشايني واملشاكل التي يعرض لها القلب.

2 - يسـاعد تنـاول العـدس عىل الشـعور 
بالشبع، وبالتايل يساعد عىل انقاص الوزن 
وعـدم التعـرض لرتاكم الدهون والسـمنة 

املفرطة.
3 - يحتـوي العدس األصفر عىل العديد من 
الفيتامينات والعنارص الغذائية، التي تعمل 
عىل تعزيز صحـة الجهاز املناعي والوقاية 

من اإلصابة بالفريوسات والعدوى.

الغنيـة  األكالت  مـن  العـدس  يعـّد   -  4
باأللياف، والتي تسـاعد عـىل تعزيز صحة 
الجهـاز الهضمي، وحمايته من التقرحات 

واالضطرابات الهضمية.

5 - يحتـوي العـدس األصفـر عـىل كمية 
كبرية من الخصائص، التي تعمل عىل الحد 
من خطـر اإلصابة باألمـراض الرسطانية 
املختلفـة ومنها رسطان (القولون، املعدة، 

الربوسـتاتا، الـدم)، وغريهـا مـن األنواع 
الرسطانية األخرى.

6 - العـدس األصفـر مـن األطعمـة التـي 
ينصـح بتناولها دائمـا للوقاية من مرض 
السـكر، كما ينصح مرض السـكر بتناول 
العـدس األصفـر لتعزيـز الصحـة وضبط 

مستوى السكر يف الدم.
7 - يحتوي العدس األصفر عىل الكالسيوم 
والحديد والزنك وغريها مـن الفيتامينات، 
لذلك ينصح املـرأة الحامل بتناولها لتقوية 

الصحة ونمو الجنني بشكل صحي.
8 - ينصح بإعطاء األطفال العدس األصفر 
لتقويـة العضالت واملفاصل ومسـاعدتهم 

عىل النمو بشكل صحي.
9 - يحتـوي العدس األصفر عىل العديد من 
الفيتامينات والعنارص الغذائية، التي تعمل 
عىل تقوية املفاصـل والعضالت والحد من 
خطر اإلصابة بهشاشـة العظـام والتهاب 

املفاصل. 

تحدثت خبرية تغذية عن إمكانية 
تأثـري حجم ولـون البيـض عىل 
مـدى جودتـه باإلضافـة لبعض 

األخطاء الشائعة حول البيض.
برونتسـيفا،  تامـارا  تحدثـت 
املختصـة بالتغذيـة واملعالجة يف 
مركز البحوث الفيدرالية للتغذية 
كيـف  الحيويـة،  والتكنولوجيـا 
يؤثر حجم أو لون صفار وقرشة 

بيضة الدجاج عىل جودتها.
أن  إىل  برونتسـيفا  وأشـارت 
للفيتامينـات  مخـزن  البيـض 
والعنـارص الدقيقة، فهو يحتوي 
عـىل فيتامينات مـن املجموعات 
ود،   9 ب  وفيتامينـات  هــ،  أ، 
والبوتاسـيوم،  والكالسـيوم، 
والفوسـفور، والحديـد، والزنك، 
والسـيلينيوم، وكذلـك الكولـني، 
الذي يعمل عىل تطبيع مستويات 

الكوليسرتول.
الحظـت  نفسـه،  الوقـت  ويف 
برونتسيفا أن العديد من األفكار 
الشـائعة حـول جـودة وفوائـد 
البيض ال تتوافق مع الواقع. عىل 
سبيل املثال ، هناك اعتقاد شائع 
بأن صفار الربتقـال أكثر فائدة، 
لكن هذا اعتقاد خاطئ ، ألن لون 

هذا الجـزء من البويضـة يعتمد 
عـىل تركيبـة العلـف. ”مكوناته 
األساسـية هـي القمـح والـذرة 
، وإىل جانـب ذلـك ، يتـم تغذيـة 
الطيـور بإضافـات تسـاعد عىل 
أرسع:  بشـكل  األعـالف  هضـم 
كاروتني يف الذرة والربسيم. نظرًا 
لوجود املزيد مـن الكاروتينات يف 
العلف أو يف اإلضافات، ليكتسـب 
صفار البيض لـون أكثر إرشاقا. 

تحدث عن حقيقة أن صفارا أكثر 
إرشاقا سيكون ذا جودة أفضل أو 

أكثر صحة ، ال يمكننا ذلك ”.
مضيفة، األمر نفسه ينطبق عىل 
لـون القـرشة، اللـون الخارجي 
للبيضـة ال يؤثـر بأي شـكل من 
املنتـج.  جـودة  عـىل  األشـكال 
الكيميائـي  الرتكيـب  ويعتمـد 
للبيـض مـرة أخرى عـىل العلف. 
كالسـيكيا  بيضـا  أخذنـا  ”إذا 

 ، C2 أو C0 قياسـيا من الفئتـني
فال يمكننا هنا أن نقول إن بعض 
البيض أكثر فائدة، ألنه من حيث 
الرتكيـب الكيميائي هـم جميعا 
متماثلون تقريبا. كل يشء يعتمد 
بشـكل مبارش عىل العلف املقدم 

للدجاج.
قالـت  البيـض  تقسـيم  وحـول 
البيـض  يتـم تصنيـف  الخبـرية، 
والجودة:“ينقسم  الحجم  حسـب 

البيـض إىل خمـس فئات حسـب 
وزنها: أعىل درجـة (75 جراًما أو 
أكثـر) ، مختـارة (مـن 65 إىل 74 
جراًمـا) ، الفئـة األوىل (من 55 إىل 
64) ، الفئة الثانية (من 45 جراًما 
إىل 54) والفئـة الثالثـة (مـن 35 
إىل 44). اعتمـاًدا عـىل خصائـص 
الجـودة ، يتم تقسـيمها إىل بيض 
غذائي وبيض مائـدة. يتم تخزين 
بيـض الدايت ملـدة ال تزيـد عن 7 
أيـام، وبيض املائـدة، اعتماًدا عىل 
درجـة الحـرارة: إذا كان مـن من 
صفر إىل 20 درجة ، ثم ال يزيد عن 
25 يوًما ، وإذا كان من سالب 2 إىل 

صفر ، فال يزيد عن 90 يوًما ”.
ووفقـا لها، يوىص بغسـل بيض 
الطهـي مبارشة،  الدجـاج قبـل 
حيـث تقل مـدة صالحيـة املنتج 
بسبب التعرض للماء. يتم اعتماد 
البيض الذي يباع يف املتاجر، وهذا 
يسـتثني محتوى املـواد الضارة 
فيهـا. ويف الوقـت نفسـه، مـن 
األفضل عدم اسـتهالك منتجات 
الرشكات املصنعـة غري املعروفة 
شـكل  يف  الخاصـة  املـزارع  أو 
خام، ولكـن إخضاعها للمعالجة 

الحرارية.
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أنـا متزوجة منذ عـام ونصف، ويل طفل يبلغ 
مـن العمـر 10 أشـهر. أعانـي من مشـكلة 
عدم التفاهم مـع زوجي. فزوجي رجل عنيد 
وعصبي إىل أقىص الحدود، لدرجة أنه ال يتقبل 
الرأي اآلخر كيفما كان، فهو يظن أنه الوحيد 
الـذي يفهم يف كل يشء، وأنه أحسـن من كل 
البرش، فهو يعاملني بقسـوة شديدة وبتعاٍل 
وتكـرب، وال يعـرتف بأفـكاري أو بآرائي، وال 
يتوانـى عـن إهانتـي بـكل الطـرق، ويف كل 
املناسبات. فعنفه وصل به حد رضبي وسبي 
مـراًرا وتكـراًرا. حياتنـا أصبحـت جحيًما ال 
ُيطاق، فأنا أقيض شهرًا يف بيته وشهرًا يف بيت 
أهـيل من كثـرة اضطهـاده يل. طلبت الطالق 
مـراًرا، وكنـت أتنـازل عنـه يف كل مـرة كان 
يتدخـل فيها يف آخر لحظة، لينهيني عنه؛ إما 
بالتهديـد أو بالرتغيـب. وحالًيا هو من طلب 
الطـالق (مع العلم أن هذا الـزواج هو الثالث 
لزوجـي) وأنا أصبحت غـري متأكدة من قرار 
االسـتمرار معه أو االفرتاق عنه، خاصة عند 
التفكري بابني، رغم أنني أعلم علم اليقني أننا 

لن نتفاهم أبًدا. 
الحل والنصائح:

1 - أن أخطـر ترصف يقوم بـه أحد الزوجني 
هـو أن يطلب الطـالق أو يهدد بـه يف حاالت 
الغضـب. هـذا التـرصف يفقـد الرهبـة من 
الطالق، ويجعل الجو بني الزوجني مشـحوًنا 
بالنفور وأحياًنا الرغبـة باالنتقام، حتى ولو 

بترصفات صبيانية.
2 - أعتقـد أن طلبـك للطـالق خـالل سـنة 
ونصـف، وضيقك مـن ترصفات شـخصيته 
ومعاملته لِك هي من أهم األسباب التي زادت 
من حـدة التوتر بينكما، وأوصلتك إىل الطريق 

املسدود.
3 - برصاحة اسـتوقفتني عبارتك (أعلم علم 
اليقني أننا لن نتفاهم أبًدا) فهل أنِت واثقة من 
ذلك؟ وملاذا هذه الثقة؟ هل راجعِت ترصفات 
زوجـك وترصفاتـِك، ومعاملتكمـا لبعضكما 

البعض.. فكري أرجوِك يف هذه املفاتيح.
4 - أنـِت زوجة جديدة أيًضا، وال أعرف عمرك 
وتجربتـك يف الحيـاة، ولكـن يبـدو يل أنـك ال 
تفرقني بني املشـاكل الصغـرية العابرة وبني 
األساسـيات التي تبنى عليهـا رؤية الزوجني 
املشـرتكة. أيًضا أتمنى أن تفصيل بينها حني 

تفكريـن بهدوء؛ فهذا يسـاعد عىل اكتشـاف 
مفاتيـح مهمـة يف شـخصية زوجك تسـّهل 

نسبًيا من التعامل معه.
5 - أتمنـى منِك أيًضا أن تفكـري بأن زوجك 
عـاش تجـارب مريرة سـاهمت يف توتر حدة 
طبعه، وربما كنِت الزوجة التي تسـتطيع أن 
تلعب دوًرا حاسـًما يف حياتـه، وتنقذه. ولكن 
أصارحك أيًضا أن ترصفك يف الذهاب إىل أهلك 
أكثر من مرة خالل سـنة ونصف، وإرشاكهم 

يف تفاصيل مشاكلك؛ زاد من تعنت زوجك.
6 - نصيحتـي أن تفكـري ملًيـا، وتحـددي 
بينـك وبـني نفسـك إيجابيـات زوجـك مـن 
جهـة، وسـلبياته من جهة أخـرى، وتحددي 
األمـور التـي تتفقني معـه عليهـا؛ وأهمها: 
(االحرتام، االتفاق عىل طرق املعاملة، النظرة 
إىل املسـتقبل، الطمـوح يف تحسـني الوضع) 
وكذلـك فرز األمور التي تختلفان عليها، فهل 
هي أساسية أم هي ردود فعل نتيجة الغضب 
من خالف يكون أحياًنا عابرًا، بل سخيًفا وال 

يستحق العناد؟
7 - أيًضـا، ثقـي يف أن الزوجة هـي األقدر يف 
التعامـل مـع األمـور الصغـرية، فكثـري من 
األزواج يغرقـون بشـرب مـاء، كمـا يقـال، 
ويحتاجون موقًفا من الزوجة يشـبه أحياًنا 
موقـف األم. فهل أنِت قـادرة عىل هذا؟ وقبل 
قرار الطالق؛ فكري كيف ستكون حياتك مع 

طفل من دون أب. أتمنى لِك التوفيق. 

 قـد تتسـاءل املـرأة ما هو 
الحّب الذي قد يسـيطر عىل 
قلبها. ال تستطيع أن تعرف 
ذلك فهي قد تحّب الشخص 
املغامر والذي يعشق الحياة 
وغريهـا تحّب الرومانسـية 
األحـوال  مطلـق  يف  أكثـر، 
تعـرف  أن  للمـرأة  يحـّق 
كيـف سـيكون حبيبهـا يف 

الحقيقة.
1. كيف تقضني وقتك بعيداً 

عن العمل؟
 تمارسني رياضتك املفّضلة

 تركبني الدّراجة
 تلتقني بالصديقات

 تكتشفني أماكن جديدة
 تتسوّقني

 تقرئني كتاباً جديداً
2. أّي األفـالم لليوناردو دي 
كابريو قد تشـاهدين مراراً 

وتكراراً؟
 روميو وجولييت

 ذي بيتش
 توتال اكليبس

 تايتانيك
 ذي غريت غاتسبي

 باسكتبالز دياريز
3. كيف تصفني أسـلوبك يف 

الحياة؟
 كالسيكي

 
وفق املوسم

 ريايض
 عادّي

 انيق ورومانيس
 غريب بعض اليشء

4. كيف يصفك أصدقاؤك؟
 مبدعة

 خجولة ولكن لطيفة
 رومانسية

 خائفة
 منافسة
 متمّيزة

5. كيف ترين نفسك؟
 مغامرة

 شخصية غري منفتحة
 فضولية

 موسيقية
 اجتماعية

 رياضية
6. إذا كنـت عـىل الشـاطئ 
فما هي الهواية التي تحّبني 
ممارستها أكثر من غريها؟

 االستلقاء وقراءة كتاب
 التمّدد تحت أشّعة الشمس

 االحتفال مع الصديقات
 مشاهدة الناس

 اللعب
 القيام بنشاطات رياضية

7.  ألّي األلعاب قد تنتظرين 
دورك؟

 تسلّق الجبال
 السري

  قيادة السيارة

 التوّجه اىل مكان وحدك
 تجربة أمور ماضية
 الحفالت املوسيقية

8. مـا هو أول األمـور التي 
تالحظينها يف شاب ما؟

 عيناه
 كم أّنه ضعيف

يتعلّـق  مـا  يف  حّسـه   
باملغامرة

 حّس الفكاهة لديه
 شخصيته املضحكة

 إبداعه
أّي  ميـالدك،  عيـد  إّنـه   .9

الهدايا تفّضلني؟
 الكتب

لفريقـك  لحفـل  تذاكـر   
املفّضل

 درس يف الغوص
 كامريا جديدة

 تجهيزات رياضية
 مجوهرات

10. أين تعيشـني إذا قّررت 
الخروج من موطنك؟

 يف مكان ريفّي
 يف امسرتدام

 أينمـا كان مـع الكثـري من 
الناس

 يف نيويورك
يف سانتا مونيكا

 يف باريس

كلّهـا  إجاباتـك  كانـت  إذا 
الخانـة  يف  بمعظمهـا  أو 
األوىل إذاً أنـت تحّبني الحياة 
االجتماعية لذا فإّن حلمك يف 
ما يتعلّق بالحّب هو شخٌص 

مفعم بالحياة والحركة.
إذا كانـت إجاباتـك كلّها أو 
بمعظمهـا تقـع يف الخانـة 
تحلمـني  أنـت  إذاً  الثانيـة 
يحـّب  الـذي  بالشـاب 

املغامرات فقط.
إذا كانـت إجاباتـك كلّها أو 
بمعظمهـا تقـع يف الخانـة 
الثالثة إذاً أنت تحّبني الشاب 

الريايض.
إذا كانـت إجاباتـك كلّها أو 
بمعظمهـا تقـع يف الخانـة 
تفّضلـني  أنـت  إذاً  الرابعـة 
الشـاب الذي يهـوى الحياة 
الربّية وعدم البقاء يف مكان 

واحد.
إذا كانـت إجاباتـك كلّها أو 
بمعظمهـا تقـع يف الخانـة 
أنت تعشقني  إذاً  الخامسـة 

الشاب املتعلّم.
إذا كانـت إجاباتـك كلّها أو 
بمعظمهـا تقـع يف الخانـة 
األخـرية إذاً أنـت تعشـقني 
الشـاب الذي يحـّب املوضة 

وكّل ما يتعلّق بها.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية، 
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف 

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

غزل عراقي

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@ÂflF

A%b»€a@¿@Êbè„g@·Ëœc@È„c@ÂƒÌ@ÔuÎå

_k®a@¿@Ô‘Ó‘®a@Ÿ‡‹y@bfl

@›rfl@¿@táy
‚ÏÓ€a@aâÁ

- 1986فـرار الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس 
وعائلته بعد إرضابات شھدتھا الفلبني ضد حكمه، 

وتويل زعيمة املعارضة كورازون أكينو
الرئاسة بدعم من الجيش.

تمـرد جنود األمن املركزي بمـرص وحظر التجول 
يف القاھـرة والجيـزة، ومدرعـات الجيـش تمـأل 

الشوارع.
- 1991مجموعـة مـن صواريـخ سـكود تصيب 
ثكنـات للجيـش األمريكـي يف مدينـة الظھـران 
يف اململكـة العربيـة السـعودية وتقتـل 29 جندياً 

أمريكياً
وتصيب 99 آخرين.

اإلعالن عن تفكيك حلف وارسو.
1992 - مرصع أكثر من 700 مدني أذربيجاني يف 

مجزرة عىل يد القوات األرمينية يف إقليم قرة باغ.
1994 - مجـزرة يف الحـرم اإلبراھيمـي يف مدينـة 
الخليل نفذھا املستوطن اليھودي من أصل أمريكي 

باروخ جولدشتاين، حيث قام بإطالق النار
عىل املصلني أثناء أدائھم صالة الفجر يوم جمعة يف 

شـھر رمضان، وقتل يف املجزرة 29 مصليا وجرح 
150 آخرين قبل أن ينقض عليه

مصلون آخرون ويقتلوه.
2009 - تحطـم طائـرة الخطـوط الرتكيـة رحلة 
1951 وعىل متنھا 135 شخصا وذلك أثناء محاولة 

الھبوط بمطار سخيبول يف أمسرتدام مما
أدى إىل مقتل 9 ركاب وإصابة 55 آخرين.

- 2010اغتيال مدير عام األمن الوطني يف الجزائر 
عيل تونيس عىل يد مساعده ولطاش شعيب.

تنصيب فيكتور يانكوفيتش رئيسا ألوكرانيا خلفا 
لفيكتور يوشتشينكو.

2012 - عبـد ربـه منصـور ھـادي يـؤدي اليمني 
الدسـتورية أمـام مجلـس النواب اليمني رئيسـا 
للجمھورية خلفا لعيل عبد الله صالح وذلك لفرتة

انتقالية وفقـا للمبادرة الخليجيـة لحل األزمة يف 
اليمن، وكانـت اللجنة العليا لالنتخابات قد أعلنت 

عن فوزه بنسبة 8.99 %من إجمايل املصوتني.
2017 - افتتاح قناة القرين الكويتية، وھي ضمن 

قنوات تلفزيون الكويت التابعة لوزارة األعالم.

أفقي
1اخرض يف األرض وأسود يف السوق وأحمر يف 

البيت o لك ويستعمله اآلخرون دون إذنك
2رمـز نصف القطـر يف الهندسـة o فاكهة 

صغرية o تقال للحمار
3مسلسل سوري قدمه يارس العظمة o غري 

ناعم
يف  مشـهورة  شـهية  أكلـة   o 4متشـابهة 

السعودية.
5عاصمة اوروبية o ناتج قسـمة املسـافة 

املقطوعة عىل الزمن املستغرق يف قطعها.
6مسار للماء يف األرض.

7موعد تذكر شخص عزيز تويف o زهر يذكر 
يف تحية الصباح واملساء.

8جواب o يوضع عىل ظهر الحصان o يجمد 
بالحرارة.

9أرسد o ال ينترص إال بالقوة o اآلن
10تجـده يف البحر والنهـر والبحرية واملطر 

ولكنك ال تجده يف الشالل.

رأيس
1حرف ناصب o البتول

2الحكيم الذي اشتهر بوصاياه البنه 
o غري صفاء يف املاء أو النفس.

 o 3جهاز لكشـف األجسام عن بعد
نصف وحدة.

4سجني
5فاقد ألحد أبويه أو كليهما o تغلب 

وانتصار.
6الدكتـور مسـاعد رشلـوك هوملز 
o شـخصية خياليـة تنسـب إليها 

الحكمة والطرافة
7نصف بيات o سكب o نقص

مـن  مقطوعـة  صغـرية  8عينـة 
الجسم.

9فيهـا حشـوة o نـوع مـن أنواع 
الجبن.

10خازن لألموال والكنوز o يخرتق 
الزجاج وال يكرسه.

مرخـــــــوص براحتـك  روح  غـريي  دور 
وســــتنكه روح  اليعجبـك  انتـه  شـوف 
موجــــوديـن هـــواي  بمسـتواك  تلكـه 
مـــاتلـــكـه اتحـــــداك  بطيبتـي  بـس 
وشـوك رقـه  كلـه  انطيتـك  شـاعر  كلـب 
تســــحكه بالــــك  كلتـــلـك  وحذرتـك 
عـزاز الدفنلـه  مثـل  عشـك  الدافـن  تـرى 
بحــلـك ينشـز  كـــــون  الضحـك  حتـى 

أبـــــــراج

مهنياً: االنـزواء الكيل ال يبرش باألفضل بل يطلب 
إليك التأني واالنتبـاه إىل معنوياتك وتخفيف النمط 
الـذي تتبعـه. عاطفياً: تعيش أوقاتاً سـعيدة إىل جانب 
الرشيك، وقد تسـاعده عىل حل مسـألة تتعلّق به أو بأحد 
أقربائـه. صحياً: حـذار اإلرهـاق! إنه أحـد املخاطر التي 

تصيب الصحة وتؤثر سلباً فيها.

مهنياً: يسّهل هذا اليوم أمامك االتصاالت ويدعوك 
إىل التـرصف بهـدوء وتحفظ، وال سـيما أنك تبدو 
متحّمسـاً جـّداً وقـد تـّرسع الخطـى باتجـاه بلورة 
مـرشوع شـخيص.عاطفياً: يقـوى الوهـج العاطفـي 
ويتحـّول االهتمام إىل بعـض األوالد والقضايـا العائلية، واىل 
مسائل الحمل والوالدة والتفكري يف املستقبل. صحياً: عليك أن 

تكون متزناً ومعتدالً يف طعامك والتقيد باإلرشادات الطبية.

مهنياً: تتلقى اتصاالت لدعمك والوقوف إىل جانبك، 
فحاول االسـتفادة مـن ذلك قدر املسـتطاع لفتح 
صفحة جديدة يف عملك. عاطفياً: تعيش لحظات حب 
عاصفـة ويصارحك الحبيب بأرساره، أنـت محبوب جّداً 
فاستغّل الظرف لتقوية العالقة. صحياً: ال تتعجب من أوجاع 
الـرأس واملعدة التي تنتابك باسـتمرار فهـي نتيجة طبيعية 

للجو الضاغظ الذي تفرضه عىل نفسك.

مهنيـاً: يحثك هـذا اليوم عىل مضاعفـة الحذر، يف 
مفّكرتـك بنود عديدة ونشـاطات متنوعـة، تتطلب 

منك القيام بمجهود إضايف لتنفيذها
عاطفيـاً: يشـري هذا اليـوم إىل عالقـة عاطفيـة لها دخل 
بأوضاع غري مستقرة نوعاً مع الرشيك وتولد نفوراً وانزعاجاً 
بينكما.صحياً: تتمّتع بحيوية كبرية وبروح حماسية شديدة 

وبنفسية مرتاحة من الضغوط

مهنياً: يشـري هـذا اليوم إىل خضـات عامة ولكنه 
إيجابي بالنسبة إليك، لكن يف العمل ثمة من يحاول 

التشويش عىل مقرتحاتك للحط من عزيمتك
عاطفيـاً: لن يخّف الوهج العاطفي هذا اليوم ولن تكون 
محرجاً أمام عالقة ناشئة، ويف املقابل تتلقى خرباً يحمل إليك 
تباشـري لم تكـن تتوقعها.صحياً: تمالـك أعصابك اليوم قدر 

اإلمكان، وانسحب من أي مكان تشعر فيه بضيق النفس

مهنيـاً: يحـرك هذا اليـوم أموراً يف املجـال املهني 
لحسـن الحـظ أن أربـاب العمل يسـاندونك يف كل 

خططك ومشاريعك.
عاطفياً: تدخل مرحلة حاسـمة عـىل الصعيد العاطفي، 
تحّقـق خاللها بعـض الرغبات التي كنت تتمنـى لو تتحقق 
يومـاً ما.صحيـاً: بعـض املصاعب غـري الخطـرة، واحتمال 

االصابة بانتفاخ الرئتني.

مهنيـاً: ما يطـرأ اليوم قد يؤثـر سـلباً يف معنوياتك، 
لكنه ال يتسبب بأحداث تذكر، وتبادر إىل إيجاد الحلول 
املناسبة لبعض املشاكل العابرة.عاطفياً: تعاني انكماشاً 
وتراجعاً ويخف وهجك قليالً، إال أنك تتوصل إىل استقرار أكرب 
وتبحث عن عمق املشاعر ال عن املغامرات العابرة.صحياً: تسعى 
لتوضيح الكثري من األمور يف حياتك لذا أنت بحاجة إىل كل طاقتك 

النفسية والفكرية والعصبية والجسدية

مهنياً: يحذرك الجو العام من تراجع معنوي ومن 
صـدام مع املحيط، لكـن نّفذ أهدافـك وال ترتّدد يف 

التخّيل عن بعض املشاريع التي تنفعك.
عاطفيـاً: يرّطب هذا اليـوم األجواء العاطفيـة ويدفعها 
باتجـاه ايجابي، وتجد حالً ألغلبية األمور العالقة واملشـاكل 
الطارئة أو القديمة.صحياً: تكون يف افضل حاالتك اليوم بعد 

تعافيك من وعكة صحية مفاجئة ألزمتك الفراش.

مهنيـاً: قـرارات مصرييـة حازمـة، تجد نفسـك 
مضطـراً إىل اتخاذها يف ظروف صعبة، وهذا تكون 

له ارتدادات سلبية بعض اليشء.
عاطفيـاً: عالقـة قديمة قد تعـود إىل الواجهـة بعد فراغ 
ملحـوظ، لكـن يستحسـن توضيح الصـورة حتـى ال تندم 
مجدداً.صحياً: يجب التنّبه للعيون والقلب، ألن الفرتة مالئمة 

لاللتهابات التي قد تسبب مضاعفات.

مهنيـاً: يثـري هـذا اليـوم أمـراً ماضيـاً أو يجعلك 
تنتفـض عـىل وضع مهنـي مزعج، فتلفـت أنظار 

الزمالء فيبادرون إىل معرفة ما يزعجك ملساعدتك
عاطفيـاً: تبدو األجواء ممتازة وارتياح وطمأنينة وهدوء 
بعد العواصـف األخرية التي هدأت بفضـل حكمتك وتوصلك 
إىل حلول للمشاكل التي كنت تواجهها.صحياً: سواء أكنت يف 

عطلة أم يف العمل، ال تنس القيام بواجباتك الرياضية

مهنيـاً: يثـري هذا اليـوم بعض املواضيـع املتعلقة 
برسـوم أو بديون أو بعملية إرث، فتنهمك بها أمالً 

يف التوصل إىل ما يرضيك
عاطفيـاً: اسـأل عـن الحبيـب وال تهمل مشـاعره أكثر، 
وسـانده وقـف إىل جانبـه لحـل بعـض القضايـا العالقة أو 
الغامضة التي تالحكما.صحياً: عليك االسـتفادة من الطاقة 

الكبرية التي تتمتع بها الستعادة حماستك ونشاطك
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مهنياً: يولد هـذا اليوم جواً متوتراً حولك، ولو أنه 
يقيك من االنهيـار أو التوتر أو التصادم مع بعض 
الزمالء الحسودين من نجاحك.عاطفياً: تحتاج اعتباراً 
مـن اليوم إىل االهتمام بالرشيـك، وإىل املرونة يف التعاطي 

معه بعيداً عن االستفزاز، فهو ال يستحق منك إال الخري
صحياً: عليك تفادي الهواء البارد والحرارة املتقلبة ألن خطر 

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

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

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

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

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

ورشكة إنتاج كبرية.

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

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

ألكثر من ساعة متواصلة.

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

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

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

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

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

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

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

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

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

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

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

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

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

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

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

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

مرتبطون بها.

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

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

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

حدث يف مهرجان الجونة“.

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

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

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

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

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

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

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

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

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

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

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

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

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

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

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

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

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

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

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

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

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

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

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

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

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

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

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

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 
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القراءة الواعية املبنية عىل القدرة واإلنصاف ملجمل األحداث التي تدور عىل 
الساحة السياسية يف العراق، غري القراءة القائمة عىل االتهامات والشتائم 
واطالق االحكام جزافا ومن باب التأييد لهذا الطرف أو التنديد بالطرف اآلخر 

.
والطريق الذي تضع قدميك عليه بحذر تحسباً ألي طارئ قد يقلب املعادالت 
تنقل  أن  تستطيع  الذي  الواضح  املعّبد  الطريق  غري  بالحسابات،  ويفتك 
البال، وشّتان بني طريق شائك  خطواتك عليه بسهولة ويرس وأنت مرتاح 

وعر وطريق مستقيم واضح .
الوزراء،  رئيس  منصب  الكاظمي  السيد  فيها  تسلم  التي  الساعة  ومن 
واألحداث تتزاوج فيما بينها، وتسري عىل طريق مثقالً بالوعورة، زواج عىل 
الله ورسوله، وآخر عىل سنة املصالح واملنافع والثأر واالنتقام، ومع  سنة 
كثرة عقود الِقران، فقد تمخض املشهد السيايس عن خروج تيارات، بعضها 
اصطّفت إىل جانب رئيس الوزراء، وأخرى وقفت يف الجانب اآلخر املعارض 
له، وبدأت مواجهة سرتت نفسها مرّة بالترصيح وأخرى بالتلميح، رغم أّن 
العني البصرية ترصد بوضوح ما يدور عىل الساحة من تجاذبات بني األخوة 
األعداء من جهة، وبني األطراف السياسية من جهة أخرى، فأصدقاء األمس 
تحالفه  رسمه  الذي  السيناريو  من  خرج  قد  الكاظمي  السيد  أّن  اعتقدوا 
السابق، وذهب بعيداً إىل درجة التقاطع معه، والبعض اآلخر وجد يف خطواته 
عليها  التسرت  عاد  ما  التي  الفساد  بؤر  لكشف  ملّحة  رضورة  اإلصالحية 

مفيداً، والبّد من فعل جاد إلنقاذ البلد من وقوع كارثة لن ينجَو منها أحد .
إمكاناتها  جميع  وتوظيف  األمس،  بقّوة  تحصنت  تعارض،  التي  األطراف 
لعرقلة املسار الجديد، واألطراف التي تؤمن برضورة التغيري، جندت طاقاتها 
التل  عىل  وقفوا  الصداع،  لرؤوسهم  يريدون  ال  والذين  اإلصالحات،  لدعم 

متفرجني عىل ما يحدث .
اإلصالحات  ببعض  وقام  الوعر،  الطريق  ركب  قد  الكاظمي  السيد  أّن  ومع 
ما  أّن  يرى  البعض  أّن  إال  عليه،  والدولية  واإلقليمية  املحلية  الضغوط  رغم 
تّم انجازه، ال يتجاوز حالة الرتقيع لعملية سياسية أثبتت فشلها الذريع، 
وألحقت بالبالد الخراب والدمار، وان إنقاذ البلد البّد أن يمّر عرب منهج جديد، 

ال أثر فيه للمحاصصة والطائفية، والبّد من االعتماد عىل الهوية الوطنية .
ما يهمنا كشعب، وما نطمح إليه كمواطنني هو إنقاذ العراق من كل اشكال 
الفساد، وإرساء دولة املواطنة، ورسم خريطة سياسية بعيدة عن اشكال 
القادرة  انها  االحداث  أثبتت  التي  الوطنية  الهوية  املحاصصة، معتمدة عىل 

عىل دفع العراق نحو مرافئ االمن واالستقرار .
االيام القادمة ستضع الكثري من النقاط عىل الحروف التي ظلت عصية عىل 

الفهم .
اىل اللقاء .

توقف  أن  عمر،  مي  املرصية،  الفنانة  قررت 
وتحسم الجدل حول الجزء الثاني من مسلسل 

«لؤلؤ»، كاشفة موعد بدء تسجيله.
وقالت، مي عمر، يف ترصيحات لها: «نزوال عىل 
الثاني  املوسم  املشاهدين، سنبدأ تصوير  رغبة 
من لؤلؤ بعد رمضان إن شاء الله، حيث ستكون 
هناك أحداث شيقة يرس بها الجمهور الذي تابع 
سعادتها  عن  معربة  مكثف»،  بشكل  املسلسل 

بتعليقات وإشادة الجمهور باملسلسل».
وكانت رشكة سينرجي املنتجة ملسلسل «لؤلؤ» 
من  الثاني  للجزء  التحضري  يف  بدئها  أعلنت 
«صناع  ان  قالت  املنتجة  الرشكة  إن  إذ  العمل، 
العمل تعمدوا ترك نهاية الجزء األول مفتوحة، 
ستكون  العمل،  من  ثاٍن  جزء  وجود  بسبب 

أحداثه أكثر تشويقا».
كتب  الذي  مهران،  محمد  أكد  جانبه،  من 
ليس  أنه  له  ترصيحات  يف  املسلسل،  سيناريو 
«معنديش  وقال:  األخبار،  بهذه  علم  أي  لديه 
يشء  بأي  بلغني  ومحدش  املوضوع  عن  فكرة 
ومنذ بداية الكتابة يف سيناريو املسلسل مكنش 

يف أي اتفاق عىل وجود جزء ثاني للعمل».
«لؤلؤ»  شخصية  أن  مهران  محمد  وأوضح 

وأحداث  جديدة  بدراما  ثانيا  جزءا  تتحمل 
عمر  مي  هي  ذلك  يقرر  الذي  ولكن  جديدة، 
ألنها صاحبة القصة ولكن أنا كتبت السيناريو 

والحوار فقط.
جماهرييا  نجاحا  «لؤلؤ»  مسلسل  وحقق 

والخليج،  بمرص  عرضه  فرتة  طوال  عريضا 
بعد  غوغل  عىل  البحث  مؤرشات  تصدر  حيث 
تفاعل  بسبب  وذلك  حلقة،  كل  عرض  انتهاء 
القاع  من  صعودها  ورحلة  لؤلؤ  مع  الجمهور 

للقمة، وكذلك الشخصيات املحيطة بها.
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ضمن  غنائي  حفل  إحياء  عن  أنغام،  النجمة،  أعلنت 
مهرجان املوسيقى الكالسيكي، والتي ستكون أول 

نجومه، وهو أول حفل للمطربة يف مرص بالعام 
خورفكان  بمدرج  الكبري  حفلها  بعد   ،٢٠٢١

مطلع العام الجاري.
وكتبت أنغام عرب حسابها بموقع إنستقرام: 
املوسيقى  مهرجان  افتتاح  حفل  يف    أنغام 
بمركز  الكالسيكية 
الجمعة  يوم  املنارة 

وعرب  مارس،   ٢٦
عن  جمهورها 

للحفل،  لهفته 
أكثر  وضع  حيث 

تعليق  متابع  من 
افتقادهم  عن  للتعبري  «أخريا»، 
لحفالت أنغام التي تأثرت بشدة 
التي  االحرتازية  باإلجراءات 
ملنع  املرصية  الدولة  فرضتها 

تفيش فريوس كورونا.
عن  رسميا  الكشف  يتم  ولم 
املهرجان  نجوم  بقية 

التشويقي األول للمهرجان  ولكن تضمن اإلعالن 
واملوسيقار  حسني  تامر  ملشاركة  إشارات 
كما  جمال،  رامي  واملطرب  خريت،  عمر 
صابر  التونيس  النجم  دعوة  يتوقع 
حفله  إلغاء  بعد  للمشاركة  الرباعي 
انتشار  لظروف  مرص  يف  األخري 
فريوس كورونا. يذكر أن أنغام بدأت 
األعمال  من  عدد  لطرح  التحضري 
املرصية  باللهجة  الجديدة  الغنائية 
باللهجة  األخري  ألبومها  نجاح  بعد 
افتتحت  أن  وسبق  «مزح»،  الخليجية 
بمرسح  كبري  بحفل   ٢٠٢١ العام  أنغام 
مع  احتفلت  إنها  وقالت  خورفكان،  مدرج 
الجمهور بليلة رأس السنة، بصحبة املايسرتو هاني 
ألبومها  أغنيات  بعض  األوىل  للمرة  املرسح  عىل  وقدمت  فرحات، 

باللهجة الخليجية «مزح».
أضافت أنغام خالل لقائها مع برنامج «the insider»: فوجئت بأنه 
مش مرسح عادي ودة عظيم مرسح جميل ومليان طاقة كبرية 
ويديك شعور بالفخر والعظمة، ألنه معمول عىل أعىل مستوى فني 
وتحس إنك يف مكان تاريخي له قيمة كبرية، أنا سعيدة وفخورة، 

إني أول فنانة تقف عىل املرسح دة.

فيديو  الدين،  نجم  سوزان  املمثلة،  نرشت 
لها عىل حسابها الخاص عىل موقع التواصل 
االجتماعي وهي تقوم بعملها يف مجال الهندسة 
وكتبت معلقة: دائماً ما أتوق إىل ممارسة مهنتي 
أشعر  وكم  معمارية  كمهندسة  األساسية 
بالفخر والسعادة عندما أرشف عىل مرشوع 

هنديس ضخم ومميز يف دبي .
الفرتة  ان سوزان منشغلة يف هذه  ويبدو 
به  تخصصت  الذي  عملها  ممارسة  يف 
ولكنها لن تتخىل عن مهنتها التي حققت 
وستقدم  التمثيل  اي  كبرياً  نجاحاً  فيها 
اعماال عديدة يف املستقبل القريب عىل ان 

ال تغيب عن محبيها.
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دبي / الزوراء/ ظافر جلود:
كرامة  صالح  اإلماراتي  والفنان  الكاتب  يشتغل 
اليوم يف أكثر من اتجاه، فهو يسعى القتحام عالم 
السينما باتجاه تكريس خربته وتجربته يف املرسح 
يمنح  ما  التشابك هو  ولعل هذا  ومخرجاً،  مؤلفاً 
ومنطوقها  الصورة  لغة  أعماق  يف  التغلغل  كرامة 
باتت  التي  الكامريا  عرب  دالالته،  بكل  الدرامي 
فحسب،  اإلمارات  يف  ليس  املرسح  فناني  تخطف 

بل يف كل منصات اإلبداع يف العالم.
نقفز  أن  قبل  باملرسح  معه  بدأت  الحوار  هذا  يف 
نفسه  قدم  كرامة  وان  السيما  السينما  باتجاه 

فنانا مرسحيا مجتهدا.
• صالح كرامة أنت كثري االنتقاد وقليل العمل مع 

املهرجانات املرسحية ؟
يجب  سؤال  للمرسح،  املهرجانات  قدمت  ماذا   -
احتماالت  هو  هل  املقدم،  املرسح  هوية  تحديد 
تقديم  يف  نرتعب  لكيال  املستحيل  نحو  التحول 
يف  املتأصل  الحب  ربيب  املرسح  إن  ؟،  الجديد 
يف  الذاتي  التحول  من  النوع  هذا  يتعاطى  الذي 
املرسحي  ينتظر  ماذا  ولكن  املرسحي،  النص 
يف  الذهني  التحول  أم  الشهرة  هل  املهرجان،  من 
املنظومة من خالل أن يتم كل يشء من خالل هذا 
التحول؟ يف اعتقادي أن هذا السؤال كان يجب أن 
املهرجانات  هل  بمعنى  الطريقة،  بهذه  يطرح  ال 

هي أداة للتحول.
املهرجانات  مجمل  عىل  ينطبق  ذلك  وهل   *

املرسحية؟ 
املعنوي  التناظر  سياق  يف  يعترب  مهرجان  أي   -

والتنافس من خالل الجوائز يتجه تلقائيا بالنتيجة 
املستمرة  املشاهدة  خالل  من  الذهني  التحول  اىل 
الذي  املرسحي  يعد  ولهذا  عظيمة،  منفعة  ذات 
أن  يحاول  مرسحي  هو  املهرجان  بدخول  يغامر 
يقدم يشء، وليس العيب يف املهرجان بل العيب يف 
أن يذهب للمهرجان للفرجة، ولهذا كثري من الفرق 
املهرجان  يصبح  بان  التفكري  دائمة  املرسحية 
لذلك  للمشاركة،  املهارى  االستعراض  من  كنوع 
وباعتقادي الهاجس الذي يدفع املتعاطي للمرسح 

هو املحرك وليس املهرجان.
ملا  تعويضا  ذلك  للسينما،  أخريا  اتجهت  لذلك   •

فقدته باملرسح؟
أساس  إىل  رجعت  ولو  عاملاً،  وذلك  عالم  هذا   -
بالذات  إن املرسح هو هاجيس،  إلك  أقول  األشياء 
فعال  وأنا  أنا،  هي  املرسح  يف  الكتابة  الن  الكتابة 
كثري  مع  ورصاعات  معرتكات  يف  كثرياً  تدخلت 
فيها  أجد  للمرسح  الكتابة  ولكن  الفنون  من 
نفيس، صحيح إن السينما هي انبثاق عما حسه 
التطبيق ولكن املرسح هو عمود  وهي األسهل يف 
فقري إلبداعي، والكتابة املرسحية هي فتح نحو 
فضاءات رصفه ونحو مقدرة عىل كينوية األشياء 

بما فيها مقدرة محددة عىل التطويع.
* من معلمك األول يف املرسح ؟

- اكثر من مبدع عملت معه ، وطبيعي يف املقدمة 
املبدعني العراقيني الذين هم زاد والهام لكل الفنانني 
اإلماراتيني الذين عملوا معهم ، واذكر هنا أستاذي 
كان  الذي  الدكتور عوني كرومي  الراحل  ومعلمي 
السند والتجربة الغنية ، كذلك البد أن يكون الدكتور 

جواد األسدي متواجدا يف عمق الذاكرة والتجربة ، 
وكذلك البد أن اذكر املبدع الكبري الفنان محمود أبو 

العباس فهو مدرسة يف املرسح .
ما هو  السينمائي،  اإلخراج  أالن ممارسة  بدأت   •
أن  تشرتط  السينما  الن  الصورة  للغة  مفهومك 

يكون للمخرج أفاق موسوعيه؟ 
الكلمة، وقد نخزن كل ما نريد أن  - الصورة هي 
تقول،  ما  من  وترتفع  جيدة  صورة  يف  ترشحه 
ما  بقدر  الجميلة  الصورة  إىل  أميل  ال  أحيانا  أنا 
يخدم العمل اإلبداعي وتكون مشحونة بإشكالية 
الصورة  تكون  وقد  التعبري،  يف  املنتظر  الجمال 
تأتي  الذهن ولكنها  املختزلة هي صورة مبيته يف 

إن  أعنيه  الذي   ، وعندما  التطبيق  إىل  مرن  بشكل 
لها مواصفات وتكنيك معني  السينمائية  الصورة 
لكي تظهر وعندما يتم تخليدها أمام الكامريا أنما 

هي تأتي بشكل مربمج مسبق.
قادرة  باتت  اإلمارات  يف  السينما  أن  تعتقد  هل   •

عىل إنجاب أفالم سينمائية ؟
تصدر  قد  أنت  نفسه،  املنجز  عىل  يعتمد  هذا   -
طياتها  يف  ولكن  األعمال  من  كبرية  مجموعة 
دائرة  يف  يدخل  تحمل رؤية شائكة وضبابية وقد 
عدم الوعي ما يدور حولك من أشياء، أنا اعتقد إن 
وتحتاج  متفرد  بشكل  تسري  اإلمارات  يف  السينما 
من  املبدع  لحماية  األول  باملقام  حكومي  دعم  إىل 
أن  نستطيع  عندها  السوق،  لطلبات  االستسالم 
نطلق إن هناك سينما تحمل مقدرة عىل مجارات 
واقعها الفتي، وهذه شاكلة أخرى يف أن كثري من 
يف  ولكن  الطرح  وطريقة  لونها  تبهرك  املنجزات 
مجمل األشياء أنك عليك إن تبذل مجهود عايل لكي 

تتجاوز نفسك.
أهي  الجوائز،  حصدت  السينمائية  أعمالك  أخر   •

انتباه لكرامة أم صدفه؟
- عندما ينشغل املبدع عىل نفسه ويطور من أدواته 
فأن ذلك جزء من التنمية الذهنية لديه وهي نتاج 
املسألة  تأتي  ولم  لسنوات  به  قمت  طويل  جهد 
اعتباطاً فأن إي جهد باتجاه اإلبداع هو قيام من 
الشخص نفسه وحرص عىل تطوير نفسه وهذا 
ما حصل معي أنا اعتقد أن السنوات التي قضيتها 
املهتمني  االختالط مع  القراءة وملشاهده  يف كنف 

افرز هذا التخطي اإلبداعي .
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يستعد اتحاد النقل الجوي الدويل ”إياتا“ إلطالق جواز سفر رقمي خاصٍّ 
بالراغبني يف السـفر الذين تلقوا اللقاح بشكل رسمي، أو الحاصلني عىل 

فحص طبي معتمد من جهة رسمية.
وسـيكون الجـواز متوفراً عىل منصتـي برامـج IOS وAndroid خالل 
أسابيع فقط، كما أشارت األنباء، حيث سيستطيع املسافر بعد تحميله 
ل  اعتمـاد نتيجة فحصه، أو تأكيد تلقيه اللقاح الالزم، األمر الذي يسـهِّ
عليـه التنقل بني الدول دون الخضوع ألي إجراءات احرتازية، أو وقائية 

قد تفرضها بعض الدول بشأن كورونا.
يذكـر أن خطوط الطريان السـنغافورية، هـي أول رشكة طريان دولية 
تعتمد جواز السفر الصحي، يف كانون األول املايض، ونفذت التجربة من 

بعدها خطوط طريان االتحاد، واإلمارات، والقطرية، والنيوزيلندية.

بدأ موقع ”LinkedIn“ بالعودة للعمل بعد انقطاع الخدمة يف جميع 
أنحاء العالم والذي أثر عىل املسـتخدمني سـواء يف األجهزة املحمولة 

أو املكتبية.
وقامت الشـبكة االجتماعية اململوكة لرشكـة Microsoft يف مواجهة 

املشكالت التي استغرقت ساعتني قبل أن تعود إىل طبيعتها.
وكان انقطـاع الخدمة بـ“لينكد إن“ قـد إثر يف موقع الويب بالكامل، 
-Link  ولم يتم تحميله ملعظم املستخدمني عىل اإلطالق، وكان موقع
dIn قـد واجه مشـكالت واسـعة النطـاق يف يناير من العـام املايض، 
عندمـا لم يكن املسـتخدمون قادرين عىل النـرش يف الخدمة أو إجراء 

اتصاالت جديدة.
و“لينكد إن“ هو موقع عىل شـبكة اإلنرتنت يصنف ضمن الشـبكات 
االجتماعية، تأسس يف ديسمرب عام 2002 ، وبدأ التشغيل الفعيل يف 5 

مايو 2003، يستخدم املوقع أساًسا كشبكة تواصل مهنية.
املوقع متوفر بـ 24 لغة عاملية، منها العربية واإلنجليزية والفرنسـية 

واألملانية واإلسبانية والربتغالية والروسية والرتكية واليابانية.
وكانت مايكروسـوفت قد استحوذت عىل لينكد إن يف 13 يونيو 2016 
يف صفقـة بلغت 26 مليار دوالر، حيث يسـمح ”لينكـد إن“ لألعضاء 
(العمـال وأصحـاب العمـل) بإنشـاء ملفـات تعريـف و ”اتصاالت“ 
لبعضهم البعض يف شـبكة اجتماعية عرب اإلنرتنـت قد تمثل عالقات 

مهنية يف العالم الحقيقي.

أغضبـت الفنانـة، شـمس الكويتيـة، 
املتابعني، بعد وصفها الشـعب العربي 
بـ“الفـارغ“، وقالت: ”إحنـا يف العالم 
كتـري  مـا  فارغـة،  شـعوب  العربـي 
نقـدم للكوكـب حاجات. إحنـا إبرة ما 

نصنع“.
ولفتـت إىل: أن العـرب يعيشـون نمَط 

حياة إسـتهالكي، مشريًة إىل أنها تسري 
يف شـوارع أوروبا، وال تالحظ أن الناس 

يهتمون كثرياً بتصّفح هواتفهم.
وأضافت شـمس، خالل حلولها ضيفة 
عـىل برنامـج ”نـاس إينـاس“، الـذي 
ُيعرض عرب قنـاة ”دجلة“ العراقية: إن 
العرب قد يتحدثون إىل بعضهم البعض 

يف املنـازل عـرب الهاتـف، وأنهـم باتـوا 
مربمجـني ويتابعون مواقـع التواصل 

اإلجتماعي بكثافة“.
وأثـار كالمها هذا موجـة من الغضب، 
وأطلـق املتابعون وسـم ”شـمس كيل 
تـراب“، الـذي أصبـح ”ترنـد“ يف مدة 

قصرية.

أطلقـت النجمـة الشـاّبة، ريما يوسـف، 
أغنيتها املُنفردة الجديدة التي تحمل عنوان 
 Universal Music” بذكـر“ مـع رشكـة”
MENA“. ”بذكر“ أغنية رومانسّية بامتياز 
تعكـس تجربة الجنون يف الحّب واملشـاعر 
القوّية التي ُيولّدها لدى العاشق، وهي من 
كلمـات وألحان ريما يوسـف، أّما التوزيع 
وامليكس واملاسرتينغ فلعّباس صّباح. وقد 
ُصّورت األغنيـة عىل طريقة الفيديو كليب 

تحـت إدارة املُخرج رودي معربس يف منزل 
جبّيل داىفء وُمناسـب لألجواء الرومانسّية 
”بذكـر“،  األغنيـة.  وعـن  تنقلهـا  التـي 
قالـت ريما: ”الحـّب هو مفتاح السـعادة 
وطاقة الحياة، وهو املصدر األسـاس الذي 
أسـتوحي منه أغنياتي وأسافر من خالله 
بُمخّيلتـي إىل عاملـي الخـاّص“. وتابعـت: 
”هـذا العمل ُيجّسـد مدى أهمّيـة الحّب يف 
حياة اإلنسـان والحالة العاطفّية الخاّصة 

التـي يمنحها. أؤّدي يف الكليـب قّصة فتاة 
تلتقـي بحبيبها للمرّة األوىل وتعيش جنون 
الحّب“.وختمـت ريما بالقول: ”أنا فخورة 
جـداً باألعمـال التـي قّدمتها خـالل العام 
2020، وُمتحّمسـة كثـرياً للمرحلة املُقبلة 
التي سـأطرح مـن خاللها األغنيـات التي 
أنهيـت كتابتها، والتي سـتصدر بالتعاون 
 Universal Musicالثانيـة عائلتـي  مـع 

.MENA

املنافسـني  أن  إىل  بالنظـر 
يواجهون مخاوف متزايدة بشأن 
خصوصيـة البيانـات، فقد تلقى 
تطبيق املراسـلة اآلمنـة تليجرام 
لنظام التشـغيل وينـدوز تحديًثا 
يتضمن ميزات خصوصية جديدة 
توفـر تحكًمـا أفضـل يف بياناتك، 
ويأتـي التحديـث يف وقـت يبتعد 
فيـه املسـتخدمون عـن منصـة 
واتساب اململوكة لرشكة فيسبوك 
وينتقلـون إىل تطبيقات املراسـلة 

األكثر تركيزًا عىل الخصوصية.
وواجهـت واتسـآب انتقادات بعد 
اإلعالن عن أن مشـاركة البيانات 

توفـر إعالنـات مخصصـة عـرب 
أن  إىل  بالنظـر  وذلـك  فيسـبوك، 
الرقمية  بياناتك أصبحـت العملة 

يف عرصنا.
وقـد أدى ذلـك إىل نـزوح جماعي 
إىل  واتسـآب  مـن  للمسـتخدمني 
تطبيقات املراسـلة األخـرى التي 
تركـز عـىل الخصوصيـة، مثـل: 

.Signal تيليجرام و
األخـري،  التحديـث  وكجـزء مـن 
تقدم تيليجرام ميزة جديدة تتيح 
لـك اآلن حـذف املجموعـات التي 
أنشأتها وسـجل املكاملات لجميع 

األطراف دون ترك أي أثر.
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