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بغداد/ الزوراء:
أعلنت طهـران أن وزيري خارجية إيران 
محمد جواد ظريف والعراق فؤاد حسني 
أكدا خـالل اجتمـاع عقـد بينهما امس 
السـبت سـعي بلديهما إىل التصدي ألي 
محـاوالت ترمـي للمسـاس بعالقاتهما 
الثنائية.واعتـرب وزير الخارجية االيراني 

الهجمـات  ظريـف“،  جـواد  ”محمـد 
االرايض  داخـل  االخـرية  والحـوادث 
العراقيـة، بانها ”مشـبوهة ويحتمل ان 
تهدف اىل املساس بالعالقات بني طهران 
وبغداد وزعزعة االمن واالستقرار يف هذا 

البلد“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
بنتيجـة  ثميًنـا  انتصـاًرا  برشـلونة  حقـق 
(0-2)، خـالل مواجهـة إشـبيلية، يف إطـار 
منافسـات الجولـة 25 مـن الليجا.وسـجل 
أهداف برشـلونة يف املبـاراة، عثمان ديمبيل 

يف الدقيقـة 29، ومييس يف الدقيقة 86.وبهذا 
االنتصار يرفع برشلونة رصيده إىل 53 نقطة 
يف وصافة جدول الرتتيب، بينما يتجمد رصيد 

إشبيلية عند 48 نقطة يف املركز الرابع.

بغداد/ الزوراء:
أكـدت اللجنـة العليـا املنظمـة لزيـارة 
قداسة البابا، أن زيارة بابا الفاتيكان إىل 
العراق، ستجرى يف موعدها املقرر.وقال 
أحمد الصحاف مسـؤول اللجنـة العليا 

املنظمة لزيارة قداسـة البابـا، يف بيان : 
أن زيارة قداسـة البابـا اىل العراق قائمة 
يف موعدها.وأضاف الصحاف؛ أن اللجنة 
املرشفة عىل تنظيم الزيارة تحشد جهود 

املؤسسات الحكومية النجاحها.

رام الله/ متابعة الزوراء:
أكـد وزيـر الثقافة الفلسـطيني عاطف 
أبـو سـيف، إصابتـه بفـريوس كورونا 
ألحـد  مخالطتـه  عقـب  املسـتجد، 
األشـخاص املصابني.وكتـب أبو سـيف 
عـىل ”تويـرت“: ”بعـد مـرور 5 أيام عىل 
املصابـني  األصدقـاء  ألحـد  مخالطتـي 
واتخـاذ كل التدابري واإلجراءات الوقائية 
الواجبة طوال تلك الفرتة، أجريت فحصا 

اليـوم وتبني إصابتي بفريوس كورونا“.
وأضـاف: ”السـالمة لـكل أبناء شـعبنا 
وحماكم الله“.ونفى أبو سيف األسبوع 
املـايض إصابتـه بالفريوس، مشـريا إىل 
أنه ”بعد عودتي مـن غزة األحد املايض، 
خالطـت أحد الزمالء الذي تبني فيما بعد 
أنـه مصـاب بالفريوس“.وأشـار إىل أنه 
أتخذ كافة اإلجراءات الصحية املنصوص 

عليها.

بغداد/ متابعة الزوراء:
باسـم  املتحـدث  كريبـي،  جـون  قـال، 
البنتاغون، ان الواليات املتحدة لم تستخدم 
املعلومات التي قدمها العراق، عند تحديد 
أهداف لرضباتها الجوية ضد املسـلحني 
يف رشق سوريا الخميس.وكتب كريبي يف 
تغريدة له عىل ”تويرت“: ”كانت الحكومة 
العراقيـة تحقـق يف هوية الجهـات التي 
أطلقـت صواريخ عىل أراضيهـا يف األيام 
واألسـابيع األخرية.. لكننا لم نسـتخدم 

أهـداف  لتحديـد  العراقيـة  املعلومـات 
لهجماتنـا تلـك الليلة“.جاء ذلـك بعدما 
أعلنـت وزارة الدفاع العراقيـة أن العراق 
لم يقدم معلومات إىل التحالف الدويل قبل 
الرضبات الجوية األمريكية عىل سـوريا، 
وأعربت عن اسـتغرابها مـن ترصيحات 
وزيـر الدفـاع األمريكـي، لويد أوسـتن، 
للمعلومـات  تبـادل  بحصـول  املتعلقـة 
االستخباراتية مع العراق سبق استهداف 
مواقـع داخل سـوريا.وكان أوسـتن قد 

قـال إن ”واشـنطن شـجعت العراقيـني 
باملعلومـات  وتزويدهـا  التحقيـق  عـىل 
مفيـدا  كان  ذلـك  وإن  االسـتخباراتية، 
جدا يف تحديـد الهدف“.وكانـت الواليات 
املتحـدة قصفت، ليـل الخميس الجمعة، 
بنى تحتية يستخدمها مسلحون يف رشق 
سـوريا، يف أول عمليـة عسـكرية إلدارة 
جـو بايـدن ردا عـىل الهجمـات األخرية 
عىل مصالـح غربية يف العراق.وقال وزير 
الدفاع األمريكي، لويد أوستن، ان الرضبة 

الجويـة عىل املسـلحني يف سـوريا كانت 
بتوصية منه، وتأكيدا عىل ما قيل يف وقت 
سـابق بشـأن ”الرد يف الوقت املناسب“.
وقـال أوسـتن: ”أثـق أن املبنـى الذي تم 
استهدافه يف سوريا يستخدمه املسلحون 
املسؤولون عن الهجمات األخرية“.وكانت 
وزارة الدفـاع األمريكية أعلنت أن سـالح 
الجـو وّجـه رضبـة مبارشة ضـد موقع 
ملسـلحني داخـل سـوريا، الخميس.مـن 
جهتها، نقلت وكالة إنرتفاكس الروسية 

عن وزيـر الخارجية، سـريغي الفروف، 
قوله: إن الواليات املتحدة حذرت روسـيا 
قبـل عـدة دقائق فحسـب مـن تنفيذها 
رضبة جوية يف سـوريا، وهو إطار زمني 
وصفه بأنه غري كاٍف، بحسـب ما نقلت 
إىل  الروسـية  الوكالـة  رويرتز.ونسـبت 
الفـروف دعوته للواليـات املتحدة إلعادة 
االتصاالت مع موسـكو بشـأن سـوريا 
لتوضيـح موقف إدارة الرئيس جو بايدن 

بخصوص سوريا.

الزوراء/ يوسف سلمـان:
بعد توقف ابتـدأه منذ مطلع شـهر كانون الثاني 
املـايض، يعود مجلـس النواب مرة اخـرى اىل عقد 
جلساته االعتياديـة غدا االثنني، حيث سيغيب عن 
جدول اعماله التصويت عىل مرشوع قانون املوازنة 
العامـة االتحادية ٢٠٢١ ، والتي ال تزال اجتماعات 

مناقشـتها مستمرة بسـبب الخالف حول حصـة 
اقليـم كردسـتان .ويف غضـون ذلـك، دعـا النائب 
االول لرئيـس مجلس النواب، حسـن الكعبي ، كل 
اعضاء مجلس النواب اىل حضور الجلسات املقبلة 
وخاصة جلسة يوم غد االثنني، واملتضمنة يف جدول 
اعمالهـا التصويـت والقراءة االوىل لعدة مشـاريع 

قوانـني، ابرزها قانـون مواجهة جائحـة كورونا، 
وذلـك تمهيـدا للمـيض يف القـراءة األوىل ملـرشوع 
قانون مواجهة جائحة كورونـا، والتصويت عليه 
خالل الفرتة  املقبلـة .باملقابل، قررت خلية االزمة 
النيابية اسـتضافة املسؤولني يف وزارة الصحة يوم 
غـد االثنـني يف مبنى مجلـس النواب، وذلـك  نظرا 

لتصاعد االصابـات بكورونا خـالل االيام االخرية، 
ولالطالع عـىل تفاصيل التعليمـات والقرارات من 
اللجنـة العليـا للصحة والسـالمة الوطنيـة والتي 
شـملت تعطيل الدراسـة والحظر الجزئي والكيل، 

وكذلك موضوع توفري اللقاحات للمواطنني.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة الصحـة والبيئة وصول 
الدفعة االوىل من لقاح فريوس كورونا 
اىل العـراق غـدا االثنني، فيما كشـفت 
تفاصيل توقيعها العقود مع الرشكات 
املنتجـة للقاحات.وذكر بيـان للوزارة 
تلقته «الـزوراء»: ان الدفعة االوىل من 

اللقاح املضاد لفايروس كورونا ستصل 
اىل العراق يوم االثنني. مبينا ان ذلك يأتي 
نتيجـة للجهود املتواصلـة التي بذلتها 
الوزارة منذ ظهور جائحة كورونا قبل 
عام تقريبا.واضاف: ان الوزارة بادرت 
للتواصل مع كل الرشكات العاملية التي 
بـدأت بتجارب رسيريـة طارئة إلنتاج 

االدوية واللقاحـات املضادة لفايروس 
COVID-١٩ لغـرض متابعـة مراحل 
انتاج اللقـاح، واالطالع عـىل البيانات 
إلنتـاج  الثـالث  باملراحـل  الخاصـة 
اللقاحات، والسـيما الرشكات العاملية 
يف الواليـات املتحدة االمريكية واململكة 
وجمهوريـة  الربيطانيـة  املتحـدة 

الصني الشعبية وروسـيا، وبمساعدة 
سـفارات تلك الـدول وكذلك من خالل 
التواصل املبارش مع الرشكات املصنعة 
وبحضور سـفراء جمهوريـة العراق.

وتابـع: انه بعـد تشـكيل تحالف كايف 
مظلـة  وتحـت  كوفاكـس)  (مرفـق 
منظمة الصحـة العاملية، طلبت وزارة 

الصحـة والبيئـة مـن اللجنـة العليـا 
للصحـة والسـالمة الوطنيـة املوافقة 
عىل دخول العراق اىل هذا االتحاد الذي 
يضم حوايل ١٩٠ دولة لغرض الحصول 
عـىل اللقاح وضمـان التوزيـع العادل 

بني الدول.
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الجزائر/ متابعة الزوراء:

أعلن بركاني بقاط عضو اللجنة العلمية ملتابعة 

تطـورات وباء كورونـا ورئيس عمـادة األطباء 

الجزائريني، أن بالده علقـت جميع الرحالت من 

وإىل خارج البالد ملدة شهر ملنع تفيش الوباء.يأتي 

هذا القرار بعد أيام من ظهور إصابتني مؤكدتني 

بالسـاللة الربيطانيـة لفـريوس كورونـا، رغم 

إجراءات تخفيف القيـود الصحية التي اتخذتها 

الحكومـة يف اآلونـة األخرية.وأضـاف بقـاط، يف 

ترصيح لصحيفة ”النهار“ الجزائرية، أن تعليق 

الرحالت يشـمل ”جميع املعابـر الحدودية، بما 

فيهـا الجويـة، والبحريـة، بدايـة مـن 1 إىل 31 

مارس“، ويتـم بمقتضاه تجميـد رحالت إجالء 

الجزائريـني العالقـني خارج البـالد.وكان بقاط 

قد شـدد يف حديثه، أمس الجمعة إىل قناة ”إذاعة 

سـطيف“ الجزائرية، عـىل أن ”تعليـق الرحالت 

الجويـة بالكامـل مهـم جـدا ورضوري يف هذه 

الظروف بهدف املحافظة عىل األرقام املسـجلة“ 

التي تظهر سـيطرة الجزائر عىل الوباء. غري أنه 

ال يتوقـع يف الظـرف الحايل ”أي إجـراءات حجر 

ألن الوضعيـة متحكـم فيها واألمـور الحمد لله 

مستقرة“.

القاهرة/ الزوراء:
وجـه الرئيـس املرصي عبـد الفتاح السـييس، 
مـع  املصالحـة  بشـأن  الكويـت  إىل  رسـالة 
قطـر، وذلك خـالل اسـتقباله وزيـر خارجية 
الكويـت خـالل أحمد نـارص املحمـد الصباح.
وأعـرب الرئيس املرصي عـن ”خالص التقدير 
للجهـود الكويتية الصادقة فيما يتعلق بجهود 
املصالحـة“، مؤكدا موقف مـرص الثابت تجاه 
دعم التضامـن العربي بما يكفل التكاتف لدرء 
املخاطر عن سـائر األمة العربية وصون أمنها 
القطريـة  الخارجيـة  وزارة  القومي.وكانـت 

قـد أعلنـت يف وقـت سـابق أن وفديـن يمثالن 
الجانبـني املـرصي والقطـري عقـدا اجتماعا 
يف الكويـت الثالثـاء املـايض، وذلـك ألول مـرة 
منـذ ”بيان العـال“، لوضـع آليـات وإجراءات 
املرحلة املسـتقبلية.وقالت الخارجية القطرية 
يف بيـان: ”عقد وفدان رسـميان من دولة قطر 
وجمهورية مـرص العربية اليوم بدولة الكويت 
اجتماعهمـا األول لوضـع آليـات وإجـراءات 
املرحلة املستقبلية بعد بيان قمة العال باململكة 
العربيـة السـعودية الصـادر يف الخامـس من 

يناير 2021“.
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الزوراء/ حسني فالح:
الشـهداء  مـن  عـدد  سـقط 
والجرحى يف أحـداث تظاهرات 
النارصيـة بمحافظـة ذي قار، 
بعد صدامات قوية بني محتجني 
والقوات االمنية، وفيما شهدت 
والنجـف  واسـط  محافظـات 
وكربالء وبابل تصعيدا للتضامن 
النارصيـة،  متظاهـري  مـع 
حذرت املفوضية العليا لحقوق 
االنسان من اسـتمرار االنفالت 
االمني، وعدم معالجة املشـاكل 
املتفاقمة، داعية اىل االسـتجابة 
ملطالـب املتظاهرين السـلميني 

وحقن الدماء.
وكلف رئيس الوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، رئيس جهـاز األمن 
الوطنـي، عبـد الغني األسـدي، 
محافظـا لـذي قـار بـدال عـن 
محافظهـا ناظـم الوائيل.كمـا 
أمر الكاظمي بتشـكيل مجلس 
االخـرية  باالحـداث  تحقيقـي 
ومحاسـبة املقرصيـن، إضافة 
إىل تشـكيل مجلس استشـاري 
مـن الشـخصيات املرموقـة يف 

ذي قار ترتبـط برئيس الوزراء 
املحافظـة،  إعمـار  ملتابعـة 
الـوزراء عـىل  واطـالع رئيـس 
مشـاكل  لحـل  التفاصيـل  كل 
املحافظة.وتظاهـر العرشات يف 
محافظة ذي قار، امس السبت، 
ضد تنصيب رئيس جهاز األمن 
الوطنـي، عبـد الغني االسـدي، 
املحافظ.وذكـرت  بمنصـب 
مصـادر محليـة: أن ”العرشات 
انطلقـوا بثالثـة محـاور مـن 
سـاحة الحبوبي وجرس النرص 
املحافظة صـوب قيادة  ومبنى 
الرشطة رفضا لتنصيب االسدي 
بمنصـب املحافظ خلفا للمقال 
 ” أنـه  الوائيل“.وبينـت  ناظـم 
فـور حدوث التجمعـات حدثت 
صدامات مع القـوات األمنية“.
من جهته، أشار مصدر أمني إىل 
اطـالق نار باتجـاه املتظاهرين 
لوقـف تقدمهـم باتجـاه مبنى 
املحافظة يف ذي قار.واستشـهد 
وأصيب العرشات من املحتجني، 
اول أمـس الجمعـة، يف مدينـة 
النارصية يف أسـوأ موجة عنف 

رافقـت اإلحتجاجـات يف مدينة 
ترتاجـع  لـم  التـي  النارصيـة 
منـذ  التظاهـرات  حـدة  فيهـا 

شـهر ترشين األول عام 2019.
اىل ذلـك، قـال عضـو املفوضية 
العليا لحقوق االنسـان، فاضل 

الغراوي، يف حديث لـ“الزوراء“: 
نديـن حالـة االنفـالت االمنـي 
ذي  محافظـة  تعيشـها  التـي 

قـار والتـي تسـببت بسـقوط 
املتظاهريـن  بـني  الضحايـا 
داعيـا  االمنيـة.  والقـوات 

االستجابة  اىل  املحلية  الحكومة 
ملطالـب املتظاهريـن السـلمية 
وحقـن الدمـاء، والحفاظ عىل 
العام والخـاص .واضاف:  املال 
التابعـة  الرصديـة  الفـرق  ان 
لحقـوق  العليـا  للمفوضيـة 
االحتجاجات  تابعـت  االنسـان 
والتـي  قـار  ذي  محافظـة  يف 
ادت لتفاقـم التصادمـات بـني 
املتظاهريـن والقـوات االمنية. 
املفوضيـة رصـدت  ان  مبينـا: 
استشـهاد متظاهرين واصابة 
املتظاهريـن والقوات  147 من 
االمنية.واشـار اىل: ان ذلك جاء 
الرصـاص  اسـتخدام  نتيجـة 
الحي والغازات املسيلة للدموع 
الحـادة،  واالالت  والحجـارة 
اضافة اىل حرق مبنى املحافظة 
وغلق جرسي الزيتون والكرامة 
باالطارات املحروقة. مؤكدا: ان 
إسـتمرار االنفالت االمني وعدم 
املتفاقمـة  املشـاكل  معالجـة 
واملؤسسـة  الحكومـة  وقيـام 
االمنية بدورهـا يف حفظ االمن 
واالمـان، سـيؤدي بالنتيجة اىل 

سـقوط  واسـتمرار  الفـوىض 
كم كبري مـن الضحايا.واوضح 
الغـراوي: ان املفوضيـة سـبق 
أن دعـت رئيـس الـوزراء لتويل 
املحافظـة  يف  األمنـي  املوقـف 
العاجلـة  اإلجـراءات  واتخـاذ 
إليقاف نزيف الدم وبسط األمن 
وايقاف االنفـالت االمني فيها، 
وتجدد دعوتها اليوم بعد تفاقم 
التصادمات وسـقوط هذا الكم 

الكبري من الشهداء واملصابني .
يف  طبـي  مصـدر  وبحسـب 
محافظـة ذي قـار أفـاد بـأن 
النارصيـة  احـداث  حصيلـة 
حتـى مسـاء الجمعـة املـايض 
اسـفرت عـن استشـهاد ثالثة 
متظاهرين واصابة 70 اخرين، 
فيمـا اصيـب نحـو 35 جريحا 
من القـوات االمنيـة .وتضامن 
واسـط  محافظات  متظاهـرو 
وبابـل والنجـف وكربـالء مـع 
متظاهري النارصي، وشـهدت 
تلـك املحافظات تصعيدا وحرقا 

لالطارات وقطعا للطرق .
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بغداد/ الزوراء:
بغداد  يف  الدينار  مقابل  الدوالر  رصف  سعر  سجل 
استقراراً نسبياً، امس السبت، رغم اغالق البورصة 
التجول.واسقرت  حظر  نتيجة  رسمي  بشكل 
باالٔسواق  الصريفة  محال  يف  والرشاء  البيع  أسعار 
بغداد،  ابوابها يف  البعض منها  التي فتحت  املحلية 
حيث بلغ سعر البيع ١٤٥٧٥٠ دينارا عراقيا، بينما 
بلغت اسعار الرشاء ١٤٤٧٥٠ دينارا لكل ١٠٠ دوالر 
سوقي  يف  الرئيسية  البورصة  امريكي.وتوقفت 
الكفاح والحارثية، امس السبت، عن التداول نتيجة 
يوم  من  ابتداًء  تطبيقه  تم  الذي  الشامل  الحظر 

الجمعة ويستمر لغاية اليوم االحد.
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لندن/ متابعة الزوراء:
أخلت السلطات الربيطانية امس السبت نحو ٢٦٠٠ عقار يف مدينة إكسيرت بجنوب 
الثانية.وبحسب  العاملية  للحرب  ترجع  قنبلة  مفعول  إبطال  قبل  البالد،  غرب 
حرم  من  بالقرب  بناء  أعمال  خالل  الجمعة  يوم  القنبلة  اكتشاف  جرى  الرشطة، 
أن  الرشطة  املرور.وأضافت  حركة  أمام  املنطقة  يف  الطرق  إغالق  جامعة.وجرى 
تتعلق  أن مسألة  السبت، وأوضحت  امس  بنهاية  تكتمل  أن  التفجري يجب  عملية 
التباعد  إىل بعض االستثناءات فيما يخص قواعد  أدت  العامة مثل هذه  بالسالمة 
االجتماعي.ويحدث بني الحني واآلخر أن يتم العثور يف بريطانيا عىل قنابل لم تنفجر 

تعود للحرب العاملية الثانية، ولكن بمعدل أقل من أملانيا.
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الزوراء/ حسني فالح:

يف  والجرحى  الشهداء  من  عدد  سقط 

بمحافظة  النارصية  تظاهرات  أحداث 

ذي قار، بعد صدامات قوية بني محتجني 

والقوات االمنية، وفيما شهدت محافظات 

تصعيدا  وبابل  وكربالء  والنجف  واسط 

النارصية،  متظاهري  مع  للتضامن 

االنسان  لحقوق  العليا  املفوضية  حذرت 

وعدم  االمني،  االنفالت  استمرار  من 

اىل  داعية  املتفاقمة،  املشاكل  معالجة 

السلميني  املتظاهرين  ملطالب  االستجابة 

وحقن الدماء.

وكلف رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 

الغني  عبد  الوطني،  األمن  جهاز  رئيس 

عن  بدال  قار  لذي  محافظا  األسدي، 

محافظها ناظم الوائيل.

مجلس  بتشكيل  الكاظمي  أمر  كما 

ومحاسبة  االخرية  باالحداث  تحقيقي 

مجلس  تشكيل  إىل  إضافة  املقرصين، 

استشاري من الشخصيات املرموقة يف ذي 

إعمار  ملتابعة  الوزراء  برئيس  ترتبط  قار 

املحافظة، واطالع رئيس الوزراء عىل كل 

التفاصيل لحل مشاكل املحافظة.

قار،  ذي  محافظة  يف  العرشات  وتظاهر 

جهاز  رئيس  تنصيب  ضد  السبت،  امس 

االسدي،  الغني  عبد  الوطني،  األمن 

بمنصب املحافظ.

«العرشات  أن  محلية:  مصادر  وذكرت 

ساحة  من  محاور  بثالثة  انطلقوا 

املحافظة  ومبنى  النرص  وجرس  الحبوبي 

لتنصيب  رفضا  الرشطة  قيادة  صوب 

للمقال  خلفا  املحافظ  بمنصب  االسدي 

ناظم الوائيل».

وبينت أنه « فور حدوث التجمعات حدثت 

صدامات مع القوات األمنية».

اطالق  إىل  أمني  مصدر  أشار  جهته،  من 

تقدمهم  لوقف  املتظاهرين  باتجاه  نار 

باتجاه مبنى املحافظة يف ذي قار.

واستشهد وأصيب العرشات من املحتجني، 

النارصية يف  اول أمس الجمعة، يف مدينة 

اإلحتجاجات  رافقت  عنف  موجة  أسوأ 

فيها  ترتاجع  لم  التي  النارصية  مدينة  يف 

األول  ترشين  شهر  منذ  التظاهرات  حدة 

عام ٢٠١٩.

اىل ذلك، قال عضو املفوضية العليا لحقوق 

حديث  يف  الغراوي،  فاضل  االنسان، 

االمني  االنفالت  حالة  ندين  لـ»الزوراء»: 

والتي  قار  ذي  محافظة  تعيشها  التي 

تسببت بسقوط الضحايا بني املتظاهرين 

املحلية  الحكومة  داعيا  االمنية.  والقوات 

اىل االستجابة ملطالب املتظاهرين السلمية 

العام  املال  عىل  والحفاظ  الدماء،  وحقن 

والخاص .

التابعة  الرصدية  الفرق  ان  واضاف: 

العليا لحقوق االنسان تابعت  للمفوضية 

والتي  قار  ذي  محافظة  يف  االحتجاجات 

املتظاهرين  بني  التصادمات  لتفاقم  ادت 

املفوضية  ان  مبينا:  االمنية.  والقوات 

واصابة  متظاهرين  استشهاد  رصدت 

١٤٧ من املتظاهرين والقوات االمنية.

استخدام  نتيجة  جاء  ذلك  ان  اىل:  واشار 

الرصاص الحي والغازات املسيلة للدموع 

والحجارة واالالت الحادة، اضافة اىل حرق 

الزيتون  جرسي  وغلق  املحافظة  مبنى 

والكرامة باالطارات املحروقة. مؤكدا: ان 

معالجة  وعدم  االمني  االنفالت  إستمرار 

الحكومة  وقيام  املتفاقمة  املشاكل 

واملؤسسة االمنية بدورها يف حفظ االمن 

الفوىض  اىل  بالنتيجة  سيؤدي  واالمان، 

واستمرار سقوط كم كبري من الضحايا.

أن  سبق  املفوضية  ان  الغراوي:  واوضح 

األمني  املوقف  لتويل  الوزراء  رئيس  دعت 

العاجلة  اإلجراءات  واتخاذ  املحافظة  يف 

وايقاف  األمن  وبسط  الدم  نزيف  إليقاف 

دعوتها  وتجدد  فيها،  االمني  االنفالت 

اليوم بعد تفاقم التصادمات وسقوط هذا 

الكم الكبري من الشهداء واملصابني .

ذي  محافظة  يف  طبي  مصدر  وبحسب 

النارصية  احداث  حصيلة  بأن  أفاد  قار 

عن  اسفرت  املايض  الجمعة  مساء  حتى 

 ٧٠ واصابة  متظاهرين  ثالثة  استشهاد 

اخرين، فيما اصيب نحو ٣٥ جريحا من 

القوات االمنية .

واسط  محافظات  متظاهرو  وتضامن 

متظاهري  مع  وكربالء  والنجف  وبابل 

املحافظات  تلك  وشهدت  النارصي، 

تصعيدا وحرقا لالطارات وقطعا للطرق .

وقال متظاهر من محافظة بابل يف حديث 

املتظاهرين  من  املئات  ان  لـ»الزوراء»: 

تجمعوا وسط مدينة الحلة للتضامن مع 

املحتجني يف مدينة النارصية.

املتظاهرين  جميع  مطالب  ان  واضاف: 

مؤكدا:  نفسها.  هي  كافة  املحافظات  يف 

تغيري  للمتظاهرين  االسايس  املطلب  ان 

واجراء  برمتها  السياسية  املنظومة 

عمل  فرص  وتوفري  نزيهة  انتخابات 

للعاطلني وتوفري الخدمات االساسية.

واسط  محافظة  متظاهرو  اعلن  فيما 

النارصية،  يف  اقرانهم  مع  تضامنهم 

حال  يف  وقوي  خطري  بتصعيد  مهددين 

عدم تلبية املطالبات ووقف نزيف الدم.

ممثل  ألقاه  بيان  يف  املتظاهرون  وقال 

عنهم امام تجمع للمتظاهرين : «نستنكر 

النارصية  ثوار  ضد  القمعية  املمارسات 

واملحلية  املركزية  الحكومة  ونحمل 

التي  الدماء  مسؤولية  االمنية  والقوات 

سفكت «.

واضاف: «نعلن يف جميع محافظاتنا اننا 

سوف تنتفض وسنبدأ بالتصعيد املناطقي 

كما  النارصية،  ملطالب  االستجابة  لحني 

املتظاهرين  قتلة  عن  بالكشف  نطالب 

وكشف  حصلت  التي  املجزرة  واسباب 

اىل  وتقديمهم  وراءها  تقف  التي  الجناة 

العدالة».

محافظ  فإن  رسمية،  وثيقة  وبحسب 

ذي قار، ناظم الوائيل، قدم استقالته من 

منصبه استجابة ملطالب املتظاهرين.

مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  وكان 

جهاز  رئيس  تكليف  قرر  قد  الكاظمي، 

االمن الوطني، عبد الغني االسدي، بمنصب 

محافظ ذي قار بدال من ناظم الوائيل، كما 

باألحداث  تحقيقي  مجلس  بتشكيل  امر 

من  استشاري  مجلس  وتشكيل  األخرية 

ترتبط  قار  ذي  يف  املرموقة  الشخصيات 

املحافظة،  إعمار  ملتابعة  الوزراء  برئيس 

التفاصيل  الوزراء عىل كل  رئيس  واطالع 

لحل مشاكل املحافظة.

النواب،  مجلس  رئيس  ان  اىل  يشار 

رئيس  قرار  ثمن  قد  الحلبويس،  محمد 

الغني  عبد  الفريق  بتكليف  الحكومة 

وتشكيل  قار،  لذي  محافظا  االسدي 

مجلس استشاري مرتبه به، كما اكد دعم 

الربملان لعمل هذا املجلس للنهوض بواقع 

محافظة ذي قار الجريحة.

جهاز  رئيس  من  مقرب  مصدر  وكان 

األمن الوطني، عبد الغني األسدي، قد أكد، 

يف وقت سابق، أن األخري عازم عىل ادارة 

منصب  شغل  يف  إليه  أوكلت  التي  املهام 

ناظم  املستقيل  بدال من  محافظ ذي قار 

والربملان  الحكومة  من  كال  وان  الوائيل، 

تدعمان األسدي.

إدارة  عىل  عازم  األسدي  ان  واضاف: 

إىل  النتائج. مشريا  كانت  املحافظة مهما 

من  كبريا»  «دعما  الجديد  املحافظ  تلقي 

الوضع  الن  النواب  ومجلس  الحكومة 

الحايل حرج جدا.

لم  اللحظة  «لحد  قائال:  املصدر  وتابع 

غريها  أو  لضغط  يتعرض  ولم  يستقيل 

مواقع  بعض  تثريها  التي  القضايا  من 

التواصل االجتماعي».

فيما كشف مصدر حكومي عن مبارشة 

لذي  محافظا  مهامه  االسدي  الغني  عبد 

قار، امس السبت، لحني ترشيح شخصية 

اىل  اضافة  املحافظة  ابناء  من  مقبولة 

مهامه رئيسا لجهاز االمن الوطني.

وقال املصدر: ان االسدي سيلتقي العديد 

املحافظة  يف  االجتماعية  الفعاليات  من 

تخدم  حلول  اىل  للتوصل  مبارشته  فور 

ابناء املحافظة، الفتا اىل ان االسدي حصل 

للنهوض  الوزراء  رئيس  من  دعم  عىل 

الخدمات  وتقديم  املحافظة  بواقع 

ألهلها.

بغداد/ الزوراء:

اعلنت وزارة الصحة والبيئة وصول 

فريوس  لقاح  من  االوىل  الدفعة 

االثنني، فيما  العراق غدا  اىل  كورونا 

العقود  توقيعها  تفاصيل  كشفت 

مع الرشكات املنتجة للقاحات.

وذكر بيان للوزارة تلقته «الزوراء»: 

املضاد  اللقاح  من  االوىل  الدفعة  ان 

لفايروس كورونا ستصل اىل العراق 

يأتي  ذلك  ان  مبينا  االثنني.  يوم 

نتيجة للجهود املتواصلة التي بذلتها 

كورونا  جائحة  ظهور  منذ  الوزارة 

قبل عام تقريبا.

واضاف: ان الوزارة بادرت للتواصل 

مع كل الرشكات العاملية التي بدأت 

إلنتاج  طارئة  رسيرية  بتجارب 

االدوية واللقاحات املضادة لفايروس 

COVID-١٩ لغرض متابعة مراحل 

انتاج اللقاح، واالطالع عىل البيانات 

إلنتاج  الثالث  باملراحل  الخاصة 

الرشكات  والسيما  اللقاحات، 

العاملية يف الواليات املتحدة االمريكية 

الربيطانية  املتحدة  واململكة 

وجمهورية الصني الشعبية وروسيا، 

الدول  تلك  سفارات  وبمساعدة 

املبارش  التواصل  خالل  من  وكذلك 

وبحضور  املصنعة  الرشكات  مع 

سفراء جمهورية العراق.

انه بعد تشكيل تحالف كايف  وتابع: 

مظلة  وتحت  كوفاكس)  (مرفق 

طلبت  العاملية،  الصحة  منظمة 

اللجنة  من  والبيئة  الصحة  وزارة 

الوطنية  والسالمة  للصحة  العليا 

هذا  اىل  العراق  دخول  عىل  املوافقة 

الذي يضم حوايل ١٩٠ دولة  االتحاد 

لغرض الحصول عىل اللقاح وضمان 

التوزيع العادل بني الدول.

اللجنة  موافقة  بعد  انه  واوضح: 

الوطنية  والسالمة  للصحة  العليا 

فقد  لالتحاد،  العراق  انضمام  عىل 

مرفق  مع  االتفاقية  توقيع  تم 

من  التاسع  الشهر  يف  كوفاكس 

العراق  لتزويد   ٢٠٢٠ املايض  العام 

السكان  من   ٪٢٠ تكفي  بكمية 

استنادا اىل اآللية املقرة يف املرفق لكل 

 (١٦) بواقع  فيه،  املشاركة  الدول 

دفع  وتم  اللقاح  من  جرعة  مليون 

ملرفق  دوالر   (١٦٩٧٣٦٨٤٠) مبلغ 

الكمية.  هذه  قيمة  عن  كوفاكس 

مؤكدا: انه بعد اقرار منظمة الصحة 

اسرتازنيكا- رشكة  للقاح  العاملية 

اكسفورد قبل عرشة أيام فقط، وهو 

اللقاح الوحيد املعتمد من قبل مرفق 

كوفاكس لحد اآلن، فقد بارش مرفق 

الصحة  وزارة  بإعالم  كوفاكس 

العراقية بانطالق توزيع اللقاح لكل 

مرفق  ضمن  اشرتكت  التي  الدول 

كوفاكس، وتتوىل منظمة اليونسيف 

التابعة اىل االمم املتحدة  نقل اللقاح 

وتوزيعه وبمبالغ موحدة لكل الدول 

املشرتكة يف التحالف، وإن شاء الله 

سيصل اىل العراق خالل االيام القليلة 

اللقاحات  اطالق  أن  علما  القادمة، 

الصحة  منظمة  بموافقة  مرشوط 

العاملية وإرشافها.

بادرت  الصحة  وزارة  ان  اىل:  واشار 

فايزر  رشكة  مع  التواصل  اىل 

فايزر  لقاح  اقرار  بعد  -بايوتنيك 

الربيطانية  املتحدة  اململكة  يف 

معها،  اتفاقية  وإبرام  للتفاوض 

 /٢١ بتاريخ  االتفاقية  توقيع  وتم 

بكمية  العراق  لتجهيز   ٢٠٢٠  /١٢

ثالث  عىل  جرعة  ونصف  مليون 

دفعات، وعقدت اجتماعات متعددة 

مع ممثيل الرشكة ملناقشة القضايا 

اللوجستية حول خزن ونقل اللقاح 

وتوفري املستلزمات الرضورية لذلك، 

وتوزيع  نقل  مرحلة  اىل  والتحضري 

اللقاحات، لكننا تفاجأنا برسالة من 

رشكة فايزر بتأريخ ١٥/ ٢/ ٢٠٢١ 

للحماية من  تشرتط ترشيع قانون 

توريد  قبل  والتعويضات  املسؤولية 

تأخر  اىل  ادى  العراق مما  اىل  اللقاح 

علما  اآلن،  لحد  فايزر  لقاح  وصول 

املصنعة  العاملية  الرشكات  بقية  أن 

موقعة  بوثيقة  اكتفت  للقاحات 

املساءلة  من  تحميهم  الطرفني  بني 

والتعويضات.

الصحة  وزارة  أن  البيان:  واكد 

رشكات  لقاحات  أقرت  قد  والبيئة 

وسينوفارم  واسرتزنيكا  فايزر 

النتقاء  الوطنية  اللجنة  خالل  من 

االدوية لالستخدام الطارىء. مبينا: 

بالتواصل  اثمرت  وزارتنا  جهود  ان 

الحصول  يف  الصديقة  الدول  مع 

الصينية  الحكومة  من  منحة  عىل 

رشكة  لقاح  من  اوىل  دفعة  لتأمني 

تصل  وسوف  الصينية،  سينوفارم 

اىل العراق يوم االثنني االول من اذار 

إن شاء الله، تليها دفعات أخرى بعد 

االتفاق مع رشكة سينوفارم لرشاء 

كميات اخرى من اللقاح.

عىل  الحصول  لغرض  انه  وبني: 

املواطنني  لكل  الشاملة  التغطية 

استكمال  يف  مستمرة  وزارتنا  فإن 

اجراءات التعاقد مع رشكة ارفارما، 

للقاح  املصنعة  الرشكات  احدى 

ابرام  وتم  اسرتازنيكا-اكسفورد، 

لتأمني جرعات  اولية معها  اتفاقية 

املحيل  االحتياج  تغطي  اضافية 

مع  نتواصل  وكذلك  عاجل،  بشكل 

املصنعة  والرشكات  الحكومات 

التي حصلت عىل املوافقات العلمية 

الصحة  منظمة  واعتماد  العاملية، 

العاملية للغرض نفسه ضمن سياسة 

واضحة وشفافة و معلنة.

واكدت الوزارة، بحسب البيان: انها 

وتوزيع  استقبال  خطة  استكملت 

املستشفيات  خالل  من  اللقاح 

وتحت  املعتمدة،  الصحية  واملراكز 

ارشاف اللجان العلمية واالستشارية 

لتشمل  الصحة  وزارة  يف  العليا 

االولويات  ضمن  املواطنني  كل 

املالكات  تشمل  والتي  املعلنة 

االمنية  والقوات  والصحية  الطبية 

االمراض  وأصحاب  السن  وكبار 

االبتعاد  اىل  الجميع  داعية  املزمنة، 

وااللتزام  االعالمي  التشويش  عن 

الجهات  عن  الصادرة  بالتعليمات 

نجاح  لضمان  املختصة  الصحية 

الحملة الوطنية للتحصني والسيطرة 

عىل جائحة كورونا.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت طهران أن وزيري خارجية 
إيران محمد جواد ظريف والعراق 
فؤاد حسني أكدا خالل اجتماع عقد 
بينهما امس السبت سعي بلديهما 
ترمي  محاوالت  ألي  التصدي  إىل 

للمساس بعالقاتهما الثنائية.
االيراني  الخارجية  وزير  واعترب 
الهجمات  ظريف»،  جواد  «محمد 
االرايض  داخل  االخرية  والحوادث 
العراقية، بانها «مشبوهة ويحتمل 
بالعالقات  املساس  اىل  تهدف  ان 
بني طهران وبغداد وزعزعة االمن 

واالستقرار يف هذا البلد».
جرى  الذي  اللقاء  خالل  ذلك  جاء 
وزير  و  ظريف  بني  السبت،  امس 
حسني»  «فؤاد  العراقي  الخارجية 
الجانبان  تناول  حيث  طهران،  يف 
السيايس  التعاون  مجاالت  شتى 

الحدودي  والتبادل  واالقتصادي 
بني البلدين.

بـ  االيراني،  الخارجية  وزير  وندد 
«االجراء االمريكي الخطري واملتمثل 
العراقية عىل  القوات  استهداف  يف 
سوريا»،  مع  املشرتكة  الحدود 
واصفا هذه الهجمات الالقانونية 

«انتهاكا لسيادة العراق».
عىل  نؤكد  نحن   : ظريف  وقال 
الحكومة العراقية برضورة العثور 
عىل الجهات التي تقف وراء هذه 

االحداث.
املشاكل  اىل  ظريف  تطرق  كما 
شاحنات  اليها  تعرضها  التي 
منطقة  يف  االيرانية  الوقود  نقل 
غرب  (شمال  الحدودية  تمرجني 
العقبات  ازالة  اىل  متطلعا  البالد)، 
الشاحنات  هذه  بمرور  املتعلقة 

بني البلدين.

كما اعترب ظريف، توفر الظرويف 
واستكمال  بناء  مرشوع  لتنفيذ 
البرصة   – شلمجة  طريق 
خدمة  يف  يصب  بانه  السككي، 
بني  التجارية  العالقات  توسيع 
املسؤلني  داعيا  والعراق،  ايران 
املعنيني يف كال البلدين اىل الترسيع 
هذا  ليدخل  االجراءات  وترية  يف 
املرشوع حيز التنفيذ بارسع وقت 

ممكن.
الخارجية  وزير  اكد  ذلك،  اىل 
اهمية  عىل  حسني  فؤاد  العراقي 
طهران  بني  املشرتكة  الجهود 
الثنائية  العالقات  لتنمية  وبغداد 
لنظريه  معلنا  املجاالت،  جميع  يف 
للميض  العراق  استعداد  االيراني 

بهذا االتجاه.
التقدم  اىل   ، «فؤاد حسني»  واشار 
الثنائية  املفاوضات  يف  الحاصل 

االيرانية،  االرصدة  تحويل  بشان 
لتيسري  بغداد  استعداد  مؤكدا 
ايران  حصول  اجل  من  الظروف 

عىل اموالها داخل العراق.
فؤاد  الخارجية  وزير  واعرب 
حسني عن يقينه بان بغداد سوف 
البلد  هذا  باستغالل  تسمح  لن 
القائمة  الرفيعة  العالقات  لتوتري 

بني البلدين.
هي  «هذه  أن  بالذكر  الجدير 
الخارجية   لوزير  الثانية  الزيارة 
خالل  طهران  إىل  حسني  فؤاد 
شهر فرباير/ شباط الجاري، بعد 
املايض  فرباير/شباط   ٣ يف  لقائه 
روحاني،  اإليراني حسن  بالرئيس 
جواد  محمد  الخارجية  ووزير 
ظريف، وأمني املجلس األعىل لألمن 
من  وعدد  شمخاني  عيل  القومي 

املسؤولني اآلخرين.

الزوراء/ يوسف سلمـان:
مطلع  منذ  ابتدأه  توقف  بعد 
يعود  املايض،  الثاني  كانون  شهر 
اىل  اخرى  مرة  النواب  مجلس 
غدا  االعتياديـة  جلساته  عقد 
جدول  عن  سيغيب  حيث  االثنني، 
مرشوع  عىل  التصويت  اعماله 
االتحادية  العامة  املوازنة  قانون 
اجتماعات  تزال  ال  والتي   ،  ٢٠٢١
مناقشتها مستمرة بسبب الخالف 

حول حصـة اقليم كردستان .
ويف غضون ذلك، دعا النائب االول 
حسن  النواب،  مجلس  لرئيس 
مجلس  اعضاء  كل   ، الكعبي 
النواب اىل حضور الجلسات املقبلة 
االثنني،  غد  يوم  جلسة  وخاصة 
اعمالها  جدول  يف  واملتضمنة 
لعدة  االوىل  والقراءة  التصويت 
قانون  ابرزها  قوانني،  مشاريع 
وذلك  كورونا،  جائحة  مواجهة 

األوىل  القراءة  يف  للميض  تمهيدا 
جائحة  مواجهة  قانون  ملرشوع 
خالل  عليه  والتصويت  كورونا، 

الفرتة  املقبلة .
االزمة  خلية  قررت  باملقابل، 
يف  املسؤولني  استضافة  النيابية 
يف  االثنني  غد  يوم  الصحة  وزارة 
النواب، وذلك  نظرا  مبنى مجلس 
خالل  بكورونا  االصابات  لتصاعد 
عىل  ولالطالع  االخرية،  االيام 
تفاصيل التعليمات والقرارات من 
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة 
تعطيل  شملت  والتي  الوطنية 
والكيل،  الجزئي  والحظر  الدراسة 
اللقاحات  توفري  موضوع  وكذلك 

للمواطنني.
نائب  أكــد  ان  بعد  ذلك  يأتي 
بشـري  النواب،  مجلس  رئيس 
لم  الربملان  أن  الحـــداد،  خليل 
يتمتع بعطلته الترشيعية، وما زال 

إلقـرار  الحايل  فصله  يف  مستمراً 
اإلتحادية  املوازنة  قانون  مرشوع 
لعام٢٠٢١، وذلك بحسب املادة ٥٧ 
العراقي والتي تنص  الدستور  من 
االنعقاد  فصل  ينتهي  ((ال  عىل 
الذي تعرض فيه املوازنة العامة إالّ 

بعد املوافقة عليها)).
الفصل   » ان  الحداد  واوضح 
السنة  من  الثاني  الترشيعي 
الثالث  يف  يبدأ  الثالثة  الترشيعية 
آذار، وال يمكن تعويض  من شهر 
ان  إىل  الترشيعية»، مشريا  العطلة 
عقد الجلسات يف ظل ارتفاع نسبة 
ستكون  كورونا  بجائحة  اإلصابة 
بحسب االجراءات املتخذة من قبل 
والحكومية،  النيابية  األزمة  خلية 
بالوقاية  التام  االلتزام  مع 

الصحية.  
النيابية  الفتح  تحالف  كتلة  لكن 
اىل  النواب  مجلس  رئاسة  دعت 

عىل  للوقوف  طارئة  جلسة  عقد 
محافظة  يف  املتظاهرين  مطالب 

ذي قار وحلها بشكل عاجل .
من  التحالف  عن  النائب  وطالب 
 ، املحمداوي  كريم  بدر  كتلة، 
اىل  بالدعوة  النواب  رئاسة مجلس 
جلسة طارئة للوقوف عىل اسباب 
رغبات  اىل  والنزول  التظاهرات 
جميع  عن  بعيدا  العراقي  الشعب 

املصالح».
هذه  «يف  اننا  املحمداوي  وقال 
كبرية  تحديات  نواجه  املرحلة 
وخطرية ونعيش يف ظروف صعبة 
ال  لكن   ، كورونا  جائحة  بسبب 
االيدي  مكتويف  نقف  ان  ينبغي 
االخرض  تأكل  النار  نرى  ونحن 
بني  يسقطون  وابناؤنا  واليابس، 
شهيد وجريح ، يف معادلة سيكون 
هو  فيها  واالخري  االول  الخارس 

الشعب العراقي».
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يف وقت تتسـارع الخطوات نحو إطالق السلطة املؤقتة 
يف ليبيـا، تمهيـدا لالنتخابـات املنتظـرة أواخـر العام 
الجـاري، يتوقـع أن تنهـي عقدا من الفـوىض، أجرى 
رئيس الربملان، عقيلة صالح، محادثات يف املغرب تنص 

عىل ملفني اثنني.
والتقـى صالـح مـع وزيـر الخارجية املغربـي، نارص 

بوريطة، وبحث معه ملف تشكيل الحكومة الجديدة.
ويقـول مراقبون إن مباحثـات صالح يف املغرب تصبو 
إىل توحيـد الربملان تمهيـدا للحكومـة املرتقبة، وأيضا 

توطيدا للعالقات مع الرباط.
وذكـر صالح يف مؤتمر صحفي مع بوريطة أن مجلس 
النـواب الليبي سـيعقد جلسـة ملنـح الثقـة للحكومة 
املؤقتة، مؤكدا أن ”الربملان سيقرر خاللها، بكل حرية، 

ما سرياه يف مصلحة البالد“.
وأوضـح أن منـح الثقـة للحكومة سـيجعلها تصبح 
”حكومـة معتمدة من السـلطة الترشيعية املنتخبة يف 
البالد“، مشـريا إىل أن الربملان الليبي يتطلع إىل تشـكيل 
حكومة مؤقتـة مصغرة تضم كفـاءات تمثل مختلف 

املناطق الليبية.
ودعا صالح إىل مشـاركة الجميع يف السلطة، للخروج 
من األزمة، معتربا أن هـذه املرحلة يف ليبيا هي مرحلة 

لتسوية الخالفات بني مختلف الفرقاء الليبيني.
وتأتـي ترصيحات صالح عقب فشـل رئيـس الوزراء 
الليبـي الجديـد عبد الحميـد دبيبة يف عرض تشـكيلة 

حكومتـه املنتظـرة، مكتفيـا بالحديـث عـن شـعار 
”حكومة وحدة وطنية“، مما أثار تسـاؤالت بشأن ما 
إذا كانت حكومته االنتقالية قادرة عىل توحيد الفصائل 

الليبية.
وحكومة ديبية هي نتيجة حوارات الليبيني املتتالية يف 
املغرب وسـويرسا وتونس، وتضطلع بمهمة التحضري 
لالنتخابات التي سـتعقد يف ديسـمرب املقبل، وينظر إىل 

هـذه االنتخابات عىل أنها السـبيل نحو إعـادة توحيد 
ليبيا املنقسـمة منذ عام 2014 إىل حكومتني، واحدة يف 

الرشق وأخرى يف الغرب.
وأعـرب مكتب دبيبـة يف ترصيح تلقت ”سـكاي نيوز 
عربية“ نسـخة منه عن موافقتـه ”عىل دعوة مجلس 
النواب لجلسة خاصة من أجل اعتماد الحكومة، ويأمل 

أن يلتئم املجلس وفق النصاب القانوني“.

وربمـا يمثل شـكل الحكومة نقطة خـالف بني دبيبة  
وعقيلة صالح، يف ضوء اختالفهما يف وجهات النظر. 

وتقول سـهام أبعـري، الباحثة يف العلوم السياسـية يف 
ترصيـح ملوقع ”سـكاي نيوز عربيـة“ إن لقاء صالح 
يف املغرب سـيعزز دور املؤسسـات الرشعيـة يف البالد، 
ويوحد صفـوف الربملان يف انتظار حصـول الحكومة، 
التي ينتظرها كل الليبيني لتحقيق ما اتفق عليه ضمن 
الحـوار الليبي يف جنيـف، عىل ثقة مـن طرف مجلس 

النواب للتمهيد ملرحلة أكثر استقرارا“.
وأضافت أن ”هذه الزيارة وإضافة ألهميتها بالنسـبة 
للشأن الداخيل الليبي، فإنها تكتيس بعدا مهما يف إطار 
تعزيز العالقـات الثنائية املغربيـة الليبية، وتوطيدها، 
للمرحلـة  الداعـم  الثابـت  املغـرب  ملوقـف  وتأكيـدا 

االنتقالية“.
وأردفت أن هذه ”املحطة التي بلغها مسار الحل الليبي 
تأتي يف ظرف مغاربي دقيق سيسهم يف استتباب األمن 
عىل مسـتوى املنطقة“، مشـددة عىل أهميـة ”تعزيز 
الحـل يف إطـار البيت العربـي دون تدخـل ألي أطراف 
إقليمية، وذلك من اجل تكريس دولة املؤسسـات وطي 

صفحات النزاع الليبي وإنهائه“.
ومـن جهته قال الباحث يف العلوم السياسـية بجامعة 
محمد الخامس بالرباط، يف ترصيح ملوقع ”سكاي نيوز 
عربيـة“ إن ”هـذه الزيارة تأتي يف إطـار تأكيد اململكة 
املغربية لدورها الثابت والهام يف دعم مسـار التسوية 
السياسـية والحـوار الليبي-الليبـي واإلرساع يف تنزيل 

مخرجات هذا املسار املمتد لسنوات عىل األرض“.
ولفـت أيمـن إىل أهمية ”كالم وزيـر الخارجية املغربي 
نـارص بوريطة، الذي كان واضحا يف هذا الشـأن، حني 
قال أن ”األساس هو تشـكيل الحكومة التي ينتظرها 
الشعب الليبي أكثر من أي شعب يف املنطقة، واملرور إىل 

مرحلة انتقالية يسودها الوئام“.
وأضـاف أنه ”مـن املُتوقع بنسـبة كبـرية أن يتم منح 
الحكومة الليبية الجديـدة الثقة من قبل الربملان خالل 
الجلسـة التي اقرتح عقدهـا بمدينة رست الخالية من 

امليليشيات املسلحة“،
وقال إن ”املغرب سـيحرص عىل إنجاح جميع املراحل 

القادمة.
يذكـر أن املغرب قـد احتضن عدد من جلسـات الحوار 
الليبـي يف مدن طنجة وبوزنيقة، وصوال إىل التمكن من 
االتفاق عىل معايري التعيني يف املناصب السـيادية، ولّم 

شتات الربملان الليبي.
يف وقت سابق من هذا الشهر، انتخب مندوبون ليبيون 
دبيبة رئيًسـا للـوزراء يف مؤتمر برعايـة األمم املتحدة 

بالقرب من جنيف.
كما انتخب منتدى الحوار السـيايس الليبي املؤلف من 
75 عضوًا مجلًسا رئاسـًيا مكوًنا من 3 أعضاء، والذي 
يجب أن يقود البالد مع دبيبة خالل االنتخابات العامة 
يف 24 ديسـمرب، حيث تم اختيـار محمد يونس املنفي، 
وهو دبلومايس ليبي من رشقي البالد، رئيساً للمجلس 

الرئايس.
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لندن/متابعة الزوراء:
الحد من انتقال عدوى كوفيد – 19 
بواسـطة اللقاحات بات أمرا بالغ 
األهميـة للتخلـص منـه، بـل بات 
رضورة ملحة للتغلب عليه. ولكي 
تلعـب اللقاحـات الفّعالـة جزئيـا 
دورا إيجابيا كبـريا يف القضاء عىل 
الفايـروس ال يتوانى الباحثون عن 
بث شحنات من التفاؤل بني البرش 
حول الجدوى من استعمالها حتى 
أّن املتابعـني للجهود العاملية يف هذا 
املجـال رأوا أنها تدحض الشـكوك 
يف نجاعتهـا، خاصـة وأن نجـاح 
حمالت التطعيم شكل نقطة مهمة 

يف مسار مكافحة الجوائح.
حـول  اآلراء  تبايـن  خضـم  ويف 
الجـدوى مـن لقاحـات فايـروس 
كورونا املسـتجد، التي تم التوصل 
إليها يخـوض املختصون يف املجال 
الصحـي مهمـة تبديـد املخـاوف 
حولها، خاصـة وأن البرشية ليس 
لديها رفاهية الشـكوك يف فوائدها 
باعتبـار أنها أصبحت أمرا واقعا ال 

بد من التعامل معه.
وعـرب التاريخ، كانـت التطعيمات 
دائمـا مصحوبـة بتخوفـات، كما 
حصل مع تطويـر تطعيم الجدري 
قبل أكثر من 200 عام عىل سـبيل 
املثـال، ولكن مع ظهور دراسـات 
تؤكد جـدوى لقاح فايزر األمريكي 
وتعزز ترسـانة اللقاحات املضادة 
لفايـروس كورونـا يف العالم قريبا 
مع منتج جديد إثر تأكيد السلطات 
األمريكيـة األربعـاء فاعليـة لقاح 
جونسون أند جونسون، يبدو األمر 

مثريا لالهتمام.
ويقـول الخـرباء إن النـاس إذا لم 
األساسـية  التطعيمـات  يتلقـوا 
مجموعـة  يف  يعيشـون  وكانـوا 
سـكانية مسـتوى التطعيـم فيها 
مرتفـع جـدا سـتكون احتمـاالت 
إصابتهم باملـرض ضئيلة. ويطلق 
عـىل هـذه الظاهرة اسـم ”مناعة 
القطيع“، ومـن الصعب حينها أن 
يتفىش املرض وينتقـل بني الناس 
إذا قام الجميع بتلقي التطعيمات، 
ى التطعيم يكون  لذلك فإن من يتلقَّ

محمياً، عمليا.
حبل التفاؤل لم ينقطع

حبـل التفاؤل بشـأن اللقاحات لم 
ينقطـع، فرغـم الشـكوك يف لقاح 

رشكة سـينوفارم الصينية ولقاح 
ولقـاح  أكسفورد/أسـرتازينيكا 
سـبوتنيك الـرويس، أكدت دراسـة 
واسـعة النطاق جـرت يف إرسائيل 
أن لقـاح فايـزر ضـد الفايـروس 
فّعـال عـىل أرض الواقـع يف دليـل 
إضايف حول الدور الحاسم لحمالت 
الجائحة  للقضـاء عـىل  التطعيـم 

العاملية.
وحتـى اآلن كانـت فعاليـة اللّقاح 
األدويـة  رشكـة  طّورتـه  الـذي 
األمريكية العمالقة فايزر قد أثبتت 
من خـالل تجـارب رسيرية جرت 
عـىل اآلالف من األشـخاص ولكن 
ليـس يف ظـروف العالـم الحقيقي 
التي تنطوي عىل مجموعة متنوّعة 
من الناس والسلوكيات والتحديات 
اللوجسـتية، مثـل الحفـاظ عـىل 

سلسلة التربيد.
واسـتندت الدراسـة عـىل بيانـات 
نحو 1.2 مليون شخص عالجتهم 
الصحيـة“،  للخدمـات  ”كالليـت 
إحـدى أكـرب الهيئـات الصحية يف 
إرسائيل بني العرشين من ديسمرب 
الجاري.  الشـهر  املايض، ومطلـع 
النسـخة  الفـرتة كانـت  تلـك  ويف 
الربيطانية املتحّورة من الفايروس 
تتفّىش عىل نطاق واسـع يف الدولة 
العربيـة، األمـر الـذي يجعـل هذه 

النتائج أكثر إثارة لالهتمام.
وأثبـت معّدو الدراسـة أّن التلقيح 
قلّل من الحاالت املصحوبة بأعراض 
بنسـبة 94 يف املئة، ومـن الحاالت 

92 يف  املرضيـة الشـديدة بنسـبة 
املئـة، ومن الحاالت االستشـفائية 
بنسـبة 87 يف املئة. وهذه املعّدالت 
مـن الحماية تـّم الحصـول عليها 
بعد سبعة أيام عىل األقل من تلّقي 
الجرعـة  الدراسـة  يف  املشـاركني 

الثانية.
معـدّي  أحـد  ريـس،  بـن  وقـال 
الدراسـة، التـي نرشتهـا ”مجلـة 
نيـو إنغالنـد الطبيـة“، يف ترصيح 
إن  الفرنسـية  الصحافـة  لوكالـة 
”هـذا هو أول دليـل، يصادق عليه 
يف  لقـاح  فعاليـة  عـىل  األقـران، 
العالم الحقيقي“. وأوضح  ظروف 
أّن فعاليـة اللّقـاح كانت مّتسـقة 
نسـبياً بالنسـبة إىل جميع الفئات 
العمريـة، بمـا يف ذلك أولئـك الذين 

تزيد أعمارهم عن 70 عاماً.
وباإلضافة إىل ذلك، أظهرت الدراسة 
أن اللّقاح فّعال بنسـبة 92 يف املئة 
يف منـع اإلصابـة باملـرض وليـس 
فقط ظهور أعراضه. وترتدي هذه 
النسبة أهمية بالغة ألّنها تعني أّن 
األشـخاص الذين يتلّقون اللقاح ال 
يعود بإمكانهم نقل الفايروس، غري 
أّن الباحثني أنفسهم أقّروا بوجوب 

مقاربة هذه النتيجة بحذر.
ولكـن األنبـاء السـارة لـم تنتـه، 
فبعـد تأكيـد السـلطات األمريكية 
األربعـاء فاعليـة لقاح جونسـون 
أند جونسـون، الذي يعطى بجرعة 
املتحـورات  يشـمل  بمـا  واحـدة، 
استنادا إىل بيانات تجارب رسيرية، 

أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم املهن 
والخدمـات الصحيـة يف البحريـن 
الخميـس أن البلـد الخليجـي أقـر 
االسـتخدام الطارئ للقاح الرشكة 
جنـوب  بـدأت  كمـا  الربيطانيـة، 
أفريقيـا تطعيـم سـكانها بلقـاح 
جونسـون أند جونسـون األسبوع 

املايض.
وكانت مسـألة الجرعـة الواحدة، 
التي تنبـئ بطرح اللقـاح قريبا يف 
الواليـات املتحدة موضـع ترقب يف 
العالـم ألن اللقاح يتمتـع بميزتني 
كبريتني عـىل الصعيد اللوجسـتي 
فهو يعطى بجرعة واحدة ويخزن 
يف برادات عادية ما يسهل توزيعه.

وسـجل اللقاح يف تجارب رسيرية 
عـىل نطـاق واسـع فعاليـة ضـد 
الحـاالت الخطرة بنسـبة 85.9 يف 
املئة يف الواليـات املتحدة و81.7 يف 
املئـة يف جنـوب أفريقيـا و87.6 يف 

املئة يف الربازيل.
ودرست الوكالة األمريكية لألغذية 
والعقاقري بشكل مستقل التجارب 
الرسيرية التي جريت عىل نحو 40 
ألف شخص يف دول مختلفة ونرشت 
سلسلة من الوثائق قبل يومني من 
اجتماع لجنتها االستشارية للبحث 
يف الرتخيص للقاح بشكل عاجل يف 

الواليات املتحدة.
يف جنـوب أفريقيا أعلـن وزير املال 
مبلـغ  تيتـو مبوينـي تخصيـص 
لربنامـج  دوالر  مليـون   694.7
التلقيـح، وتنـوي الحكومة تلقيح 

ثلثـي السـكان البالـغ عددهم 59 
مليونا بحلول نهاية السنة الحالية، 
وفـق آليـة كوفاكس التـي ترشف 
عليهـا منظمـة الصحـة العاملية. 
كما تلقت غانا األربعاء أول شحنة 
عامليـة للقاحات بتمويـل من آلية 
للبلـدان  املخصصـة  كوفاكـس 

الفقرية.
وأعلنـت كوفاكس التـي أطلقت يف 
أبريل املايض أنهـا تخطط إليصال 
مليـاري لقـاح ألعضائهـا بحلول 
نهاية العام. وقالـت منظمة األمم 
املتحدة للطفولة (يونيسـف) التي 
قامت بتنظيم الشحنة من بومباي 
إىل أكرا يف بيان مشرتك مع منظمة 
الصحـة العامليـة ”يرسنـا أن غانا 
أصبحت أول دولـة تتلقى لقاحات 

كوفيد – 19 من آلية كوفاكس“.
غانـا  أن  املشـرتك  البيـان  وذكـر 
”ستتلقى 600 ألف جرعة من لقاح 
وهـي  أسرتازينيكا/أكسـفورد“، 
جـزء من دفعة أوىل مـن اللقاحات 
”املخصصة للعديـد من الدول ذات 

الدخل املنخفض واملتوسط“.
وتشـري التقديرات إىل أنه تم إعطاء 
األقـل  عـىل  جرعـة  مليـون   217
مـن اللقاحات املضـادة لفايروس 
كورونـا يف العالـم، لكـن أكثر من 
90 يف املئـة مـن السـكان يف دول 
ذات دخـل مرتفع أو وسـيط تلقوا 
اللقاحـات، بحسـب تصنيف البنك 

الدويل.
ويف أرجاء العالم، تعّول الحكومات 
عىل اللقاحـات يف محاولة للقضاء 
عـىل الجائحـة، التي أسـفرت عن 
أكثـر مـن 2.5 مليون حالـة وفاة 
منذ نهاية ديسـمرب وفـق حصيلة 
وضعتها وكالة الصحافة الفرنسية 
األربعاء. ومع ذلك تبقى السـالالت 

املتحورة هاجسا يؤرق الدول.
ويف حني قالت املكسيك واألرجنتني 
إنهمـا تريدان التعـاون لكي تصل 
إىل  الالتينيـة  أمـريكا  قـارة  دول 
االكتفاء الذاتـي يف إنتاج اللقاحات 
وحتـى ال يتم اسـتبعاد أي بلد من 
املنطقة من إمكان الحصول عليها، 
أصبحـت بلغاريا أول بلد يف االتحاد 
األوروبـي يتخىل عن اسـرتاتيجية 
التطعيـم التـي تقوم عـىل تحديد 
فئـات تحظـى باألولويـة وباتـت 

تقرتحه عىل كل السكان.

 ايرلندا/بي.بي.يس:
اعرتفت الرئيسة السـابقة لجمهورية أيرلندا، ماري روبنسون، 
بأنهـا ارتكبت ”خطأ كبـرياً“ فيما يخص الشـيخة لطيفة ابنة 

حاكم دبي.
فقد وصفت السـيدة روبنسـون ابنة حاكم دبـي، التي حاولت 
الفـرار مـن البـالد يف 2018، يف وقـت سـابق بأنهـا ”شـابة 

مضطربة“.
لكن يف وقت سابق من هذا الشهر، قالت املبعوثة السابقة لألمم 
املتحـدة لحقوق اإلنسـان لربنامج بانوراما يف بـي بي يس إنها 

”ُخدعت بشكل فظيع“ من جانب أرسة األمرية.
ويـوم الجمعة، قالـت روبنسـون للتلفزيون اإليرلنـدي: ”كان 

ينبغي عّيل أن أكون أكثر حذراً.“
وانترشت صورة لروبنسـون، التي كانت تشـغل وقتها منصب 
املفوضـة السـامية لحقوق اإلنسـان، مـع األمرية عـىل نطاق 
واسع عىل االنرتنت يف ديسـمرب/ كانون األول 2018 كدليل عىل 
أن لطيفـة عىل قيـد الحياة.وكانت قد ُدعيـت لاللتقاء بلطيفة 

بموجب دعوة من األرسة الحاكمة يف دبي يف 2018.
ويف حديثها لربنامج عىل التلفزيون اإليرلندي، قالت روبنسـون: 

”إنه ملن املؤلم يل أن أدرك أنني ارتكبت خطأ كبرياً“.
وتابعـت تقول: ”لقد ارتكبت أخطاء يف السـابق وذلك كان أكرب 

خطأ فيها. آمل أن ال أكون يف هذا الوضع مرة أخرى أبداً.“
وأضافـت روبنسـون قائلة: ”سـمحت لقلبي بـأن يقود عقيل. 

ذهبت ملساعدة صديق، كنت ساذجة.“
ُيذكـر أن والـد لطيفة، الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم، هو 
واحـد من أغنى قـادة الدول يف العالـم، وهو حاكـم إمارة دبي 

ونائب رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وبعد محاولتها الفاشـلة للهرب، أرسـلت لطيفة رسائل رسية 
مصـورة إىل أصدقائها تتهم فيها والدهـا باحتجازها ”رهينة“ 

بينما تتخوف عىل حياتها.
ويف املقطع املصور الذي حصل عليه برنامج بي بي يس بانوراما، 
قالـت إن عنارص من القـوات الخاصة قامـوا بتخديرها عندما 

هربت من دبي عىل متن قارب وأعادوها إىل اإلمارة.

وقالت روبنسـون إنها كانـت عىل اتصال مع الوزيـر اإليرلندي 
للشؤون الخارجية سيمون كوفيني بخصوص األمرية.

وقالـت إن لطيفة تحتاج لدعم سـيايس وأضافت بأنها ”تصدق 
لطيفة اآلن مئة يف املئة“ وإنه يتعني إطالق رساح األمرية.

وكانـت إمارة دبي ودولـة اإلمارات العربية املتحـدة قد قالتا يف 
السابق إن لطيفة آمنة يف رعاية األرسة.

 أنقرة/متابعة الزوراء:
 عادت قضيـة األرمن إىل األضواء من جديد 
بعـد أن تبنـى مجلـس النـواب الهولنـدي 
الخميس قـرارا يدعـو تركيـا إىل االعرتاف 
بتعـرض األرمـن لإلبـادة الجماعيـة إبان 
الحكم العثماني. وتختلـف تركيا وأرمينيا 
بشدة عىل توصيف هذه املأساة، ففي حني 
تـرى يريفـان أنها كانـت إبـادة جماعية، 
تّرص أنقـرة عىل القول إن ما جرى ال يعدو 

أن تكـون أعمـال قتـل.
واسـتنكر الرئيـس الرتكـي رجـب طيـب 
أردوغـان الجمعة، املجزرة التـي ارتكبتها 
القـوات األرمنيـة بحـق األذريـني يف إقليم 
يف  عامـا،   29 قبـل  بـاغ  قـرة  ناغورنـي 
تصعيـد لفظي تزامن مـع تصويت النواب 
الهولنديني عـىل اقرتاح لالعـرتاف باإلبادة 
الجماعية التي ارتكبتهـا الدولة العثمانية 
بحـق األرمن وهي قضية تثري غضب أنقرة 

عىل الدوام.
تويـرت  عـىل  تغريـدة  يف  أردوغـان  وقـال 
”أستذكر بالرحمة أشقاءنا األذريني الذين 
قتلوا بوحشـية يف خوجايل قبل 29 عاما“، 
مؤكـدا أن بالده ”سـتواصل دعـم النضال 

املحق ألذربيجان“.
وحـدات  ارتكبـت   ،1992 فربايـر   26 يف 
من الجيـش األرمنـي، مجـزرة يف منطقة 
خوجايل بإقليـم ناغورني قـرة باغ األذري 
راح ضحيتهـا 613 شـخصا وأصيب 487 
بجـروح بالغة، وهو عدد ال يمكن مقارنته 
بضحايـا املجزرة العثمانيـة يف حق األرمن 
والتـي راح ضحيتها بـني 15.000 وحوايل 
30.000 شخص بحسب تقديرات املؤرخني 
لكـن أردوغـان مـّص عىل عـدم توصيفها 

بإبادة جماعية.
وال يزال ملف إبادة األرمن ملفا مقلقا لرتكيا 
التـي تتهم عـددا مـن الـدول والحكومات 
باستخدام تلك القضية التاريخية ملمارسة 

الضغوط عليها.
الخـارج  يف  األرمنيـة  الجاليـات  وتملـك 
وخاصة يف أوروبـا والواليات املتحدة نفوذا 
ولوبيات قـادرة عىل ممارسـة الضغط ما 
جعل القضيـة التاريخية لألرمن تطفو كل 
مـرة لتثري تجاذبات وتوتـرا ليس يف عالقة 
أنقـرة ببعـض العواصـم فقـط ولكـن يف 

الداخل الرتكي أيضا.
وتطالب أرمينيا، تركيا باالعرتاف بما جرى 
خالل عملية التهجري عـام 1915، عىل أنه 
”إبادة عرقيـة“، وبالتايل دفـع تعويضات 
وهو مـا ترفضـه تركيا حيث يمثـل امللف 
خطـا أحمر خاصة لدى األحـزاب القومية 
املتحالفـة مـع حـزب العدالـة والتنميـة 

الحاكم.
الهولنـدي  النـواب  مجلـس  تبنـي  وأثـار 
الخميس قرارا يدعو الحكومة إىل االعرتاف 
بتعـرض األرمـن لإلبـادة الجماعيـة إبان 
الحكم العثماني غضـب الحكومة الرتكية 
حيـث وصـف املتحـدث باسـم الخارجية 
الربملـان  الرتكيـة حامـي أقصـوي قـرار 
الهولنـدي بأنـه ”محاولـة باطلـة إلعادة 

كتابة التاريخ بدوافع سياسية“.
حـزب  عضـو  فورديوينـد  جويـل  وقـال 
االتحاد املسـيحي الذي طرح االقرتاح ”من 
امللـح أكثر مـن أي وقت مـىض أن تتحدث 
الـدول بوضوح عن املـايض من أجل تعزيز 

املصالحة“.
وكان النـواب الهولنديـون اعرتفوا باإلبادة 
الجماعيـة لألرمن يف تصويـت عام 2018، 

وهي خطوة أثارت غضب أردوغان.
ومـن املنتظر أن تنضـم هولندا إىل عرشات 
الدول التي وصفت قتل ما يناهز 1.5 مليون 
أرمنـي يف الفرتة ما بني 1915 – 1917 عىل 
يد جيش اإلمرباطورية العثمانية ”باإلبادة 

الجماعية“.
”اإلبـادة  إطـالق صفـة  أنقـرة  وترفـض 
العرقيـة“ عىل أحـداث 1915، بـل تصفها 
إىل  الطرفـني، وتدعـو  بـ“املأسـاة“ لـكال 
تناول امللف بعيدا عن الرصاعات السياسية 

وسياسـة التوظيف.
وتعـرتف تركيا فقط بسـقوط حوايل 500 
ألـف قتيـل خـالل السـنوات األخـرية من 
السـلطنة العثمانيـة، إال أنها تقـول إنهم 
سقطوا ضحية تجاوزات حصلت يف الحرب 
العامليـة األوىل نافية أي نية تركية الرتكاب 

إبـادة جماعيـة لألرمـن.
وتقدم حكومة أردوغـان ثالثة تأكيدات يف 
ما يتعلق بتسـمية اإلبادة الجماعية. األول 
هـو أن املؤرخني لم يقومـوا بعد بمراجعة 
مسـتودع هائل من الوثائق يف األرشـيفات 

األرمنية والعثمانية.
وتتمثل الحجة الثانيـة لرتكيا يف أن معظم 
الذيـن قامـوا بتحليـل هـذه القضيـة من 
الهـواة وغري املؤرخني، ولكن ما ال يقل عن 
عـرشة مؤرخني مرموقني كتبوا بإسـهاب 
عن اإلبادة الجماعية لألرمن، ويف السنوات 
العـرش املاضية ُنـرشت العديد مـن الكتب 

التـي بحثـت بقـوة يف هـذه القضيـة.
ويتمثـل تأكيـد تركيا الثالث يف أن تسـمية 
اإلبـادة الجماعيـة غـري مدعـوم باألدلـة 
املتاحة وهو التأكيد األكثر إثارة للريبة عىل 
األرجـح، حيـث إن هناك اتفاقـا باإلجماع 
تقريبـا يف األوسـاط األكاديميـة حـول ما 

حـدث لألرمـن يف عـام 1915.
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بغداد/ الزوراء:
السبت،  امس  بغداد،  عمليات  قيادة  أفادت 
واعتقال  املخدرات،  لرتويج  عصابة  تفكيك 
وإطالق  واملشاجرة  بالرسقة،  متهمني 

العيارات النارية.   
نسخة  «الزوراء»  تلقت  للقيادة،  بيان  وذكر 
نفذت  السادسة  املشاة  «فرقة  أن  منه: 
قاطع  حماية  لتأمني  استباقية  عمليات 
املسؤولية، باإلضافة إىل إجراء عمليات البحث 
بغداد  وغربي  شمال  مناطق  يف  والتفتيش 
ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، أسفرت عن 
اعتقال عدد من املتهمني وفق مواد قانونية 

مختلفة، وضبط أعتدة، غرب بغداد».
عرشة  الحادية  املشاة  «فرقة  أن  وأضاف 
مستمرة بتأمني الحماية للمراكز االنتخابية، 
ضمن  والتفتيش  البحث  واجبات  وتنفيذ 
عدد  اعتقال  عنها:  نتج  املسؤولية،  قاطع 
مختلفة  قانونية  مواد  وفق  املتهمني  من 
وضبط  املخدرات،  برتويج  متهمني  بينهم 

كميات من املواد املخدرة، وضبط أسلحة غري 
مرخصة». 

رشطة  األوىل  «الفرقة  أن  اىل  البيان  وأشار 

معلومات  عىل  بناًء  تمكنت،  اتحادية 
عصابة  اعتقال  من  دقيقة،  استخبارية 
لرتويج املخدرات مؤلفة من ستة أشخاص، 

املواد  من  مختلفة  كمية  بحوزتهم  وضبط 
تعاطي  وأدوات  واعتدة  واسلحة  املخدرة، 
وتمكنت  مرسوقة،  دراجات  و(٥)  املخدرات 
من  عدد  اعتقال  من  أعاله  الفرقة  من  قوة 
ضمن  مختلفة  قانونية  مواد  وفق  املتهمني 
متهمني  بينهم  الفرقة  مسؤولية  قاطع 
باملشاجرة  آخرين  متهمني  وستة  بالرسقة، 
العثور  عن  النارية، فضالً  العيارات  وإطالق 

عىل أسلحة واعتدة غري مرخصة». 
الثانية،  وتابع أن «القوات األمنية يف الفرقة 
واجبات  تنفيذ  واصلت  اتحادية،  رشطة 
والتفتيش ضمن قاطع مسؤوليتها،  البحث 
املتهمني  من  عدد  اعتقال  من  وتمكنت 
املراكز  وتأمني  مختلفة،  قانونية  مواد  وفق 
االنتخابية، وغلق عدد من املطاعم والقاعات 
أسلحة  وضبط  للقانون،  املخالفة  واملالعب 
اىل  مشريا  مرخصة»،  غري  مختلفة  واعتدة 
«ضبط عدد من العجالت التي ال تحمل أوراقاً 

ثبوتية يف جانبي الكرخ والرصافة».

بغداد/ الزوراء:

اصدرت وزارة الصحة ايضاحا حول ما يشاع عن 

الوزارة  ردت  وفيما  كورونا.  لقاح  فعالية  عدم 

عىل من يقلل خطر الفريوس املتحور، أعربت عن 

مواقع  صفحات  عرب  البعض  يروجه  ملا  أسفها 

التواصل االجتماعي من أنَّ (الفريوس املتحور أو 

يشكل  وال  ضعيف  الجديدة  بالساللة  يسمى  ما 

خطراً).

وقال مدير عام الصحة العامة يف الوزارة، رياض 

الحلفي، يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: إن 

عىل  الحصول  أجل  من  تتسابق  الدول  «جميع 

ملقح  شخص  مليون   ٢٦٣ هناك  وأنَّ  اللقاح، 

حول العالم».

اللقاح  نجاح  عدم  عن  تداوله  تم  ما  نافيا   

عدم  ننفي  أْن  يمكن  ال   » بالقول  به  والتشكيك 

علميَّة  بحوث  هناك  تكن  لم  إذا  اللقاح  نجاح 

تجرى عىل أشخاص لتجربة اللقاح».

واضاف «ال توجد يف الوقت الحارض بحوث تثبت 

«اللقاح  أنَّ  مبينا  اللقاح»،  نجاح  إمكانيَّة  عدم 

الذي سيصل خالل أيام هو لقاح (أسرتازينيكا) 

وجه  عىل  الكميَّة  تحديد  يتم  ولم  الربيطاني، 

الدقة».

بينما ردت وزارة الصحة، امس السبت، عىل من 

يقلل خطر الفريوس املتحور.

وزارة  يف  الدوليَّة  الصحة  قسم  مدير  وأعرب 

يروجه  «ملا  أسفه  عن  الرديني،  أحمد  الصحة، 

البعض عرب صفحات مواقع التواصل االجتماعي 

من أنَّ (الفريوس املتحور أو ما يسمى بالساللة 

الجديدة ضعيف وال يشكل خطراً)».

وأكد أن «هذا الكالم خاطئ من الناحية العلميَّة، 

الحاالت  عدد  زيادة  تؤكد  مؤرشات  هناك  حيث 

وزيادة  الرئوي  االنعاش  غرف  دخلت  التي 

واضحة يف عدد الحاالت الحرجة، وهذا دليل عىل 

عىل  يجب  لذا  له،  يروج  ما  عكس  الفريوس  أنَّ 

االصابات،  عدد  من  والتقليل  االلتزام  املواطنني 

العالم  دول  بدت واضحة حتى يف  الزيادة  فهذه 

وليس يف العراق فقط».

ووزارة  الطبيَّة  «املالكات  بأنَّ  الرديني  ونوه 

من  سواء  عام  منذ  االستعداد  اتم  عىل  الصحة 

فتح مراكز كورونا،  أو  االرسة  زيادة عدد  حيث 

خلف  ننساق  وال  الخطر،  نتدارك  أْن  علينا  لذا 

الشائعات املغرضة».

بغداد/ الزوراء:
ان  عن  الشهداء  مؤسسة  كشفت 
عدد مواقع املقابر الجماعية التي تم 
فتحها حتى اآلن، بلغ ١٠٥ فقط، من 
النظام  لضحايا  والعائدة   ٢١٠ اصل 
املقبور واالرهاب واجراميي «داعش» 

.
عويد،  كاظم  املؤسسة،  رئيس  وقال 
ثالثة  «هناك  ان  صحفي:  حديث  يف 
انواع من املقابر الجماعية التي تعمل 

املقابر  وحماية  شؤون  دائرة  عليها 
املقابر  وهي  باملؤسسة،  الجماعية 
وتلك  املقبور،  النظام  خلفها  التي 
التي خلفها االرهاب بعد العام ٢٠٠٣، 
واملقابر التي خلفتها عصابات داعش 

االجرامية بعد العام ٢٠١٤». 
خلفها  التي  «املواقع  أن  واضاف 
املقبور  الدكتاتوري  النظام 
للدائرة،  التابعة  الفرق  وشخصتها 
 ٧٦ منها  فتح   ،٩٨ عددها  بلغ 

التي  املواقع  عدد  بلغ  بينما  فقط، 
االرهابية  داعش  عصابات  خلفتها 
فتح   ،١١٢ الدائرة،  فرق  وشخصتها 

منها  ٢٩». 
وتابع عويد ان «عدد املقابر املفتوحة 
وجرى التنقيب بها يبلغ  ٢٢٩ ، منها 
١٢ مقربة خالل العام املايض»، مبينا 
ان «مجمل عدد الرفات املرفوعة من 
آالف  ستة  بلغ  املقابر  هذه  جميع 
من  عدد  «وجود  عىل  منبها  و٣٩٣»، 

بخطة  االن  حتى  تدخل  لم  املقابر 
املؤسسة، اىل جانب وجود الكثري من 

املواقع غري املكتشفة». 
الجماعية  املقابر  «فرق  بأن  ونوه 
الطب  دائرة  مع  بالتنسيق  تعمل 
العديل بوزارة الصحة واللجنة الدولية 
باملواقع  للتنقيب  املفقودين  لشؤون 
املكتشفة، وبالتايل الكشف عن مصري 
واالرهاب  الحروب  نتيجة  املفقودين 

والرصاعات التي خاضتها البالد».

اىل  الشهداء  مؤسسة  رئيس  واشار 
املجال،  بهذا  للدائرة  «خطة  وجود 
عملها،  تعرقل  عوامل  هناك  ان  بيد 
السيما  التخصيصات،  قلة  اهمها 
ان ملف املقابر الجماعية بحاجة اىل 
عن  فضال  به،  خاصة  تخصيصات 
التنقل بني  جائحة كورونا وصعوبة 
«سيجري  انه  مؤكدا  املحافظات»، 
هذه  مراعاة  مع  الخطة  تنفيذ 

املحددات».

بغداد/ الزوراء:

للمديريات  توجيها  الرتبية  وزارة  اصدرت 

خارجية  جهة  ألي  السماح  بعدم  العامة 

الرتبوية  الدروس  خارج  املحارضات  بإلقاء 

املنهجية املقررة من قبل الوزارة. 

«الزوراء»  تلقت  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 

عيل  الرتبية  وزير   » ان  امس:  منه  نسخة 

العامة للرتبية  املديريات  حميد مخلف وجه 

اقليم  عدا  كافة/  واملحافظات  بغداد  يف 

كردستان ، بأن العملية الرتبوية والتعليمية 

عالقة  وال  حرصاً،  الوزارة  مسؤولية  هي 

التعليمية  الهيئات  عدا  بها  اخرى  ألي جهة 

تتوىل  والتي  للوزارة  التابعة  والتدريسية 

االهداف  وفق  املنهجية  الدروس  اعطاء 

الرتبوية املرسومة لها» . 

جهة  ألي  تسمح  ال  «الوزارة  ان  واضاف 

بالعملية  الرتبية وال  بالتدخل يف عمل وزارة 

واملحارضات  الدروس  بإعطاء  او  الرتبوية، 

رسمياً  املقررة  الحصص  غري  املدارس  يف 

من قبل الوزارة، وتتحمل االدارات املدرسية 

بالقوانني  بااللتزام  كاملة  املسؤولية 

واالنظمة والتعليمات الخاصة بوزارة الرتبية، 

فضالً عن ذلك ان القناة الرتبوية الفضائية 

الجهة  هما  الرتبوي  التلفزيون  ومديرية 

الرسمية الوحيدة املسؤولة عن بث الدروس 

التعليمية ألبنائنا التالميذ والطلبة».

البيان ان «الوزارة ستبقى حريصة  واختتم 

والتعليمية  الرتبوية  العملية  متابعة  عىل 

ورسالتها  رؤيتها  وفق  عىل  ونجاحها 

الرتبوية الرصينة عىل الرغم من كل الظروف 

الصعبة نتيجة التحديات ( ازمة كورونا ) او 

غريها من التحديات االخرى».

بغداد/ الزوراء:

محافظة  عمليات  قيادة  يف  امني  مصدر  اعلن 

االنبار ابطال مفعول ٢١ عبوة ناسفة بعملية دهم 

وتفتيش رشقي مدينة الفلوجة   .

قوة   “ ان  صحفي:   ترصيح  يف  املصدر  وقال 

العسكرية،  االستخبارات  شعبة  مفارز  من  امنية 

وبالتنسيق مع قوة من استخبارات عمليات االنبار، 

مناطق  استهدفت  استباقية  امنية  عملية  نفذت 

مختلفة من قضاء الكرمة رشقي مدينة الفلوجة، 

تمكنت من خاللها من العثور عىل ٢١ عبوة ناسفة 

١٢٠ملم  عيار  هاون  وقنربة  صفيحة  شكل  عىل 

مطمورة تحت االرض  ”.

عنه  الكشف  عدم  فضل  الذي  املصدر،  واضاف 

الحدث  مكان  طوقت  االمنية  القوات  ان“  هويته: 

بإبطال  املتفجرات  معالجة  فرقة  قامت  فيما 

مفعول العبوات املضبوطة دون وقوع أي اصابات 

املواد  ان“  مبينا  املداهمة»،  القوات  صفوف  يف 

املضبوطة من مخلفات عصابات داعش االجرامية 

ابان سيطرته عىل القضاء»، موضحا ان“  معلومات 

استخباراتية مكنت القوات االمنية من العثور عىل 

العبوات الناسفة وابطال مفعولها ”.

يشار اىل ان القوات االمنية تمكنت من ابطال اعداد 

كبرية من العبوات الناسفة واالجسام املفخخة منذ 

تحرير مدن االنبار من ارهابيي داعش .

بغداد/ الزوراء:
اكدت وزيرة الهجرة واملهجرين، ايفان جابرو، امس السبت، أن قرار غلق املخيمات «ال رجعة 

فيه».
الخالدية: إن «العشائر  أزمة نازحي ناحية  وقالت جابرو، خالل مؤتمر صلح عشائري إلنهاء 
كان لها دور كبري جداً يف عودة النازحني إىل مناطقهم من خالل عملية الصلح املجتمعي وحل 
قضايا  متابعة  عىل  نحثهم  وأن  دورهم،  عىل  نشكرهم  أن  كحكومة  واجبنا  ومن  النزاعات، 

النازحني املتبقني وإجراء عملية صلح أخرى».   
للعوائل  الطوعية  العودة  املخيمات من خالل  النازحني وإغالق  إنهاء ملف  إىل «رضورة  ولفتت 
النازحة، وإن الوزارة تتعهد بدعم العوائل العائدة ملدة التقل عن سنة يف حال توفر التخصيصات 

املالية، فضال عن رصف منحة املليون ونصف املليون للعائدين من حاميل البطاقة الذكية «.  
اعمارها،  إعادة  يخص  فيما  املحررة  املناطق  هذه  احتياجات  عىل  اطلعنا  لقد   »   وأضافت: 

وسنطرح احتياجاتها عىل طاولة مجلس الوزراء».  
  وأكدت جابرو عىل أن  «قرار غلق املخيمات ال رجعة فيه» ، داعية الجميع إىل «تحمل مسؤوليتهم 
يف توفري البيئة املطلوبة لعودة النازحني إىل ديارهم «، مشرية إىل أن «العوائل التي لديها مشاكل 

سيتم إسكانها يف منطقة ثالثة غري مناطقها األصلية بعد التدقيق األمني».  

بغداد/ الزوراء:
شاكر  حسن  الربملانية،  بدر  كتلة  رئيس  دعا 
الكعبي، امس السبت، وزارة املوارد املائية اىل 
زيادة االطالقات املائية لتوفري الحاجة ملزارعي 

املحاصيل االسرتاتيجية «الحنطة والشعري».
«هنالك  ان  صحفي:  حديث  يف  الكعبي،  وقال 
من  الينا  وصلت  التي  املناشدات  من  العديد 
يشكون  االوسط  الفرات  محافظات  فالحي 
لهم  املتوفرة  الكميات  انخفاض  من  فيها 
وهو  املحاصيل،  لسقي  املخصصة  املياه  من 
االمر الذي سينعكس سلبا عىل نوعية وكمية 
ان  مبينا   ،» حصادها  يتم  التي  املحاصيل 

القطاع  تطوير  عىل  اليوم  يراهن  «العراق 
االكتفاء  تحقيق  مراحل  واستكمال  الزراعي، 
«الحنطة  االسرتاتيجية  املحاصيل  ىف  الذاتي 
والشعري» ، وأي تهاون يف دعم هذه الخطوات 
سينعكس سلبا عىل كل الخطط التنموية التي 

بدأنا بها يف املراحل السابقة».
املصلحة  منطلق  «ومن  اننا  الكعبي  واضاف 
زيادة  املائية  املوارد  وزارة  نطالب  الوطنية، 
والفرات  دجلة  نهري  من  املائية  االطالقات 
ضمن حصص السقي للمزارعني بغية انجاح 
التحديات  ظل  يف  خصوصا  الزراعي،  املوسم 

التي يعيشها البلد اقتصاديا وصحيا».

بغداد/ الزوراء:
عىل  هجمات  لشن  إرهابيا  مخططا  السبت،  امس  الشعبي،  بالحشد   ٤٠ اللواء  قوات  أحبطت 
قطعات الحشد الشعبي املاسكة لألرض يف محافظة كركوك.وذكر إعالم الحشد الشعبي، يف بيان 
تلقت «الزوراء» نسخة منه: أن «الحشد الشعبي أحبط مخططا لفلول تنظيم داعش اإلرهابي 
لشن هجمات عىل قطعات الحشد الشعبي املاسكة لألرض يف منطقة الدبس بمحافظة كركوك».
وأضاف البيان: أن «ذلك جاء خالل عملية أمنية استباقية نفذتها قوات اللواء ٤٠ بالحشد الشعبي 
يف الشمال الغربي من محافظة كركوك بالتحديد يف منطقة الدبس باتجاه القرى القريبة من 
سلسلة جبال رسكالن».وأشار إىل: أن «العملية تمت بناًء عىل معلومات استخباراتية تفيد بأن 
عنارص تنظيم ”داعش“ اإلرهابي يرومون تنفيذ هجمات عىل قطعاتنا املاسكة لألرض، حيث 

تمت معالجة الهدف ورضب القوة املهاجمة التي بالتايل الذت بالفرار».

بغداد/ الزوراء:
السبت،  امس  الصيادلة،  نقابة  أعلنت 
عن قيام االدعاء العام يف مجلس القضاء 
بشأن  الصحة  وزارة  بمخاطبة  االعىل 

ارتفاع أسعار االدوية يف البالد.
وقال نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي، 
يف ترصيح صحفي: ان ”النقابة فاتحت 
الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس 
يف  االدوية  اسعار  ارتفاع  بخصوص 
”الكاظمي  أن  إىل  مشرياً  الصيدليات“، 
أبدى اهتمامه باملوضوع الذي سيعرض 
مجلس  جلسات  إحدى  يف  للمناقشة 

الوزراء“.
يف  العام  ”االدعاء  ان  الهيتي  واضاف 
مجلس القضاء األعىل رفع مذكرة بشأن 

عامة،  بصورة  األدوية  أسعار  ارتفاع 
مبيناً  الصحة“،  وزارة  اىل  كتابا  وأرسل 
أنه ”سيتم تشكيل لجنة تشمل النقابات 
الصحة  وزارة  عن  وممثلني  املعنية 

لدراسة املوضوع“.
وفق  الدواء  تسعرية   ” ان  اىل  وأشار 
قانون مزاولة مهنة الصيادلة، تقع عىل 
وزارة  من  مؤلفة  مشرتكة  لجنة  عاتق 
نقابة  من  عضو  إىل  باإلضافة  الصحة، 

الصيادلة“.
الحالية  األدوية  ”أسعار  ان  الهيتي  وأكد 
إىل ”اتخاذ إجراءات  غري مقبولة“، داعياً 
يف  الكبري  االرتفاع  هذا  ملعالجة  رسيعة 
عىل  كبرياً  عبئا  أضاف  والذي  األسعار، 

كاهل املرىض وأرسهم“. 

بغداد/ الزوراء:
لت وزارة العمل والشؤون االجتماعية فرقاً تفتيشيَّة جوَّالة مهمتها رصد رشكات  شكَّ
اإلجراءات  التخاذ  الصحي  الحظر  مدة  خالل  العاملني  ح  ترسِّ التي  الخاص  القطاع 

ها. القانونيَّة بحقِّ
حديث  يف  باهض،  جبار  رائد  بالوزارة،  املهني  والتدريب  العمل  دائرة  عام  مدير  وقال 
التفتيشيَّة الجوَّالة مهمتها متابعة تطبيق أصحاب تلك الرشكات  إنَّ «الفرق  صحفي: 
العاملني بصفة أجٍر يومي للحفاظ عىل فرصة عملهم»، منبهاً  تعليمات عدم ترسيح 

ل املالحظات ضّد املخالفني التخاذ اإلجراءات القانونيَّة بحقهم». عىل أنَّها «ستسجِّ
الجانب، أي توفري فرص عمل  املعاكس بهذا  أنَّ «الوزارة تعمل عىل االتجاه  إىل  وأشار 
الوزارة «ضد  أنَّ  املجتمع»، مشدداً عىل  البطالة يف  تقليل نسب  بما ُيسهم يف  للعاطلني 
القطاع  رشكات  يف  اليومي  باألجر  العاملني  مصلحة  االعتبار  بنظر  تأخذ  ال  خطوة  أيِّ 

الخاص».  
ي شكاوى العاملني بالقطاع الخاص،  وكشف باهض عن «تخصيص أرقام ساخنة لتلقِّ
كما أنَّ هناك فريقاً مختصاً باإلجابة عن االتصاالت من قبل العاملني، من أجل الوصول 
ضد  العمل  صاحب  بحقِّ  سلبيَّة  مالحظات  أي  تسجيل  حال  العمل  مكان  إىل  مبارشًة 

العاملني به».

بغداد/ الزوراء:
عىل  القبض  السبت،  امس  الداخلية،  وزارة  اىل  التابعة  االستخبارات  وكالة  اعلنت 

خمسة ارهابيني ينتمون لداعش بمحافظتي بغداد وصالح الدين. 
الوكالة قالت يف بيان ورد «للزوراء»: انه «من خالل متابعة عنارص عصابات داعش 
االستخبارات  وكالة  مفارز  تمكنت  منابعهم،  وتجفيف  منهم  للقصاص  االرهابي 
املتمثلة ب مديرية استخبارات الرشطة االتحادية يف وزارة الداخلية من القاء القبض 
عىل خمسة ارهابيني، اربعة منهم بمناطق متفرقة من محافظة بغداد والخامس يف 
محافظة صالح الدين مطلوبني وفق احكام املادة (٤/ارهاب) النتمائهم لعصابات 

داعش االرهابي».
واضاف البيان ان «عمليات القاء القبض تمت وفق مذكرات قبض قضائية وتشكيل 
القانونية  االجراءات  واتخاذ  باالعرتاف  اقوالهم  تدوين  وتم  مختص،  عمل  فريق 

بحقهم».

بغداد/ الزوراء:
أعلنت خلية األزمة النيابية، امس السبت، 
الصحة  وزارة  يف  املسؤولني  استضافة 
مع  بالتزامن  الجائحة  تداعيات  لبحث 

االرتفاع املقلق يف معدالت اإلصابة.
يف  املوسوي،  جواد  اللجنة،  مقرر  وقال 
إنه  منه:  نسخة  «الزوراء»  تلقت  بيان 
وزارة  يف  املسؤولني  استضافة  «تقرر 
مقر  يف  املقبل  االثنني  غد  يوم  الصحة 

مجلس النواب».
واشار املوسوي اىل ان «القرار جاء نظرا 
كورونا  بفريوس  اإلصابات  لتصاعد 
من  العديد  وصدور  األخرية  األيام  خالل 
العليا  اللجنة  من  والقرارات  التعليمات 
والتي شملت  الوطنية  والسالمة  للصحة 
والكيل  الجزئي  والحظر  الدراسة  تعطيل 
وكذلك موضوع توفري اللقاحات، والطالع 

الشعب وممثليه عىل تفاصيل األحداث».
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بغداد/ الزوراء:
اكدت وزارة النفط ان العراق يسـعى اىل 
تقليل انتـاج الـذروة اىل 8 ماليني برميل 
يوميا، مبينا ان العراق سـيذهب باتجاه 
عـدم االسـتثمار يف الحقـول ذات الكلف 

العالية.
وقال وزير النفط، احسـان عبد الجبار، 
يف حديث صحفي: ان ”العراق يسـعى اىل 
تعديل بعـض العقود لجوالت الرتاخيص 
النفطيـة مع الـرشكات العاملية“، مبينا 
أن ”املربر ليس لتأثر ذلك بأسـعار النفط 
التـي جـاءت محفـزا فقط لذلـك وإنما 
جاءت مبنية عىل أسـاس اقتصادي اكثر 
وهو ان العـراق يمتلك مدى واسـعا من 
الحقـول التـي تختلف يف كلفـة إنتاجها 
ونوع نفوطها ومحددات أوبك واالقتصاد 
العاملـي الجديـد والتحـول الرسيع نحو 
مـا  العالـم  وثقافـة  البديلـة  الطاقـة 
بعـد كوفيـد 19 كلهـا عوامـل تضغـط 
باتجاه إعادة العراق لدراسـة السياسـة 

النفطية“.
الفـرتة  يف  كان  ”العـراق  ان  واضـاف 
السـابقة يعتقد أن ينتج بسقف مفتوح 
ويعتقـد أن كل الحقـول سـتودي نفس 
العائـد االقتصادي“، مشـريا اىل ان ”ذلك 
اثبـت عـدم دقتهـا، وأن هنـاك خلـال يف 
اختيـار الحقول، حيـث ان هناك حقوال 
تنتج سـعر برميل يصل اىل ظهر الناقلة 
بكلفـة 5 دوالرات، وهنـاك حقول تصل 
كلفة االنتاج الربميل والتي تصل اىل ظهر 

الناقلة ما بني 20 او 25 دوالرا“.
وأشار عبد الجبار اىل ان ”العراق استعان 
برشكات استشـارية وهندسـية نفطية 
عامليـة مـن اجـل ان نعظـم االسـتثمار 
يف حقـول معينـة وإبطاء االسـتثمار او 
ايقاف االسـتثمار يف حقـول اخرى بناًء 
واقتصاديـات  السـوق  معطيـات  عـىل 

الحقول“.
وأكـد عبـد الجبـار ان ”العـراق ذاهـب 
باتجاه الوصـول لهدف انتـاج 8 مليون 

برميل، حيـث أن العقـود الحالية تتكلم 
عن هدف إنتاج 12 مليون برميل“، الفتا 
اىل ان ”االربعـة ماليني برميالً هي الفرق 
بينهما، ونريد خفضها من خالل الذهاب 
باتجاهـني؛ األول تغيـري إنتـاج الـذروة 
للحقول الكبرية والثاني ابطاء او ايقاف 
ذات  الصغـرية  الحقـول  يف  االسـتثمار 
الكلف اإلنتاج العالية، مشريا إىل أن ”هذا 
القـرار ليـس بالسـهل يحتاج للشـهور 
للدراسة ويحتاج قرار مركزي للحكومة 

ولكن انعكاسـاته االقتصادية االيجابية 
ستكون طويلة األمد“.

ولفـت عبـد الجبـار إىل أنـه ”ليـس من 
املعقـول أن نفـس البلد ينتـج من حقل 
بكلفـة 5 دوالرات وينتج مـن حقل اخر 
بكلفة 25 دوالرا، وهو يستطيع أن ينتج 
كامل كمية من الحقول الرخيصة بدون 
الذهاب للحقول غالية الكلف، مشريا إىل 
ان ”الوزارة تريد إيقاف هذه الحالة وهي 
اسـرتاتيجية جديدة لتعظيـم الناتج عن 

تصدير النفط العراقي املبارش“.
بينمـا أعلنـت إدارة معلومـات الطاقـة 
انخفـاض  السـبت،  امـس  االٔمريكيـة، 
صـادرات النفـط العراقيـة ألمريـكا اىل 

الصفر خالل االسبوع املايض.
وقالت االٕدارة يف تقرير لها: إن ”متوسط 
االسـتريادات االمريكية من النفط الخام 
خـالل االسـبوع املـايض من سـت دول 
بلغـت 3.634 ماليـني يوميـا منخفضة 
بمقـدار 1584 الـف برميـل باليـوم عن 
االٔسبوع الذي سـبقه والذي بلغ 5.218 

ماليني برميل“.
واضافت ان ”امريكا لم تسـتورد النفط 
الخام من العراق خالل االسـبوع املايض 
مقارنة باالٔسـبوع الذي سـبقه والبالغ 

114 ألف برميل“.
واشـارت اىل ان ”اكثر االٕيرادات النفطية 
الٔمريـكا خالل االٔسـبوع املـايض جاءت 
من كنـدا، وبمعـدل بلـغ 2.831 مليون 
برميل يوميا، تليها املكسـيك التي بلغت 
كميـة االسـتريادات منهـا بمعـدل 355 
ألـف برميل يوميا، تليهـا كولومبيا التي 
ابلغـت االسـتريادات منها بمعـدل 200 
الف برميل يوميا، ثم السـعودية وبكمية 

بلغت كمعدل  237 ألف برميل يوميا“.
ووفقا لالٕدارة، فإن ”كمية االسـتريادات 
االٔمريكية من النفط الخام من االكوادور 
بلغت 55 ألف برميل يوميا، تليها نيجرييا 
التي بلغت االسـتريادات منها بمعدل 50 

الف برميل يوميا“.

بغداد/ الزوراء:

كشفت الهيئة العامة للرضائب عن حجم إيراداتها 

خالل عام 2020 التي بلغت ثالثة ترليونات و800 

مليار دينار، بزيـادة بنحو 23 % عن إيرادات عام 

2019 البالغـة 3 ترليونـات ومئـة مليـار دينـار، 

لـت رغـم جائحـة  مؤكـدًة أنَّ هـذه املبالـغ تحصَّ

كورونـا واإلغالق التـام وتأثر التجارة واألسـواق 

وعقـود املقـاوالت، فضال عـن انخفاض أسـعار 

قت إيرادات قياسيَّة خالل العام  النفط، إال أنَّها حقَّ

عت الهيئة ازدياد اإليرادات بعد إقرار  املـايض، وتوقَّ

مقرتحاتها املتعلقة بهذا الجانب .

وعن اآللّيـات الجديدة لتوسـيع واردات الرضائب 

والحـّد من التهرب الرضيبي واألتمتة اإللكرتونيَّة، 

قـال مدير عـام الهيئـة العامة للرضائب، شـاكر 

محمـود حسـني، يف حديـث صحفـي: إن ”الهيئة 

الحصيلـة  زيـادة  بعـد  خيـارات  عـدة  وضعـت 

الرضيبيَّة، منهـا ما أدرج ضمـن الورقة البيضاء 

املعروضـة عـىل الحكومة، ومنها فـرض رضائب 

إضافيَّة عىل السلع الكماليَّة مثل التبوغ والسكائر 

واملرشوبـات الكحوليَّـة والسـيارات املسـتوردة، 

ومنهـا ما تـمَّ اقرتاحه ضمـن املوازنـة االتحاديَّة 

مثل رضيبة املبيعات عىل مراكز املساج والتجميل 

والحالقة واملوالت ومراكز التسوق الرئيسة، فضال 

عـن تحديث الضوابـط الخاصة بأقيـام العقارات 

كونهـا حاليـاً تقـدَّر بأقـّل مـن أسـعار السـوق 

الحقيقيَّـة بكثـري، كلُّ ذلك سـيؤثر بالنتيجة عند 

إقراره يف زيادة الحصيلة الرضيبيَّة“.

وبشـأن النظـام اإللكرتوني املعتمـد يف الرضائب 

وانعكاسـات زيادة الرضائب عـىل اقتصاد الدولة، 

قال حسـني: إنَّ ”هنـاك أنظمـة إلكرتونيَّة فرعيَّة 

تعمـل يف الهيئـة حاليـاً منهـا نظـام األمانـات 

الرضيبيَّـة ونظام مكلفي الدخل ونظام تسـجيل 

الـرشكات ونظام املقتبسـات، وكذلـك التصاريح 

الجمركيَّـة وغريهـا مـن األنظمـة، إال أنَّ الهيئـة 

تسـعى ضمن خططها املستقبليَّة إىل إنشاء نظام 

إلكرتونـي شـامل يعتمـد األتمتـة اإللكرتونيَّة يف 

إجراء التحاسـب الرضيبي للمكلفـني، وان تكون 

إمكانيَّـة التسـديد اإللكرتونـي عن طريـق نظام 

املدفوعات ضماناً للمساواة والشفافيَّة بني جميع 

املكلفني“.

بغداد/ الزوراء:
أكد مسـؤول حكومي يف دياىل، امس السبت، انخفاض تدفق ودخول القوافل التجارية من 
الجانب االيراني عرب منفذ منديل الحدودي رشقي املحافظة اىل اكثر من %50 بسـبب قيود 

كورونا  والضوابط الصارمة.
وقـال مدير ناحيـة منديل، وكالة، مـازن اكرم، يف حديـث صحفي: إن ”اعداد الشـاحنات 
التجارية الوافدة من ايران عرب منفذ منديل  انخفض من 100 شـاحنة اىل 45-40 شـاحنة 
يومياً بسـبب قيـود كورونا املتجـددة واالجـراءات والضوابط الصارمـة املعتمدة يف منفذ 

منديل“.
ولفـت اكرم إىل أن ”الكثري من القوافل التجاريـة االيرانية تركت منافذ دياىل واتجهت نحو 
منفذ برويز خان يف حدود السـليمانية - ايران ضمن اقليم كوردسـتان بسبب التسهيالت 

الجمركية املعتمدة لدخول القوافل والشاحنات“.
واضـاف أن ”منفذ منديل غري مخصص لدخول املسـافرين ويقترص عىل القوافل التجارية 
فقط، وكان مرشـحاً لالغالق من قبل الجانب االيرانـي ضمن اجراءات كورونا االخرية، إال 

أن املنفذ مازال سالكاَ لالغراض التجارية“.

بغداد/ الزوراء:

العـراق  ان  املاليـة  وزارة  أعلنـت 

حافظ عامليا عىل تصنيفه االئتماني 

عنـد درجـة {-B} مـع التأكيد عىل 

االسـتقرار املايل واالقتصادي حسب 

الوكالـة الدولية سـتاندرز اند بورز 

.{S&P}

وذكر بيان للـوزارة تلقت ”الزوراء“ 

نسـخة منه: ان ”وزيـر املالية، عيل 

عـالوي، شـارك يف حلقـة حواريـة 

االقتصاديـة  التطـورات  ملناقشـة 

واملالية والتصنيف االئتماني للعراق 

عـرب الفيديـو {كونفرانـس} ضمت 

خرباء ومختصني من وزارتي املالية 

والنفط وممثيل عن البنك املركزي“.

وأضـاف انـه ”جـرى اثنـاء الحوار 

االقتصاديـة  التطـورات  مناقشـة 

واملالية والتصنيف االئتماني للعراق 

والعوامـل التي سـاهمت بالحفاظ 

عىل التصنيـف االئتماني عند درجة 

- ، والتأكيـد عـىل االسـتقرار املـايل 

واالقتصادي بحسب وكالة ستاندرز 

ان بورز“.

وأشـار اىل ”مسـاهمة تغيري سـعر 

الـرصف يف تخفيـف الضغـط عـىل 

األجنبيـة وعـزز من  اإلحتياطيـات 

قدرة وزارة املالية عىل توفري التمويل 

املحيل وتعايف أسـعار النفط الخام يف 

بداية عـام 2021 مقارنة عما كانت 

عليه يف عام 2020“.

وتابـع البيـان ”كمـا تـم التطـرق 

املسـتقرة  املسـتقبلية  النظـرة  اىل 

جـاءت  التـي  العراقـي  لالقتصـاد 

لتعكس اسـتمرار اإلحتياطيات من 

العملـة االجنبية عند مسـتوى يزيد 

مـن خدمة الديـن العـام الخارجي، 

وقدرة العراق عىل تسـديد التزاماته 

من الديـون الخارجية عىل مدى 12 

شهراً املقبلة“.

ولفتـت وزارة املاليـة اىل ان ”وكالة 

سـتاندرز ان بـورز، قامـت، ومنـذ 

بإتخـاذ  كورونـا،  جائحـة  تفـيش 

قـرارات تخفيـض درجـة التصنيف 

من مستقرة اىل سلبية ألكثر من 80 

حالة حول العالم“.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت لجنـة الطاقـة والنفـط النيابيـة، امس 
السـبت، عـن تقديـم رشكات أجنبيـة مقرتحات 
بصيغـة مشـاريع متنافسـة مـن أجـل تخليص 
العاصمـة بغـداد وباقي املحافظات من مشـكلة 
النفايات التي تعانيها وخصوصاً يف عملية الطمر 
الصحـي. فيما أبرمـت رشكة ديـاىل العامة عقداً 
مـع الرشكـة العامـة لتوزيـع كهربـاء الشـمال 
لتجهيزها بمقاييس كهربائية ميكانيكية اُحادية 

الطـور .
وقـال عضـو لجنـة الطاقـة والنفـط النيابيـة، 
أمجد العقابـي، يف بيان اطلعت عليـه ”الزوراء“: 
إن ”بعـض الـرشكات قدمـت مقرتحات إلنشـاء 
محطات لتدويـر النفايات يف بغداد من إجل انتاج 
الطاقـة الكهربائيـة، إال أن هذه الـرشكات ارتأت 
أن يكـون فرز النفايات من قبـل األهايل (كما هو 
الحـال يف الدول املتقدمة)، وحقيقة فإن هذا االمر 
لـن ينجح، كون أغلب األهـايل ال يتمتعون بثقافة 

لفرز النفايات“.
وأضـاف العقابـي أن ”بعض الـرشكات االجنبية 
قدمت أفـكاراً إلنشـاء محطـات حضارية داخل 
بغداد من دون فرز، وتخليص العراق من النفايات 
املكدسـة، إضافـة اىل تشـغيل الكثري مـن األيدي 

العاملـة، إال أن االختـالف الـذي وقع بـني وزارة 
الكهرباء وتلك الرشكة التي ترغب بإنشاء املحطة 
بشأن سعر بيع امليغاواط الواحد والذي قدرته  بـ 

160 دوالراً، وهذا سعر كبري جداً“.
وبني العقابي أنه ”إذا تعاونت أمانة بغداد ودفعت 
جزءا من هذا السـعر، فيمكـن أن تتم عملية بناء 
مثل هذه املحطة، واملوضوع قيد الدراسة اآلن وله 
جدوى اقتصادية، خاصة أن هذه املحطة صديقة 

للبيئة، وسـتخلص العـراق من الطمـر الصحي، 
لذا يجب أن تكون هناك جلسـة بـني أمانة بغداد 
ووزارتـي الكهرباء والنفط التي سـتقوم بتزويد 

املحطة بكمية وقود قليلة ألغراض التشغيل“.
وأكـد أن ”الجـدوى تكمـن يف إذا ما تم احتسـاب 
الكلفـة العالية التي تتحملهـا أمانة بغداد يف رفع 
النفايات شهرياً مقارنة بكلفة عمل هذه املحطة، 
كما أن الرشكة املسـتثمرة تعهـدت بتوفري آليات 

لرفع النفايات وكابسـات ملعالجتها، وسـنميض 
بهذا املرشوع الخدمي واالسرتاتيجي إذا ما اتفقنا 
مع أمانة بغداد عـىل تحمل نصف مبلغ املرشوع، 
ومـن املحتمـل أن تعمـم الفكـرة عـىل جميـع 

املحافظات“. 
مـن جهتهـا، أبرمـت رشكة ديـاىل العامة، إحدى 
مـع  عقـداً  واملعـادن،  الصناعـة  وزارة  رشكات 
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الشمال لتجهيزها 

بمقاييس كهربائية ميكانيكية اُحادية الطـور .
وذكـرت الـوزارة يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسـخة 
منه امـس: ان ”العقـد الذي أبرمتـه الرشكة مع 
الرشكـة العامة لتوزيـع كهرباء الشـمال / فرع 
توزيـع كهرباء أطـراف نينوى، يتضمـن تجهيز 
األخرية بـ ( ٢٩٨٩ ) مقياسا كهربائيا ميكانيكيا 

اُحادي الطور ذي سعة ( ١٠-٤٠ ) أمبري“.
 واشـار اىل ”ان توقيـع العقـد جـاء يف إطار دعم 
الرشكـة  بُمنتجـات  الكهربـاء  وزارة  وإسـناد 
مـن املقاييـس الكهربائيـة ذات الجـودة واملتانة 
واملُصنعة وطنياً وبامتياز من رشكـة الندزآند كري 

السويرسية“.
واكد ان ”اإلمكانية واالسـتعداد لتلبية احتياجات 
وزارة الكهرباء بالكميـات املطلوبة من املقاييس 

الكهربائية وبُمختلف األطـوار“.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت الرشكة العامة للسـكك الحديد، 
امس السبت، عن عرض مرشوع الربط 
مـن الفاو إىل الحدود الرتكيَّة عرب القناة 

الجافة إىل االستثمار.
طالـب  الرشكـة،  عـام  مديـر  وشـدد 
جواد الحسـيني، يف بيـان اطلعت عليه 
مشـاريع  ”أهميَّـة  عـىل  ”الـزوراء“ 
السـكك املعروضـة لالسـتثمار، ومنها 
مـرشوع الربـط السـككي مـن الفاو 
إىل الحـدود الرتكيَّة عرب القنـاة الجافة 
لدعـم االقتصاد وتعظيم املـوارد املاليَّة 

للرشكة“.
وأشـار الحسـيني إىل ”تنفيذ مشـاريع 
السكك ضمن قانون االستثمار خصوصا 

ذات الجدوى االقتصاديَّة باالعتماد عىل 
الرشكات الرصينة منها تنفيذ مرشوع 
فاو – الشعيبة االسرتاتيجي، واملشاريع 
املسـتقبليَّة ومحور الربط إىل تركيا عرب 
ربيعة – فيشـخابور مع إعـادة تأهيل 
الخطوط الرئيسة ورفع كفاءتها ضمن 

املواصفات العامليَّة».
ابـرز  ”عـرض  إىل  الحسـيني  ولفـت 
املشـاريع وخطوط السـكك عىل رشكة 
PEG االٕيطاليَّـة املتخصصـة يف املجـال 
املشـاريع  تنفيـذ  لدراسـة  السـككي 
االسـتثماريَّة املطروحة وتطوير بعض 
املفاصـل من اجل رفع كفاءة الخطوط 
لزيادة وتأمني انسـيابيَّة سري قطارات 

املسافرين والبضائع». 

بغداد/ متابعة الزوراء:

احتـل العـراق املرتبـة الرابعـة يف 

واردات تركيا خالل شـهر كانون 

الثاني للعام الحايل 2021، بحسب 

معهـد  مـن  الصـادرة  البيانـات 

اإلحصاء الرتكي .

وقـال املعهد يف تقرير لـه اطلعت 

عليـه ”الـزوراء“: إن ”صـادرات 

تركيا لشـهر كانـون الثاني للعام 

2021 بلغت 15 مليارا و45 مليون 

شـهر  عـن   2.3٪ بزيـادة  دوالر 

كانـون الثانـي مـن عـام 2020، 

فيما بلغت الـواردات 18 مليارا و 

79 مليـون دوالر بانخفاض 5.9٪ 

مقارنة بشهر كانون الثاني العام 

.“2020

واضاف انه ”وبحسـب األنشـطة 

االقتصادية، بلغت نسب منتجات 

الصناعـات التحويليـة والزراعـة 

يف  والتعديـن  والصيـد  والغابـات 

إجمايل الصـادرات الرتكية 93.8٪ 

و ٪4.0 و ٪1.7 عـىل التوايل، فيما 

الوسـيطة  كانـت نسـب السـلع 

والسـلع  الرأسـمالية  والسـلع 

االسـتهالكية يف إجمـايل الواردات 

الرتكيـة ٪76.3 و ٪13.9 و 9.7٪ 

عىل التوايل“.

وأشـارت إىل أن ”أملانيا هي الدولة 

للصـادرات  الرئيسـية  الرشيكـة 

الرتكية وبواقع بمليار 455 مليون 

املتحـدة  الواليـات  تليهـا  دوالر، 

األمريكيـة بــ 933 مليـون دوالر 

، وإيطاليـا بـ864 مليـون دوالر، 

املتحدة بــ813 مليون  واململكـة 

مليـون  بــ738  وفرنسـا  دوالر، 

دوالر. وبلغت نسبة الدول الخمس 

األوىل من إجمايل الصادرات الرتكية 

٪31.9 يف كانون الثاني 2021“.

وأوضحت أن ”الصني كانت الدولة 

األوىل لواردات تركيا بقيمة 2 مليار 

و 200 مليون دوالر، تليها روسيا 

بمليـار 829 مليـون دوالر وأملانيا 

بمليـار 511 مليون دوالر والعراق 

والواليـات  دوالر  ماليـني   809

املتحدة 729 مليون دوالر، وكانت 

نسـبة الـدول الخمـس األوىل من 

إجمايل الـواردات ٪39.1 يف كانون 

الثاني 2021“.

بغداد/ الزوراء:

انخفـض سـعر خام البـرصة الخفيف، امـس السـبت، إىل 64 دوالراً للربميل 

الواحد، كما انخفض ايضا سعر خام البرصة الثقيل بعد اغالقها الجمعة.

وتراجع نفط البرصة الخفيف الٓسيا إىل 64.69 دوالراً للربميل بنسبة انخفاض 

بلغت %0.89 عن يوم  الخميس املايض، فيما سـجلت اسـعار النفط البرصة 

الثقيل 63.65 دوالراً للربميل بانخفاض بلغ نسبته 1.27 %.

وسجل النفط العربي الخفيف السعودي 65.14 دوالراً للربميل، وسجل مزيج 

مربان االماراتي 64.67 دوالراً للربميل، وسجل مزيج سهران الجزأئري 64.91 
دوالراً للربميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجريي 64.33 دوالراً

وكانـت اسـعار النفط العاملية قـد انخفضت، يـوم امس، ليغلـق خام برنت 

تحميـل نيسـان 66.13 دوالرا، وانخفـض ايضا خـام غرب تكسـاس ليبلغ 

61.50 دوالرا.
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بغداد/ متابعة الزوراء
بنتيجة  ثميًنا  انتصاًرا  حقق برشلونة 
يف  إشبيلية،  مواجهة  خالل   ،(٢-٠)
إطار منافسات الجولة ٢٥ من الليجا.

املباراة،  يف  برشلونة  أهداف  وسجل 
عثمان ديمبيل يف الدقيقة ٢٩، ومييس 

يف الدقيقة ٨٦.
وبهذا االنتصار يرفع برشلونة رصيده 
إىل ٥٣ نقطة يف وصافة جدول الرتتيب، 
 ٤٨ عند  إشبيلية  رصيد  يتجمد  بينما 

نقطة يف املركز الرابع.
برشلونة،  من  بضغط  املباراة  بدأت 
لكن لم يظهر أي تهديد رصيح سوى 
عثمان  تلقى  حني   ،٢١ الدقيقة  يف 
وانطلق  كرة  البارسا  مهاجم  ديمبيل 
يسارية  كرة  وسدد  املنطقة  داخل 
ياسني  املغربي  الحارس  لها  تصدى 

بونو برباعة.
مرمى  ُمباغتة  مييس  وحاول 
األندلسيني بتسديدة مبارشة من ركلة 
حرة، من خارج املنطقة، لكن الحارس 
ياسني بونو كان يف املوعد، وتصدى لها 

يف الدقيقة ٢٣.
ونجح عثمان ديمبيل يف تسجيل الهدف 
حيث   ،٢٩ الدقيقة  يف  لربشلونة  األول 
ليونيل  من  العمق  يف  تمريرة  تلقى 
بونو  ياسني  قدمي  بني  وسدد  مييس، 

حارس مرمى إشبيلية.
مرمى  حارس  شتيجن  تري  ووقع 
التمرير،  يف  ساذج  خطأ  يف  برشلونة 
لهجوم  بالخطأ  الكرة  أرسل  حيث 
الذي  لجوميز  وصلت  حيث  إشبيلية، 
حاول إرسال عرضية أرضية لكن تري 

شتيجن أمسك بها يف الدقيقة ٣٣.
وتألق بونو حارس مرمى إشبيلية، يف 
يونج  دي  فرينكي  من  لكرة  التصدي 

داخل املنطقة يف الدقيقة ٣٥.
وحاول دست الظهري األيمن لربشلونة، 
تلقى  حيث  األندلسيني،  مرمى  تهديد 
تمريرة من فرينكي دي يونج، وسدد 
مرمى  أعىل  مرت  لكنها  قوية  كرة 

الحارس بونو يف الدقيقة ٤٠.
بتقدم برشلونة  األول  الشوط  وانتهى 

بهدف دون رد.
ومع بداية الشوط الثاني، ويف الدقيقة 

جانب  من  تسديدة  أول  جاءت   ،٥٠
إشبيلية، عرب خيسوس نافاس الظهري 
شتيجن  تري  بها  أمسك  والتي  األيمن، 

حارس مرمى برشلونة.
تسجيل  فرصة  ألبا  جوردي  وأهدر 
الدقيقة  يف  لربشلونة  الثاني  الهدف 
من  عرضية  كرة  تلقى  حيث   ،٥١
زميله فرينكي دي يونج داخل منطقة 
السيطرة  يف  ينجح  لم  لكنه  الجزاء، 
عىل الكرة لتمر إىل دفاع إشبيلية الذي 

شتت الكرة بعيًدا.
مهاجم  النصريي  يوسف  وانطلق 
وسدد  األيرس،  الطرف  عىل  إشبيلية، 
كرة أرضية، بني أحضان الحارس تري 

شتيجن يف الدقيقة ٥٧.
وسدد دست الظهري األيمن لربشلونة، 
األيرس  بالقائم  اصطدمت  قوية  كرة 
مرمى  حارس  بونو  ياسني  ملرمى 

إشبيلية، يف الدقيقة ٥٩.
داخل  مميزة  كرة  ديمبيل  ومرر 

سدد  والذي  مييس  لزميله  املنطقة، 
مرمى  أعىل  ومرت  القوة  زائدة  كرة 

األندلسيني يف الدقيقة ٦٠.
كرة  إشبيلية،  مهاجم  سوسو  وأرسل 
عرضية داخل املنطقة، وصلت لزميله 
رأسية  كرة  سدد  الذي  إسكوديرو 
يف  شتيجن  لتري  األيرس  القائم  بجانب 

الدقيقة ٦٤.
الثاني  الهدف  لينجليت  وسجل 
حكم  لكن   ،٦٧ الدقيقة  يف  لربشلونة 

املباراة ألغاه بداعي التسلل.
من  برشلونة  العب  بيدري  واشتكى 
إصابة عضلية يف الدقيقة ٧٠، وطالب 
ليسحبه  اللعب،  يف  االستمرار  عدم 
وُيرشك  كومان،  رونالد  الفني  املدير 

بدال منه الشاب موريبا.
وسجل يوسف النصريي هدف التعادل 
حكم  لكن   ،٨٠ الدقيقة  يف  إلشبيلية 
املباراة ألغاه بسبب وجود ملسة يد عىل 

املهاجم املغربي.

ونجح مييس يف تسجيل الهدف الثاني 
تلقى  حيث   ،٨٦ الدقيقة  يف  لربشلونة 
داخل  وانطلق  موريبا،  من  تمريرة 
لها  تصدى  كرة  وسدد  املنطقة، 
الحارس بونو لرتتد أمام مييس ُمجدًدا 
النقاط  ويؤمن  الشباك،  يف  وُيسكنها 

الثالث للبلوجرانا.
سيتي  مانشسرت  تغلب  انكلرتا...  ويف 
هام  وست  ضيفه  عىل  بصعوبة 
االتحاد،  ملعب  عىل   ،(٢-١) بنتيجة 
الجولة ٢٦ من  إطار  السبت، يف  امس 

عمر الدوري اإلنجليزي املمتاز.
دياز  رون  سيتي،  املان  ثنائية  سجل 
و٦٨،   ٣٠ الدقيقتني  يف  وجون ستونز 
بينما سجل هدف وست هام، ميشيل 

أنطونيو يف الدقيقة ٤٣.
صدارته  سيتي،  مانشسرت  وعزز 
نقطة،   ٦٢ برصيد  الرتتيب  لجدول 
بينما تجمد رصيد وست هام عند ٤٥ 

نقطة يف املركز الرابع. 

الكرة  عىل  سيتي  مانشسرت  سيطر 
تشكيل  دون  لكن  دقيقة،   ٢٠ أول  يف 

خطورة تذكر عىل مرمى وست هام. 
وست  كاد  اللعب،  سري  عكس  وعىل 
الدقيقة  يف  التسجيل  يفتتح  أن  هام 
١٩، بعدما مهد سوتشيك، كرة عالية 
حاول  الذي  ألنطونيو،  املنطقة  داخل 
يبعدها  أن  قبل  بالرأس  تسديدها 
بتسديدة  لينجارد  وتابعها  إديرسون، 

قوية اصطدمت بستونز.
يف  التسجيل  افتتاح  يف  سيتي  ونجح 
دي  أرسل  بعدما  وذلك   ،٣٠ الدقيقة 
لها  ارتقى  متقنة،  عرضية  بروين، 
داخل  من  قوية  رأسية  وسدد  دياز 
منطقة الجزاء، اصطدمت بيد الحارس 

راندولف وسكنت الشباك.
توريس  سدد  مبارشة،  الهدف  وعقب 
يف الدقيقة ٣١، كرة ضعيفة من خارج 
حارس  بها  أمسك  الجزاء،  منطقة 

وست هام بسهولة.

هدف  يسجل  أن  هام  وست  وكاد 
أرسل  بعدما   ،٣٩ الدقيقة  يف  التعادل 
األيمن،  الجانب  من  عرضية  لينجارد 
الرقابة  من  الخايل  أنطونيو  استقبلها 
داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية 

اصطدمت بالقائم.
النتيجة  تعديل  يف  هام  وست  ونجح 
كوفال،  أرسل  بعدما   ،٤٣ الدقيقة  يف 
األيمن،  الجانب  من  أرضية  عرضية 
متقنة،  غري  بتسديدة  لينجارد  تابعها 
املرمى،  أمام  أنطونيو  إىل  وصلت 
إديرسون،  شباك  يف  بسهولة  ليسجل 

لينتهي الشوط األول بالتعادل ١-١.
وشكل سيتي الخطورة األوىل يف الشوط 
منطقة  خارج  من  بتسديدة  الثاني، 
الجزاء عرب والكر يف الدقيقة ٥٥، إال أن 

كرته ذهبت بعيًدا عن املرمى.
األول  التبديل  جوارديوال،  وأجرى 
للسيتي يف الدقيقة ٦١، بنزول جيسوس 
عىل حساب أجويرو، ثم دفع بفودين 

عىل حساب توريس يف الدقيقة ٦٥.
تسجيل  يف  سيتي  مانشسرت  ونجح 
بعدما   ،٦٨ الدقيقة  يف  الثاني  الهدف 
أرسل رياض محرز، عرضية أرضية من 
تابعها  الجزاء،  ملنطقة  األيمن  الجانب 

ستونز بتسديدة سكنت الشباك.
الهدف،  تسجيل  عقب  سيتي  واكتفى 
خالل  من  الكرة  عىل  باالستحواذ 
الحفاظ  عن  بحًثا  الكثيف،  التمرير 
عىل النتيجة وتفادًيا للهجمات املرتدة 

للخصم.
ودفع بيب جوارديوال، بورقته األخرية 
عىل  رودريجو  بنزول   ،٨٩ الدقيقة  يف 

حساب جوندوجان.
هدف  يسجل  أن  هام  وست  وكاد 
من  الرابعة  الدقيقة  يف  القاتل  التعادل 
الوقت بدل الضائع، بعدما تابع ديوب، 
مرت  رأسية  وسدد  لينجارد،  عرضية 
اللقاء  لينتهي  القائم،  جوار  إىل  بقليل 

بفوز مانشسرت سيتي.

بغداد/ متابعة الزوراء
فريق  مهاجم  حسني  أيمن  كشف 
القوة الجوية عن حقيقة دخول األهيل 
املرصي يف مفاوضات لضمه يف املوسم 

املقبل.
وقال حسني ان نادي األهيل لم يدخل يف 
مفاوضات معي بشكل مبارش وعلمت 
بعض  من  األهيل  داخل  اسمي  بطرح 
الوكالء لكن ال أعلم مدى صدق ذلك وإذا 
باللعب  أرحب  بالطبع  تفاوض  حدث 

لبطل إفريقيا».
له  واللعب  كبري  ناٍد  «األهيل  وأضاف: 
رشف ألي العب. واعتقد أنني قادر عىل 
تحمل الضغوط وقيادة الهجوم األحمر 

إن حدث التعاقد معي».
تواصل  األهيل  جمهور  من  «عدد  وزاد: 

التي  األنباء  بعد  إنستجرام،  عرب  معي 
بالتأكيد  األحمر،  وبني  بيني  ربطت 

لثقتهم بي».
وأوضح: «تابعت مباراة الفريق األخرية 
أمام سيمبا التنزاني. األهيل لم يكن هو 

وافتقد للروح».
املهاجم  عربيا  األعىل  «مثيل  وأشار: 
هناك  وعامليا  السومة،  عمر  السوري 
فيتش  إبراهيمو  مثل  العب  من  أكثر 

وسواريز وبنزيما وليفاندوفسكي».
بالنادي  مصدر  كشف  جانبه  ومن 
مفاوضات  يف  الدخول  حقيقة  األهيل، 
فريق  العب  حسني،  أيمن  املهاجم  مع 
اسمه  ارتبط  الذي  الجوية،  القوة 

بالفريق األحمر يف األيام املاضية.
يف  يدخل  لم  األهيل  إن  املصدر  وقال 

حسني  أيمن  العراقي  مع  مفاوضات 
يف  تردد  وما  شفهي،  أو  رسمي  بشكل 

هذا الصدد غري صحيح.
مبكر  الوقت  أن  عىل  املصدر  وشدد 
صفقات  حسم  عن  للحديث  للغاية 
جديدة، حيث يتبقى عىل نهاية املوسم 
ما يقرتب من ٦ أشهر وهو وقت طويل 

للغاية يحدث فيه متغريات كثرية.
كانت تقارير صحفية، قد زعمت يف وقت 
سابق أن األهيل، دخل يف مفاوضات مع 
الخط  دعم  أجل  من  العراقي  املهاجم 
األخرية  الفرتة  يف  يعاني  الذي  األمامي، 

العبيه من هبوط يف املستوى.
كانت تقارير صحفية قد زعمت يف وقت 
حسني  أيمن  يفاوض  األهيل  أن  سابق 

لدعم الهجوم األحمر املوسم املقبل.

بغداد/ متابعة الزوراء

األنصار  نجم  العيل،  خالد  املدافع  انتقل 

صفوف  إىل  رسمي  بشكل  اللبناني، 

الدوري  يف  الكهربائية،  الصناعات  فريق 

املمتاز.

انتقال  أن  باألنصار،  مصادر  وأكدت 

الفريق  صفوف  إىل  اللبناني  النجم 

العراقي، سيكون عىل سبيل اإلعارة ملدة 

٤ أشهر.

وعىل الرغم من حاجة األخرض لالعب يف 

منافسات كأس االتحاد اآلسيوي ٢٠٢١، 

الضوء  منح  الفني  الجهاز  قرار  أن  إال 

األخرض لالعب، من أجل االحرتاف.

إىل  اللبنانيني  الالعبني  العديد من  وانتقل 

الدوري العراقي، عىل غرار محمد قدوح 

ومحمد  بزي  وعيل  الدين  رشف  وحسني 

جعفر وغازي الحسني ومحمد العرجا.

وانضم العب النجف السابق، عيل ستار، 

إىل الصناعات الكهربائية بشكل رسمي.

الكهربائية،  الصناعات  مدرب  وقال 

عباس عبيد، إن عيل ستار (لوكا) انضم 

صفوفه،  اكتملت  الذي  للفريق  رسميا 

الرابع،  املحرتف  وصول  بعد  خصوصا 

املدافع اللبناني خالد العيل.

يحقق  بدأ  الصناعات  أن  وأضاف 

استقطاب  بعد  خصوصا  االستقرار، 

مجموعة من الالعبني الجدد، من بينهم 

٤ محرتفني.

ليست سهلة،  املهمة  أن  إىل  عبيد  وأشار 

استالمه  قبل  للنقاط  الكبري  اإلهدار  بعد 

مباراة،   ١٥ الفريق  خاض  حيث  املهمة، 

حصد من خاللها ١٠ نقاط فقط، لكنه 

أكد عزمه عىل انتشال الصناعات.

يشار إىل أن الصناعات الكهربائية يحتل 

الدوري  ترتيب  جدول  يف  األخري،  املركز 

العراقي املمتاز، برصيد ١٦ نقطة.

بغداد/ متابعة الزوراء

أن  هاشم،  جبار  ميسان،  نفط  لفريق  املساعد  املدرب  أوضح 

الخسارة  بعد  للتعويض  األحد، ستكون  اليوم  الديوانية،  مواجهة 

غري املتوقعة أمام القاسم، يف الجولة املاضية بالدوري املمتاز.

االستهانة،  يمكن  وال  طموح  فريق  الديوانية  ان  هاشم  وقال 

الخصم يضم مجموعة جيدة من الالعبني».

وتابع ان الديوانية صعب عىل أرضه، لكننا أمام اختبار التعويض 

الفريق يف الجولة املاضية والخسارة  التي تعرض لها  الكبوة  بعد 

أمام القاسم».

وأوضح أن نفط ميسان جاهز، رغم افتقاد خدمات ٣ العبني ما 

بني اإليقاف واإلصابات.

املراكز  عىل  للمنافسة  ميسان  نفط  سيعيد  وحده  «الفوز  وشدد 

املتقدمة وعدم الرتاجع يف الالئحة». 

الدوري  جدول  يف  الثامن  املركز  يحتل  ميسان  نفط  أن  إىل  يشار 

املمتاز برصيد ٢٨ نقطة، أما الديوانية يحتل املركز ١١ برصيد ٢٣ 

نقطة.
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بغداد/ متابعة الزوراء

الديربي  مباراة  أن  الواحد،  عبد  الوسط حسني  نفط  أكد العب 
اليوم األحد، ستكون تحدًيا حقيقًيا لالعبني، من  النجف،  أمام 
أجل استعادة التوازن ومصالحة الجهاز الفني واإلداري بتحقيق 
الفوز.وقال عبد الواحد «فريقنا لم يقدم خالل املباريات املاضية 
الصورة الحقيقية للعندليب الذي تصدر جدول الدوري ملدة ١٣ 

أسبوًعا».
لدينا  له حًدا،  أن نضع  باملستوى يجب  الرتاجع  وأضاف: «هذا 

إدارة جيدة وجهاز فني بمستوى عاٍل ونحتاج الستعادة الثقة 
ومباراة الديربي ستكون محطة العودة للنتائج اإليجابية».

الدوري  مباريات  جميع  حال  حالها  طبيعية  «املباراة  وأكمل: 
محصلتها النهائية ٣ نقاط، والنجف من الفرق املميزة وحقق 
نتائج طيبة لكن الفوز سيعيد لنا املركز الرابع الذي حصل عليه 

النجف يف الجولة املاضية».
يشار إىل أن النجف يحتل املركز الرابع برصيد ٣٤ نقطة، فيما 

يتواجد نفط الوسط يف املركز الخامس برصيد ٣٢ نقطة.
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بغداد/ متابعة الزوراء
أوضـح مدرب الطلبة، حسـن أحمد، أن فريقـه يطمح للفوز وتتويج املسـتوى الفني الذي يقدمـه يف كل مباراة، 
بالنظر للجهد املبذول داخل امللعب.وأضاف حسـن يف كل مباراة، نظهر بشكل طيب ونسيطر عىل مجريات األمور، 
لكن األخطاء التحكيمية نالت من الفريق».وتابع «نتمنى أن ينصفنا التحكيم وتمر مباراة الفريق أمام الصناعات 
الكهربائيـة دون أخطاء، سـتكون فرصة للتقدم يف الئحة الرتتيب».وأوضح أن الطلبـة لن يتأثر بمن قرر الرحيل، 
وسـيدخل املبـاراة بالالعبني الذين عاهدوا املالك الفني، عىل الدفاع بقوة عن اسـم وتاريخ الفريق.وشـدد «جميع 
مباريـات الدوري صعبة وال توجد مباراة سـهلة، عازمون عىل تجاوز الصناعـات الكهربائية».وأتم «الطلبة يحتل 

مركزًا ال يليق باسم النادي، سنتحدى الظروف من أجل تحقيق الفوز وتعزيز موقع النادي يف الئحة الرتتيب».
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االوساط الرياضية واالعالمية قدمت تعازيها الحارة 
اىل الزميل حبيب رحيم بوفاة شـقيقه (سـعد) اثر 
حادث دهس... نسـأل الله العـيل القدير ان يتغمد 
الفقيد برحمته ويسـكنه جنات الفردوس ويرزق 
اهلـه ومحبيـه الصري والسـلوان وانا للـه وانا اليه 

راجعون.
 ********************

ابـدى الصحفي الريايض عيل شـدهان، املحرر يف 
جريـدة البيـان االماراتيـة التي تصـدر يف امارة 
دبـي،  سـعادته البالغـة بدخوله ضمـن قائمة 
االفضل لجائزة ”ايبـاس“ لالتحاد الدويل لإلعالم 

الريـايض.. وذكـر شـدهان ان السـعادة تكمـن 
باختياري ضمن الكوكبـة االفضل والنخبة االبرز هو 

النه جاء بمشاركة 1871 صحفياً من 139 دولة و بـ 29 لغة.
 *****************

احتفـل االعالمـي حيـدر محمـد مقـدم برنامـج 
(امللعب) من عىل شاشة قناة (اسيا) بعيد ميالده.. 
نتمنى العمر املديد والتألق والنجاح لزميلنا العزيز 

يف حياته ومشواره املهني.



أوقـف نيـس هزائمـه املتتالية بفـوز ثمني عىل 
مضيفـه ريـن 1-2 يف افتتـاح املرحلة السـابعة 

والعرشين من الدوري الفرنيس.
وبكـر نيس بالتسـجيل عرب مهاجمـه الجزائري 
األصل أمني غويري يف الدقيقة 19، وأدرك مارتان 
تريييـه التعادل ألصحـاب األرض (39) ، قبل أن 
يخطـف النمسـوي فالفيـوس دانيليوتش هدف 

الفوز يف الدقيقة 58.
وهو الفوز التاسـع لنيس هذا املوسم واألول بعد 

ثالث هزائم متتالية. 
بريمن يفاجئ فرانكفورت

ـ حقـق فـريدر بريمـن فـوزاً ثميناً عـىل ضيفه 
آينرتاخـت فرانكفـورت 1-2 يف الجولـة 23 مـن 

الدوري األملاني لكرة القدم.
وافتتح الربتغايل أندريه سيلفا التسجيل للضيوف 
يف الدقيقـة التاسـعة ثم أدرك التشـيكي تيودور 
غيـربي سـياليس التعـادل ألصحـاب األرض يف 
الدقيقـة 48 ثـم منـح زميله األمريكي جوشـوا 

سارجنت (62) نقاط املواجهة لفريدر بريمن. 

وبدأ الضيوف اللقاء بأفضل طريقة حني افتتحوا 
التسـجيل عـرب الربتغايل سـيلفا برأسـية بعدما 

وصلته الكرة من الرصبي فيليب كوسـتيتش إثر 
ركلة ركنية (9).

ويف مطلع الشوط الثاني، أطلق بريمن اللقاء من 
نقطة الصفر حني أدرك التعادل بهدف للتشيكي 
غيربي سـياليس تأكدت صحته بعد االحتكام إىل 

حكم الفيديو املساعد ”VAR“  يف الدقيقة 47.
وقلـب بريمـن الوضـع تماماً حني سـجل هدف 
التقدم يف الدقيقة 62 عرب األمريكي سارجنت بعد 
تمريرة من ماكسيميليان إيغيستاين، ثم حافظ 

عىل هذه النتيجة حتى النهاية. 
تعادل ليفانتي وأتلتيك بلباو

ـ حسم التعادل اإليجابي مباراة ليفانتي وضيفه 
أتلتيـك بلبـاو 1-1 يف الجولـة 25 مـن الـدوري 

اإلسباني.
وافتتح روجر مارتي التسـجيل ألصحاب األرض 
يف الدقيقـة 33 مـن ركلـة جزاء ثـم أدرك راؤول 
غارسـيا التعـادل بـذات الطريقـة للضيـوف يف 

الدقيقة 56.
ورفـع ليفانتـي رصيـده إىل 32 نقطـة يف املركز 
الثامن مؤقتاً وبفـارق نقطتني أمام أتلتيك بلباو 

(التاسع مؤقتاً). 

سـحبت قرعـة الـدور ثمـن النهائي من 
منافسات الدوري األوروبي ”يوروبا ليغ“ 

يف مدينة نيون السويرسية.
وأسـفرت قرعة دور الـ16 مـن البطولة 
القاريـة عن مواجهات قويـة أبرزها تلك 
التي ستجمع مانشسرت يونايتد اإلنكليزي 

بميالن اإليطايل.
سـيعود النجم السويدي املخرضم زالتان 
إبراهيموفيتـش مهاجـم ميـالن اإليطايل 
حاليا إىل ملعـب ”أولد ترافـورد“ ليواجه 
يونايتـد  مانشسـرت  السـابق  فريقـه 
اإلنكليـزي، يف أبـرز مباريات الـدور ثمن 

النهائي من مسابقة الدوري األوروبي.
وهي املرة األوىل التي يلتقي فيها الفريقان 
عـىل الصعيد القـاري منذ الـدور ذاته يف 
دوري أبطال أوروبا موسم 2009-2010 
وانتهـت املواجهة بفوز الفريق اإلنكليزي 

ذهابا وإيابا 2-3 و-4صفر.
ولعب إبراهيموفيتش موسمني يف صفوف 
الشـياطني الحمر وأحرز معـه لقب هذه 
املسابقة بالذات عام 2017 علما أنه غاب 
عن املباراة النهائية ضد أياكس أمسرتدام 
الهولنـدي (-2صفر) إلصابـة خطرية يف 
ركبتـه باإلضافة إىل فوزه بـكأس رابطة 

األندية اإلنكليزية املحرتفة يف العام ذاته.
وكان ميـالن عانـى األمريـن لبلـوغ هذا 
الـدور بتعادله خـارج ملعبه مـع النجم 

األحمر الرصبي 2-2 ثـم 1-1 عىل ملعب 
سان سـريو إيابا ليتأهل بفضل األهداف 

املسجلة خارج ملعبه.
يف املقابل، حسم مانشسرت يونايتد نتيجة 
مواجهته مع ريال سوسـييداد اإلسباني 
ذهابـا عندما تفّوق عليـه بأربعة أهداف 
مـن دون رد يف مباراة أقيمـت يف تورينو، 
قبل أن يكتفي بالتعادل السلبي معه إيابا 

عىل أرضه.
ويدخل توتنهـام اإلنكليزي مواجهته مع 
دينامو زغرب الكرواتي مرشحا لتخطيه، 
لكن يتعني عليه أن يحذر من األخري الذي 
أزاح كراسـنودار الـرويس بفـوزه عليـه 

ذهاباً وإياباً (2-3 و1-0).
وسـيتجدد اللقاء بني أرسـنال اإلنكليزي 
وأوملبياكـوس الـذي أقصاه مـن دور الـ 
32 املوسـم املايض، عندما خـرج النادي 
اللندني منتـرصا يف مباراة الذهاب خارج 
أرضـه -1صفر، قبـل أن ينتفض الفريق 
اليوناني ويطيح به من املسـابقة بالفوز 

عليه إيابا يف لندن 1-2 بعد التمديد. 
وكان أرسنال عاد إىل ملعب ”جيورجيوس 
كارايسـكاكيس“ الخـاص بأوملبياكوس 
الخميـس لخـوض مبـاراة اإليـاب ”عىل 
أرضـه“ وتخطى بصعوبـة عقبة بنفيكا 
الربتغـايل الـذي تقّدم عليـه 1-2، قبل أن 
يقلـب فريق املدفعجيـة الطاولة ويخرج 

فائـزا 2-3 أواخـر املباراة بعـد أن تعادال 
ذهابا 1-1 يف روما.

وأقيمـت املباراتان خارج معقل الفريقني 
بسبب قيود السـفر املفروضة يف البلدين 
عىل القادمني منهما نتيجة تفيش فريوس 

كورونا.
وفيما ييل نتائج القرعة كاملة:

بويـز  يونـغ   - (هولنـدا)  أياكـس 
(سويرسا).

فياريـال   - (أوكرانيـا)  كييـف  دينامـو 
(إسبانيا).

دانيتسـك  - شـاختار  (إيطاليـا)  رومـا 
(أوكرانيا).

أرسـنال   - (اليونـان)  أوملبياكـوس 
(إنكلرتا).

توتنهـام   - (كرواتيـا)  زغـرب  دينامـو 
(إنكلرتا).

مانشسـرت يونايتـد (إنكلـرتا) - ميـالن 
(إيطاليا).

 - التشـيك)  (جمهوريـة  بـراغ  سـالفيا 
رينجرز (اسكتلندا).

غرناطة (إسبانيا) - مولده (النرويج). 
يذكر أّن مباريات الذهاب ستلعب يوم 11 
أذار/مارس املقبل يف حني تدور مواجهات 

اإلياب يف 18 منه.

7الرياضي
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أعلن االسـباني رافاييل نـادال املصنف ثانياً عاملياً انسـحابه من 
دورة أكابولكو املكسيكية الدولية يف كرة املرضب املقررة يف الفرتة 

بني 15 و20 آذار/مارس املقبل، بسبب مشكلة يف الكتف.
وقـال نادال يف تغريـدة عىل تويرت: ”أنا آسـف ألنني ال أسـتطيع 
املشـاركة يف بطولة أكابولكـو. إنه عام صعب للجميع وبسـبب 
حالتي الصحية الحالية، واآلالم يف كتفي، من املسـتحيل بالنسبة 

يل أن أقوم بمثل هذه الرحلة الطويلة. موعدنا يف عام 2022!“.
وكان نـادال (34 عامـاً) أعلـن الخميس عن انسـحابه من دورة 

روتردام الهولندية. 

أعلن نـادي يوفنتوس عن خسـائر بقيمٍة تفوق مئًة وسـبعًة 
وثالثني مليون دوالر، عن األشهر الستة األوىل للموسم الكروّي 

ألفني وعرشين ألفني وواحد وعرشين.
وذكـر بطـل الـدوري اإليطـايل أّن مجلـس اإلدارة وافـق عـىل 
التقرير املايلّ مشرياً إىل أّن الخسائر سببـها انخفاض العائدات 
بسـبب جائحة كورونا، إضافـة إىل رواتب الالعبني والّتعاقدات 
الجديدة، مشـرياً يف الوقت ذاتـه إىل ارتفاع أرباح عقود الرّعاية 

واإلعالنات.
وأشـار نادي يوفنتوس إىل أنه قد يضطـّر إىل بيع بعض العبيه 
ملجابهة الخسـائر، لكّنه أكد أنها ال تثري الّشـكوك حول قدرات 
النادي واستمرارّيته والقدرة عىل اإليفاء بااللتزامات املالّية من 
خالل السـيولة التي تّم الحصول عليها من قروض متوّسـطة 
األجل إضافة إىل تسهيالٍت بنكّية أخرى، دون املساس باألنشطة 

التجارية.
وعـىل الرّغم من ذلك، يمكن لـ ”يوفنتوس“ التّرصف يف حقوق 

عقود العبيه حسبما ذكر النادي يف البيان.

ÚÌÜã–€a@ÈmbjÌäám@—„dnèÌ@äb‡Ó„

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

قال األرجنتيني ماوريسـيو بوتشيتينو، مدرب باريس سان 
جريمـان، إن برنامـج تعـايف املهاجم الربازييل نيمار يسـري 
وفق الخطة بعد إصابته يف العضلة الضامة.واستأنف نيمار 
التدريبـات الفرديـة يوم الخميـس املايض لتـزداد اآلمال يف 
عودته بصورة أرسع من املتوقع.وقال بوتشيتينو يف مؤتمر 
صحفـي قبل مواجهة ديجـون يف الـدوري الفرنيس: ”يتبع 

تعليمات اإلطار الطبي يف النادي، شارك اليوم يف تدريبات 
فرديـة يف امللعب. يشـعر بالتفاؤل ونحن سـعداء بذلك. 
كل يشء يسـري وفق برنامج التعايف“.  ويستضيف سان 
جريمان منافسه برشلونة يف العارش من آذار/مارس يف 
إيـاب ثمن نهائي دوري أبطـال أوروبا بعد أن حقق فوزاً 

كبرياً 1-4 ذهاباً يف كامب نو.  

Ïÿ€Ïib◊c@ÒäÎÜ@Âfl@fiaÜb„@lbzè„a

ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@137Ä€a@÷Ï–m@ëÏn‰œÏÌ@ãˆbèÇ

Ô„bœb◊@ÈjìÌ@Î7u@Z›ÓÇÏm

@fiÏiã–Ó€@Â«@ÊÏéäá‰Á@lbÓÀ

قال مدرب تشـيليس تومـاس توخيـل، إن مهاجمه الفرنيس 
أولفييه يسـتحق التواجد يف التشكيل األسـايس للفريق، قبل 
املوقعة املهمة أمام مانشسـرت يونايتد، مسـاء اليوم األحد، 

ضمن الجولة 26 من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وقاد جـريو فريقـه للفوز عـىل أتلتيكو مدريد 0-1 مسـاء 
الثالثـاء املايض، بعد هدف أكروباتـي من مقصية خلفية، ما 

رفع حظوظه يف املشاركة أساسيا أمام يونايتد“.
وقـال توخيـل يف مؤتمر صحفـي افرتايض: 
”يستحق التواجد يف التشكيلة األساسية 
طـوال الوقت، إنه يتدرب بشـكل جيد 
جـدا، لديه شـخصية مميـزة، حتى 
كان  املباريـات  يبـدأ  لـم  عندمـا 
يستحق املشـاركة أساسيا، لكني 
لـن أخربكـم اليـوم مـا إذا كان 
سـيلعب (أمـام يونايتـد) منـذ 
البداية“.وعـن التأهـل لـدوري 
أبطال أوروبا يف املوسم املقبل، 
قال املدرب األملانـي: ”آمل أن 
نفـوز عـىل يونايتـد، نعرف 
أنه تحد كبري، سجلهم خال 
من الهزائم خارج أرضهم، 
لذلك نعرف ما سنواجهه، 
لديهم القـدرات الفردية، 
التسـبب  يسـتطيعون 

باألذى عرب رسعتهم“.
وأكد: ”إنهم فريق قوي 
خـارج أرضه، يدافعون 
برتكيز مـع تحول جيد 

حقا إىل الهجوم“.
عـن  توخيـل  وتحـدث 
إدينسـون  مهاجم يونايتد 

كافانـي الـذي لعب تحت إرشافـه يف باريس سـان جريمان، 
وقال: ”انظروا إليهما عندما يتبادالن القمصان، إنهما الئقان 
بدنيـا“.وأردف قائـال: ”جريو الئـق بدنيا بنسـبة %100، ال 
يوجد لديه دهون يف جسده، واألمر نفسه ينطبق عىل كافاني، 
فهـو مهتم دائما بالفريق، ويعاني من أجله. هو جاهز دائما 
للجري يف املسافات املفتوحة، وكالهما هداف ممتاز“.وتابع: 
”هما مهاجمان من الطراز الرفيع، وبالنسبة يل فإن لياقتهما 
وسـلوكهما يعتـربان مفتـاح نجاحهما“.وسـبق لتوخيل أن 
واجه مدرب مانشسـرت يونايتد سولسكاير عندما كان مدربا 
لسان جريمان.وعن ذلك يقول املدرب األملاني: ”قابلنا يونايتد 
مرتني قاريا: خرسنا املباراتني عىل أرضنا، وفزنا يف مواجهتي 
أولـد ترافـورد، وهـي نتائـج غريبة“.وقال: ”نأمـل أن نغري 
الوضع بفوز عىل أرضنا، لكن سجلهم خال من الهزائم خارج 
أرضهـم يف الـدوري والتحـدي كبري، يحبون خلق املسـاحات 
وتشـكيل املرتدات... سـنحرض ملواجهتهم طبقـا لذلك“.من 
ناحيـة ثانية، بني توخيل أن مدافعه الربازييل تياجو سـيلفا، 
ليس جاهزا بعد للمشاركة يف املباريات مع اقرتاب تعافيه من 
اإلصابـة، وقال: ”ال يمكنه اللعب مسـاء اليـوم األحد، خاض 

حصة تدريبية فردية اليوم“.

تلّقـى ليفربـول اإلنكليزي رضبـة قوية بعد أن 
تبني أن إصابـة قائده والعب وسـطه جوردان 
هندرسـون ضـد إيفرتـون األسـبوع املايض 
سـتجربه عـىل الغياب عـن املالعـب حتى 
نيسان/أبريل املقبل بعد خضوعه لعملية 

جراحية يف أسفل عضالت البطن.
وأصـدر ليفربول بيانـا جاء فيه بأن 
”ال فـرتة زمنيـة محـددة لعودتـه 
إىل املالعـب“ مشـريا إىل أن الالعـب 
”سـيغيب مبدئيـا إىل مـا بعد فرتة 
أذار/ أواخـر  الدوليـة  املباريـات 

مارس“.
واضطر هندرسون إىل عدم إكمال 

مبـاراة الدربي التي خرسهـا فريقه صفر2- يف 
الدوري املحيل وسينضم إىل عدد كبري من زمالئه 
املصابني وعىل رأسـهم الهولنـدي فريجيل فان 
دايك وجو غوميـز والكامريونـي جويل ماتيب 

والربازييل فابينيو.
وسـيغيب هندرسـون بالتـايل عـىل األقـل عن 
خمـس مباريات لفريقه بينهـا لقاء القمة ضد 
تشـيليس يف الدوري املحيل ومبـاراة اإلياب ضد 
اليبزيـغ األملانـي يف ثمـن نهائـي دوري أبطال 
أوروبـا، باإلضافـة إىل ثـالث مباريـات ملنتخب 
بالده (إنكلرتا) ضد سان مارينو وألبانيا وبولندا 
 FIFA ضمـن التصفيات املؤهلة إىل كأس العالم

قطر 2022™.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
تطـّور تكنولوجيـا املعلومات جعل مـن املمكن 
تقديـم التدريب عن بعد عـرب اإلنرتنت من خالل 
مسـاقات،  ُيطلـق عليهـا (MOOCs / مـوك)، 
 ،Massive Open Online Cours وهي اختصـار
أي التعليـم املفتـوح للجميع بأعـداد هائلة عرب 
االنرتنت، هذه املساقات تغطي مجموعة متنوعة 
مـن املوضوعـات - كل يشء مـن اللغـة إىل علم 
األحياء أو التكنولوجيـا أو علم النفس، واإلعالم 
و االتصـال بالتأكيـد- ، ومفتوحـة وقائمة عىل 

الويب.
يعني هذا شـكل جديـد لتكثيف التعليـم العايل، 
بحيث يمكن ألي شخص املشـاركة يف الدورات، 
بقصـد تجربـة الدراسـة أو صقـل املعرفـة أو 
االنغمـاس يف موضـوع مـا، حيـث ال يتطلـب 
التسجيل يف هذه املساقات أي معرفة سابقة، بل 
ما هو مطلوب للمشاركة، هو الوصول إىل جهاز 

كمبيوتر متصل باإلنرتنت.
كقاعـدة عامـة، تتكـون مسـاقات MOOC مـن 
محـارضات فيديـو مسـجلة مـع اسـئلة تقييم 
ذاتيـة  تلقائيـة  اختبـارات  باسـتخدام  الفهـم، 
التصحيح بأسئلة متعددة الخيارات. باإلضافة إىل 
املهام التفاعلية، والواجبات املنزلية، واملناقشـات 
املشـرتكة التي يحلها املُشـارك يف املسـاق بشكل 
فـردي أو يف مجموعـات، أو من خـالل التصحيح 
التلقائـي. تليها مهام يتـم إجراؤها يف مجموعات 
صغرية وفحصها وينتهي املساق بمناقشات نصية 

وتعليقات من كل من املرشفني واملشـاركني.
يمكـن أن تكـون الـدورات ذات أطـوال مختلفة، 
ترتاوح من بضعة أسابيع إىل عدة فصول دراسية، 
ويمكن قراءتها عىل مستويات مختلفة - املستوى 
األسـايس واملسـتوى املتقدم. لكن يحـب اإلنتباه 
إىل أن هـذه املسـاقات ال تمنـح عـادًة اعتمـادات 
أكاديمية، أي ال يمكنكـم الحصول عىل اعتمادات 
التعليم العايل للمسـاق. ولكـن يمكنكم الحصول 
عىل شهادة إتمام املساق من الجامعة التي ُتصمم 
وتقدم هذه املسـاقات، بحيث يمكنكم مشاركتها 

مع أصحاب العمل املحتملني وشبكتك املهنية.
يف شـبكة الصحفيـني الدوليـني ُنقـدم لكم بعض 
املساقات، التي تقدمها أفضل الجامعات يف العالم، 
التي صممت مساقات مستقلة تناسب إهتمامك، 
وتوفر املرونة والحرية لك، إلختيار الوقت املناسب 
لإللتحاق بها، بشـكل جزئي أو كامل، املسـاقات 
ُمتاحـة للتسـجيل بأي وقـت، أي انها مسـاقات 

دائمة.
املساق األول:

ُكن صحفًيا: أبلغ عن األخبار!
املقدم مـن جامعة ميشـغني يف الواليـات املتحدة 
األمريكيـة، لتطوير املهـارات الصحفية للعاملني 
يف الصحف واملجالت ووسائل التواصل االجتماعي 
والوسـائط املتعـددة عـرب اإلنرتنـت والتلفزيـون 

والراديو وصحافة الرشكات واملجتمع.
ينقسم املساق إىل خمسة مساقات فرعية، بمعدل 
ثـالث سـاعات دراسـة كل أسـبوع، ُتشـكل مع 
بعضها املسـاق التخصيـي الكامل الذي يحتاج إىل 

أربع وعرشين أسبوعاً إلكماله.
سـيطور هذا املسـاق فهمك ملجـال الصحافة من 
منظور دويل. سـتتعلم أفضل املمارسات واملعايري 
األخالقيـة لعمليـات جمع األخبـار وكتابة تقرير 
إخباري، من خالل املشـاريع العملية والتعليقات 
سـتدرس  املسـاق.  يف  املشـاركني  النظـراء  مـن 
أيًضـا تأثري الصحافـة عىل القضايـا واالتجاهات 
املجتمعية، باإلضافة إىل استكشـاف فرص العمل 
من خالل التشبيك مع الزمالء املشاركني يف املساق، 
حيث تشـري اإلحصائيات املُرفقة مع املسـاق بأن 
%57 بدأ مسـرية مهنية جديدة بعـد االنتهاء من 
هذا املسـاق، وأن %20 حصل عىل زيادة يف الراتب 

أو ترقية.
للبدء، سـّجل يف املسـاق الكامل مبـارشًة، أو اخرت 
املسـاق الفرعـي الذي ترغـب يف البدء بـه. عندما 
تشـرتك يف دورة تدريبية تشـكل جزًءا من املساق 
العام، فإنك تشـرتك تلقائًيا يف املسـاق التخصيص 
الكامـل. ال بـأس بإكمـال دورة واحـدة فقـط - 

يمكنـك إيقاف تعلمك مؤقًتا أو إنهاء اشـرتاكك يف 
أي وقـت. قم بزيارة لوحـة معلومات الخاصة بك 
يف حسابك عىل منصة كورسريا التي تقدم املساق، 
لتتبـع عمليـات التسـجيل يف الـدورة التدريبيـة 

ومراقبة تقدمك.
األمر الجيد، أن هذا املساق التخصيص يوفر ترجمة 
كاملـة إىل اللغـة العربية، باإلضافـة إىل ذلك يقدم 
فـرتة تجريب مجانية ملدة أسـبوع، بعدها يمكنك 
البـدء اإلنتقال إىل الخيار املدفـوع، الذي يوفر عند 
االنتهـاء مـن كل دورة تدريبيـة وإكمال املرشوع 

العميل، شهادة ُتثبت إجتيازك كل املساق.
 املساق الثاني:

 .(J4SC) الصحافة من أجـل التغيري االجتماعـي
بعد إنتهاء الدورة سـيكون مـن املتوقع أن تتعلم 
كيفيـة اسـتخدام الصحافة القائمـة عىل الحلول 

لدفع التغيري االجتماعي اإليجابي.
وسـط االستقطاب الالفت للنظر، وصعود األخبار 
اإلعـالم  لوسـائل  املتدهـورة  والحالـة  املزيفـة، 
السائدة، أصبح إنتاج صحافة جديرة بالثقة أكثر 
أهميـة من أي وقت مىض. من خالل هذا املسـاق، 
 ،(J4SC) الصحافة من أجـل التغيري االجتماعـي
ستتعلم ممارسـة الصحافة القائمة عىل الحلول، 
حيث تعطي القصص وزًنا متسـاوًيا للمشـكالت 

وحلولها.
الهـدف من هذه املسـاق عرب اإلنرتنت ذو شـقني: 
األول: تعليمك كيفية اسـتخدام الصحافة واإلعالم 
كتطبيـق للتغيري االجتماعي؛ و الثاني أن تصبحوا 

أنفسكم عوامل تغيري فعالة.
خالل الدورة، سـوف تشـاهد أمثلة من الصحافة 

املتميـزة القائمة عـىل الحلول. تركـز غالبية هذه 
القصص عىل األطفال الضعفاء. تسمح لنا مظلة 
األطفـال باستكشـاف القضايـا الواسـعة ولكن 
املتداخلـة بعمـق والتـي تؤثر يف  جميع الشـعوب 

الضعيفة.
يوفر لك مسـاق (J4SC)  منصـة للبحث واإلبالغ 
والكتابة عن قضايا السياسة والعدالة التي تغذي 
اهتماماتك وشغفك، سواء كان ذلك يتعلق بأزمات 
الهجـرة أو العدالـة الجنائيـة أو حقـوق املرأة أو 

استغالل األطفال أو الفقر.
من خـالل التقاريـر الدقيقة والصارمـة وتحليل 
السياسـات، سيسـاهم الطالب بشكل جوهري يف 
الخطاب العام، وبفضل هذه املسـاهمة، يقودون 
اإلرادة السياسية نحو حلول سياسية إيجابية لعدد 
ال يحىص من القضايـا االجتماعية التي تواجهها 

الشعوب الضعيفة يف جميع أنحاء العالم.
يف نهاية املسـاق يمكنك طلب شـهادة موقعة من 
املعلم مـع شـعار جامعـة جامعـة كاليفورنيا- 
بريكيل، التي صممت املسـاق، للتحقق من إنجازك 
وزيـادة فـرص العمـل لديـك، ُمقابـل 49 دوالر 

أمريكي.
مـدة املسـاق أربعـة أسـابيع، بمعـدل دراسـة 4 
ساعات كل أسبوع، يف النهاية يجب القول إن هذا 

املسـاق متوفر باللغة اإلنكليزية فقط.
املساق الثالث:

الصحافة االستقصائية واإلعالم الدويل، باستخدام 
أمثلة من الصحافة االسـتقصائية العابرة للحدود 
مـن آسـيا وإفريقيا وأمريـكا الالتينيـة وأوروبا، 
ستسـاعدك هذه الدورة عىل فهـم كيف يمكن أن 
يؤدي رفـع الوعي العام إىل إحداث تغيري سـيايس 
واجتماعي. تعـّد الدورة مقدمة رسيعة لإلشـارة 
و التصويـب عىل االنتهـاكات الدوليـة، يف املايض 
والحـارض، حيـث سـتتمكن مـن معرفـة كيـف 
يمكن للصحفيني الشـجعان أن يهـزوا العالم من 
خالل كشـف الفسـاد وانتهاكات حقوق اإلنسان 

والعمل.
باإلضافة إىل إعادة إكتشـاف الـدور الحيوي الذي 
لعبتـه الصحافـة يف محاربة الظلـم واالنتهاكات 
عىل مدى 100 سـنة املاضية، والضغوط القاسية 
والناعمـة عـىل الصحافة االسـتقصائية من قبل 
الحكومـات والـرشكات. والخـوض يف االتجاهات 
الحالية إلعادة تشـكيل الصحافة االستقصائية يف 
عرص التكنولوجيا الرقمية. كذلك تتضمن مقابالت 
متعمقة مع مؤرخني وصحفيني االسـتقصائيني، 

وقصص ملراسلني بارزين .
املسـاق متوفر باللغـة اإلنكليزيـة، يتطلب إتمام 
املسـاق خمـس أسـابيع، بمعـدل 3 سـاعات كل 
أسـبوع، و تقدمـه جامعـة كولومبيـا يف مدينـة 
نيويورك،  التي تعـد واحدة من أهم مراكز البحث 
يف العالـم ويف نفـس الوقـت بيئة تعليميـة مميزة 
ومتميـزة للطـالب الجامعيني وطالب الدراسـات 
العليـا يف العديـد من املجـاالت العلميـة واملهنية. 
املساق مجاني، أو يمكن للطالب اختيار الحصول 
عىل شهادة تم التحقق منها مقابل رسوم رمزية. 

(49 دوالر أمريكي).
املساق الرابع:

مساقات أريج الرقمية الثالث، وهي:
الصحافـة  الحقيقـة:  درب  عـىل  مسـاق   1-
االسـتقصائية. وهو دليل عربي شامل لإلعالميني 
بمثابـة مرجـع متكامل يسـاعدهم عـىل تطبيق 
الصحافـة االسـتقصائية والقائمـة عـىل توثيق 
املعلومات والحقائق وذلك باتباع أسـلوب منهجي 
كشـف  بهـدف  الخـرب  مالحقـة  يف  وموضوعـي 

الحقيقة وإحداث تغيري للمنفعة العامة.
-2 مسـاق الـرسد القصـيص الرقمي. يسـاعدنا 
عىل اسـتيعاب مفهوم الـرسد القصيص وعنارص 
الرسد الرقمي ومعايري القصة الرقمية، باإلضافة 
إىل أسـاليب وأنمـاط الـرسد القصـيص الرقمـي، 
بحيث يتمكن املتعلم مع نهاية املسـاق من توجيه 
مهاراتـه يف تطويع النص والسـيناريو واملكونات 
الرقميـة عند العمـل ضمن فريـق إلنتاج قصص 

ذات محتوى رقمي وتفاعيل.
النفسـية.  والصدمـات  القلـق  إدارة  مسـاق   3-
تقّدم هـذه الدورة الدعـم الالزم للصّحـة العقلية 
للصحفيني وللناشطيني االجتماعيني والعاملني يف 
مجال اإلعالم العربي بشكل عام. والهدف من ذلك، 
هـو توفري معلومات عملّية حـول كيفّية املعالجة 
والتعامل مـع الصدمات النفسـية واالضطرابات 
التي يمكن أن تنجم عن العيش يف تهديد مستمر.

هذه  املسـاقات مجانية، تقدم عـىل منصة  إدراك  
يتطلـب  و  العربيـة،  باللغـة  املسـتمر،  للتعليـم 
إنجازها يومني تقريباً، بعـد ذلك بإمكانكم تنزيل 
شهادة إتمام املسـاق، التي تعترب باملناسبة رشط 
للتقديم عىل ورشـات العمل و الورشات التدريبة، 
و املنـح التي تقدمها الشـبكة العربيـة للصحافة 

االستقصائية ( أريج).
 

أكـرب مواقع  حيث يمكنكم العثور عىل  مسـاقات 

MOOCs

edx.org. تأسسـت يف عام 2012 من قبل جامعة 
هارفـارد ومعهـد ماساتشوسـتس للتكنولوجيا 
(MIT). يف بداية عـام 2018، كان لدى EdX أكثر 
مـن 130 رشيـًكا محلًيـا ودولًيـا.  ُهنـا يمكنكم 
اإلطالع عىل كامل املسـاقات املتوفـرة عىل املوقع 

الرسمي املوجه للصحفيني.
futurelearn.com. تأسسـت يف عـام 2012 مـن 
قبـل الجامعة املفتوحة يف ميلتـون كينز ، اململكة 
 Future املتحـدة. يف بداية عـام 2018، كان لـدى

Learn 144 رشيًكا محلًيا ودولًيا.
 coursera.org. تأسسـت يف عـام 2012 بمبادرة 
خاصة من قبل أسـتاذين يف جامعة ستانفورد. يف 
بداية عام 2018، كان لدى كورسـريا 164 رشيًكا 
محلًيا ودولًيا. ُهنا  سلسـلة من املساقات املوجهة 

التي تقدمها املنصة للصحفيني.
مركـز نايـت للصحافـة يف األمريكتـني: منذ عام 
2002، أدار مركـز نايت للصحافـة يف األمريكتني 
بجامعة تكساس يف أوستن، تدريًبا مهنًيا وتوعية 
للصحفيـني يف أمريـكا الالتينيـة ومنطقـة البحر 
الكاريبـي. لقـد سـاعد الصحفيني املسـتقلني يف 
النصف الغربي من الكرة األرضية عىل إنشاء جيل 
جديـد مـن الجمعيـات واملنظمات األخـرى لرفع 
معايري الصحافة يف بلدانهم. اسـتفاد من الربامج 
التدريبية اآلالف من الصحفيني وأساتذة الصحافة 
والطالب يف جميع أنحاء األمريكتني وخارجها. منذ 
عام 2012، تقدم دورات الصحافة، برنامج التعلم 
عـن بعـد للمركـز، دورات تدريبيـة مفتوحة عىل 
اإلنرتنـت (MOOCs) تجذب الصحفيني من جميع 
أنحاء العالم، منهـا مقدمة إىل الصحافة الغامرة، 
الواقع االفرتايض وفيديو 360، استكشاف البيانات 
ورواية القصص: البحث عن القصص يف البيانات 

باستخدام التحليل االستكشايف والتصور.
حلمي، الذي يشـاركه معـي بالتأكيـد العديد من 
الصحفيـني و معلمـي الصحافة يف بلـدان الرشق 
األوسـط وشـمال إفريقيـا، هـو أن نتمكـن مـن  
إنشـاء وتصميم و ترتيب دورات MOOC، بشـكل 
ريادي ومسـتدام، تقدم مزيًجا فريًدا من التدريب 
يف اإلنتـاج اإلعالمـي ومعرفـة اإلعـالم والتواصل 
باإلضافـة إىل التدريب األسـايس يف إدارة األعمال، 
والرتكيز عىل ريادة األعمال يف قطاع اإلعالم، تكون 
موجهـة للصحفيني وطـالب الصحافة يف املنطقة 

العربية.
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كركوك/نينا:
 بارك نائـب رئيس الجبهة الرتكمانية العراقية 
اول  تأسـيس  ذكـرى  الرتكمـان  للصحفيـني 
جريدة تركمانية وهـي جريدة ”حوادث“ التي 
صدرت يف 25 شباط عام 1911. وقال توران يف 
رسالة ملناسـبة الذكرى العارشة بعد املئة ألول 
جريـدة تركمانية تصدر يف العراق بشـكل عام 
ويف كركـوك بشـكل خاص ،لقـد كان وما يزال 
للصحفيـني الرتكمـان والصحافـة الرتكمانية 
بشـكل عام دور ريادي يف الدفـاع عن القضية 
العادلـة للشـعب الرتكمانـي رغـم الظـروف 

الصعبة التي يعيشـونها واالستهداف وانتهاك 
حقوقهم، لكننا نأمل ان يكون القادم من االيام 
مكلالً باألمن وحرية العمل الصحفي بما يثلج 
صدور منتسـبي الصحافة الرتكمانية ويهون 
عليهـم االوضاع الصعبة ويقلـل من معاناتهم 
..داعًيـا الحكومـة اىل توفري متطلبـات العمل 

الصحفي وتكريم منتسبيه.
واختتم تـوران بالتاكيـد عىل النزاهـة العالية 
واملهنية الشـفافة التي يتصف بها الصحفيون 
واالعالميون الرتكمان يف جميع ربوع توركمن 

اييل.

الجزائر/ا.ف.ب:
أرجأت املحكمة العليا يف الجزائر 
بالنقـض  الطعـن  يف  النظـر 
الذي تقدم بـه الصحفي خالد 
درارني، املفرج عنه أخرياً، ضد 
الحكم بسجنه عامني، وفق ما 
ذكـر موقع ”قصبـة تريبون“ 

نقالً عن محامي الدفاع.
ونقل موقـع ”قصبة تريبون“ 
اإلخباري الذي أسسـه درارني 
عـن املحامـي عبد اللـه هبول 
أن ”املحكمـة العليا يف الجزائر 
العاصمة أّجلت جلسـة النظر 
يف ملف الصحفي خالد درارني 
إىل تاريخ 25 مارس/ آذار عام 

.“2021
ويف حال قبول الطعن، ستعاد 
أمـام  الصحفـي  محاكمـة 
تشـكيلة جديـدة للمحكمـة، 
العامـني  حكـم  إلغـاء  مـع 
حبسـاً الصـادر يف سـبتمرب/ 
”التحريض  بتهمتـي  أيلـول، 
عـىل التجمهـر غري املسـلح“ 
بالوحـدة  و“املسـاس 

الوطنية“.
وأوقف مراسـل قناة ”تي يف 5 
الفرنسـية يف مارس/  موند“ 
الجزائـر  يف   2020 عـام  آذار 

تغطيتـه  خـالل  العاصمـة، 
لتظاهرة.

وأفـرج عنه الجمعـة مع نحو 
40 معتقالً، بعد إصدار الرئيس 
عبـد املجيـد تبـون عفـواً عن 
فربايـر/   22 حـراك  سـجناء 

شباط عام 2019.
وقـال درارنـي يف مقابلة مع 
وكالـة ”فرانس بـرس“، بعد 
اإلفراج عنه: ”آمل أن يسـاعد 
حريـة  تعزيـز  يف  سـجني 
الصحافة يف الجزائر، وجعلها 

حرية مقدسة ال ُتمس“.
وصارت قضيته رمزاً للنضال 
مـن أجـل حريـة الصحافـة 
بهـا  مّسـت  التـي  والتعبـري 
سلسـلة من اإلدانات وقوانني 
للصحافـة  للغايـة  مقيـدة 

والشـبكات  اإللكرتونيـة 
أسـفه  وأبـدى  االجتماعيـة. 
لذلـك، قائـًال إن ”الصحفي ال 
يسـتحق أن يدخـل السـجن. 
أتمنى أن أكـون آخر صحفي 

جزائري يدخل السجن“.
انطلق الحـراك يف 22 فرباير/ 
وقـاد   ،2019 عـام  شـباط 
إلزاحـة الرئيـس عبـد العزيز 
يف  السـلطة  مـن  بوتفليقـة 
العـام  إبريـل/ نيسـان مـن 
التظاهـرات  لكـن  نفسـه. 
تواصلـت  االحتجاجيـة 
أركان  للمطالبـة برحيـل كل 
النظـام الـذي حكـم الجزائر 
.1962 منذ اسـتقاللها عـام 

آذار  التظاهرات منذ  وتوقفت 
بسبب جائحة كورونا.

سان فرانسيسكو/متابعة الزوراء:
بعدمـا تعرّضـت رشكة فيسـبوك إىل وابل مـن االنتقادات 
لحظرهـا بشـكل مؤقـت مقـاالت صحفيـة يف أسـرتاليا 
احتجاجا عىل قانون يطلب من الرشكات الرقمية العمالقة 
تسديد مبالغ مالية لوسائل اإلعالم، تعتزم شبكة التواصل 
االجتماعـي تصحيح الخطأ من خالل اسـتثمار ما ال يقل 
عـن مليـار دوالر يف املحتويـات اإلخبارية خالل السـنوات 

الثالث املقبلة.
وكتب املسؤول عن الشؤون العامة يف فيسبوك نيك كليغ يف 
مدّونٍة األربعاء، ”لقد استثمرنا 600 مليون دوالر منذ العام 
2018 لدعم قطاع اإلعالم، ونعتزم اسـتثمار ما ال يقّل عن 

مليار دوالر إضافية يف السنوات الثالث املقبلة“.
ويأتي هذا التعّهد يف وقت تبدو املجموعات الرقمية يف مرمى 
حكومات كافـة دول العالم، التي تريـد أن ُترغم الرشكات 
عىل تسـديد مبالغ مالية مقابل املحتويـات اإلعالمية التي 

يتّم بّثها عىل منّصاتها.
وقـال نيك كليغ ”نـدرك تماما أن الصحافـة عالية الجودة 
أساسـية لسـري عمل مجتمعاتنا من خالل إعالم املواطنني 

وتقديرهم وتحميل النافذين مسؤولية“ أفعالهم.
ولم يعط املسـؤول أي تفاصيل حول توزيع االسـتثمارات 
املقبلة للرشكة يف وسـائل اإلعالم، وال الشكل الذي ستتخذه 
هذه االسـتثمارات، هل ستكون مبالغ مالية أو رشاكات أو 

تدريبات أو حقوق نرش..؟
وأكد كليغ أن رشكة ”فيسبوك تريد أكثر من أي وقت مىض 

عقد رشاكات مع النارشين الصحفيني“.
ويأتـي الوعـد الذي قطعته فيسـبوك غداة انتهـاء تجاذب 
شديد مع الحكومة األسـرتالية حول مرشوع قانون ينّظم 
العالقات بني وسائل اإلعالم التقليدية التي تواجه صعوبات 
مالية كبرية، والرشكات العمالقة التي تسيطر عىل اإلنرتنت 
وتكسب قسـما كبريا من عائدات اإلعالنات. وبعد أن حظر 
نرش روابط مقاالت إخبارية تعود إىل وسـائل إعالم محلية 
أو عامليـة ردا عىل هذا القانون قيد املناقشـة، تراجع أخريا 
صاحب تطبيقي إنسـتغرام وواتسـاب، وأبـرم يف اللحظة 
األخرية اتفاقا مع كانبريا يشـتمل عىل تسديد مبالغ مالية 
لوسائل اإلعالم مقابل محتوياتها التي تنرش عىل منصاته.

وأقـّر الربملان األسـرتايل القانون الخميـس املايض. وأعلنت 
الحكومة أنها سـتضمن أن تتقاىض وسائل اإلعالم ”مبالغ 

عادلـة مقابـل املحتوى الـذي تنتجه، ما يسـاهم يف إحياء 
الصحافة للمصلحة العامة يف أسرتاليا“.

ويـوازي القانـون الجديـد، الوعد الـذي قطعتـه يف أكتوبر 
املـايض رشكـة غوغل بدفـع مليـار دوالر عىل مـدى ثالث 
سنوات لنارشين صحفيني، عىل غرار مجلتي ”در شبيغل“ 
و“دي تسـايت“ يف أملانيا، بهدف استخدام محتواهما ألداة 
جديـدة أُطلقت عليها تسـمية ”غوغل نيوز شـوكايس“ يف 

إطار رشاكات.
واغتنم أيضا كليغ، الذي كان سـابقا نائب رئيس الحكومة 
الربيطانية، فرصـة اإلعالن عن هذه االسـتثمارات لإلقرار 
بالذنب بعد الغضب الذي أثارته رصامة رشكة فيسـبوك يف 

أسرتاليا.
وأوضـح أنه ”لم يكـن من الهـني اتخاذ مثل هـذا القرار.. 
كان يجـب أن نتخـذ قـرارا رسيعـا ألن ذلـك كان رضوريا 
من الناحية القانونية قبـل أن يدخل القانون حّيز التنفيذ. 
بالتايل، ارتكبنا خطأً من خالل تطبيق القرار بشـكل صارم 
جدا. وقد حظرنا بعض املحتويات عن غري قصد. ولحسـن 

الحظ، أن ذلك أُلغي بشكل رسيع“.
وبموجـب التسـوية التي تـّم التوصل إليها مـع الحكومة 
األسرتالية لن تتعرض رشكتا فيسبوك وغوغل، املستهدفتان 
خصوصا يف مرشوع القانون، لعقوبات يف حال أبرمتا بعض 
االتفاقيات مع وسائل إعالم محلية بهدف دفع مبالغ مالية 
مقابـل األخبار. وتم إمهـال الرشكتني شـهرين للتفاوض 

بشأن هذه الرتتيبات وتجّنب صدور قرار ملزم لهما.

أربيل / العراق : 
فازت مراسـلة قناة ”سكاي نيوز“ 
كروفـورد  أليكـس  الربيطانيـة 
لعـام  كـردي“  ”شـيفا  بجائـزة 
2021، لتغطيتها الشـجاعة أحداثا 
وتطّورات شـهدتها منطقة الرشق 

األوسط.
وجـاء يف بيـان لجنـة الجائـزة أن 
”أليكـس كروفـورد كانـت واحـدة 
مـن الصحفيـني املتمّيزيـن، والتي 
أن تغّطـي مظاهـرات  اسـتطاعت 
الثورات العربية وحرب شمال مايل، 
كمـا قامـت بتغطية الحـرب يف كّل 
من ليبيا وسـوريا، وقـد واجهت يف 
تغطياتهـا الصحافية تلـك أخطارا 

جسيمة“.
وأشـارت اللجنة أن كروفورد لفتت 
بتقاريرها املتمّيـزة وامللفتة، أنظار 
واهتمام العالم إىل الوضع اإلنساني 
املـزري يف اليمـن. واسـتطاعت أن 
تغّطي بجـرأة ودّقة فائقتني أحداث 
الحـرب وعواقبهـا الوخيمـة عـىل 
الشـعب اليمني، كما استطاعت أن 

تنقـل بدّقة فائقة األوضاع السـّيئة 
للقطاع الصحي يف اليمن الذي واجه 
بإمكانات شـحيحة وبـاء كوفيد – 

.19
وتعمل كروفورد يف مجال الصحافة 
منذ نحو 30 عامـا، وقامت بالكثري 
مـن التغطيـات لألحداث السـاخنة 
يف الرشق األوسـط وأفريقيا، ومنها 
الحـرب يف سـوريا واليمـن، وكانت 
أول صحفية يف العالم تتمكن بشكل 
مستقل من الذهاب إىل والية راخني 
(آراكان) يف ميانمـار، كمـا أنها أول 

صحفيـة وثقـت انتهـاكات حقوق 
اإلنسان ضد مسلمي الروهينغا.

وواجهـت كروفـورد والطاقم الذي 
يعمـل معها مخاطر كبـرية ودائمة 
يف  العنـف  أحـداث  تغطيـة  خـالل 
سـوريا، وقالت إنه ”لـم يكن مهما 
كونـي صحافية أبدا مثل هذا الوقت 
ولـم يكـن ذلـك خطـرا مثـل اآلن، 
وهـذا ليس بسـبب الحـرب الدائرة 
أن بعـض  املنطقـة بـل بسـبب  يف 
الصحفيـني  يصفـون  السياسـيني 

بأعداء املواطنني“.
أن  الربيطانيـة  الصحفيـة  وتـرى 
”كل قصـة يف املنطقـة تبدأ من حي 
أو مدينة واحـدة“. وتقول إنه ”من 
املهـم جدا جمـع معلومـات دقيقة 
حول ترصيحات السياسيني، وكذلك 
عىل سـبيل املثـال أين ذهبـوا خالل 
حظـر التجـوال، وإىل أي مـدى هم 
صادقـون يف ادعاءاتهـم؟ عـىل كل 
صحفـي أن يطرح األسـئلة املهمة 

ويطالب باإلجابة عنها“.
وتحمـل الجائـزة اسـم الصحفيـة 

الكردية شـيفا كـردي التي قتلت يف 
فرباير عـام 2017، خـالل إجرائها 
تقريـرا ميدانيـا يف املوصـل ضمـن 
برنامـج ”فوكس املوصل“ لشـبكة 
كردسـتان  يف  اإلعالميـة  ”رووداو“ 
انفجـار لغـم كان  العـراق، جـرّاء 
مسـلحو داعش قد زرعوه يف موقع 
ملقـربة جماعية للتنظيـم، بالتزامن 
مع معـارك اسـتعادة املدينـة فيما 
أصيـب املصـور يونـس مصطفـى 

بجروح خطرية.
وأكدت اللجنة أن الهدف من تدشني 

الجائـزة هـو ”تقديـر روح وعمـل 
شـيفا كـردي، الصحفيـة واملذيعة 
واحرتامـا للعمل الصحفي للنسـاء 

حول العالم“.
وقالـت كروفـورد ”فـوزي بجائزة 
وهـو  كبـري  فخـر  كـردي  شـيفا 
أفضل مـا حدث معي خـالل الفرتة 

السابقة“.
وأضافـت ”كنـت يف املوصـل خالل 
مقتل شـيفا كردي رغـم أنني كنت 
ال أعرفهـا شـخصيا، لكننـي أتذكر 

الفاجعة التي حلت بفقدانها“.
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* <موت بطيء>

الـرأس  ناجـى وهـو مرفـوع 
وعيناه صوب السماء 

ـ يا شـمس طال غيابـك فمنذ 
، وماتـت  النهـر  افولـك جـّف 
الحيـاة بالـرباري ، وصار اليوم 

اقىس..
فمن غـريك يقول لسـفح جبل 
ما بـك حـني تجـرف صخوره 

األمطار.. 
اىل مـن تتجه االزهـار عند اول 

الصباح..
من غـريك ينـرش الـدفء حني 
يلتحف الجبل بغطاء ابيض عند 
حلـول برد الشـتاء، ومن غريك 

يزيح ظلمة الليل..
من غـريك يعيد الحيـاة بعد ان 

اصاب قلب الربية الجفاف.. 
بطلوعك مـرة ثانية تسـرتجع 
والحيـاة  بريقهـا  االلـوان 
عنفوانها وتشتد الرغبة لصعود 

املستحيل.. 
فمـن غـريك ال يمكـن لـألرض 
بزرقـة  تحتفـظ  وان  تخـرض 

مياهها 
و بدونـك لـن ترجـع اليابسـة 
كما كانـت وال الحياة كسـابق 

عهدها.. 
الجبـل  بغيابـك حكمـت عـىل 
وسـفحه والحقـول وازهـاره 

باملوت البطيء...
لن يكون هنـاك فصوال اربعة.. 
لـن تـدور عجلـة الحيـاة مرة 
اخـرى.. لن تحلـم الصغار بغد 
دمـوع  تجـف  ولـن  مـرشق.. 

الرجـال  وسـيظل  االمهـات، 
الطرقات لقلـوب العذارى، ولن 

تندمل الجراح.
عاد ادراجـه ولم يفـرغ كل ما 
يف جعبتـه بينما عيونـه تذرف 

الدمع منتظرا إشارة السماء..
* ترف ورساب

شـد حزامه عىل اخر حلقة عىل 
معـدة تصـدر اصواتا مـن اول 
ظهور للشـمس بعـد ليلة بدت 
طويله عـىل بطـن خاوية أمال 
ان يمألها بعد أن حزم أغراضه 
كعادته متوجها ملسطر العمال 
متوسـما يف وجـوه املارين من 

يطلبه للعمل.
مرت الدقائـق كأنها دهر وقبل 
ان ينقـيض وقـت الضحى جاء 
رجـل وملرتقبيـه كأنـه املنقذ، 
هـب الجميـع منتفضـني مـن 
سـباتهم، اما هو فقد التف مع 
رفاقـه حول شـاب بدا حسـن 
املظهر حليـق اللحية وطريقته 
يف الـكالم اوحت ملن تجمهر أنه 
قادم ال محالة عـىل اخذ بعض 
العمـال معـه إال أن ويف غفلـة 
من الزمن تحول ومن بقربه اىل 
أشـالء سـبقها تكبري ثم سماع 

دوى انفجار. 
سقط الكل مرضجني بدمائهم 
حيـث اختلطـت اطرافهـم مع 
بعضهـا ليتحولوا اىل زاد األرض 
التي لم ترتوي منهم بعد، وكان 
هـو مرميا عىل جانـب الطريق 
مقطـع االوصـال اال حزامه لم 
يتزحـزح مـن مكانه ممسـكا 

ببطن لم تذق الرتف يوما.
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ثقافية

تعتمـد رواية الظالل الطويلة عىل تعددية االسـلوب 
والبناء ، وقد استخدم الروائي تقنية الحذف واالضافة 
وزرع جسد املشاهد ببؤر التثوير والتنوير من خالل 
االيقاع الرسيع لحركة شـخوصه ، وتحريك االمكنة 

بطريقة ديناميكية لخلق الفضاء العام للرواية .
ال يمكن قراءة الرواية داخل الورش النقدية املتخمة 
باملصطلحات النقدية الوعرة والتنظريات الشـائكة، 
وتحميلهـا ما يقوله الناقد الفالنـي وما يجتهد فيه 
األكاديمـي اآلخر يف حقل الرواية، هـذا االمر يبعدنا 
عن جوهر البحث عن رواية اسمها ( الظالل الطويلة 

) ومؤلفها الروائي أمجد توفيق .
كمـا ونحن نقـرأ الرواية علينا الحـذر من دفعها اىل 
غرف الترشيح واصدار أحكام بعيدة عن املوضوعية 
عـىل البنـاء الفني العـام للرواية من خـالل وظيفة 
االجـزاء والتأكيد عىل الدالة الواحدة فاألسـاس هو 
التطبيق عىل رواية متماسـكة ومتكاملة ابتداء من 
منبعها وحتى مصبها ، وهنـاك دال ومدلول وداللة 
ال يمكـن التعرف عليهم اال مـن خالل تناول الرواية 

من حيث الخصائص التي بنيت عليها .
البناء الروائي العام للرواية قام عىل اساس مسارين 
مختلفـني من حيث الشـخوص واالحـداث والزمان 
واملكان، ولكل مسار خصوصيته يرتبطان ببعضهما 
بالتعالـق والرتاتب، املسـار االول تمثله انتصار التي 
اكتسـبت لقب خاتون نتيجة حالـة االنحطاط التي 
اعقبـت احتـالل العـراق، وعصابتهـا املكونـة من 
خمسـة رجـال ( كان الرجال الخمسـة نـزالء عنرب 
االحكام الثقيلة يف سـجن ابو غريب مثقلني بأحكام 
االعـدام .. ص ٤١ ) ، واملسـار الثانـي يمثله بشـار 
وزوجتـه نرسين ، بشـار الـذي تصدعـت قناعاته 
بسـبب االخطاء التي تتناقض مع مبدئيته وثقافته 
ففضل البقاء يف باريس وهو يعاني من الغربة ومن 

الحاح زوجته عىل الرجوع اىل العراق .
ما بني املسـارْين رسـم الروائي امجـد توفيق عامله 
الروائـي ، عالم يضج باألحداث الدامية ، واملنلوجات 

الساخنة ، واملشاهد املثرية مستخدما تقنية الفالش 
بـاك يف الكثري من املشـاهد : ( كانـت تعيش يف هذا 
البيت مع شقيق صعلوك .. ص٤٢ ) ( يف تلك اللحظة 
تذكـر عمليـة نفذها مـع أسـمر .. ص ٥٧ ) ( فيما 
مىض كان بشـار شـابا المعا .... ص ٧٠ ـ ٧١ ـ ٧٢ 
ـ ٧٣ ـ ٧٤ ) ( صورة مشوشة عن عائلة ال تتذكر .. 
ص ١٢٢ ) وهناك الكثري من املشاهد التي استخدمت 

فيها هذه التقنية ال مجال لذكرها .
وما بني املسـارْين ظهـر واضحا فن الكـوالج وهو 
يمنح املشـهد بعدا جماليا مضافا : ( يهرب االنسان 
من ... اىل يهرب االنسان اىل .. ص٦٤ ) ( تساءل عن 
السـبب فذكر الشاب ان قطة ..ص٩٦ ) ( لكل باطل 
وقبـض ريـح ... ص ١٤٩ ) وغريهـا والتـي يمكن 

رصدها بسـهولة .
وبني مسـار انتصار العاهرة التي انقلبت اىل انتصار 

الخاتـون ، وبـني بشـار صاحـب املنصـب الرفيـع 
واالخالق الحميدة والثقافة الواسـعة وهو يستسلم 
ملشـيئة انتصار لكي تسـاعده عىل عودة ابنته أمل 
املختطفـة ، وااللتجاء اىل رموز املحتل ( كاسـتنر ) 
لنفـس الغـرض الذي دخل فيه اىل بيـت ( العاهرةـ  
الخاتون ) أصبح الفضاء الروائي سـاحة مكشوفة 
للترصيح والتلميح ، للمسـتقبح واملسـتملح ، عرب 
ايقاعـات رسيعة متداخلة بعضها مع البعض اآلخر 
، ينتصب بني اروقتها املعاش مع املتخيل ، الشـعور 
مع الالشعور ، الحلم مع اليقظة ، الرمزية املفتوحة 
عىل تأويالت عـدة مع الرمزية املقفلـة عىل التأويل 
الواحـد ، عالم تسـمع صوت انكسـاراته وتداعياته 

جّراء حالة الفوىض التي تعم املكان والزمان .
لقـد كان املـكان يف الروايـة بمثابـة الدعامـة التي 
ارتكـزت عليها احداث الرواية وحركة ابطالها ، فقد 

اسـتطاع الروائـي امجد توفيق وبمهـارة عالية من 
تحويـل املكان من شـكله امليكانيكـي واالنتقال به 
اىل حالة الديناميكية بكل ما تملكه من تنسـيق بني 
الشخوص واالفعال كمكونني اساسيني لبنية النص 
، رغم ان اسـماء االمكنة كانت تشـري اىل مفهومها 
الهنـديس اال انهـا تميـزت بخصائصهـا املجازيـة 
والرمزية ذات السـمات الجماليـة التي تضفي عىل 
النص بعدا فنيا مضافا وتسـاهم يف بنائه الفني من 

خالل توشجها مع الزمن التاريخي لألحداث .
( تقاطع الرشـيد / شـارع النهر / البنك املركزي / 
سـطوح املنازل / مدخل سـوق الشـورجة / زقاق 
تغرقـه العتمة / يف باريس كانـت الحياة مختلفة / 
جمعتهما جلسـة يف مطعم / كانت الحانة تستقبل 
.. / ادرس الفـن يف جامعـة تقـع يف الضواحـي / 
موقع الشـجرة التي علقـت القطة عليهـا / وزارة 
الصناعة / اشرتت انتصار الدارة .. / اىل شقتها عىل 
غـري موعد / وصال اىل الجامعة .. / لجأ الشـاب اىل 
بيـت اعرابي / غرفة ملحقة بـرسداب / يف ضاحية 

املنصور / وجد بشـار نفسـه يف قرص .
هـذه االمكنـة وغريهـا ممـا ورد يف الروايـة مثلت 
مؤسسـة للحكـي متفاعلة مـع املكونـات الروائية 
االخرى ( شـخصيات ـ أساليب ـ تقنيات ) وجعلت 
الرواية كائنا حيا يتحرك بحرية وفق الطابع الحيس 
تارة او وفق مفهومه الفلسـفي اخـرى ، والصعود 
باملكان اىل املسـتوى السيسـيولوجي وفـق ابعاده 
ـ  الجغـرايف  ـ  الهنـديس  ـ  الفيزيائـي   ) املختلفـة 

الفلسفي .. الخ ) .
ومثلما كان التعالق بني املسارين التي بنيت الرواية 
عليهمـا ، والـذي ظهـر واضحا يف : ( اجـاب محمد 
بانهمـا متجهـان اىل بيت قريب من بيتـه للقاء مع 
الخاتون انتصار .. ص٢١٨ ) هذا التعالق الذي كرس 
مسـار التوازي للحدثنْي رافقه تقاطب مكاني داخل 
النـص يف تصاعـد وترية االحـداث املرتبطـة بالزمن 
وحركـة الشـخصيات الفاعلـة داخل فضـاء هذه 

التقاطبات .
اننا عندما نتحدث عن الفضاء الروائي فإننا نعني به 
مجموعة االمكنة الروائية داخل محركاتها الرئيسة 
واملرتبطة بعنارص الرواية االخرى سواء كان الفضاء 
جغرافيـا او دالليا ، وطبيعة عالقته بالزمن سـواء 
كان الزمن موضوعيا او نفسيا داخل البناء الروائي 
الشـامل ، كما ال يمكن فصل الزمن الروائي ودوره 
يف رسـم الشـخصية واملكان والذي أخـذ هو اآلخر 
مسارْين يتصفان بالتقاطب والتعالق ، املسار االول 
يتعلق بزمن الحكاية ، وهو الزمن الطبيعي ( سـببا 
يف نقله من وظيفـة ـ مدير عام يف بغداد اىل باريس 
ـ ) ص ١٢ ، ( ألـم يعمـل يف التصنيع العسـكري ؟ 
) ص١١٠ . هـذا الزمـن التاريخي الذي كشـف عن 
االبعاد املختلفة لألشـخاص من خالل اشتباكه مع 
زمن الرسد ، واملسار لثاني يتعلق بجدلية الزمن مع 
ابطـال الرواية ، انتصار خاتون وزمرتها ( خمسـة 
رجال مدججني باألسلحة ) ص ٣٥ ، وبشار البصري 
وزوجته : ( فيما مىض كان بشار البصري شابا المعا 
) ص ٧٠ ، هذا الزمن عىل املستوى الداليل قد اضفى 
بعدا جديدا للشـخصيات وساهم يف ضبط ايقاعات 
االحداث ورسـم حالتـي التـوازي والتقاطع يف بناء 
الرواية العام ، وهي بذلك قد تجاوزت النمط السائد 
يف بنـاء الروايـة التقليديـة التي تعتمد عـىل تتابع 
الحـدث وفق تتابـع زمنه ، فالزمـن يف الرواية لعب 
دورا مفصليـا يف خلق الفضاء الروائي من خالل : ( 
زمن الرسد ـ املساهمة يف صياغة الصورة الجمالية 
ـ داللة الزمن داخـل الرسد ) وقد تحقق هذا الخلق 
من خـالل اعتمـاد الروائي عـىل تقنيـات مختلفة 
ومتعددة اهمها االسـرتجاع واالسـتباق ، واالضافة 
والحذف ، واسـتخدام املنلوجات الداخلية اىل غريها 

من التقنيات التي ال مجال للحديث عنها اآلن . 
سـنعود اىل روايـة الظـالل الطويلـة للروائي 
االسـتاذ امجد توفيـق لننظر اليهـا من زاوية 

أخرى .
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تشكييل...

وأنا ملا أزل 

أدعك تصدع لوحتي املطوية 

ألفك عويلها الغرائبي 

كي اتحسس ما وراء اللون 

وتأوه وجعي 

ما بني نربات لونها الرسي 

وامتداد أكتئاب صمتي 

الذي يرتعد

من استفهامي املبهم

وأسئلتي املدالة بعجالٍة

فوق مناديل الرمل 

إذن سأجرُف قليالً 

من مسريي الجدير 

الملحك أسماً جميالً 

بطواٍف غريب  

مسحة حزني...

تحادثني نصوص شعري 

عن ماهية

أىس طرقاتي الالذعة 

عن قسوة .تشكلت متأخرة

عن مكان 

أقربته األزمنة 

من نشوة العبث

وانا ارتجُف من صوت لذتي 

وهيكيل الذي 

يفرز مسحة حزني

أستقطر رعشة قصائدي 
املغسولة ليالً

مثل إمرأة توقظ انوثتها

بإلفة متمردة 
تتقىص حلمها الغامض كرهاً

وتغني بطمأنينة ترمرُم

دهشتها املتهرئة 
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الشاعر الفلسـطيني العربي ، محمود 
درويش، أّسس أسـلوباً واختّط منهجاً 
بـّز  وقـد  الحديـث،  العربـي  األدب  يف 
أقراَنُه شـعراء (املقاومة الفلسطينية) 
حضـوراً وصوتـاً وابداعـاً، اليوم نقف 
مع نّص خطري ومهم يشـكل انعطافًة 
يف مسـريته األدبيـة (الجداريـة) وهي 

ملحمة درويشية بحق.
عتبـة الّنص/ من العنـوان (جدارية) ، 
فهو اشـارة اىل رسـم لوحٍة بانورامية 
بريشـة الشـاعر ليفصـَح عـن داللـة 
الّنـص، أو يومـيء اىل سـبيل معرفته 
وفهمـه، عـىل اعتبـار أن العتبـَة هـي 
(ثريا الّنص).  بنية العنوان ، قمة هرم 
النص، منحاز للفردانيـة، الذاتية، عىل 
منح وضمان البقاء. أوىل بؤر االشـعاع 
يؤسس للسمت الداليل للنص الشعري، 
بنية مستفزة مشّفرة تستبطن جوهر 
التجربة. وهو عنواٌن فيه الوان التشكيل 

والحركة املرسحية، والصوت .
الّنص/ 

مسـار الّنـص: حـني نتّتبُع مسـارات 
الّنص، فسيكون سـريًة ذاتيًة يرسُمها 
عاليـة،  وتقنيـٍة  بحرفّيـٍة  الشـاعُر 
فنعيُش معها مـا يريد أن يقولُه الّنص 

وفـق مفاهيـم دالالته ورمـوزه، لكْن 
أن نقـوَل سـريًة ذاتيـة سـتتوقف عند 
مقاطع ، لنقرأ نّصا، يشيُح عن مفهوم 
(املـوت) ، ويكاُد املـوُت ، أن يكون من 
أبجدية (الّنص)، شـطحات وتهويمات 
وصلـوات، وخوف من هـذا الزائر الذي 

يظّل ماثالً عىل امتداد معظم (الّنص).
     نـرى أن (الجدارية) ، تتوّسـُل األمل 
بالبقـاء والخلود ، أراَد بها الشـاعر أن 
يتخطـى الوجـود/ العـدم اىل الخلـود، 
عـرب الجداريـة، ثّمة نربة استسـالمية 

ستسكنها وستطفح بها.
فضـًال عن السـمت الـذي تنمـاُز فيه 
(الجدارية) حيُث تمّثُل حياة (الشاعر) 
وسـريتُه كمـا أسـلفت، فهي تشـّكل 
حالتني (للشاعر) ، حالة الوعي، وحالة 
الالوعي، حالة الوعي بتجربته وخزينه 
الفكـري والثقـايف، وحالـة (الالوعي) 
باسـتدعاء عالٍم يبنيه يف خيال خصب 
وامليثولوجيـا،واالرث  األسـطورة  مـن 
ظـالل  وظـّل  والدينـي،  الحضـاري، 
الصوفية متسـّيدة،، تشّكل الّنص عىل 
نحـو غرائبي يف خلـق عوالـم خارقة، 
تجـاوزت  الحـواس،  خـارج  نشـأت 
بواطـن  وفـرة  اىل  تشـري  املـدركات، 
التجربة الذاتية. ويظّل فيه (الشـاعر) 
صـوت وروح (جلجامش) الباحث عن 

عشبة الخلود.
أصـوات الّنـص: يف البـدء يعلـو صـوت 
الشـاعر( صـوت األنا) ، ونحـت حروف 
إسمه، تحّس أنه الصوت املهيمن، لكن ما 
أن تتجاوز بعـض املقاطع ، حتى يصدح 
أحياناً، ويضـّج أحياناً، الّنـصُّ بأصوات 
أخرى، تتعّدد، أو تتشـّظى، حسب الرؤى 
املتعددة، وتصاعـد الّنفس الدرامي داخل 
النـص، وإثـارة الـرصاع، ونمـو وتطور 

الحركة (الرؤى، األفكار، ..).
االطـار العـام للّنـص/ بعـد أن طغت 
وبعدهـا  الواحـد،  والصـوت  الذاتيـة، 
تعددت األصـوات، وما ينتجـه وأنتجه 
الّنـص مـن رؤى، يف الختـام تقـدُح يف 
العقـل رسـالة الّنص، التـي تؤرش عن 
الكشـف عن الوعي بمأسـاة (وطن)، 
وتحوالتـه،  الزمـن  بشـبح  وشـعور 
وتبـدالت الواقـع، فإذن صـورة الذات، 
وصـوت الشـاعر، هـو صـوت هوّية، 
صوت وطن يبحُث عـن الخلود واملجد، 

تؤرقه فكرة املوت ..
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َويَحها إنَّ فؤادي ُسِحنا   َوِبعمِر األربعنَي افُتِتنا

ِبهواها ، والذي ارهَقُه   َقوُلها : ليَس لُه شغٌل ِبنا

لَو تدىل و دنا ُنتبُعُه   ِبلهيٍب يقتفي َمن ُمِحنا

َفتُكُه مثُل اللظى ايُرسُه   َسوَف يشويِه  َفيا ربُّ ِقنا

ُقلُت ، واستأثرُت فيما نابني   َوكتمُت الَرس كنُت مؤِمنا

َغرَي اني كلَّما أُبرصُتها   ألُف جنيٍّ برأيس ُرِكنا

َرصخوني وأنا ارصُخهم   َولذنِب الوصِف رصُت ُمدِمنا

كالصعاليِك الُقدامى َعَنتي   َوبإرصاِر الذي ما أُدِهنا

لَعَنتي منها عليها ولها   ال أرى مثيل فيها ُلِعنا

أشتكي ُكلَّ التفاصيِل التي   َسكنتني ودعتني موِقنا

ِباختصاٍر وبال أدنى سهو    ٍب أقوُل ُكلَّ هذا ُمذِعنا

:-  َطعَن الوَشُم بياضاً ناِعماً   فإذا قلبي به قد ُطِعنا

ُكلُّ َمن هاَم بها اعذُرُه   لَو رَآها ُهَبٌل المُتِحنا

@·í�Î



املقادير:
مكونات الحشوة

الزعـرت األخـرض: كـوب (مفـروم 
ناعم)

كـوب  نصـف  الشـيدر:  جبـن 
(مبشور)

الجبن األبيض: نصف كوب (مقطعة 
مربعات أو رشائح طولية)

زيت الزيتون: ربع كوب
السمسم: ملعقة كبرية (محمص)

دقيق: 3 اكواب
حليب: نصف كوب (رائب)

البيض: 1 حبة
بيكنج بودر: ملعقة كبرية

خمرية: ملعقة كبرية
الزيت: ملعقة كبرية
ملح: ملعقة صغرية

سكر: ملعقة صغرية
طريقة التحضري

اخلطـي الدقيـق، البيكنـج بـودر، 

امللح، الخمرية والسكر يف وعاء.
الزيتـون  زيـت  اللبـن،  أضيفـي 
والبيضـة حتى تتجانـس املكونات 

وتتكون عجينٌة متماسكٌة.
نايلـون،  بكيـس  العجينـة  غطـي 
واتركيهـا جانبـاً ملـدة سـاعتني أو 

حتى تتخمر.
شـكيل العجينة عىل شكل كرات 
صغـرية الحجـم، ثـم مـدي كل 
كرة عىل سـطح أملس مرشوش 

بالدقيق.
ضعي املناقيـش يف صينية مدهونة 
بالزيت، ثـم ادهنيها بزيت الزيتون 
بواسطة فرشاة عريضة، واتركيها 

جانباً.
أضيفـي الجبنـة البيضـاء، الجبنة 
وجـه  عـىل  والزعـرت  الشـيدر، 

املناقيش.
أدخـيل املناقيش إىل فرن متوسـط 

الحرارة مدة عرشين دقيقة.

 العالقـة الزوجيـة، تحتاج بـني الفينة 
واألخرى للتجديد وإشـباعها بالحيوية 
والتغيـري، ألنـِك بحاجـة للتخلص من 
العـادات السـيئة أوالً التـي تكون غري 
ملحوظـة، وتسـبب املشـاكل وتراكـم 

الضغائن بني الزوجني.
قومي بالتخلص منها أوالً وستشعرين 

بتحسن كبري يف عالقتك بزوجك:
1. االستياء

االسـتياء هـو صـوت داخـيل يدفعـِك 
باسـتمرار نحو عدم الرىض ويضاعف 
مشـاعرك السـلبية تجـاه زوجـك، ما 
يؤدي إىل نتائج غري جيدة أبداً يف عالقتك 

بزوجك وشعورك نحوه.
احريص عىل التخلص من االستياء عرب 
التواصل مع زوجك بنحو أكثر وضوحاً 
ولطفاً، اطلبي منه املسـاعدة بوضوح 
وارشحي لـه التفاصيل حتـى ال يؤدي 
مهمة غري مكتملة تصيبك باالسـتياء، 
اختاري معـاركك بحكمة، وال تفرتيض 

أن رأيك هو الصحيح عىل الدوام.
2. الندم

من الطبيعـي أن تبدئي بإعادة التفكري 
يف القـرارات السـابقة مـع تقدمـِك يف 
السـن ونضوجك، ولكن إذا نظرِت إليها 
بأسـف ونـدم، فإنـِك تعرضني نفسـِك 
لألفـكار واملشـاعر السـلبية، مثـل أن 
تشـعري بالنـدم ألنِك تزوجـِت يف وقت 

مبكـر، أو أنِك لم تهتمـي بوظيفتك، أو 
أنـِك لم تقـِض وقتاً أطول مـع أطفالك 
عندما كانـوا أصغر، هذا النـدم يدفعِك 
دائماً نحو الشـعور باملـرارة، ويجعلِك 

غري سعيدة مهما قدمت لِك الحياة.

جّددي زواجك وانظري لألمور بمنظور 
جديد من خالل تذكري نفسـك باألشياء 
التي سـارت عىل ما يرام، أو بالعقبات 
ابدئـي بكتابـة  التـي تغلّبـِت عليهـا، 
يوميـات امتنـان مع زوجـك، وتذكري 

دائمـاً أنِك يجب أال تعييش يف املايض، بل 
انظري للمستقبل دائماً بعني متفائلة.

3. الالمباالة
إذا كنـِت غارقـة يف مشـاعر االسـتياء 
والندم منذ فرتة، قد يؤدي هذا إىل الشعور 

بالالمبـاالة، قـد تصبحـني ال تهتمـني 
حتـى بزواجك ألنه لم يعد لديك أي أمل، 
تذكري أن هناك مواسـم مظلمة يف كل 
زواج، وأنِت بحاجة إىل تحسـني زواجك 
عرب التخلـص مـن الالمبـاالة وتجديد 
اهتمامك بزوجك، مثل أن ترسيل رسالة 
نصية إىل زوجـك كل يوم فقط إلخباره 
أنِك تفكريـن فيه، وبذل الجهد من أجل 
االهتمام بالتفاصيل التي يحبها، والتي 

تجعل زواجك أفضل.
4. االنشغال

كونك أماً وزوجة، فأنِت تلتزمني بالكثري 
من املهـام اليومية تجـاه أرستك، هذه 
االلتزامات الكثرية قد يعاني منها زوجك 
وأطفالـك ألنـِك مشـغولة عنهـم طول 
الوقت، أنِت بالفعل مشـغولة بأشـياء 
تخصهم، ولكن الشـعور النهائي الذي 

يصل إليهم هو أنِك مشغولة عنهم.
جـددي زواجك عـرب أخذ الوقـت الكايف 
إلعادة تقييـم التزاماتـك، تعلمي كيف 
األمـر فـوق  تقـويل ال عندمـا يكـون 
احتمالك، وهـذا ال يتعلـق بااللتزامات 
الجديـدة فحسـب، بـل يتعلـق أيضـاً 
االلتزامـات  بعـض  عـن  باالسـتغناء 
الحاليـة والرتكيـز بـدالً مـن ذلـك عىل 
عالقتك بزوجـك، بهذه الطريقة يمكنِك 
االستمتاع بعالقتك الزوجية بوترية غري 

متسارعة.
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تلجـأ كثـري مـن السـيدات بـني 
الفينة واألخـرى، بتغيري ترسيحة 
املنسدل  شعرهن، فيلجأن للشعر 
للظهـور  الويفـي،  أو  والكـرييل 

بأجمل إطاللة أمام الجميع.
وتعترب لّفافات الشعر خياًرا رائًعا 
للحصـول عـىل ترسيحـة شـعر 
جّذابة، سـواء ترسيحـات الكرييل 
أو الويفـي بتموجـات رفيعـة أو 

عريضة.
لّفافـات  أنـواع  التنـّوع يف  ومـع 
الشـعر، بـات من السـهل اختيار 
منها األنسب لنوعية الشعر، والتي 
ُتّؤمن لك الترسيحـة التي ترغبني 
لهـا، إليـِك أنـواع لّفافات الشـعر 
لتنعمـي  اسـتخدامها  وطريقـة 

بترسيحة شعر ممّيزة والفتة.
أنواع لفاّفات الشعر

1. لّفافات الشعر اإلسفنجية
اللّفافات اإلسـفنجية رائعة،  ُتعّد 
وهي واحـدة من أكثـر الخيارات 
الشـعر  لترسيحـة  املُناسـبة 
الويفـي، بخاّصة إذا كنت تبحثني 
عـن ترسيحـة ُملفتـة وُمميـزة، 

وطريقتها كاآلتي:
بالشـامبو  شـعرك  اغسـيل   .1

والبلسم املفّضل لديك.
2. جّففي شـعرك باملنشـفة، ثم 
مشـّطيه برفـق بمشـط واسـع 

األسنان ملنع التشابك.
املُخّصـص  السـريوم  ضعـي   .3
للشـعر، واتركي شـعرك يجّف يف 

الهواء.
4. اجمعي جزًءا من شعرك بطول 

بوصة واحدة.
5. ضعي اللّفافة يف نهاية شعرك، 
ثم ابدئـي يف لفها باتجاه الجذور، 
ولـّف الخصلـة للنهايـة، وعندما 
الوصـول إىل فروة رأسـك، اغلقي 

اللفافة.
6. كـّرري هـذه العمليـة لجميع 

خصالت شعرك.
7. أما إذا كنت تخططني الستخدام 
لفاّفات الشـعر كطريقـة تجعيد 

ليليـة، ابتعي الخطوات السـابقة 
يف لّف الشـعر، ثم لّفي شـعرك يف 
وشـاح حريـري قبـل التوّجه إىل 
الرسير لعدم تشـابك الشـعر من 

الظهور يف منتصف النوم.
8. عنـد الصبـاح، قومـي بإزالـة 
لّفافات الشعر الرغوية واحدة تلو 

األخرى.
9. استخدمي أصابعك لشّد شعرك 
وفـك تجعيـد الشـعر، واظهـري 

جمال شعرك الرائع.
2. لّفافات الشعر الساخنة

هذا النـوع هو املفّضـل بالتأكيد، 
حيث توّفر نوًعـا لطيًفا وآمًنا من 
تصفيف الشعر بالحرارة، ويمكنك 

الحصـول عىل مجموعـة متنوّعة 
الرفيعة  التمّوجـات  أنمـاط  مـن 
وطريقتهـا  الكـرييل،  بأسـلوب 

كاآلتي:
اللّفافـات  بتوصيـل  قومـي   .1

وابدئي يف تسخينهم.
2. أثنـاء تسـخني بكرات الشـعر 
الساخنة، جّهزي خصالت شعرك 

بغسلها وتجفيفها بالكامل.
3. قومـي برّش واقـي الحرارة يف 
جميـع أنحـاء شـعرك للتحضري 

لتصفيفه.
4. اجمعي جـزًءا من الشـعر يبلغ 
طوله بوصة واحدة وضعي اللفافة 
يف النهاية، ولّفيها تجاه فروة رأسك 

مع الشعر املحيط بها.
مكانهـا  يف  اللّفافـة  ثّبتـي   .5

باستخدام دبوس.
6. كـّرري هذه العمليـة يف جميع 

أنحاء شعرك.
7. سـتعتمد املدة التي تستغرقها 
هـذه العمليـة عىل كثافة شـعرك 
وملمسه، ولكن عاًدة يتم االنتظار 

حتى تربد البكرات إلزالتها.
8. قومي بإزالة املشابك واللفافات 

لتكتشفي تجعيد الشعر الجميل.
3. لّفافات الشعر الفيلكر

الفيلكـرو  للّفافـات  يمكـن 
بسـهولة  تخلـق  أن  املتواضعـة 

تجعيدات كبرية الحجم أو حلقات 
صغـرية، وتناسـب جميـع أنواع 
الشعر، لكنها تعمل بشكل أفضل 
عـىل الشـعر الناعم؛ ممـا يمنحه 
مزيـًدا مـن الكثافـة، وطريقتها 

كاآلتي:
1. اغسـيل شعرك ثم اتركيه يجّف 

يف الهواء.
2. اجمعي جزًءا من شعرك بطول 

2.5 سم.
3. ضعـي اللفاّفـة يف نهايتها، ثم 
لّفها باتجاه فروة رأسك، والحيلة 
هي التأّكد من عـدم وضع الكثري 
من الشـعر عـىل كل لّفافـة، واذا 
شـعرت أن اللفاّفـة فضفاضـة، 
فمن املحتمل أن يكون لديك الكثري 
من الشـعر امللفـوف حولها؛ مما 
يجعل من الصعب عـىل الفيلكرو 

البقاء يف مكانه.
لفاّفـات  وضـع  يف  اسـتمري   .4
شـعر الفيلكـرو يف جميـع أنحاء 
اللّفافات  شـعرك، وبمجرد وضع 
يف مكانها، رّيش السرباي بالكامل 

إلضافة تعزيز الحجم إىل شعرك.
5. امنحي تجعيد الشعر حوايل 15 
دقيقـة، ثم قومي بإزالـة لّفافات 
الفيلكـرو الخاصـة بـك، وشـدّي 
خصالتك، واسـتمتعي بتجعيداتك 

الضخمة. 

 تعـّد الحموضـة التـي يشـعر 
بها األشـخاص، ضمـن قائمة 
اضطرابـات الجهـاز الهضمي 
الشـعور باإلزعاج  التي تسبب 
وعـدم الراحـة، وال سـيما عند 
الشـعور بها يف فـرتة الصباح، 

وأو قبل الذهاب للنوم.
بالحموضة  الشـعور  ويحـدث 
يف فـرتة الصبـاح عـادة نتيجة 
لبعـض املمارسـات الخاطئـة 

التي يقوم بها اإلنسان.
املمارسـات  أبـرز هـذه  ومـن 
تنـاول  بعـد  للنـوم  الذهـاب 
الطعام مبارشة، إضافة لتناول 
األطعمة الغنية بالدهون خالل 
أوقات متأخرة يف الليل، وتناول 
األغذيـة التـي تحـرض إفـراز 

حموضة املعدة.
و يـزداد الشـعور بالحموضـة 
خـالل فـرتة الصبـاح يف حـال 
املرشوبـات  وتنـاول  التدخـني 

الكحوليـة باإلضافة للسـمنة، 
أو يف حـاالت اإلصابـة بالفتـق 
يصيـب  قـد  الـذي  الحجابـي 

املعدة.
ويف سـبيل التخلـص مـن هذه 
الحموضة والوقاية منها يمكن 
اتباع بعض الخطوات الصحية 
البسـيطة، كاالبتعاد عن تناول 
الطعـام قبل النوم بمـا ال يقل 
إضافـة  سـاعات،  ثـالث  عـن 
لتجنـب تنـاول األطعمـة التي 

تسـبب ارتجاع حموضة املعدة 
والثـوم  النعنـاع  أو  كالقهـوة 

والبصل.
وعىل الرغم من هذه املمارسات، 
لزيـارة  اإلرساع  الواجـب  مـن 
الطبيـب يف حال تكـرار حاالت 
الحموضـة، أو عند اإلحسـاس 
أو  الصـدر  أو  الـذراع  يف  بألـم 
ضيق يف النفس والذي قد يكون 
مـؤرشا حقيقيا لحدوث نوبات 

قلبية خطرة.

يعمل معـدن الحديد يف الجسـم 
عـىل إنتـاج هيموغلوبـني الدم، 
والذي يعمل عىل نقل األوكسجني 
باإلضافـة  الجسـم،  خاليـا  إىل 
العتباره واحدا مـن أهم املعادن 

التي يحتاجها الجسم.
ومع توافر الحديد يف معظم أنواع 
الغذائيـة، فمن املمكن  األطعمة 
الحصول عليـه أيضا عن طريق 
رشب أنواع محددة من العصائر 
التي تحتوي عىل الحديد بكميات 

عالية.
ويأتـي يف مقدمة هـذه العصائر 
عصـري الربقوق، والـذي يحتوي 
املنغنيز والبوتاسيوم فضال  عىل 
عن كميات الحديد الوافرة يف كل 
كوب منـه، إضافة الحتوائه عىل 

.Cو B6 فيتاميني
وأيضـا عصري السـبانخ، والذي 
يعـرف عمومـا باحتوائـه عـىل 
الحديـد بكميـات كبـرية، والذي 
ينصح به يف حاالت نقص الحديد 

من الجسم، كما يضم مجموعة 
من املعـادن األخرى كاملغنيزيوم 
والبوتاسيوم ومجموعة متنوعة 
مـن الفيتامينـات التـي تضفي 

عليه فوائد كبرية.
ويعـّد عصري القرع مع العسـل 
عـىل  الحاويـة  العصائـر  مـن 
والكالسـيوم  البوتاسـيوم 
للحديـد  إضافـة  واملغنيزيـوم 
والـذي يوجد فيه بمعـدل 1.23 

ميليل غرام لكل كوب منه.

وآخـر هذه العصائـر هو عصري 
الشـمندر، الـذي يحتـوي عـىل 
بكثـرة ويسـاعد عـىل  الحديـد 
تعويـض كريات الدم الحمراء يف 
الجسـم، إضافة لدوره يف تنظيم 
الـدم وتوسـيع األوعية  ضغـط 

الدموية.
ويذكـر أن هـذه العصائـر تعـّد 
عالجـا طبيعيـا ملـرىض األنيميا 
والـذي ينتج عن نقـص كميات 

الحديد يف جسم اإلنسان.

 عـىل مدار السـنوات املاضية، ارتفعت 
معـدالت اإلصابـة بمـرض السـكري 

بشكل كبري عىل مستوى العالم.
وهنـاك أسـباب عـدة لإلصابـة بهـذا 
املرض، الذي يصاحب املريض إىل نهاية 
حياتـه، وهي إمـا الجينـات الوراثية، 
أو السـمنة، أو األنظمـة الغذائية غري 
املتوازنـة، ويف بعـض األحيـان التقدم 

بالعمر.
ويـؤدي مرض السـكري إىل العديد من 
املضاعفات التي تؤثر يف أعضاء أخرى 

يف الجسم، أبرزها الفشل الكلوي.
لـذا فمن املهم جـداً أن يحافظ مريض 
السكري عىل مستويات مستقرة ملعدل 
السكر يف دمه، حتى يتقي رش أمراض 

عديدة وخطرية.
وعـادة مـا ينصـح األطبـاء مـرىض 
السكري باتباع أسـلوب حياة مختلف 
ونظام غذائي متزن للتحكم يف مستوى 

السكر يف الدم.
فاألنظمـة الغذائيـة ربمـا يكـون لها 

التأثري األكرب عىل مريض السكري.
هناك عدد من األعشـاب والتوابل التي 
يمكـن ملريض السـكري أن يدخلها يف 
نظامه الغذائي بشـكل يومي لتضمن 

له تحكماً فعاالً يف مرضه.
قائمة األعشـاب والتوابل التالية غنية 
بعنـارص قـادرة عـىل تنظيـم معـدل 
السـكر يف الدم وكبح املـرض بحيث ال 

يتطور إىل األسوأ.. والقائمة تشمل:
- الحلبة

فهي من األعشـاب املفيدة جداً لصحة 
اإلنسـان، ولديهـا القـدرة عىل خفض 

معدل السكر يف الدم.
- الريحان

أثبتـت الدراسـات أن الريحان يخفض 
مسـتوى الغلوكـوز يف الـدم. فتنـاول 
يضمـن  منتظمـة  بصفـة  الريحـان 

لـك االنتصـار يف معركتك ضـد مرض 
السكري.
- القرفة

هـي مـن التوابـل املفيدة جـداً ملرىض 
السكر من النوع 2.

- الشمر
وهو غني باأللياف ومضادات األكسدة 
وفيتامني ”C“، وكلها عنارص تسـاعد 
عىل التحكم يف مستوى السكر يف الدم.

- الثوم
منـذ القـدم، يسـتخدم الثـوم يف عالج 
أمراض عديدة، ومنها مرض السكري. 
فالثـوم يزيد مـن إفراز األنسـولني يف 
الجسـم، ويحافـظ عـىل املسـتويات 

املعتدلة للسكر يف الدم.
- الزنجبيل

ينصح خرباء التغذيـة بإضافة القليل 
وذلـك  األطعمـة،  إىل  الزنجبيـل  مـن 
لفعاليتـه يف تنظيـم معـدل السـكر يف 
الدم، نظراً الحتوائه عىل إنزيم نشط يف 

مكافحة مرض السكري.
- الكمون

فهذا النوع من التوابل معروف بقدرته 
السحرية عىل خفض مستويات السكر 

والكوليسرتول يف الدم.
- القرنفل

الدوائيـة  بخصائصـه  يتميـز  فهـو 
العالجيـة الهائلـة، وأثبتت الدراسـات 
واألبحـاث مـدى تأثـريه اإليجابـي يف 
محاربـة مـرض السـكر عـىل املـدى 

البعيد.
- الكركم

هـو مـن التوابـل الشـهرية واملعروفة 
بالقدرة عىل محاربة مرض السـكري. 
املضـادة  بخصائصـه  يتميـز  فهـو 
لاللتهابـات واملضادة لألكسـدة والتي 
مـرض  مقاومـة  يف  فعاليتهـا  ثبـت 

السكري.
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األمـراض  أكثريـة  أّن  بمـا 
تنشـأ  النفسـية  واالضطرابـات 
يف اإلنسـان بعمٍر صغـري وغالباً 
ما تسـتمّر معه وتتفاقم بسـبب 
العـالج  عـىل  حصولـه  عـدم 
املناسب.. وبما أّن أكثرية أعراض 
االضطرابات النفسية ومشاكلها 
ال تكون معروفة وغالباً ما ُتعترب 
يف  وطبيعيـة  عاديـة  ترصفـات 
مرحلة الطفولة، ارتأت مجموعة 
مـن الباحثـني إلقـاء الضوء عىل 
أهمية هذا املوضوع وسـّد الفراغ 
بني عـدد األطفال الذيـن ُيعانون 
مـن مـرٍض نفـيس وَمـن منهم 
مـن  املناسـب،  العـالج  يتلّقـى 
خالل هـذه الالئحة من العالمات 

التحذيرية:

الشـعور بالتعاسـة أو االنطـواء 
عىل الذات ألسبوعني أو أكثر.

محاولة االنتحـار أو أذية النفس 
أو التخطيط للقيام بفعٍل مماثل.
الشـعور املفاجـئ وغـري املـربر 
بالخـوف، عـىل أن يرتافـق هـذا 
الشعور مع دقات قلب متسارعة 

وتنّفس رسيع.
تغـرّيات جذريـة يف التـرصف أو 
الشخصية، كاالنخراط يف عركات 
ألذيـة  محاولـة  يف  خناقـات  أو 

اآلخرين.
يف  مـربرة  غـري  وآالم  الصـداع 

املعدة.
كبـري  وفقـدان  الشـهية  قلّـة 

ومفاجئ للوزن.
الشـعور بقلق كبري ُيعيق الطفل 

عن ممارسة مهامه اليومية.
الصعوبة يف الرتكيـز أو الجلوس 
يف مـكاٍن واحد، األمر الذي ُيمكن 
أن ينعكس سلباً عىل قدرة الطفل 
والتقلّبات  التعلّم.العدائيـة  عـىل 
الحـادة يف املـزاج والتي يمكن أن 
ُتسـبب للطفل مشـاكل يف البيت 

واملدرسة.
تلك كانت األعراض العامة للداللة 
عىل أّن الطفل ُيعاني من مشكلة 
نفسية ما، ولكّنها ال تخّص حالة 

معّينة.
فإن الحظِت أّي منها عىل طفلِك، 
مالحظاتـِك  نقـل  يف  تـرتددي  ال 
للطبيـب حتـى يتوّىل تشـخيص 
للعـالج  وإخضاعـه  وضعـه 

املناسب، إن دعت الحاجة.
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غزل عراقي

ورمشـــــــــــاك وعينـك  كلبـك  *وحـق 
ممشـاك وره  امـيش  العمـر  طـول  اظـل 
شــــــــــــــــــاك ورم  ومـريض  عليـل 
عليـــه ايـدك  تمـد  مـن  جروحـي  تطيـب 
اصبـــــــــره شـلون  عليـل  قلبـي  انـا   *
جمـــــــره!!! صـار  حبـك  بنـار  شـعلته 
مـــــره.. مليـون  باسـمك  اغلـط  رصت 
عليـــــــــــــــه تزعـل  مـن  الدنيـا  ابيـع 
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1870 - السـلطان العثمانـي عبـد العزيز األول 
عـن  البلغاريـة  الكنيسـة  باسـتقالل  يـرصح 

بطريركية القسطنطينية.
1897 - القوات الفرنسية تزيح امللكة رنافالونا 

الثالثة آخر ملوك مدغشقر من الحكم.
1922 - اململكـة املتحـدة تصـدر ترصيح عرف 
باسـم ترصيح 28 فرباير قبلت فيه باسـتقالل 
مرص، وقد قبلت الحكومة املرصية برئاسة عبد 

الخالق ثروت بهذا الترصيح.
1935 - واالس كاروثرز يكتشف النايلون.

جزيـرة  يف  تنـزل  اليابانيـة  القـوات   -  1942
إندونيسيا خالل الحرب العاملية الثانية.

1953 - جيمـس واتسـون وفرنسـيس كريـك 
للرتكيـب  اكتشـافهما  ألصدقائهمـا  يعلنـان 
الكيميائـي للدنـا - DNA، بينمـا كان اإلعـالن 
الرسمي عنه يف 25 أبريل بعد صدور مقالهما يف 

مجلة نيترش يف 2 أبريل.
1974 - الواليـات املتحـدة ومـرص يسـتأنفان 
مـن  سـنوات   7 بعـد  الدبلوماسـية  العالقـات 

قطعها.
1979 - صـدور العـدد األول مـن مجلـة ماجد 

اإلماراتية واملخصصة لألطفال.
1986 - اغتيال رئيس وزراء السويد أولوف بالم 

أثناء خروجه من السينما.
1991 -العراق يعلن قبوله بجميع قرارات األمم 

املتحدة املتعلقة بغزوه للكويت.
عـىل  يصوتـون  الالتفيـون  و  األسـتونيون 
قـرار اسـتقالل إسـتونيا والتفيـا مـن اإلتحاد 

السوفييتي.

قـرارات  يف  تركيـا  يف   1997 انقـالب   -  1997
صدرت عـن قيادة القـوات املسـلحة الرتكية يف 
اجتمـاع مجلس األمـن القومي يـوم 28 فرباير 
1997 والتـي بدأت عملية 28 فرباير التي عجلت 
باسـتقالة رئيس الوزراء نجم الدين أربكان من 

حزب الرفاه وإنهاء حكومته االئتالفية..
1998 - الرشطـة الرصبية تبـدأ هجوًما مضاًدا 
ضد جيـش تحرير كوسـوفو وذلـك أثناء حرب 

كوسوفو.
2002 - أكثـر من 55 شـخًصا يلقون حتفهم يف 
ما يعرف بمجـزرة مجتمع جلبريج يف أحمد آباد 
نتيجة إحراق الهندوس ملنازل املسـلمني وذلك يف 

استمرار ملسلسل االضطرابات الدينية يف الهند.
2005 - رئيس الوزراء اللبناني عمر كرامي يقدم 
اسـتقالته تحت ضغط مظاهرات الشـارع بعد 
اغتيال رئيس الوزراء األسـبق رفيـق الحريري، 
وقـد أعلن عن االسـتقاله يف كلمـة له يف مجلس 

النواب.
2005 - تفجـري إرهابي يف مدينة الحلة العراقية 
نفـذه  شـخص   300 وإصابـة  مقتـل  إىل  أدى 

أنتحاري أردني الجنسية.
2013 - البابا بندكت السادس عرش يستقيل من 
منصبـه ليكون أول بابا بعـد غريغوري الحادي 

عرش يف سنة 1415.
2016 - اختتـام حفـل توزيع جوائز األوسـكار 
الثامـن والثمانـني بتتويـج فيلـم سـبوت اليت 
بجائـزة أفضـل فيلـم، وأليخانـدرو غونزاليـز 
إيناريتو كأفضل مخـرج، وليوناردو دي كابريو 

كأفضل ممثل، وبري الرسون كأفضل ممثلة.

ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع األرقـام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغـرية، ثم أكمـل توزيع باقـي األرقام يف األعمدة التسـعة 
الرأسـية واألفقيـة يف املربع الكبري وال تسـتخدم الرقم إال مرة 

واحدة.

الكلمات االفقية
-1 امللك الذي مّزق كتاب الرسول صىل الله عليه و سلم

-2الجنون - سورة قرآنية
-3 طعن بسن إبرة أو رمح

-4 يرقد -  تأكل و تأكل و ال تموت و اذا رشبت تموت
-5 من األزهار - للنصب

-6سائل هيدروكربوني، مشتق من النفط، قابل لالشتعال 
-7 ذاق - خبأ - من أخوات كان

-8 هيبة - متشابهان
-9 ملحد - التمر قبل أن ينضج

-10 الُحب الشديد  
الكلمات العمودية

-1آلهة الوالدة يف النيبال - ُيقال إنه سم الحياة الزوجية
-2 مرض معد - مهنة التذوق (م) - قادم

-3 أصلح البناء - من الظواهر الفلكية
-4 من األنبياء عليهم السالم (م) - ذهاب النوم (م)

-5 من ال أسنان له (م)
-6 برج شـهري بإيطاليا -  منظمة عسـكرية سـابقة لدول أوروبا 

الوسطى والرشقية (م)
-7 حفر البرئ - لعق بلسانه - تمادى يف الخصومة

-8 شحذ السكني - أكرب غدة يف جسم اإلنسان
-9 بحـر - عنـرص كيميائي, ذو العدد الـذري 28 يف الجدول الدوري 

للعنارص
-10 وسخ – إشتاق

تعّد اللحية من أكثر عالمـات املظهر تمييزاً 
للرجل. وهي تشكل جزًءا ال يتجزأ من أناقته 
وجمال إطاللته. إال أن شـكلها يكشف أيضاً 
الكثري من خفايا شـخصيته وطباعه ومدى 

حبه واحرتامه وتقديره لك.
1 اللحية لكاملة

أي التـي تمتـد مـن األذنـني وتتكامـل مـع 
الشـاربني. وهـي اللحيـة األكثـر شـيوعاً يف 
أوسـاط الرجـال. وتعنـي أن زوجـك يتمتع 
بشـخصية قوية وأنه يسـعى دائماً إىل إثبات 
حضـوره وينجـح يف ذلك وخصوصـاً عندما 
تواجه العائلة املواقف الصعبة. كما تشري إىل 
أّنه دقيق املالحظة وكثري االنتقاد. لكن هذا ال 
يدّل عىل أّنه ال يحبك، بل يفيد بأن يقدرك لكنه 
يرسـم صورة مثالية وخالية من األخطاء لك 

ويريد لك أن تكوني نسخة عنها.
2  اللحية الخفيفة جداً

تبدو هذه اللحية وكأن زوجك قام بحالقتها 
لكنـه لـم يفعل ذاك بشـكل تـام. وهي تدل 
عىل أّنه يريد دائمـًا أن يلفت أنظار اآلخرين 
إليه. وتشري يف املقابل إىل أّنه مستعد لتقديم 
التضحيـات مـن أجلـك إذا أردت ذلك. وهو 
ال يـرتّدد يف تحضري املفاجـآت لك بني الحني 
واآلخر. ويفعل ذلك بطرق مختلفة ومبتكرة 

لكي ال يتسلل امللل إىل حياتكما.

3  اللحية املتدلية
يفضـل زوجـك يف هـذه الحالـة أن يطيـل 
لحيته قليالً. وهي موضة شـائعة يف أوساط 
الرجـال منذ سـنوات مضـت. إال أنـه يهتم 
برتتيبهـا كمـا يفعـل يف الكثري مـن جوانب 
حياتـه. فهـو محب للنظـام لكنـه ال يبالغ 
يف ذلـك وال يرفض أن يخـرق بعض القواعد 
يف حـال أردتما تمضية أوقات مسـلية. كما 
أّنـه يتحىل بالصـرب وخصوصاً حـني يتعلق 
األمر بمشكلة تواجهينها. ويسعى دائماً إىل 
تفهم مشاعرك. لكّن أكثر ما يزعجه هو أن 

تجادليه يف كل أمر.
4 اللحية الهوليودية

تعني هذه التسمية أن اللحية تمتد من جانبي 
الخدين إىل الذقن. وتكون متوسطة الكثافة 
عادة. وتدل عـىل أّن زوجك رجل عميل أي ال 
مكان لديه للتعبري عن العواطف. قد يزعجك 
هذا. لكن مـن األفضل أن تأخذي طبعه هذا 
يف االعتبـار وأن تتنبهي أكثر إىل أفعاله. فقد 
ال يقول لك إنه يحبك لكنه يسألك عن مسار 
نهارك أو يحرض لك الهدايا بني الحني واآلخر 

أو يخطط للسفر برفقتك. 

أقامـت إحـدى املـدارس رحلـة 
ترفيهية لطالبها الصغار

نفـق  صادفهـم  الطريـق  يف  و 
اعتاد سائق الباص املرور تحته، 
مكتـوب عليـه االرتفـاع ثالثـة 

أمتار .
لـم يتوقـف السـائق ألن ارتفاع 

الباص كان ثالثة أمتار ايًضا
لكـن املفاجـأة هذه املـرة كانت 
كبرية فقد احتك الباص بسـقف 
منتصفـه،  يف  وانحـرش  النفـق 
األمر الذي اصاب األطفال بحالة 

من الخوف والهلع ..
سائق الباص بدأ بالتساؤل :

كل سنة أعرب النفق دون التعرض 
ألية مشكلة فماذا حدث ؟

رجـل مـن املتجمهريـن أجاب : 
لقد تّم تعبيـد الطريق من جديد 
وبالتايل ارتفع مسـتوى الشارع 

قليالً.
بـأن  املسـاعدة  الرجـل  حـاول 
يربط الباص بسـيارته ليسحبه 

للخارج ولكن يف كل مرة ينقطع 
الحبل بسـبب قـوة اإلحتكاك...
البعـض اقـرتح إحضار سـيارة 
أقوى لسـحب البـاص والبعض 
اقـرتح حفـر وتكسـري الطبقة 

اإلسفلتية
ووسط هذه اإلقرتاحات املختلفة 

والتي بـدت صعبة وغري مجدية 
نزل أحـد األطفـال مـن الباص 

ليقول : الحل عندي !
وربمـا لعجزهـم إسـتمعوا لـه 

فقال :
أعطانـا األسـتاذ العـام املايض 
درسـاً وقال لنا : ال بـد أن ننزع 

الكربيـاء والغرور  مـن داخلنـا 
والكراهيـة واألنانيـة والطمـع 
الذي يجعلنا ننتفخ بالغرور أمام 
النـاس وعندهـا سـيعود حجم 
روحنا ونفسنا إىل الحد الطبيعي 
الـذي خلقنـا عليـه فنسـتطيع 

العبور من ضيق الدنيا
ولعلنـا اذا طبقنا هذا الكالم عىل 
الباص ونزعنا قليـًال من الهواء 
من إطاراته سـيبدأ بالنزول عن 

سقف النفق وسنعرب بسالم
انبهر الجميع مـن فكرة الطفل 
و  بالصـدق  املمتلئـة  الرائعـة 
اإليمـان، وبالفعـل تـّم خفـض 
ضغط الهواء من إطارات الباص 
حتى هبط عن مسـتوى سـقف 

النفق وعرب الجميع بسالم .
الرسالة :

مشـاكلنا فينا ال يف قوة أعدائنا، 
فلننزع من داخلنا هواء الكربياء 
جناحنـا  ونخفـض  والغـرور، 

لبعض لنمر من الدنيا بسالم. 
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ستشعر هذا الصباح بحماس وتفاؤل ويالحظ 
مـن حولـك أن مزاجك يتحسـن تدريجيـا. تنظر 
للحيـاة بنظرة إيجابية تسـاعدك عـىل مواجهة أي 
مهمـة دون خوف أو تردد. ربما ال تسـري بعض األمور 
وفقـا لخططـك، ولكـن ال داع للقلـق ربما يكـون ذلك 

لصالحك.

تفكر يف تطوير مسـتقبلك املهني. لسـت سـعيدا 
بوضعـك الحـايل وتشـعر بعـدم الرضـا. تسـعى 
للحصول عىل ترقية أو عالوة أو ربما تحاول أن تبحث 
عن وظيفة أخرى لتغيري وضعك املهني الحايل. لن تنجح 

إال إذا اجتهدت.

يتطلع الجميـع لالتصال بك واالقرتاب منك. اهتم 
بمظهرك اليوم ألنك ستكون محط انظار اآلخرين. 
ابحـث عـن كل ما هـو جميل يف كل شـخص وال تقم 
بدور الناقد وتحاول إظهار مسـاوئهم. ستتغري وجهات 
نظر اآلخرين يف شـخصيتك إذا تحدثت عنهم بطريقة سـيئة 

من وراء ظهورهم.

أنت سعيد الحظ اليوم ولكن املشكلة الوحيدة التي 
قد تواجهها هي عدم قدرتك االستيعاب بسبب تأثري 
عاطفتك عليك بشـكل مفرط. ال تهتم اليوم باملشاكل 
التـي ال تعنيك وال تخصك. وقتك غال جـدا فحافظ عليه. 

ركز عىل أهدافك العظيمة.

تـرى نفسـك دائمـا أنـك شـخص عمـيل ومثقف 
وحكيـم، ولكنك تجـد اليوم أنك شـخص غامض. 
لديـك رسعة بديهـة اليـوم تمكنك من االقـرتاب من 
بعض األشخاص ومعرفة حقيقة مشاعرهم. لديك حس 

إبداعي وفني، ولذلك ال تندهش إذا قمت برسم لوحة فنية.

تحـاول اليوم تحديـد أهدافك املهنيـة للعمل عىل 
تنفيذها. سـتكون مـرسورا جدا وسـعيدا عندما 
تجـد أن عالقتـك أصبحـت جيـدة باآلخرين بسـبب 
التفاهـم والود بينكما. حبـك للحياة يجعلك متفائال جدا 

ومبتسما.

قد تلتقي اليـوم بمجموعة من األصدقاء يف مكان 
عـام. يتحدث هـؤالء األصدقاء عن العمل بشـكل 
عـام وربما يعرضون عليك فرصا اسـتثمارية جديدة 
ومختلفـة. هـذه الفرص سـتغري مالمح حياتـك الفرتة 
القادمة، ولذلك ستفكر فيها جيدا. عالقاتك جيدة باآلخرين. 

مزاجك معتدل ولذلك يمكنك اتخاذ أي قرار بسهولة.

يجب عليك أن تعرتف أنك شخص مميز ومهم. ثق 
يف نفسـك ويف أرائـك وقدراتك. ربما يحـدث أمر ما 
اليوم يعرقل بعض اإلجراءات الخاصة بعملك أو حتى 
بحياتك الشخصية. كن شـجاعا وواجه الصعوبات التي 
تقـف يف طريقك اليوم. سـتحصل عىل مكافأة قريبا بسـبب 

جهودك.

تتخـذ قراراتـك بحسـم وحـزم خاصـة يف فـرتة 
الصبـاح. ربمـا تتسـبب ردود فعـل اآلخريـن يف 
شـعورك باالرتبـاك واالضطـراب. ال تقلـق. ركز عىل 
مرشوعاتـك وأهدافـك، فمـن حولـك لديهم القـدرة عىل 
االهتمام بأنفسـهم. أنت اليوم تحتاج إىل اهتمام ورعاية من 

اآلخرين وليس العكس.

تشعر بأن األجواء متوترة من حولك اليوم، ولكنك 
ال تدري ملاذا! الشعور بالقلق يجعلك ال تستطيع أن 
تتعامل مع أي يشء بأسـلوب عقالني. ال تتعجب من 
ترصفـات اآلخريـن معك اليوم. قد تظن أنهم يسـخرون 

منك شخصيا، ولكن يف الحقيقة يسخرون من ترصفاتك.

كرسـت كل وقتك وطاقتك خالل األشـهر املاضية 
للعمـل وقمـت بالفعـل باالنتهـاء مـن أكثـر من 
مـرشوع، ولذلك تعد اليوم شـخصا غري عادي. اليوم، 
يجب عليك أن تتوقف عن العمل! ال تقلق. هذا التوقف لن 
يؤثر عـىل نجاحك عىل اإلطالق، ومن املتوقـع أن تجني ثمار 

جهودك قريبا.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ال تكتـف بالـكالم أو الحديث حـول الرحالت التي 
يقوم بها اآلخرون حـول العالم، بل خطط للقيام 
بواحدة منهـا. إذا لم تحاول أو تخصص وقتا وأمواال 
لتحقيق أحالمك، فلن تتحقق أبدا. تفضل أن تتعامل مع 
مـن حولك بهدوء ولطف ألنك ترى أن هذه هي أفضل طريقة 

للفوز برضا اآلخرين.
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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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خاصة  إبداعا،  االكثر  االفكار  هي  تكون  قد  البسيطة  األفكار 

إذا ما حظيت بتفاعل الناس وأدت اىل بهجتهم، ويتجىل ذلك يف 

الرتاشق  كمهرجان  الدول  بعض  يف  تقام  تفاعلية  مهرجانات 

اسبانيا  يف  فالنسيا  مقاطعة  يف  مرة  اول  اقيم  الذي  بالطماطم 

الحكومة  قبل  من   ١٩٥٢ عام  رسميا  به  واعرتف   ١٩٤٥ عام  

االسبانية، ويقام هذا املهرجان يف االربعاء االخري من شهر اب 

من كل عام، حيث يستعمل فيه بحدود مئة طن من الطماطم 

مواطن،  الف   ٥٠ اىل  الفا   ٤٠ بني  به  املحتفلني  عدد  ويرتاوح 

ويتخلل املهرجان  اضافة اىل الرتاشق بالطماطم عزف املوسيقى 

فمهرجاناتنا  العراق،  يف  يحصل  مثلما  النارية  االلعاب  واطالق 

تختلف عنهم، ولها طعم خاص، ومهرجان الطماطم هذا الذي 

يقام يف اسبانيا يذكرني باملهرجان الذي نظمته نقابة الصحفيني 

العراقيني يوم كان عدي صدام حسني نقيبا للصحفيني، حيث 

تجمع جمهرة كبرية من الصحفيني يف قاعة من قاعات ساحة 

امتألت  ان  وما  التجمع،  هذا  دواعي  معرفة  دون  االحتفاالت 

القاعة بالحضور حتى ظهر عىل املرسح عدد من االشخاص من 

النقابة،  مجلس  يف  مهمة  مناصب  يحتلون  الصحفيني  الزمالء 

من بينهم نائب النقيب، ال نعرف ما هي تهمتهم، وإذا بأشخاص 

املقدمة  يف  بالجلوس  متقدمة  اماكن  يحتلون  الصحفيني  من 

يقفون ويخرجون ما يف جعبهم من اكياس محملة بالطماطم 

موقف  يف  املنصة  يف  الجالسني  عىل  الطماطم  برشق  ويقومون 

مقرف حتى بدأت تعلو اصوات وهمهمات من هنا وهناك داخل 

نبيل  املرحوم  ان  املفاجأة  لكن  يحصل،  مما  وبخوف  القاعة، 

الوادي من العاملني يف جريدة الجمهورية، وكان يجلس يف الخط 

وقف  حيث  الحارضين،  اشجع  وكان  مبارشة،  قبيل  االمامي 

وهو يرصخ بأعىل صوته، ويقول «عيب اخوان هاي مو اخالق 

صحفيني»، وانتبهت للموقف املفربك بعناية، فقمت بركله ركلة 

مقعده  يف  وجلس  وصمت  الركلة،  معنى  ففهم  بساقي،  قوية 

مبهورا، فهمست يف اذنه، قائال له «انها عملية مفربكة»، وما ان 

انتهى مهرجان الطماطة حتى جاءت مجموعة من الشباب من 

اىل غرفة منعزلة،  الوادي  نبيل  الزميل  حماية عدي واصطحبوا 

وبدأوا يحققون معه وهو يجلس يف ارتباك وخوف شديد، لكن 

الجنابي،  عباس  املرحوم  الزميل  قدم  ان  بعد  انتهى،  املوقف 

وكان مقربا من عدي، املساعدة للوادي واخرجه من هذا املوقف 

املحرج الذي كاد ان يوقعه يف  واٍد عميق وموقف ال يحسد عليه 

يف هذا املهرجان الغريب من نوعه، وهو يف كل االحوال ال يشبه 

مهرجان الطماطم الذي يقام يف اسبانيا.

يف  دقيقة  جراحية  لعملية  عادل،  شريي  الفنانة،  خضعت 
بعد مرورها بوعكة صحية  بالقاهرة،  مستشفى خاصة 

خالل األيام املاضية.
حالتها  تحسن  بعد  املستشفى،  شريي  وغادرت 

واطمئنان األطباء عليها.
ساعات،   ٦ ملدة  الجراحية  العملية  واستمرت 
التي  العملية  طبيعة  عن  شريي  تكشف  ولم 
خضعت لها، وتفضل أن تتحدث عنها بنفسها 

يف وقت الحق.
أن  أفادت  قد  الصحفية  التقارير  بعض  كانت 
الفنانة، شريي عادل، تعيش حالة من االكتئاب 
معز  واملنتج  الداعية  طليقها  ارتباط  إعالن  منذ 
أخبار  أن  مؤكدة  شيحة،  حال  بالفنانة  مسعود 
«إال  بمسلسل  قصتها  نجاح  عىل  أثرت  ارتباطهما 
رواد  أن  خاصة  سيئة،  نفسية  حالة  يف  وأدخلها  أنا»، 
يف  حكايتها  نجاح  عن  انشغلوا  االجتماعي  التواصل  مواقع 
املسلسل، وربطوا اسمها بزواج معز مسعود، ما أجربها عىل االختفاء 

خالل األيام املاضية.
ومعز»  «حال  الثنائي  قران  عقد  عقب  أنها  مطلعة  مصادر  وكشفت 
األخبار  لتجنب  «فيسبوك»  االجتماعي  التواصل  موقع  عن  ابتعدت 
الخاصة بالثنائي التي انترشت بشكل كبري واحتلت «الرتند»، حتى ال 

تعود لالكتئاب مرة أخرى.
من ناحية أخرى، تستعد شريي عادل للمشاركة يف فيلم جديد باسم 
«باب السما»، كما تشارك أيضا يف مسلسل «فارس بال جواز» مع 

الفنان مصطفى قمر، والذي من املقرر عرضه يف رمضان ٢٠٢١.

حتفل الرئيس الرتكي، رجب طيب أردوغان، بعيد ميالده الـ٦٧ يف مدينة إسطنبول، بشكل مميز 
هذا العام.

أقيم االحتفال عىل هامش مشاركة ممثلني عامليني من هوليوود يف افتتاح متحف السينما يف 
إسطنبول «أطلس ١٩٤٨».

وشارك عدد من مشاهري هوليوود، من بينهم املمثل العاملي جيسون ستاثام، واملمثل جوش 
التنفيذي  أتكينسون، واملدير  إيفان  السيناريو غاي ريتيش، واملنتج  هارتنت، واملخرج كاتب 

لرشكة «مريماكس» بيل بلوك.
وقام الرئيس الرتكي بالتقاط الصور التذكارية مع املمثلني عقب تقطيع قالب الحلوى.

الرئيس الرتكي، رجب طيب أردوغان، من موالد ٢٦ فرباير/ شباط عام  يذكر أن 
١٩٥٤، يف قرية قاسم باشا بمدينة إسطنبول.

جيسون  العاملي  النجم  بينهم  من  تركيا،  يف  هوليوود  نجوم  من  عدد  ويتواجد 
جنوبي  أنطاليا  والية  يف  آيز»  «فايف  القادم  فيلمه  تصوير  بهدف  ستاثام، 

تركيا.

تصوير  صربي،  هند  التونسية،  النجمة  بدأت 
مسلسله الجديد «البحث عن عال »، الذي يعد الجزء 
من  قدمته  الذي  أتجوز»،  «عايزة  مسلسلها  الثاني 

١٠ سنوات.
وقد شاركت هند صربي فيديو من كواليس التصوير، 
حيث َحّيت فيه النجمة القديرة سوسن بدر 
أتجوز»،  «عايزة  األول من  الجزء  من 
وندى موىس ومحمود الليثي، كما 
هادي  العمل  مخرج  مازحت 
أنت  له: «ملاذا  الباجوري قائلة 
حيث  الوقت؟»،  طوال  هادئ 
باإلجراءات  بالتزامه  أشادت 
فريوس  ضد  الوقائية 
الفيديو  نهاية  كورونا، ويف 
بالفعل  «نحن  قالت: 
هي  هل  عال،  عن  نبحث 
حيث   – مثالً  مخطوفة 

عن عال،  نبحث فعالً  بأننا  املساعد  املخرج  قاطعها 
أين هي؟»، لتعد هند بمزيد من املفاجآت للجمهور 

باملسلسل.
يتناول مسلسل «البحث عن عال» قصة الشخصية 
الجديدة  واملغامرات  الصبور»  عبد  «عال  املحبوبة 
ظهورها  منذ  سنوات   ١٠ مرور  بعد  بها  تمّر  التي 
الشهري  االجتماعي  املسلسل  يف  للجمهور  األول 
قصة  املسلسل  ويستكشف  أتجوز».  «عايزة 
ُتِعيد  التي  الصبور»  عبد  «عال  الصيدالنية  الدكتورة 
يف  ذاتها؛  اخرتاع  إعادة   - باألحرى  أو   - اكتشاف 
محاولة ملواكبة تطورات الحياة املتسارعة، إىل جانب 
التوازن بني مسؤولياتها املتعددة  مغامراتها إليجاد 

مع املحاوالت الحاملة للعثور عىل الحب يف حياتها.
وقد تم بدء تصوير أحداث املسلسل نهاية شهر يناير 
بالقاهرة،  مواقع  عدة  يف  املنقيض  الثاني)  (كانون 
صحة  لضمان  السالمة  معايري  عىل  الحفاظ  مع 

فريق العمل.

من  الفارس،  نزار  العراقي،  اإلعالمي  طالب 
 ٥ بتعويضه  بالقاهرة،  االقتصادية  املحكمة 
الفنانة رانيا يوسف، وذلك  ماليني جنيه من 
والتشهري،  والقذف،  بالسب  إتهامه  بسبب 
واإلساءة لسمعته، عىل خلفية النزاع املستمر 
بينهما منذ ظهورها املثري للجدل يف برنامجه 

مطلع العام الجاري. 
الفنانة  ضد  أقيمت  التي  الدعوى  ونصت 
رانيا يوسف عىل املطالبة بـ ٥ ماليني جنيه، 
تعويًضا عما بدر من الفنانة من سب وقذف 
وتشهري يف حق اإلعالمي العراقي عىل مواقع 
اتهامه  من  بداية  االجتماعي،  التواصل 
الرشف  ميثاق  بانتهاك  مرورا  بالتحرش 

اإلعالمي.
وأضافت الدعوى» إن اإلعالمي نزار الفارس 
بارك للفنانة املرصية رانيا يوسف عىل حكم 
اتهامات طالتها بعد  الرباءة الصادر لها من 
برنامجه  يف  فيها  استضافها  التي  الحلقة 
(مع الفارس)، وما تاله ضدها من انتقادات 
تارة  تتهمه  أنها  فوجئ  ولكنه  واتهامات، 
ما  وهو  رشف  بال  أنه  وتارة  بها،  بالتحرش 
بصحيفة  ورد  كما  وتفصيال  جملة  يرفضه 
القضاء  يبت  حتى  انتظر  وعليه  الدعوى، 
املرصي يف اتهاماتها القتضاء حقه القانوني 
منها واثقا يف حماية القضاء املرصي الشامخ 

للكافة».

أزمته  وكشف نزار سابقا عن سبب تصعيد 
مشريا  القضاء،  إىل  يوسف  رانيا  الفنانة  مع 
مجرد  كانت  بحقه  رانيا  ترصيحات  أن  إىل 
والقاء  املسؤولية،  من  للتنصل  محاولة 
من  قاسيا  هجوما  تلقت  بعدما  عليه  اللوم 
املرفوعة  القضية  تلك  أن  وأكد  جمهورها، 
وأنه  به  تشهريا  تعد  رانيا،  قبل  من  عليه 

سريبح تلك القضية بالدليل الدامغ.
صوت  فيديو  يملك  أنه  مؤكدا  نزار  وتابع 
وصورة يؤكد علم رانيا يوسف باألسئلة دون 

أن  تحاول  أنها  إىل  وأشار  عليها،  االعرتاض 
تلقى باللوم عليه للهروب من موقفها السيئ 
الصادمة  ترصيحاتها  بعد  الجمهور  أمام 

معه.
يؤكد  فيديو  بنرش مقطع  بالفعل  نزار  وقام 
سعادة رانيا يوسف من الحوار، وعلق عليها 
قائًال: «رانيا يوسف اخر اللقاء كانت سعيدة 
اللقاء  وبعد  بغداد  عىل  اعزمها  مني  وطلبت 
وراضيه  اعزمها  مني  طلبت  مره  من  أكثر 

جدا مني ومن الربنامج».

بني  بدأت  املشاهدات  حرب 
املوسم  يف  ونجمة  نجم  من  أكثر 
الغنائي الحايل الذي انطلق خالل 
كان  َمن  ولكن  املاضية،  األيام 
جاء  ومن  املشاهدات؟  قمة  عىل 

يف نهايتها؟
أحالم  امللكة  طرحت  أن  بمجرد 
«حزين»،  الجديدة  أغنيتها 
معظم  يف  واسعاً  نجاحاً  حققت 
بها  أشاد  حيث  العربية،  الدول 

يف  الغناء  ونجوم  أحالم  جمهور 
فكشفت  أيضاً،  العربي  الوطن 
إليها  األقرب  األغنية  أنها  أصالة 
طرحتها  التي  أغنياتها  وسط 

قبل أيام.
أما الجمهور، فقد جعل أحالم يف 
مليون   ١١ بـ  املنافسة  مقدِّمة 
مشاهدة لتحقق بها رقماً قياسياً 
عرب  طرحها  منذ  قصري  وقت  يف 

اليوتيوب واملنصات الرقمية.

وكان محمد رمضان قد حقق ١٧ 
مليون مشاهدة بأغنيته األخرية 
قبل  أطلقها  التي  الدين»  «عالء 
الكربى  ابنته  وشاركته  أسابيع، 

حنني يف الكليب للمرة األوىل.
التي طرحت  أما كارول سماحة 
الجديد  الغنائي  كليبها  أيام  قبل 
بهاني  جمعها  الذي  «شكراً» 
مختلفة،  غنائية  قصة  يف  شاكر 
فقد حققت املليون األول للكليب 

بعد ساعات من طرحه.
كذلك حقق رامي صربي ٣ ماليني 
األخري  الغنائي  لكليبه  مشاهدة 
أيام  قبل  التي طرحها  «شطبنا» 
الفنية  خريطته  بها  ليفتتح 
نفسه  الرقم  وهو   ،٢٠٢١ لعام 
الذهبية  النجمة  حققته  الذي 
األخرية  بأغنيتها  الزغبي  نوال 
إىل  التي عادت بها  «عقيل وقف» 
جمهورها يف بداية الشهر الحايل.

كشفت معلومات خاصة عن وجود النجمة املرصية 
لتصوير  بريوت  يف  حالياً  الرازق  عبد  غادة 

مسلسل «لحم غزال» وهو من إنتاج رشكة 
صادق الصباح.

اإلنتاج  لرشكات  ُسمح  أنه  وذكر 
خاصة  أذونات  مقابل  بالتصوير 
ومحدودة، وقالت املعلومات إن منصة 
خاصة أنشئت لنيل التصاريح الخاصة 
لكل ممثل تتوّىل التنسيق ضمنها رشكة 

اإلنتاج.
واملعلوم أن املسلسل «لحم غزال» سيدخل 

السباق الرمضاني بعد تعاون أول بني غادة 
رمضان  يف  ابراهيم  إياد  الكاتب  مع  الرازق  عبد 

العمل فهو محمد أسامة، ويشارك  أما مخرج  املايض، 
ومي  الجليل  عبد  وعمرو  سالمة  رشيف  البطولة  يف  الرازق  عبد 

سليم.
سيكمل  التصوير  أن  خاصة  تفاصيل  وتؤكد 
مارس/آذار،  املقبل  الشهر  نهاية  حتى 
من حلول شهر  يوماً  قبل حوايل ١٢  أي 
عن  الصباح  رشكة  وتعمل  رمضان، 
وحدة  من  أكثر  استخدام  طريق 
لتأمني  الحالية  الفرتة  يف  تصوير 
خصوصاً  األوىل،  الحلقات  جهوزية 
مسلسل  تصور  نفسه  الوقت  يف  أنها 
من  أيضاً،  بريوت  يف  الجدعنة»  «ملوك 

بطولة رانيا يوسف ويوسف شعبان.
أم  التصوير قبل حلول رمضان  ينتهي  فهل 
سيبقى هناك مزيد من املشاهد ُتصوَّر يف رمضان 
الرازق  عبد  غادة  أعمال  معظم  يف  يحصل  كان  كما 

الرمضانية؟
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كشـف نائـب رئيس رشكة (فيـس بوك) العمالقـة عـن أن الرشكة تبحث 
موضوع دمج تقنية التعـرف عىل الوجه ألجهزة النظارات الذكية القادمة، 

إذا أراد الناس هذه امليزة.
و أكد أندرو بوسـورث، الخرب يف مقطع فيديو ُنرش عىل حسابه عىل تطبيق 

تبادل الصور (إنستغرام)، خالل جلسة أسئلة وأجوبة مع متابعيه.
وردا عـىل سـؤال عمـا إذا كان (فيس بـوك) يفكـر يف تقديـم التعرف عىل 
الوجـه عىل منتجاتـه من النظارات الذكية ؟ أجاب بوسـورث: ”نحن ننظر 

يف األمر“.
وأضاف بوسورث ”إنه حقاً، نقاش نحتاج إىل إجرائه مع الجمهور، إذا كان 
النـاس ال يريدون هـذه التكنولوجيا، فـال يتعني علينا توفريها، وسـيكون 
املنتج عىل ما يرام يف كلتا الحالتني، وهناك بعض حاالت االستخدام الجيدة، 

إذا كانت شيًئا يرتاح إليه الناس“.
وأشـار بوسـورث إىل أن هنـاك مخـاوف أخالقيـة بشـأن الطـرق العديدة 
التي يمكن من خاللها إسـاءة اسـتخدام التعرف عىل الوجـوه والكامريات 

وامليكروفونات التي تعمل دائًما.
وقـال بوسـورث: ”كل الطـرق التي يمكن أن يسـاء اسـتغاللها، ال سـيما 
بالنسـبة للمجتمعات املهمشة من قبل هياكل السـلطة، ما هي كل السبل 

التي يمكننا من خاللها منع ذلك؟ وهل يكفي ؟“.

يقوم Telegram بتحديث تطبيق املراسلة الخاص بها بخيارات للحذف 
التلقائي للرسـائل وانتهاء صالحية روابـط الدعوة ومجموعات جديدة 
 ،the vetege  غري محدودة وفقا ملنشـور للرشكة يف مدونة نقلها موقع
وكانت  Telegram قد تلقت موجة من املسـتخدمني الجدد مثل تطبيق 
-Wha  سيجنال للرتاسل الفوري وسط ارتباك حول سياسة خصوصية

sApp واآلن تتبنـى الرشكـة ميزات كانـت بالفعل جزًءا مـن تطبيقات 
منافسيها وهي ميزات توفر املزيد من األمان والخصوصية.

 كان الحـذف التلقائي للرسـائل ممكًنـا بالفعل يف الدردشـات الرسية 
 iOS لكن هذا التحديث الجديد لنظامي التشغيل ،Telegram املشـفرة يف
و Android  يضيف خياًرا إلخفاء الرسائل يف أي نوع من الدردشة، كما 
يمكـن الحذف التلقائي داخل الدردشـات، وضبطها عىل الحذف إما 24 

ساعة أو سبعة أيام بعد إرسال الرسائل. 
 وترك العديد من املسـتخدمني ”واتس آب“ وانضمـوا ايل تليجرام خوًفا 

من أن يقرأ Facebook رسائلهم.
ولكن حتى مع خيارات الخصوصية الجديدة ال يزال Telegram ال يقدم 
ميزة يتوقعها العديد من املستخدمني عىل املستوى العاملي مثل التشفري 

من طرف إىل طرف. 
ويتم تشـفري جميـع الرسـائل عـىل Telegram تقنًيا لكن الدردشـات 
الرسية هي الوحيدة التي يمكن عرضها حرصًيا عىل أجهزة األشـخاص 

املشاركني.

أعلـن تطبيق (تويـرت) األمريكي 
للتغريـدات، عـن البـدء باختبار 
ملسـتخدميه،  اختياريـة  ميـزة 
منحهـم  يف  فكرتهـا  تتلخـص 
محتـوى حرصيا مقابل اشـرتاك 

مادي.
وتسـمح امليزة التي تحمل اسـم 
”Super Follows“ أو ”املتابعـني 
(تويرت)  ملسـتخدمي  الفائقـني“ 
املـال مقابـل جرعـة  بتحصيـل 
إضافيـة وحرصية مـن املحتوى 
املقدم، حسـبما أعلنت الرشكة يف 

بيان رسمي لها.
ومازالت امليزة قيد االختبار داخل 
(تويـرت)، ولـم يتـم إطالقها عىل 

نطاق واسع وبشكل رسمي.
وأوضح متحدث باسـم (تويرت): 

تمويـل  فـرص  استكشـاف  أن 
 Super” ميـزة  مثـل  املغرديـن 
للمبدعـني  سيسـمح   “Follows
والنارشيـن بالحصـول عىل دعم 
مبارش من قبـل جمهورهم، كما 
أنه سيحفزهم عىل مواصلة إنشاء 

محتوى يحبه جمهورهم“.
وقالـت الرشكـة: ”إنه سـيكون 
لديها املزيد ملشـاركته يف امليزة يف 

األشهر املقبلة“.
وتمثـل الخطوة تحـوال يف خدمة 
كانـت دائما مجانيـة، مما يدفع 
نهـج  عـىل  يسـري  أن  (تويـرت) 
رشكات مثـل ”باتريـون“ ”أونيل 
فانز“ و“صبسـتاك“ التـي توفر 
جميعها فرصة لكسـب املال من 

املتابعني املهمني أو املخلصني.

أطلقـت رشكـة (يوتيـوب) ميـزة 
”تجارب خاضعة لإلرشاف“، وهي 
مجموعة من القيود، التي تسـمح 
لآلبـاء بالتحكـم بشـكل أفضـل يف 

املحتوى، الذي يشاهده أطفالهم.
وقالـت الرشكة: ”إنهـا تأمل يف أن 
تساعد هذه امليزة اآلباء عىل تعريف 
أطفالهم األكرب سناً ببطء، بمحتوى 
وميزات مناسـبة ألعمارهم خارج 

.(YouTube Kids) تطبيق
وسيتم إطالق إصدار تجريبي جديد 
السـماح  الذيـن يمكنهـم  لآلبـاء، 
بالوصول عرب حسـاب  ألطفالهـم 
غوغـل تحـت اإلرشاف، مـع طرح 
إصدار تجريبي أوسـع ”يف األشـهر 

املقبلة“.
وسـتقوم الرشكة بتعطيـل ميزات 
الـرشاء واإلنشـاء والتعليـق داخل 
أن  مـن  الرغـم  عـىل  التطبيـق، 
(يوتيوب) تقول إنـه بمرور الوقت 
يمكن إضافة هذه امليزات من خالل 

نهج ”مناسب للعمر“.
يف  املنتجـات  إدارة  مديـر  وقـال 
يف  بيـرس،  جيمـس  (يوتيـوب)، 
بيـان: ”عندمـا يكـرب األطفـال، 
يكـون لديهـم فضول ال يشـبع، 
اكتسـاب  إىل  ويحتاجـون 
االسـتقالل، وإيجاد طرق جديدة 

للتعلم واإلبداع واالنتماء“.
ويمنح حسـاب (غوغـل) الخاضع 
إلرشاف الوالديـن، االختيار من بني 
-E  ثالثة إعدادات لألطفال، وهي:
 Most ofو Explore Moreو plore

.YouTube
وترتبـط هـذه اإلعـدادات عمومـاً 
بالتقييمات العمرية، حيث تم تعيني 
األول عىل من يبلغون (9 سـنوات) 
فمـا فـوق، والثاني بدءاً من سـن 
(13) فمـا فـوق، والثالـث يحتوي 
عىل ”جميع مقاطع الفيديو تقريباً 
عىل (يوتيوب)، باسـتثناء املحتوى 

املقيد بالفئة العمرية“.
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