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بغداد/ الزوراء:
قال سـفري الفاتيـكان يف العراق، والذي 
يعد الشـخصية الرئيسـية يف التخطيط 
لزيـارة البابـا فرنسـيس إىل البـالد هذا 
األسـبوع، إن االختبارات أثبتت إصابته 
بكوفيـد19- يـوم السـبت، لكـن زيارة 
وكالـة  قدما.ونقلـت  سـتميض  البابـا 
”رويرتز“ عن رئيس األسـاقفة، ميتجا 
الشـخصية  كان  الـذي  ليسـكوفار، 
الرئيسـية يف التخطيـط لزيـارة البابـا 
خالل الفرتة من الخامس إىل الثامن من 
مـارس آذار، قوله: إنه هـو والعديد من 
املوظفـني اآلخريـن يف السـفارة يف عزل 

ذاتي.وقـال ليسـكوفار ”هذا لـن يؤثر 
عىل برنامـج البابا، الذي يجري كما هو 
مخطط له“.ومـن املقرر أن يبـدأ البابا 
زيارة تستغرق أربعة أيام إىل العراق يوم 
الجمعة للتعبريعن تضامنه مع الطائفة 
املسيحية التي سحقتها الحروب وتنظيم 
داعش.وقـال الفاتيـكان، منـذ اإلعالن 
عن زيـارة البابا ألول مرة يف ديسـمرب/ 
كانـون األول، إن هذه الزيارة سـتتم إذا 
سـمح وضع فريوس كورونـا يف العراق 
بذلك.وشـهد العـراق ارتفاعـا يف اآلونة 
األخـرية يف إصابات كوفيد19- ، ومنعت 

السلطات السفر بني املحافظات.

بغداد/ الزوراء:
دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبويس، 
بعـض ممثـيل البعثـات الدبلوماسـية اىل 
احرتام سـيادة العراق.وقـال الحلبويس يف 
تغريدة له: إن «ممثيل البعثات الدبلوماسية 

يف العـراق واجبهم تمثيـل بلدانهم وتعزيز 
التعاون بـني البلدين. واضاف: «عىل بعض 
ممثيل تلك البعثـات أن يعي جيدا واجباته، 
وال يتدخـل فيما ال يعنيه، ويحرتم سـيادة 

العراق لكي ُيعامل باملثل».

بغداد/ الزوراء:
التعليـم  اسـتمرار  الرتبيـة  وزارة  أعلنـت 
اإللكرتونـي يف كل املدارس لغاية الثامن من 
الشهر املقبل.  وفيما أعلنت تسجيل أكثر من 
16 ألفاً و104 أطفـال يف الصفوف الخاصة 
بني التوحد ومتالزمة داون وغريها، طالبت 
بـرضورة أْن تكـون هناك مراكـز حكوميَّة 

خاصة بعالجهم.وقالت وزارة الرتبية، امس 
األحد، يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: 
إنه ”تقرر استمرار التعليم اإللكرتوني لغاية 
الثامن مـن آذار املقبل“. وبـني أن ”الوزارة 
بانتظـار قـرارات اللجنـة العليـا للصحـة 

والسالمة الوطنية، بشأن طبيعة الدوام“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
كشف تقرير نرش عىل موقع ”نومبيو“ الذي 
يعنـى باملسـتوى املعييش لـدول العالم، أن 
تكلفة املعيشة يف العراق هي أكثر من تركيا 
واقل من الكويت.وقال التقرير بحسب آخر 
تحديـث يف شـهر شـباط الحـايل، واطلعت 
عليـه ”الـزوراء“: إن ”تكلفـة املعيشـة يف 
تركيـا أقل بنسـبة ٪1.86 عنهـا يف العراق 
لجميـع املدن“، مبينة ان ”هذه النسـبة لم 
تأخذ كلف االيجـار يف االعتبار“.واضاف ان 

”االيجار يف تركيا هو أقل بنسـبة 39.19% 
منـه يف العراق“.واوضـح: تكلفة املعيشـة 
يف انقـرة اقـل من بغـداد بنسـبة 1.76%، 
وان االيجـار فيهـا اقل مـن بغداد بنسـبة 
%49.76“.وأشـار التقريـر إىل أن ”تكلفـة 
املعيشـة يف الكويـت أعىل بنسـبة 51.33٪ 
منهـا يف العـراق لجميـع املـدن“، مبينا أن 
”هذه النسـبة ال يؤخذ االيجار يف االعتبار“.
وبـني التقريـرأن ”اإليجـار يف الكويت اعىل 

بنسبة ٪212.51 منه يف العراق“.

عمان/ متابعة الزوراء:
أعلنـت القوات املسـلحة األردنية تعزيز 
انتشـار وحـدات حـرس الحـدود عـىل 
للبـالد  والرشقيـة  الشـمالية  الجهـة 
(سـوريا والعـراق )، بمجموعـة مـن 
الفعـل  رد  وقـوات  الخاصـة  القـوات 
الرسيع بإسناد من طائرات سالح الجو 

امللكي،وأفادت وكالة ”برتا“ األردنية بأن 
”القـوات الخاصـة ورد الفعـل الرسيع 
الواجبـات  يف  مختصـة  فرقـا  تشـمل 
واملـزودة  واملؤهلـة  املدربـة  األمنيـة 
باألسـلحة واألجهزة واملعدات واآلليات 
الالزمـة، إضافة إىل طائرات من سـالح 
الجو امللكي جاهزة عىل مدار 24 ساعة 

إلسناد القوات الربية املنترشة وتمكينها 
مـن القيام بواجبها عىل أكمل وجه ملنع 
التسـلل والتهريـب، ملواجهة  عمليـات 
التهديـدات والتحديـات التي تشـهدها 
دول املنطقة واإلقليم“.وأشارت الوكالة 
إىل أن ”رئيـس هيئة األركان املشـرتكة، 
اللـواء الركن يوسـف أحمـد الحنيطي، 

كان قد وجه قبل يومني بتعزيز وحدات 
حـرس الحـدود املنتـرشة عـىل طـول 
الحـدود الشـمالية والرشقيـة، لتعزيز 
دورها يف التعامل بكل قوة وحزم مع أي 
عملية تسلل أو محاولة تهريب، وزيادة 
قدرتها عىل حماية حدود اململكة ومنع 
مـن تسـول لـه نفسـه العبـث باألمن 

الوطنـي األردني“.ويف سـياق اخر، أكد 
صاحـب ”دعوة العشـاء“ التي أطاحت 
بوزيـري الداخلية والعـدل األردنيني، أن 
الوزيرين حـرضا يف آخر الجلسـة التي 
أقام بها املأدبة، ولم يسـتمر وجودهما 

يف املطعم أكثر من 45 دقيقة.

بغداد/ الزوراء:

قامـت قوات عسـكرية كبـرية تابعـة للجيش 

العراقـي، امـس األحد، بتشـكيل سـور برشي 

فوق جرس النرص وسـط مدينة النارصية، بعد 

انسـحاب قوات الشـغب، فيما نفى متظاهرو 

محافظة النجف نيتهم التصعيد باالحتجاجات 

السـلمية خالل زيارة البابا للمحافظة.وذكرت 

مصـادر: أن «قـوات عسـكرية كبـرية قامـت 

بتشكيل سـور برشي فوق جرس النرص وسط 

مدينة النارصية مركز املحافظة، بعد انسحاب 

قوات الشغب خارج مركز املحافظة»، مبينة أن 

«هذا السور قام بمنع املتظاهرين من العبور إىل 

الضفة األخرى مقر مبنى املحافظة».واضافت: 

أن «املحافظ املؤقت، عبد الغني األسـدي، غادر 

مبنى املحافظة فور بدء املتظاهرين بالتجمع، 

السـياق  ويف  بداخلـه».  متواجـدا  كان  حيـث 

نفسـه، نفى متظاهرو النجف نيتهم التصعيد 

باالحتجاجات السلمية لحني اختتام زيارة بابا 

الفاتيكان إىل املحافظة.

الزوراء/ يوسف سلمان:
يعقد مجلس النواب جلسته االعتيادية 
الجديدة عرص اليوم االثنني، ويسـتهل 
جدول اعمالهـا، الذي لم يتضمن فقرة 
التصويت عىل مـرشوع قانون املوازنة 
العامـة ٢٠٢١ ، بالقراءة األوىل ملرشوع 
قانـون مواجهة جائحـة كورونا .لكن 

كتلـة تحالف الفتـح النيابيـة، اعادت 
النـواب  مجلـس  ان  مجـددا  التأكيـد 
املوازنـة  قانـون  بتمريـر  سـيميض 
باالغلبية الواضحة، يف حال عدم التوصل 
إىل اتفاق بني بغداد واربيل حول تسليم 
كامل إيـرادات النفط يف كردسـتان اىل 
الحكومـة االتحاديـة .باملقابل جددت 

لجنـة الشـهداء والضحايا والسـجناء 
السياسيني النيابية تهديدهـا بمقاطعة 
التصويت عىل قانـون املوازنة العامة، 
وذلـك ملخالفته االجراءات والسـياقات 
القانونية يف مناقشة املقرتحات املقدمة 
منهـا، واالنتقائية يف ادراج الفقرات اىل 
قانون املوازنة .واشارت لجنة الشهداء 

اىل جملة الفقـرات التي تمت اضافتها 
اىل مـرشوع قانون املوارنـة االتحادية 
٢٠٢١. مبينـة انهـا « لم تجـد اضافة 
اي مقـرتح مـن مقرتحاتهــا التي تم 
ارسـالها اىل اللجنة املالية النيابية عرب 
مخاطبات رسمية، فضال عن مداخالت 
اعضاء لجنة الشهداء املتعلقة بذلك «.

وانتقدت اللجنـة النيابية االرصار عىل 
حالة التهميـش للرشائح املضحية من 
ذوي الشـهداء والضحايـا والسـجناء 
املسـاس  ومحاولـة  السياسـيني 
الدسـتور  كفلهـا  التـي  بحقوقهـم 

والقوانني النافذة.
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واشنطن/ متابعة الزوراء
بـرر البيـت األبيض امتنـاع الواليات املتحـدة عن فرض 
عقوبـات ضـد ويل العهـد السـعودي، األمـري محمد بن 
سلمان، عىل خلفية ”قضية خاشقجي“.ويف ترصيحات 
لقنـاة  CNN، امـس األحد، قالت املتحدثة باسـم اإلدارة 
األمريكية، جني بسـاكي، ردا عىل سـؤال عن سبب عدم 
فـرض عقوبات ضد الشـخص الذي يقـف وراء اغتيال 
الصحفي السعودي جمال خاشقجي وفقا لالستخبارات 
األمريكيـة: ”عىل مـدار التاريـخ، وحتى خـالل حقبته 
الحديثة، امتنعت اإلدارات الديمقراطية والجمهورية عن 
فرض عقوبات ضد قادة حكومات أجنبية تربطها معنا 

عالقات دبلوماسـية، بل وحتى يف حـال غياب العالقات 
الدبلوماسـية بيننا“.وتابعـت: ”نعتقد أن ثمة أسـاليب 
أكثر فعالية ملنع تكرار ذلك يف املسـتقبل وكذلك إلفسـاح 
املجال أمام العمل مع السـعوديني يف مجاالت يوجد فيها 
الوفاق وتوجد فيها مصالح قومية للواليات املتحدة، هذا 
هو وجه الدبلوماسية“.واسـتطردت: ”هذه هي صورة 
أي مشـاركة معقـدة يف أمـور العالم، ولم نخـف أبدا بل 
كنـا واضحني تماما أننا سـنقوم بمسـاءلتهم (الحكام 
السـعوديني) عىل املسـتوى العاملي وبأعمال مبارشة“، 

واصفة اغتيال خاشقجي بـ ”الجريمة املروعة“.

صنعاء/ متابعة الزوراء:
اعلن الحوثيون، امس االحد، اسـتهداف 
 15 بــ  السـعودية  العربيـة  اململكـة 
طائـرة مسـرية وصـاروخ باليسـتي.
املتحدث باسـم الحوثيني، العميد يحيى 
رسيع، اشار، يف بيان، اىل ”تنفيذ عملية 
باتجـاه  ومشـرتكة  كبـرية  هجوميـة 
العمق السـعودي، بعمليـة اطلق عليها 
اسـم ” توازن الردع الخامسة“، مؤكدا 
”اطالق صاروخ باليسـتي و15 طائرة 

مسـرية اسـتهدفت مواقـع حساسـة 
 6  ” ان  العميـد  الرياض“.واضـاف  يف 
مواقـَع  اسـتهدفت  مسـرية  طائـرات 
أبهـا وخميـس  مناطـِق  يف  عسـكرية 
مشـيط“، مبينا ان ”العملية اسـتمرت 
من مسـاِء السـبت وحتى صباِح امس 
االحد ”.وحـذر العميد، يف ختـام بيانه، 
سكان تلك املناطق ”لالبتعاد عن جميع 
املواقع واملطارات العسكرية أو التي قد 

تستخدم ألغراض عسكرية“.
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الزوراء/ حسني فالح:
يـرى مراقبـون للشـأن االقتصادي 
العراقـي ان قـرار رفع سـعر رصف 
الـدوالر مقابل الدينـار أثر كثريا عىل 
امليـزان التجـاري للسـوق العراقـي 
يف  كبـرية  طفـرة  احـدث  لكونـه 
االسعار، السـيما للمواد املستوردة، 
مـا جعل اغلب العائالت ال تسـتطيع 
مواجهـة الغـالء يف االسـعار، وفيما 
اشـاروا اىل ان القرارات االخرية التي 
للصحـة  العليـا  اللجنـة  اصدرتهـا 
والسـالمة الوطنيـة بشـأن الحظـر 
الوقائـي سـيكون لهـا آثار سـلبية 
عـىل االقتصـاد العراقي مـن ناحية 
ازديـاد البطالة والفقر، شـددوا عىل 
رضورة قيـام وزارة املاليـة بتعديـل 
سـعر الـرصف لتقليـل تأثرياته عىل 

االقتصاد واملواطنني.
االقتصـاد  لجنـة  عضـو  وقـال 
واالستثمار النيابية، مازن الفييل، يف 
حديث لـ“الزوراء“: ان قرار الحكومة 
واملتمثلة بـوزارة املالية برفع سـعر 
رصف الدوالر اىل 1450 دينارا للدوالر 
تسـبب بنـوع من االرباك يف السـوق 
املحـيل، لكـون القرار جـاء مفاجئا. 
مؤكـدا: ان القـرار اثـر عىل السـوق 
من ناحية االرتفاع الكبري لالسـعار، 
ال سـيما املواد الغذائية املسـتوردة.

االقتصـاد  لجنـة  ان  واضـاف: 
اسـتضافت  النيابيـة  واالسـتثمار 
محافـظ البنـك املركـزي وتباحثـت 
معه حول سـعر الـرصف. واكد: ان 
القـرار جاء مـن وزارة املالية وليس 
من البنـك املركزي. مبينا: ان الوزارة 

باسـتطاعتها تعديل سـعر الرصف 
وجعله سعرا معقوال ومناسبا يف ظل 
التـي تواجه  التحديـات االقتصادية 
البلـد واملواطـن العراقـي مـن اجل 
تقليل االرضار عن املواطن.واشار اىل 
:ان اسعار النفط بدأت تشهد تحسنا 

خـالل الفرتة االخـرية، مـا يعني ان 
االيـرادات النفطيـة سـتزداد ،وهذه 
يمكـن ان تعـوض الفارق السـعري 
الذي حققه رفع سعر الدوالر. مؤكدا 
اهميـة تعديـل سـعر الـرصف قبل 
اقرار املوازنة.من جهته، رأى الخبري 

االقتصادي، احمد املاجدي، ان هناك 
تداعيات وخيمة وخطرية سيتسـبب 
بها ارتفاع سـعر الدوالر يف املستقبل 
القريب، ال سـيما ان هناك اجراءات 
وقائية تتمثل بقـرارات اللجنة العليا 
للصحـة والسـالمة الوطنية بشـأن 
الحظـر الوقائي، وهذا ما سـيحدث 
ارضارا كبـرية عـىل االقتصـاد مـن 
ناحية ازدياد نسـب البطالة والفقر 
وارتفاع معدالت التضخم يف السوق.

وقال املاجدي يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان اجـراءات الحظر ادت خالل االيام 
املاضيـة اىل فقدان الكثري من العمال 
واصحاب االجـور اليومية وظائفهم 
املطعـم  او  املعمـل  صاحـب  الن 
اسـتغنى عنهـم، وهذا سـيضاف اىل 
جيش البطالة املوجود يف البلد.واشار 
اىل:ان هناك عوائل كثرية تعتاش عىل 
القـوت اليومـي، ما يعنـي ان فرض 
الحظر من دون وجود اجراءات بديلة 
او تعويضية سيتسبب بزيادة نسبة 
الفقر يف البالد. مشـددا عىل رضورة 
تخفيض سعر رصف الدوالر من اجل 
اسـتقرار السـوق، وكذلـك تخفيف 
االجـراءات الوقائيـة مـع التشـديد 
الصحيـة،  والضوابـط  بالتعليمـات 
من اجل ديمومة العمل والتقليل من 

االرضار الناجمة عن هذه القرارات.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

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

االحد، موعد  امس  الرافدين،  حدد مرصف 

للموظفني.وذكر  السلف  بمنح  املبارشة 

املكتب االعالمي للمرصف يف بيان مقتضب 

«موعد  أن  منه:  نسخة  «الزوراء»  تلقت 

اليوم  للموظفني  السلف  بمنح  املبارشة 

وتسلمها  املرصف،  فروع  وعرب  االثنني، 

من  وقائية  اجراءات  اتخاذ  مع  فوريا 

كورونا».

@‚ÏÓ€a@cájÌ@ÂÌáœaã€a
@µ–√Ï‡‹€@—‹è€a@|‰fl

@ÊbÿÓmb–€a@7–é@NNbibj€a@ÒäbÌå@›Ój”
b„ÎäÏÿi@Ènibñg@Â‹»Ì@÷aã»€a@¿

@pbr»j€a@Ô‹rø@ù»i@Ï«áÌ@ÔéÏj‹®a
÷aã»€a@ÒÜbÓé@‚a6ya@∂g@ÚÓébflÏ‹iá€a

@ã‡nèfl@Ô„Î6ÿ€�a@·Ó‹»n€a@ZÚÓi6€a
bÓ‹»€a@Ú‰v‹€a@paäaã”@äbƒn„bi

@ãr◊c@÷aã»€a@¿@ÚìÓ»æa@Ú–‹ÿm@ZãÌã‘m
oÌÏÿ€a@Âfl@›”cÎ@bÓ◊ãm@Âfl

ÜÏ»è€a@áË»€a@Ô€Î@Û‹«@pbiÏ‘«@bËöãœ@‚á«@ä5m@Â�‰íaÎ@ÖÎäbói@übÌã€a@ÊÏœáËnèÌ@ÊÏÓqÏ®a
Ò7èfl@Òãˆb†@15Î@>èÓ€bi
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@ÒãÁbƒm@c@…‡‘i@›j‘„@Â€@ZÔ‡√bÿ€a
bËÓ‹«@åÎbvnÌ@Âfl@›◊@kébz‰éÎ

ÚÌãñb‰€a@ãÁbƒnfl@Ú‹n”@Újéb0@Ú»Ìãé@pb‘Ó‘•@ıaãuhi@ÈuÎ

بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيس الوزراء مصطفـى الكاظمي، أنه 
لـن يقبل بقمع اي تظاهرة وسيحاسـب كل 
من يتجـاوز عـىل املتظاهريـن، وفيما وجه 
، باجـراء تحقيقـات رسيعة ملحاسـبة قتلة 
متظاهري النارصية، اشار اىل ان قرار تغيري 
محافـظ ذي قـار متخـذ منـذ اشـهر.وقال 
الكاظمي خالل جلسة املجلس الوزاري لالمن 
الوطنـي التي عقدت امـس األحد بخصوص 
االوضـاع يف محافظة ذي قـار يف بيان ملكتبه 
االمنيـة  االجـراءات  ان  «الـزوراء»:  تلقتـه 
واملتظاهريـن  املواطنـني  لحمايـة  املتخـذة 
والقطاعـات اإلجتماعيـة، هنـاك تعليمـات 
واضحة منذ اليوم االول لتشـكيل الحكومة، 
اهميـة حمايـة املتظاهرين وحمايـة الحق 
الذي كفله الدسـتور بهذه التظاهرات، ولن 
نقبـل بقمـع اي تظاهـرة، وسنحاسـب كل 
من يتجاوز عـىل املتظاهرين.واضاف: لدينا 
توجيهات واوامر عسكرية واضحة جدا بعدم 
استخدام السالح الحي بمواجهة التظاهرات 
مهما كلـف الثمن، فهـذه الحكومة انبثقت 
من وضع خـاص ويجب ان ال نكرر االخطاء 
السـابقة بارتـكاب اي جريمـة واسـتخدام 
السـالح الحي ضـد املتظاهريـن،  ومع هذا 
شـهدنا خـالل االيام املاضية سـقوط بعض 
الضحايا، ووجهنا باجراء تحقيقات رسيعة 

ملحاسـبة الجناة.وتابـع: ال نسـمح للقـوى 
التي تسـتغل حقها الدستوري باالعتداء عىل 
االجهـزة االمنية، والواجـب يقتيض الحفاظ 
عـىل كرامة االجهـزة االمنية ومنـع االعتداء 
عليهـا وعىل االجهـزة القيـام باجراءاتها يف 
حماية نفسـها واعتقـال كل من يعتدي عىل 
االجهزة االمنية او الحق العام، مؤكدا انه امر 
بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة الفريق 
الركن (باسـم الطائـي) وتتكون من اعضاء 
من الجيـش واالسـتخبارات واالمن الوطني 
للوصـول اىل حقيقة ماجرى يف االيام االخرية 

يف مدينة النارصية.

÷aã»€aÎ@bÌäÏé@…fl@ÜÎá®a@Û‹«@ÚÌÏu@Òá„bè∑@ÚÓ«Ï„@paÏ”@ãì‰Ì@ÊÜä˛a
ÚÓ„Üä˛a@ÚflÏÿ®a@¿@ÂÌãÌåÏi@|Ó�m@\ıbì«^@ÒÏ«Ü

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االحد، املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد 
يف العراق، فيما اكدت تسجيل ٣٢٤٨ اصابة جديدة و٢٣ حالة وفاة وشفاء ٢٩٣٣ حالة.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ٣٥٥٢٥، 
ليصبح عدد الفحوصات الكلية: ٦٩٤٦٢٤٣، مبينة انه تم تسجيل ٣٢٤٨ اصابة جديدة و٢٣ 
حالة وفاة وشفاء ٢٩٣٣ حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: ٦٣٥٩٣١ (٩١٫٤٪)، 
أما عدد حاالت االصابات الكيل: ٦٩٥٤٨٩، بينما عدد الحاالت التي تحت العالج: ٤٦١٥٢، يف 

حني عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ٣٩٧، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ١٣٤٠٦.

@÷aã»€a@NNÔ€aÏn€a@Û‹«@Ô„br€a@‚ÏÓ‹€
b„ÎäÏ◊@pbibñg@Üá»i@b»uaãm@›vèÌ

ÒbœÎ@Ú€by@23Î@Úibñg@3248@›Óvèm@á»i

b„ÎäÏÿ€@Übõæa@Åb‘‹€a@pbjuÎ@∂Îdi@ÚÓ”aã»€a@Òãˆb�€a@›Ó‡•
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bËÓ‹«@åÎbvnÌ@Âfl@›◊@kébz‰éÎ@ÒãÁbƒm@c@…‡‘i@›j‘„@Â€@ZÔ‡√bÿ€a

fib‡«˛a@fiÎáu@paã‘œ@xäbÇ@Ú„åaÏæa@ÊÏ„b”Î@‚ÏÓ€a@ÜÏ»m@laÏ‰€a@ê‹™@pbè‹u

÷aã»€aÎ@bÌäÏé@…fl@ÜÎá®a@Û‹«@ÚÌÏu@Òá„bè∑@ÚÓ«Ï„@paÏ”@ãì‰Ì@ÊÜä˛a

ÚÌãñb‰€a@¡éÎ@ãó‰€a@ãèu@÷Ïœ@îÓßa@Âfl@ãìi@äÏé@›ÓÿìmÎ@kÃì€a@paÏ”@lbzè„a

بغداد/ الزوراء:
االقامة  شؤون  مديرية  كوادر  قامت 
من  شخص)   ١٠٤) بتسفري  بغداد 
االرايض  خارج  الجنسيات  مختلف 
يف  عليهم  القبض  إلقاء  وتم  العراقية، 
بغداد   العاصمة  من  متفرقة  مناطق 

ملخالفتهم رشوط قانون إقامة االجانب 
العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ وللفرتة من 
 ،(٢٨/٢/٢٠٢١ ولغاية   ٢١/٢/٢٠٢١)
خلق  أجل  من  االجراءات  هذه  وتأتي 
واستثمار  االعزاء  لشبابنا  عمل  فرص 

طاقاتهم.

بغداد/ الزوراء:

طمأنت وزارة الثقافة، امس االحد، جميع موظفيها بنيل استحقاقاتهم فور 

اطالق موازنة ٢٠٢١.

الوزارة، عّيل رضا، يف بيان تلقته  وقال مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية يف 

 ، خطوات  مجموعة  اتخذت  واآلثار،  والسياحة  الثقافة  وزارة  ان  «الزوراء»: 

والرتفيعات  الرتقيات  معامالت  وإنجاز  موظفيها،  رواتب  تحسني  أجل  من 

الذي  واإلصالح  اإلنماء  مرشوع  من  جزءاً  الخطوات  هذه  وجاءت  والعالوات. 

يتبناُه وزيُر الثقافة والسياحة واآلثار حسن ناظم.

واضاف: أنَّ الوزارة سبق أن خاطبت مجلس الوزراء لزيادة مخصصات املوظفني 

بنسبة ٥٠ ٪ بتوجيه من الوزير ، ومتابعته، حيث أجرى عدداً من االتصاالت ، 

مع مكتب رئيس الوزراء لهذا الشأن، ومازالت الوزارُة بانتظار اإلجابة ، للرشوع 

 ، السكنية  الحال تشمل توزيع قطع األرايض  إنَّ  التنفيذية. مبينا:  بالخطوات 

ملوظفي الوزارة ، وذلك قيد الدراسة يف مجلس الوزراء املوقر.

جميع  ألزمت   ، املالية  وزارة  أنَّ   : رضا  بنيَّ  والعالوات،  الرتفيعات  ملف  وعن 

املالية، وليس  السيولة  توفر  ١) يف حال    /١٢ ) تجاوز نسبة  بعدم  الوزارات 

هناك ما يحول عن العمل بالرتفيعات ، والعالوات ، وهو حقٌّ للموظف ، ويتعنّي 

ذلك  تجاوَز  حال  ويف  االستحقاقات،  وفق  عىل   ، املوظفني  معامالت  ترويج 

إذا جرى  يظهر  قد  ما  قانونيًة، وهذا  ُيعدُّ مخالفًة  ذلك  فإن   ، املقررة  النسبة 

الوزارة من دون االلتفات للتحديد  التابعة إىل مقر  ، لألقسام  إطالق العالوات 

ونسبه املالية.وتابع: أما دوائر الوزارة األخرى ، التي التتجاوز النسبة املحددة ، 

فال يوجد مانٌع قانونيٌّ الحتساب االستحقاقات لها، وهو  املعمول به فعالً.  

وطمأن رضا املوظفني يف مقر الوزارة بأن جميع استحقاقاتهم بالرتفيعات ، 

والعالوات ، جرى تدقيقها بالكامل ، من اللجان املختصة، بانتظار املصادقة 

عىل موازنة ٢٠٢١ خالل األيام القليلة املقبلة.

واوضح: ان هذه اإلجراءات تأتي بناًء عىل االجتماعات واملباحثات التي عقدها 

مناقشة  لغرض   ، النواب  مجلس  يف   ، املالية  اللجنة  أعضاء  مع  ناظم  حسن 

، يف  املالية  اللجنة  رئيس  تأكيد  عن  ، واستحقاقاتها. كاشفاً  الوزارة  ميزانية 

واملصادقة   ، املوازنة  عىل  التصويت  بأن  اللقاءات  هذه  عرب   ، النواب  مجلس 

عليها سيتم يف وقت قريب جدا.

بغداد/ الزوراء:
افادت خلية االعالم االمني، امس االحد، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى من القوات 
محافظة  غربي  حديثة  مدينة  يف  مفخخة  سيارة  بانفجار  العشائري  والحشد  االمنية 
االنبار.وذكرت الخلية يف بيان تلقته «الزوراء»: ان القوات االمنية تواصل تطهري األرايض 
من دنس عصابات داعش اإلرهابية، وخالل واجب بحث وتفتيش تمكنت قوة مشرتكة 
منطقة  يف  مفخخة  عجلة  عىل  العثور  من  العشائري،  والحشد  الثامن  املشاة  لواء  من 
املدهم التابعة لقضاء حديثة.واضافت: ان الجهد الهنديس بارش تفكيك العجلة وأثناء 
آخرين  خمسة  وإصابة  مقاتل  استشهاد  اىل  ادى  مما  العجلة،  هذه  انفجرت  املعالجة 
من لواء املشاة الثامن، واستشهاد ٦ من حشد حديثة وإصابة اثنني آخرين من مقاتيل 
الحشد أيضاً.ويف سياق اخر، اعلنت خلية االعالم االمني انطالق عملية عسكرية للقضاء 
عىل االرهابيني يف قضاء خانقني بمحافظة دياىل.وذكرت الخلية يف بيان تلقته «الزوراء»: 
التعرضية ملطاردة بقايا داعش االرهابي، حيُث  القوات األمنية تستمر يف عملياتها  ان 
الخامسة  الفرقة  خالل  من  مشرتكة  امنية  عملية  تنفيذ  دياىل  عمليات  قيادة  بارشت 
الجوية  القوة  وبإسناد  بتشكيالته،  الشعبي  للحشد  دياىل  ومحور  العراقي  بالجيش 
وطريان الجيش، وتستهدف هذه العملية التي ستستمر عدة ايام، القضاء عىل العنارص 

اإلرهابية يف مناطق زور االصالح يف قضاء خانقني.

بغداد/ الزوراء:

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 

تظاهرة  اي  بقمع  يقبل  لن  أنه 

عىل  يتجاوز  من  كل  وسيحاسب 

باجراء   ، وجه  وفيما  املتظاهرين، 

قتلة  ملحاسبة  رسيعة  تحقيقات 

ان  اىل  اشار  النارصية،  متظاهري 

قرار تغيري محافظ ذي قار متخذ منذ 

اشهر.

املجلس  جلسة  خالل  الكاظمي  وقال 

الوزاري لالمن الوطني التي عقدت امس 

محافظة  يف  االوضاع  بخصوص  األحد 

ذي قار يف بيان ملكتبه تلقته «الزوراء»: 

لحماية  املتخذة  االمنية  االجراءات  ان 

والقطاعات  واملتظاهرين  املواطنني 

اإلجتماعية، هناك تعليمات واضحة منذ 

اهمية  الحكومة،  لتشكيل  االول  اليوم 

حماية املتظاهرين وحماية الحق الذي 

ولن  التظاهرات،  بهذه  الدستور  كفله 

وسنحاسب  تظاهرة،  اي  بقمع  نقبل 

كل من يتجاوز عىل املتظاهرين.

واوامر  توجيهات  لدينا  واضاف: 

استخدام  بعدم  جدا  واضحة  عسكرية 

التظاهرات  بمواجهة  الحي  السالح 

الحكومة  فهذه  الثمن،  كلف  مهما 

ال  ان  ويجب  خاص  وضع  من  انبثقت 

اي  بارتكاب  السابقة  االخطاء  نكرر 

ضد  الحي  السالح  واستخدام  جريمة 

خالل  شهدنا  هذا  ومع  املتظاهرين،  

الضحايا،  املاضية سقوط بعض  االيام 

رسيعة  تحقيقات  باجراء  ووجهنا 

ملحاسبة الجناة.

تستغل  التي  للقوى  نسمح  ال  وتابع: 

حقها الدستوري باالعتداء عىل االجهزة 

الحفاظ عىل  االمنية، والواجب يقتيض 

االعتداء  ومنع  االمنية  االجهزة  كرامة 

القيام باجراءاتها  عليها وعىل االجهزة 

من  كل  واعتقال  نفسها  حماية  يف 

الحق  او  االمنية  االجهزة  عىل  يعتدي 

لجنة  بتشكيل  امر  انه  مؤكدا  العام، 

الركن  الفريق  برئاسة  عليا  تحقيقية 

(باسم الطائي) وتتكون من اعضاء من 

الوطني  واالمن  واالستخبارات  الجيش 

االيام  يف  ماجرى  حقيقة  اىل  للوصول 

االخرية يف مدينة النارصية، وتم منحهم 

اسبوعا واحدا لكشف الحقائق.

 واشار اىل انه سبق ان كشفنا عن الجناة 

يف ساحة الطريان (شهر تموز املايض) 

خالل ساعات، وكذلك يف البرصة، وسوف 

التحقيقات،  هذه  يف  الجناة  إىل  نصل 

قار  ذي  محافظ  تغيري  قرار  ان  مبينا 

عرشات  قابلنا  وقد   ، اشهر  منذ  متخذ 

يحظى  اسم  اىل  للوصول  املرشحني 

املحافظة  هذه  ابناء  وتوافق  باجماع 

االمن  مستشار  ذهب  ولهذا  الكريمة، 

الوطني  االمن  جهاز  رئيس  و  الوطني 

الفريق عبد الغني االسدي اىل النارصية 

وهناك  الداخلية،  وزير  ذهب  ثم  ومن 

وفعاليات  ووجهاء  وفود  مجموعة 

اجتماعية وسياسية للوصول اىل اتفاق 

لحل اشكالية املحافظ.

من  نوعا  هناك  ان  اليخفى  انه  وبني 

ذي  محافظة  يف  السيايس  التجاذب 

قار  لذلك يجب ان نحل قضية منصب 

املحافظ، مؤكدا انه كان امامنا خياران 

بعث  او  نفسه  الوضع  عىل  االبقاء  اما 

باننا  املواطنني  اىل   طمانينة  رسالة 

ولهذا  حلول  عن  البحث  يف  جادون 

وتكليف  املحافظ  باقالة  قرارا  اتخذنا 

بادارة  االسدي  الغني  عبد  الفريق 

لحني  مؤقت  بشكل  املحافظة  شؤون 

السيما  جديد،   محافظ  عىل  االتفاق 

عاملي  حدث  عىل  مقبلة  املحافظة  وان 

البابا  قداسة  زيارة  هو  مهم  وانساني 

اىل النارصية.

وزاد يف القول: اتخذنا قرار اقالة املحافظ 

قار  ذي  يف  اهلنا  اىل  رسالة  نبعث  لكي 

بأننا جادون يف تحقيق الحلول، واتمنى 

من كل األطراف والفعاليات االجتماعية 

والنشطاء  والعشائرية  والسياسية 

الغني االسدي  الفريق عبد  التعاون مع 

من  استشاريا  مجلسا  شكلنا  مبينا   ،

النارصية  اهايل  من  شخصيات  تسع 

مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخربة 

شخصيا  بي  مرتبطا  املجلس  ويكون 

املحافظة  احتياجات  اتابع من خاللهم 

ودعم املحافظ الجديد.

الغني  عبد  االخ  من  طلبت  واوضح:   

املتظاهرين  مع  التواصل  االسدي 

وشيوخ العشائر والوجهاء والفعاليات 

يف  والنخب  والسياسية  االجتماعية 

النارصية ليطرحوا لنا مجموعة اسماء 

مرشحني ملنصب املحافظ، طلبنا خمسة 

الوزراء  مجلس  يف  نناقشها  اسماء 

ونختار احدها، الفتا اىل انه املفروض ان 

يتم اختيار منصب املحافظ، من خالل 

رئيس  مهمة  وليست  عادلة،  انتخابات 

الوزراء وبما انه هناك مشكلة قانونية 

اساسا يف قضية محافظ ذي قار وليس 

هناك قدرة عىل اجراء انتخابات مجالس 

الوجهاء  من  اطلب  االن،  املحافظات 

املتظاهرين  ومن  السياسية  والقوى 

ومن كل ابناء هذه املحافظة ان  يتفقوا  

عىل اسم للمرشح خالل فرتة قريبة.

ومىض بالقول: انا جئت يف وضع عصيب 

مخططات  واوقف  الدم  حمام  الوقف 

نتائج  من  البلد  واحمي  العراق  تقسيم 

أرض  عىل  االيراني   - االمريكي  التناحر 

العراق ومن نتائج تناحر ورصاع االخوة 

اغادر  واسلم  ثم   .. بعضهم مع بعض 

االمانة ملن تجلبه االنتخابات العادلة.

أوقفنا  الحكومة،  هذه  بجهود  وتابع: 

وعربنا  العراق  تقسيم  محاوالت 

االقتصادية  األزمة  وتجاوزنا  املرحلة 

بداية  عىل  العراقي  االقتصاد  ووضعنا 

االقتصادي  اإلصالح  ونتائج  صحية  

الظروف  رغم  ونجحنا  تظهر،  بدأت 

للبنك  احتياطي  توفري  يف  والتحديات، 

املركزي تجاوز ٤ مليارات دوالر يف فرتة 

قصرية، ونجحنا يف تقليل االعتماد عىل 

وجعله   ٢٠٢١ سنة  موازنة  يف  النفط 

ان كان ٩٦٪, والنسبة كانت  ٧٠٪ بعد 

والزراعة  الصناعة  تنشيط  لصالح 

والقطاعات االخرى.

ولفت اىل ان هناك من راهن عىل إفالس 

 ، املوظفني  رواتب  دفع  وعدم  الدولة 

ذلك.  تخطي  يف  نجحت  الحكومة  لكن 

العملة  مزاد  الفساد يف  وكذلك محاربة 

يسء الصيت.

واكد : نتحمل الطعنات بكل صرب وبكل 

لسياسة  نخضع  او  ننجر   ولن  هدوء، 

تصحيح  عىل  سنعمل  بل  الفعل،  رد 

الكثري من مسارات العملية السياسية. 

الجماعات  كل  بوجه  وسنقف 

الخارجني  وكل  واالرهابية  الفوضوية 

عن القانون.

ان  اهيل  يا  عليكم  القول:  يف  وزاد 

تتعاونون معي النقاذ بلدنا من ازمات 

حادة اقتصادية وصحية وامنية تعرقل 

القوى  بعض  كانت  اذا   .. مساره 

السياسية  االصوات  وبعض  واالحزاب 

 .. ان تضللكم  الفساد تحاول  واصوات 

انتبهوا اىل هذا التضليل.

وتابع: اقول خصوصاً اىل بعض القوى 

التي اعرف انها تحاول اشغايل واشغال 

اليومية  باالزمات  اشهر  منذ  الحكومة 

املتالحقة حتى تمنعنا من خدمة شعبنا 

العراقيني  الوطنيني  ان  تقول  وحتى 

ليسوا افضل من غريهم، اقول : ((من 

لن  بالدم  توريطي  بامكانه  ان  يعتقد 

نتورط بالدم العراقي)).

دور  للعراق  يكون  ان  يف  نجحنا  وبني: 

باالمس   ، التهدئة  يف  وعاملي  اقليمي 

كان وزير الخارجية يف ايران وبعدها يف 

السعودية وبلدان اخرى، العراق سيلعب 

دوًرا محورًيا يف التهدئة والجميع اليوم 

يستمع للعراق.

الحكومة هي  ان هذه  القول:  وختم 

خيمة للجميع، لكل الكتل السياسية 

وللقطاعات االجتماعية واملتظاهرين 

الفعاليات  ولكل  السلميني 

االجتماعية، اتمنى ان تصل رسالتي 

هذه.

الزوراء/ يوسف سلمان:

يعقد مجلس النواب جلسته االعتيادية 

الجديدة عرص اليوم االثنني، ويستهل 

يتضمن  لم  الذي  اعمالهـا،  جدول 

قانون  مرشوع  عىل  التصويت  فقرة 

بالقراءة   ،  ٢٠٢١ العامة  املوازنة 

األوىل ملرشوع قانون مواجهة جائحة 

كورونا .

النيابية،  الفتح  تحالف  كتلة  لكن 

مجلس  ان  مجددا  التأكيد  اعادت 

قانون  بتمرير  سيميض  النواب 

حال  يف  الواضحة،  باالغلبية  املوازنة 

بغداد  بني  اتفاق  إىل  التوصل  عدم 

إيرادات  كامل  تسليم  حول  واربيل 

الحكومة  اىل  كردستان  يف  النفط 

االتحادية .

الشهداء  لجنة  جددت  باملقابل 

السياسيني  والسجناء  والضحايا 

بمقاطعة  تهديدهـا  النيابية 

التصويت عىل قانون املوازنة العامة، 

والسياقات  االجراءات  وذلك ملخالفته 

املقرتحات  مناقشة  يف  القانونية 

ادراج  يف  واالنتقائية  منهـا،  املقدمة 

الفقرات اىل قانون املوازنة .

جملة  اىل  الشهداء  لجنة  واشارت 

اىل  اضافتها  تمت  التي  الفقرات 

االتحادية  املوارنة  قانون  مرشوع 

اضافة  تجد  لم   » انها  مبينة   .٢٠٢١

تم  التي  مقرتحاتهـا  من  مقرتح  اي 

النيابية  املالية  اللجنة  اىل  ارسالها 

عن  فضال  رسمية،  مخاطبات  عرب 

الشهداء  لجنة  اعضاء  مداخالت 

املتعلقة بذلك «.

وانتقدت اللجنة النيابية االرصار عىل 

حالة التهميش للرشائح املضحية من 

والسجناء  والضحايا  الشهداء  ذوي 

املساس  ومحاولة  السياسيني 

الدستور  كفلها  التي  بحقوقهم 

والقوانني النافذة ، مبينة « ان ذلك تم 

بالرغم من ان اللجنة املالية استجابت 

املوازنة  قانون  يف  فقرات  بإضافة 

 ، شعبنا  ابناء  من  مختلفة  لرشائح 

ومنحهم  استحقاقهم  نؤكد  الذين 

حقوقهم بإدراجها بنصوص قانونية 

تلك  الستحقاقهم  املوازنة  قانون  يف 

النصوص».

املالية  اللجنة  الشهداء  لجنة  ودعت 

تخص  التي  الفقرات  إلدراج  النيابية 

واملعتقلني  والسجناء  الشهداء  ذوي 

السياسيني  واملفصولني  واملحتجزين 

املترضرين  االرهاب وجميع  وضحايا 

املشمولني بقوانني العدالة االنتقالية، 

وبخالفه ستمتنع اللجنة عن التصويت 

عىل قانون املوازنة االتحادية ملخالفته 

يف  القانونية  والسياقات  االجراءات 

منهـا،  املقدمة  املقرتحات  مناقشة 

فضال عن االنتقائية يف ادراج الفقرات 

يفهم  يكاد  والتي  املوازنة  قانون  اىل 

منها التعمد الواضح يف حرمان هذه 

الرشائح من حقوقها القانونية.

وسيتضمن جدول اعمال جلسة اليوم 

التصويت عىل مرشوع قانون انضمام 

قمع  بروتوكول  اىل  العراق  جمهورية 

ضد  املوجهة  املرشوعة  غري  االعمال 

يف  القائمة  الثابتة  املنصات  سالمة 

الجرف القاري لعام ۱۹۸۸، والتصويت 

الثالث  التعديل  قانون  مرشوع  عىل 

رقم  الري  مشاريع  تنفيذ  لقانون 

(۱۳۸) لسنة ۱۹۷۱، ثم التصويت عىل 

مقرتح قانون التعديل الثالث لقانون 

رقم  واملدققني  املحاسبني  نقابة 

عىل  والتصويت  لسنة۱۹۹۹،   .(۱۸۰)

مرشوع قانون الناجيات االيزيديات.

ومناقشة  تقرير  عرض  سيتم  كما 

القراءة الثانية مرشوع قانون انضمام 

جمهورية العراق اىل معاهدة التعاون 

 ،۱۹۷۰ لسنة   (PCT) الرباءات  بشأن 

الثانية  القراءة  ومناقشة  وتقرير 

مرشوع قانون تعديل قانون الصحة 

العامة رقم (۸۹) لسنة۱۹۸۱.

عمان/ متابعة الزوراء:

األردنية  املسلحة  القوات  أعلنت 

تعزيز انتشار وحدات حرس الحدود 

عىل الجهة الشمالية والرشقية للبالد 

من  بمجموعة   ،( والعراق  (سوريا 

الفعل  رد  وقوات  الخاصة  القوات 

سالح  طائرات  من  بإسناد  الرسيع 

الجو امللكي،

األردنية  «برتا»  وكالة  وأفادت 

الفعل  ورد  الخاصة  «القوات  بأن 

يف  مختصة  فرقا  تشمل  الرسيع 

واملؤهلة  املدربة  األمنية  الواجبات 

واألجهزة  باألسلحة  واملزودة 

إضافة  الالزمة،  واآلليات  واملعدات 

امللكي  الجو  سالح  من  طائرات  إىل 

إلسناد  ساعة   ٢٤ مدار  عىل  جاهزة 

القوات الربية املنترشة وتمكينها من 

ملنع  وجه  أكمل  عىل  بواجبها  القيام 

ملواجهة  والتهريب،  التسلل  عمليات 

تشهدها  التي  والتحديات  التهديدات 

دول املنطقة واإلقليم».

وأشارت الوكالة إىل أن «رئيس هيئة 

األركان املشرتكة، اللواء الركن يوسف 

قبل  وجه  قد  كان  الحنيطي،  أحمد 

يومني بتعزيز وحدات حرس الحدود 

املنترشة عىل طول الحدود الشمالية 

التعامل  لتعزيز دورها يف  والرشقية، 

بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل 

قدرتها  وزيادة  تهريب،  محاولة  أو 

ومنع  اململكة  حدود  حماية  عىل 

باألمن  العبث  نفسه  له  تسول  من 

الوطني األردني».

«دعوة  صاحب  أكد  اخر،  سياق  ويف 

بوزيري  أطاحت  التي  العشاء» 

أن  األردنيني،  والعدل  الداخلية 

الجلسة  آخر  يف  حرضا  الوزيرين 

يستمر  ولم  املأدبة،  بها  أقام  التي 

 ٤٥ من  أكثر  املطعم  يف  وجودهما 

دقيقة.

األردنية،  «عمون»  وكالة  ونقلت 

املهندس،  عن  األحد،  امس  مساء 

أصدقاء  دعا  أنه  الرصايرة،  رضار 

له، ومنهم الوزيران كونهما أصدقاء 

سابق،  وزير  إىل  إضافة  قدامى، 

ومسؤولني آخرين سابقني.

بغداد/ الزوراء:

للجيش  تابعة  كبرية  عسكرية  قوات  قامت 

برشي  سور  بتشكيل  األحد،  امس  العراقي، 

بعد  النارصية،  مدينة  وسط  النرص  جرس  فوق 

متظاهرو  نفى  فيما  الشغب،  قوات  انسحاب 

باالحتجاجات  التصعيد  نيتهم  النجف  محافظة 

السلمية خالل زيارة البابا للمحافظة.

وذكرت مصادر: أن «قوات عسكرية كبرية قامت 

وسط  النرص  جرس  فوق  برشي  سور  بتشكيل 

انسحاب  بعد  املحافظة،  النارصية مركز  مدينة 

قوات الشغب خارج مركز املحافظة»، مبينة أن 

«هذا السور قام بمنع املتظاهرين من العبور إىل 

الضفة األخرى مقر مبنى املحافظة».

واضافت: أن «املحافظ املؤقت، عبد الغني األسدي، 

املتظاهرين  بدء  فور  املحافظة  مبنى  غادر 

بالتجمع، حيث كان متواجدا بداخله».

ويف السياق نفسه، نفى متظاهرو النجف نيتهم 

اختتام  لحني  السلمية  باالحتجاجات  التصعيد 

زيارة بابا الفاتيكان إىل املحافظة.

التوجه  عدم  «قررنا  بيان:  يف  املتظاهرون  وقال 

النجف  يف  االحتجاجات  ساحات  يف  تصعيد  ألّي 

يف األيام املقبلة؛ حّتى ختام زيارة بابا الفاتيكان 

الدينّية  باملرجعّية  املرتقب  ولقائه  النجف  إىل 

العليا».

يدعو  من  عىل  ا  «ردًّ جاء  هذا  قرارهم  أن  وبينوا 

يف  النجف  مدينة  يف  املسّوغ   غري  التصعيد  إىل 

األيام املقبلة تزامنا مع زيارة البابا إىل املدينة»، 

األيام  يف  حدث  الذي  «التصعيد  أن  موضحني 

وما  النارصية،  يف  إخواننا  ملساندة  كان  املاضية 

حدث فيها من قتل واستباحة لدمائهم». وأضاف 

ولكّل  النجف؛  ألبناء  نبني  أْن  «نوّد  املتظاهرون 

لديها  منحرفة  جهات  هنالك  أّن  العالم  أحرار 

ارتباطات مشبوهة خارجية وداخلية ومعروفة 

النجف،  يف  األمني  الوضع  إرباك  تروم  للجميع؛ 

بها؛  واملرتبطة  عنها  املسؤولة  الجهات  إلرضاء 

عىل  يحرضون  الذين  الكيبورد)  (أبطال  ومنهم 

العنف ويرسلون الشباب للعبث بمقدرات البالد 

ليكسبوا رضا مموليهم».

«دورها  تأخذ  بأن  األمنية  الجهات  وطالبوا 

النجف  ضيف  زيارة  تأمني  يف  والجاد  الحقيقي 

وتفويت  له؛  املرافق  والوفد  فرنسيس  البابا 

الفرصة عىل أعداء العراق».

جهد  أّي  مع  املتظاهرين  «جميع  أن  وأكدوا 

املعنية  األجهزة  به  تقوم  قانونّي  وعمل  رسمّي 

املحلية منها واالتحادية، من أجل إنجاح الزيارة 

التي يرتقبها كّل من يحمل أفكاًرا إنسانّية تخدم 

املجتمع العراقّي عىل وجه الخصوص؛ واإلنسانّي 

بصورة عامة».

تظاهرات  أيام،  منذ  النجف،  محافظة  وتشهد 

له  يتعرض  ما  عىل  احتجاجات  حاشدة 

اعتداءات  من  قار  ذي  محافظة  يف  املتظاهرون 

سقط خاللها العرشات من القتىل والجرحى.
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تونس/متابعة الزوراء:
 أجج استعراض النهضة يف الشارع 
املخاوف من انقسـام أكرب يزيد من 
تعطيل الحياة السياسـية وإضعاف 

مؤسسات الدولة.
فيمـا أكـد الرئيـس التونـيس قيس 
سـعيد أنه لن يقبل ”بـأي مقايضة 
عـىل حقـوق الشـعب التونـيس أو 

تتعلق بسيادة تونس“.
وقال سعّيد يف مقطع فيديو نرشته 
صفحـة رئاسـة الجمهوريـة، إنـه 
”سيواصل الطريق التي بدأها بنفس 
العزم والقـوة واإلرادة بعيدا عن أي 
حساب سـيايس، وأن أموال الشعب 
سترصف للشـعب وللمحتاجني وال 

ملن ليس لهم ضمري أو إحساس“.
جـاء ذلك خالل زيارة أداها السـبت 
مـن  املهـريي  منـزل  منطقـة  إىل 
القريوان (غـرب) ملعاينة  محافظة 
أرض سـيقام عليها مرشوع مدينة 
األغالبـة الطبية، الـذي تبلغ كلفته 
3 مليـارات دينار (نحـو 1.1 مليار 
بتمويـل  إنجـازه  وسـيتم  دوالر)، 
وتحـت  وصديقـة،  شـقيقة  دول 
الوطنـي،  الدفـاع  وزارة  إرشاف 
و”سيسـاهم يف توفري نحو 50 ألف 
وظيفـة يف مختلـف االختصاصات، 
وسيعيد للقريوان بريقها ومكانتها 

التاريخية“، عىل حّد قول سعيد.
وقـال رئيـس الدولـة ”تشـاهدون 
اليـوم لألسـف كيف تظهـر األموال 
وتهدر يف العاصمة، بينما يتحدثون 
كل مسـاء عن اإلفـالس وأن تونس 
لم يعد لديها مال..“، مشّددا عىل أن 
تونس تملـك الكثري من اإلمكانيات، 
ويكفـي أن تتوفـر اإلرادة الصادقة 
والثابتـة لتحقيـق حلم الشـعب يف 

الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
وجـدد سـعيد التأكيـد عـىل أنه ”ال 
يتحـرك وفـق حسـابات البعض أو 
ترتيباتهـم بـل وفـق املبـادئ التي 
عاهد عليها الشعب التونيس والعمل 

من أجل ما ينفع الناس“.
وأكد أن ”السقوط األخالقي للبعض، 
لن يزيدنا إال عزيمة وقوة، وتجاهال 
وازدراء ملـا يقولون ومـا يفعلون“، 
متابعـا ”هـم ال يسـتحقون حتـى 
مجرد االنتباه إليهم، وحساباتهم ال 

تدخل أبدا يف تقديرنا لألوضاع“.
وشـدد عـىل أنـه سـيواصل تحمل 
األمانـة والبقاء عىل العهـد والعمل 
واإلرادة،  والقـوة  العـزم  بنفـس 
انطالقا من نفس الثوابت التي تقوم 

عىل الصدق.
الرئيـس  ترصيحـات  وتزامنـت 
التونيس مع تنظيـم حركة النهضة 
اإلسالمية مسرية احتجاجية كربى 
حشدت لها العرشات من أنصارها، 
مـن  متابعـون  حـّذر  خطـوة  يف 
تداعياتهـا عىل الخـالف القائم بني 

رئييس الدولة والحكومة.
ويدعم حزب النهضة بقيادة رئيس 
الربملـان وزعيمـه راشـد الغنـويش 
رئيـس الوزراء هشـام املشـييش يف 
مواجهتـه مـع رئيس البـالد قيس 
سـعيد فيمـا يتعلق بتعديـل وزاري 
يرفضه رئيس الدولة بسـبب وجود 
خروقات للدسـتور وشبهات فساد 

حول بعض الوزراء املقرتحني.
كمـا يأتـي الخـالف عـىل خلفيـة 
قاتمـة مـن املخـاوف االقتصاديـة 
ومطالب  الغاضبـة  واالحتجاجـات 
إصـالح متعارضـة مـن املقرضـني 
األجانب وضغوط من االتحاد العام.
وكان سـعيد عني املشـييش رئيسـا 
للـوزراء الصيف املايض إثـر انهيار 
حكومة إلياس الفخفاخ بعد أشـهر 
قليلـة مـن توليها املسـؤولية، لكن 
رسعـان مـا دب الخـالف بينهمـا، 
حيـث سـعى املشـييش إىل التحالف 
مـع أكرب حزبـني يف الربملـان، وهما 
النهضـة وقلب تونس الذي يرأسـه 
قطب اإلعـالم نبيل القروي املتهم يف 

قضايا فساد.
وغرّي رئيس  الحكومة الشـهر املايض 
11 وزيرا، لكن سـعيد رفض أن يؤدي 
أربعة منهم اليمـني، قائال إن الرفض 

يتعلق بشبهات تضارب يف املصالح.
ويحمل تونسيون األزمة السياسية إىل 
حـزب النهضة الذي يملـك األغلبية يف 
الربملان فيما تراجعت شعبية الحركة 

اإلسالمية خالل السنوات املاضية.
ووصـف حـزب النهضـة احتجـاج 
للديمقراطية“،  بأنه ”دعم  السـبت 
لكنه ُيعترب عىل نطاق واسع محاولة 
لحشـد التأييد الشـعبي ضد سعيد، 
ممـا يثـري شـبح خـروج حـركات 
احتجاجية متنافسـة قـد تؤدي إىل 

استقطاب أو عنف.
تبعـات  مـن  متابعـون  ويتخـوف 
دعوات التجييـش اإلعالمي من قبل 
حركـة النهضـة، التـي تعمـل عىل 
دفع املواجهة السياسـية مع قيس 
سـعيد إىل حالة صـدام مبارش، من 
خـالل االحتكام إىل الشـارع حماية 

لسيطرتها عىل الحكومة والربملان.
السـابق يف حركـة  القيـادي  وكان 
النهضـة لطفـي زيتون، حـّذر من 
أن نزول أنصار الحركة إىل الشـارع 
خطأ كبري ألنه سـيؤدي إىل انقسام 

أكرب.
واعترب زيتـون يف ترصيحات محلّية 
أن اسـتعراض النهضـة لقوتهـا يف 
إال يف مزيـد  الشـارع لـن يسـاهم 
تعطيل الحياة السياسـية وإضعاف 

مؤسسات الدولة.
هذا املوقـف أكده أيضـا القيادي يف 
حركـة النهضة سـمري ديلـو الذي 
شّدد عىل أّن ”النزول للشارع يف ظل 
األزمة الحالية سيكون له أثر عكيس 
وسُيساهم يف تأجيج األوضاع والُبعد 

عن الحّل“.
لكن فتحي العيادي، القيادي واملتحدث 
باسم حركة النهضة قال إن ”املسرية 
ضد اسـتهداف التجربة الديمقراطية 
والدعـوات لحـل الربملـان مـن داخل 
الربملـان ومـن خارجـه، مضيفـا أن 
مسـار االنتقال الديمقراطي مستمر 

يف تونس“.

بحـل  علنيـة  دعـوات  وتكـررت 
الرئيـس  الربملـان أطلقهـا أنصـار 
قيس سـعيد خالل جوالته امليدانية، 
ورصح الرئيـس سـابقا برغبتـه يف 
تعديـل النظام السـيايس ومراجعة 
القائمة، وهـو يقصد  ”الرشعيـة“ 
باألغلبية السـاحقة لعـدد األصوات 
التـي فـاز بهـا يف السـباق الرئايس 
مقارنـة بأصـوات جميـع األحزاب 

مجتمعة يف االنتخابات الربملانية.
وخرج حـزب العمال بقيـادة حّمة 
الهمامي، السـبت يف مسرية منددة 
وسياسـاتها،  النهضـة  بتحـركات 
املسـؤولية  الحركة  حمـل خاللهـا 
السياسـية  األوضـاع  تـأزم  عـن 

واالقتصادية يف البالد.
ونـدد الحـزب بمـا اعتـربه ”عبث“ 
منظومـة الحكـم بمصالـح تونس 

وشعبها.
إىل  التونسـيون  ينظـر  ذلـك  اىل 
نورالدين الطبوبي أمني عام االتحاد 
العام التونيس للشـعل كأحد أضالع 
السـلطة التـي تقوم عىل رئاسـات 
الجمهوريـة  رئيـس  هـي  ثـالث، 
قيس سـعيد، ورئيس الربملان راشد 
الغنويش، ورئيس الحكومة هشـام 
الطبوبـي  يحتـل  فيمـا  املشـييش، 
الضلـع الرابـع ملسـاعيه املختلفـة 
مـن أجـل الحفـاظ عـىل التوازنات 

السياسية واالجتماعية يف البالد.
وتحـرك الطبوبـي عـىل أكثـر مـن 
واجهـة لتطويق األزمة السياسـية 
الثالثـة  الـرؤوس  بـني  الحاليـة 
للسـلطة، وعقد لقاءات مع الثالثي 
كّل عـىل انفراد وخاصة مع الرئيس 
سـعيد عىل أمل اإلقناع بالبحث عن 
صيغة تساعد عىل الخروج من أزمة 
التعديـل الـوزاري وقضيـة اليمـني 

الدستورية.
ويقـول مراقبـون إن قـوة الطبوبي 
يسـتمدها من قوة االتحاد الذي ظل 
منـذ 2011 العبـا رئيسـا محـددا يف 
سـقوط حكومـات وصعـود أخرى، 
وكان وراء مبـادرات الحوار الوطني 
املختلفـة، مشـريين إىل أن الطبوبي 
يعترب الشـخصية األكثـر وضوحا يف 
املشـهد، فهو ال يخفي نقده للرئيس 
سـيعيد بالرغم من أنـه عرض عليه 
مهمـة اإلرشاف عىل مبـادرة الحوار 
الوطني. كمـا ينتقد رئيـس الربملان 
ورئيس الحكومـة ويحّمل كل طرف 
يف  مسـؤوليته  الثالـوث  هـذا  مـن 

األزمة.

هونغ كونغ/سكاي نيوز:
اتهمت رشطة هونغ كونغ،امس األحد، 
عرشات املعارضـني بـ“التخريب“ يف 
أوسـع اسـتخدام حتـى اآلن لقانون 
األمـن القومـي الجديـد يف بكني ضد 

الحركة الديمقراطية يف املدينة.
وقالـت رشطـة املدينـة يف بيـان إن 
”الرشطـة وجهـت بعد ظهـر األحد، 
بالتآمـر  شـخصا   47 إىل  اتهامـات 

الرتكاب تخريب“.
وبـني هـؤالء ليونـغ كوك-هانغ عج 
وجيمـي شـام حسـب بيـان لرابطة 

االشرتاكيني الديمقراطيني.
ووجهـت الرشطة االتهامـات بعدما 
أمـرت عـرشات النشـطاء اآلخريـن 
بالحضور إىل مراكز الرشطة يف أنحاء 
املدينة األحد، حسبما ذكرت ”فرانس 

برس“.
وكانـت الصني قـد فرضـت يف يوليو 
املـايض قانـون األمـن القومـي عىل 

املستعمرة الربيطانية السابقة.
والقانـون الجديـد الـذي يعاقب عىل 

أعمال التخريب واالنفصال واإلرهاب 
والتواطـؤ مع قـوى أجنبية، تسـبب 
بموجـة مـن الخـوف يف املسـتعمرة 
الربيطانيـة السـابقة، ال سـيما وأنه 
الدعـوات  اآلراء مثـل  يجـرّم بعـض 

لالستقالل أو الحكم الذاتي.
لعنـارص  الجديـد  القانـون  ويتيـح 
األمـن الصينيني العمل بشـكل علني 
يف املدينة، كما يسـقط جدار الحماية 

القانونـي املوجـود بـني محاكم الرب 
الرئيـيس التي يسـيطر عليها الحزب 
الشـيوعي الحاكم والقضاء املستقل 

يف هونغ كونغ.
وتؤكـد الصـني أن القانون ”سـيتيح 
إعـادة االسـتقرار“، بعـد عـام مـن 
االحتجاجـات املؤيـدة للديمقراطية، 
وأنه ”لن يخنق الحريات ولن يستهدف 

سوى أقلية صغرية للغاية“.

رانغون /رويرتز: 
قـال طبيـب وسـيايس إن رشطـة 
بالرصـاص  قتلـت  ميانمـار 
األحـد،  امـس  اثنـني  متظاهريـن 
وأصابت عدة محتجني آخرين خالل 
حملة إلنهاء االحتجاجات املستمرة 
منذ أسابيع عىل االنقالب العسكري 
الـذي شـهدته البـالد يف األول مـن 

فرباير (شباط).
وقال السـيايس كياو مـني هتيكي 
يف  داوي  مدينـة  مـن  لـ«رويـرتز» 
جنـوب البـالد، إن الرشطـة فتحت 
النار يف املدينة، ما أسـفر عن مقتل 
متظاهـر وجـرح عـدة متظاهرين 

آخرين.
وتـش  داوي  مؤسسـة  وذكـرت 
اإلعالميـة أيضـًا أن شـخصاً واحداً 
عىل األقـل قتل وأصيب أكثر من 12 

آخرين.
وقـال طبيب بمستشـفى يف مدينة 
يانجون الرئيسية إن رشطة املدينة 
فتحـت النار عـىل متظاهرين، وإن 
املستشـفى اسـتقبل رجـًال واحداً 
الصـدر،  يف  نـاري  بعيـار  مصابـاً 
مضيفـاً أنـه تـويف يف وقـت الحق. 
وأوردت مؤسسـة مزيما اإلعالمية 

نبأ وفاة املتظاهر أيضاً.
ولم ترد الرشطة وال املتحدث باسم 
املجلـس العسـكري الحاكـم عـىل 

طلبات للتعقيب.
ويف سـياق متصـل، تعهـد سـفري 
ميانمار لدى األمم املتحدة كياو مو 

تـون،اول أمـس السـبت، بمقاومة 
الذي  الحاكـم  العسـكري  املجلـس 
أقالـه مـن منصبـه، بعدما ناشـد 
دول العالم اسـتخدام «كل الوسائل 
الرضوريـة» إلبطـال انقـالب األول 
من فرباير الذي أطاح بزعيمة البالد 

املنتخبة أونج سان سو تيش.
وقـال كياو مـو تـون لـ«رويرتز»: 
«قررت أن أقاوم بكل استطاعتي».

وكان التلفزيون الرسمي يف ميانمار 
أعلـن السـبت إقالة كيـاو لخيانته 

البالد.
لكن مسـؤوالً باألمـم املتحدة طلب 
عدم نرش اسـمه قال إن املنظمة ال 
تعرتف رسـمياً باملجلس العسكري 
حاكمـاً مليانمـار، ألنهـا لـم تتلـقَّ 
إخطاراً رسـمياً بأي تغيري، وهو ما 

يعني استمرار كياو سفرياً لبالده.
املتحـدة  األمـم  مبعوثـة  وكانـت 
الخاصة بميانمار كريستني تشانر 

بريجنر، قالت أمام الجمعية العامة 
للمنظمـة الدولية يـوم الجمعة، إن 
عـىل جميـع الـدول عـدم االعرتاف 
باملجلـس العسـكري الذي اسـتوىل 
عىل السـلطة يف البالد وعدم إضفاء 
الرشعيـة عليـه، مضيفـة أن مـن 
الرضوري بذل كل الجهود الستعادة 

الديمقراطية.
ودعـت بريجنر املنظمـة الدولية إىل 
توجيـه «إشـارة واضحـة جماعية 
دعمـاً للديقراطيـة»، محـذرة مـن 

خطر انقالب األول من فرباير.
وتشـهد ميانمار فوىض منذ شـهر 
عقب اسـتيالء الجيش عىل السلطة 
واحتجـازه زعيمـة البـالد املنتخبة 
أونج سان سو تيش ومعظم قيادات 
حزبها بدعـوى تزويـر االنتخابات 
نوفمـرب  يف  البـالد  شـهدتها  التـي 
(ترشيـن الثانـي)، وفـاز بها حزب 

سو تيش بنتيجة ساحقة.
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واشنطن/متابعة الزوراء:

الرئيـس األمريكـي  إدارة   توقفـت 
جـو بايـدن يف اسـتهداف ويلّ العهد 
السـعودي األمري محمد بن سلمان 
عند حـدود االتهام بأنه أجاز عملية 
اختطاف أو قتل جمال خاشـقجي، 
لكنهـا لم تمض يف خطـوات عملية 
ملعاقبته، يف موقف اعترب سياسيون 
ومحللـون أن واشـنطن راعت فيه 
مصالحهـا رغم كل مـا بالغت فيه 
يف الحديـث عـن حقـوق اإلنسـان 
والعدالـة، وذلك خوفا من أن يفيض 
اسـتهداف الرجل القـوي يف اململكة 
إىل قطيعـة مـع الريـاض تفسـح 
املجال للروس والصينيني عىل أوسع 

األبواب.
وبعـد ردة الفعل السـعودية القوية 
التي عكسها بيان وزارة الخارجية، 
ظهـر وزيـر الخارجيـة األمريكـي 
أنتونـي بلينكن ليقول إن بالده تريد 
تغيريا وليس قطيعة مع السعودية، 
وهـو مـا يكشـف أن الهـدف مـن 
الضغـط  ممارسـة  هـو  التقريـر 
عىل السـعودية لتحصيل مكاسـب 
تسـتطيع مـن خاللهـا إدارة بايدن 
رشاء وّد لوبيـات حقـوق اإلنسـان 
املتخصصة بتتبع أخطاء السعودية 
وتضخيمها، فيمـا تصمت عن نقد 
تجـارب شـبيهة أو أكثـر حدة ضد 

حقوق اإلنسان.
وقـال بلينكـن يف مؤتمـر صحفي، 
الجمعة، إّن اإلجـراءات التي أعلنت 
عنها بالده وبينها وقف بيع أسلحة 
هجومية للسعودية، تهدف إىل ”منع 
ترصفـات مسـتقبلية مماثلـة من 
جانب السـعودية بعـد تقرير مقتل 

جمال خاشقجي“.

وأكدت وزارة الخارجية السـعودية 
يف بيـان لهـا أن ”اململكـة ترفـض 
رفضـا قاطعا ما ورد يف التقرير من 
اسـتنتاجات مسيئة وغري صحيحة 
عن قيـادة اململكة وال يمكن قبولها 

بأّي حال من األحوال“.
واعترب مراقبون أن اإلدارة األمريكية 
الجديـدة توقفت عند حدود التقرير 
العهـد  لـويلّ  املفـرتض  والـدور 

السـعودي دون أن تتخـذ عقوبـات 
أو تلـّوح بمحاكمة ألنهـا تعرف أن 
إىل  السـعوديني  التصعيـد سـيدفع 
تصعيـد مماثل، خاصـة أن الثقافة 
الوطنية الخليجية ترفض التدخل يف 
شـؤون الحكم من جهات خارجية، 
وهو ملف حساس يرتبط بتعقيدات 

دينية وثقافية وقبلية وأرسية.
بايـدن  إدارة  أن  إىل  وأشـار هـؤالء 

ليسـت غافلة عن وزن السـعودية 
إىل  بالنسـبة  واألمنـي  االقتصـادي 
املتحـدة، وكذلك الرشكات  الواليات 
األمريكية الكـربى، ولذلك لن تغامر 
بتصعيـد املواقف مع اململكة وإثارة 
غضب العائلة الحاكمة التي ستنظر 
إىل املسـاس بمـن اختارتـه لواليـة 
العهد كسـابقة تمهد الطريق أمام 

تدخالت مستقبلية أخرى.

ولم تعد العالقة بني الواليات املتحدة 
القديمـة،  بصورتهـا  والسـعودية 
التي تقوم عـىل التحالف التام، فقد 
حصلـت تطورات كثرية مسـت من 
ثقـة السـعوديني واعتمادهـم عىل 
الواليـات املتحـدة، وخاصة يف فرتة 
الرئيـس األسـبق بـاراك أوباما، ما 
دفـع الرياض إىل البحـث عن تنويع 
املجـاالت  يف  ورشكائهـا  بدائلهـا 

العسـكرية واالقتصاديـة مـع دول 
مثـل الصـني وروسـيا، وهـو األمر 
الذي تخىش إدارة بايـدن أن يتحّول 
إىل أمـر واقع إذا ما اسـتمر الضغط 
عىل القيادة السـعودية يف موضوع 
خاشـقجي أو ملـف اليمن وخاصة 

ما تعلق بإيران.
ورجحت صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
األمريكية عدم لجوء إدارة بايدن إىل 
معاقبـة ويلّ العهـد السـعودي عىل 
خلفيـة مقتل خاشـقجي، خشـية 
عـىل مصري العالقات بني واشـنطن 

والرياض.
جاء ذلك يف مقال ملراسـل الصحيفة 
ديفيـد  األبيـض،  البيـت  لشـؤون 
سـانجر، حمل عنـوان ”بايـدن لن 
يخاطر بعالقته بالسعودية ويعاقب 

األمري محمد بن سلمان“.
وتـرى كريسـتني ديوان مـن معهد 
دول الخليج العربية يف واشـنطن أن 
”فريـق بايدن للسياسـة الخارجية 
يتألف من خرباء متمرسـني وليسوا 
بأنـه  االعتقـاد  لدرجـة  سـاذجني 
يمكنهـم تحقيق أهدافهم يف الرشق 
األوسـط دون التعامـل مـع الدولة 
السـعودية التـي ال تـزال ممسـكة 
بزمام النفط واألمن يف الخليج حتى 

ولو بطريقة أقل شمولية“.
وبحسـب ديوان فإّنه ”لهذا السبب، 
عـىل  عقوبـات  فـرض  اسـتبعدوا 
(األمـري) محمـد بـن سـلمان مـا 
يرتك مسـاحة للتعامل مـع الدولة 

السعودية وقيادتها العليا“.
و أعلنـت واشـنطن الجمعة فرض 
إىل  تأشـريات  منـح  عـىل  قيـود 
بـ“تهديـد  متهمـني  سـعوديا   76

معارضني يف الخارج“.

وقـال وزيـر الخارجيـة يف بيان إن 
هذه العقوبات تندرج يف إطار قاعدة 
جديـدة أطلقـت عليهـا الخارجيـة 
األمريكية اسـم ”حظر خاشقجي“ 
وترمي ملنع دخول أّي شخص يّتهم 
بالتعـرض باسـم سـلطات بـالده 

ملعارضني أو صحفيني يف الخارج.
وأجـرى بايـدن الخميـس املـايض 
أّول محادثـة هاتفّيـة مـع العاهل 
بـن  سـلمان  امللـك  السـعودي 
عبدالعزيز، منـذ توليه منصبه قبل 
خمسـة أسـابيع. وقد أعلـن البيت 
األبيض رصاحـة أّن بايدن ال يعتزم 

التحّدث مع ويلّ العهد السعودي.
وأكد دبلومايس غربي لفرانس برس 
أن ”واشـنطن تدرك أن األمريمحمد 
بن سلمان يمكن أن يستمر يف حكم 
اململكة لنصف القـرن املقبل، ولهذا 

ال يمكنها تحّمل إبعاده تماما“.
وأثـار موقف واشـنطن الذي يوازن 
املصالـح وموضـوع حقـوق  بـني 
مـن  غاضبـة  فعـل  ردة  اإلنسـان 

منظمات وشخصيات حقوقية.
الدفـاع  معهـد  يف  املحللـة  ورأت 
واشـنطن  يف  الديمقراطيـات  عـن 
فارشـا كودوفايور أن ”هذه ليست 
الرضبة ضد السعودية التي أمل بها 

الكثريون“.
وأضافـت كودوفايـور أن ما حدث 
يـؤرش إىل أن ”موقف بايدن بشـكل 
عـام حـول السـعودية هـو وضع 
القيـم يف قلـب السياسـة األمريكية 
الخارجيـة والتأكيـد عـىل حقـوق 
اإلنسان والرتاجع عن نهج املساومة 
يف السـنوات األربع األخرية (يف إدارة 
ترامـب) مـع الحفاظ عـىل العالقة 

مع اململكة“.
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بغداد/ الزوراء:

التعليم  استمرار  الرتبية  وزارة  أعلنت 

الثامن  لغاية  املدارس  كافة  يف  اإللكرتوني 

تسجيل  أعلنت  وفيما  املقبل.   الشهر  من 

أكثر من ١٦ ألفاً و١٠٤ أطفال يف الصفوف 

داون  ومتالزمة  التوحد  بني  الخاصة 

هناك  تكون  أْن  برضورة  طالبت  وغريها، 

مراكز حكوميَّة خاصة بعالجهم.

بيان  يف  األحد،  امس  الرتبية،  وزارة  وقالت 

«تقرر  إنه  منه:  نسخة  «الزوراء»  تلقت 

الثامن  لغاية  اإللكرتوني  التعليم  استمرار 

من آذار املقبل».  

اللجنة  قرارات  بانتظار  «الوزارة  أن  وبني 

بشأن  الوطنية،  والسالمة  للصحة  العليا 

طبيعة الدوام».

من جانب اخر، أعلنت وزارة الرتبية، امس 

االحد، عن تسجيل أكثر من ١٦ ألفاً و١٠٤ 

التوحد  بني  الخاصة  الصفوف  يف  أطفال 

برضورة  مطالبة  وغريها،  داون  ومتالزمة 

خاصة  حكوميَّة  مراكز  هناك  تكون  أْن 

بعالجهم.

وقالت مديرة قسم الرتبية الخاصة يف وزارة 

الرتبية، سليمة عبد يارس الوحييل، يف بيان 

اطلعت عليه «الزوراء»: إن ”الوزارة تتعامل 

األطفال،  من  الفئة  هذه  مع  جاٍد  بشكٍل 

تهتم  مدرسة  بكل  خاصة  صفوٌف  وهناك 

بهم بشكٍل منفرٍد خاصة الحاالت البسيطة 

التي ال تحتاج اىل جهوٍد يف تعليمهم“.

ألفاً   ١٦ ”تسجيل  اىل  الوحييل  وأشارت 

يف  املايض  العام  خالل  أطفال  و١٠٤ 

ومتالزمة  توحد  بني  الخاصة  الصفوف 

داون وغريها“.

وطالبت الوحييل ”الجهات العليا واملختصة 

حكومية  مراكز  هناك  تكون  أْن  برضورة 

الكرخ  جانب  يف  واحد  بعالجهم  خاصة 

الرصافة، فضالً عن املحافظات،  واآلخر يف 

متخصٍص  تعليمي  بمالٍك  رفدها  ويتم 

بالتعامل معهم لتقديم العالج والتعليم لهذه 

الرشيحة يف آٍن واحٍد لكونهم يحتاجون اىل 

جهٍد استثنائي وشاٍق يف التعامل معهم“. 

بغداد/ الزوراء:

من  األوىل  الدفعة  توريد  أن  الصحة  وزارة  أكدت 

الصني  تقدمها  لكورونا  املضاد  سينوفارم  لقاح 

وفيما  معها.  تتعاقد  التي  للدول  مجانية  كمنحة 

حظر  بشأن  جديدة  تفاصيل  عن  الوزارة  كشفت 

رواتب  إطالق  موعد  املقبلة،اعلنت  لاليام  التجوال 

مبارشتهم  من  للفرتة  الدوريني  املقيمني  االطباء 

ولغاية الشهر الحايل.

البدر،  سيف  الصحة،  وزارة  باسم  املتحدث  وأكد 

لقاح  من  األوىل  الدفعة  توريد  أن  األحد،  امس 

سينوفارم املضاد لكورونا تقدمها الصني كمنحة 

مجانية للدول التي تتعاقد معها.

وقال البدر: إن «كل الدول التي تعاقدت مع الصني 

الحكومة  من  لها  مقدمة  الدفاعات  اوىل  كانت 

األخرى  الوجبات  بعدها  الصينية مجاناً، وستأتي 

ضمن التعاقدات مع الصني أو غريها».

من  الشحنات  أوىل  وصول  «نتوقع  وأضاف: 

األيام  هذه  أو  األسبوع  هذا  خالل  كوفاكس 

وسنعلن عن التفاصيل»، مشرياً إىل أن «١٦ مليون 

جرعة ستكون ضمن تعاقدات كوفاكس، التي هي 

التي تعاقدنا عليها  السابقة  التعاقدات  من ضمن 

منذ شهر أيلول املايض».

والبيئة،  الصحة  من جانب متصل، كشفت وزارة 

حظر  بشأن  جديدة  تفاصيل  عن  االحد،  امس 

التجوال لاليام املقبلة. 

وردا عىل سؤال احد االعالميني، هل الوزارة ستتجه 

اىل تمديد حظر التجوال السبوعني اضافيني، قالت 

فالح  ربى  للوزارة،  الساند  الطبي  الفريق  عضو 

العليا  اللجنة  التجوال ستحدده  ان «حظر  حسن: 

للصحة والسالمة الوطنية».

عىل  يعتمد  التجوال  حظر  «تمديد  ان  واضافت 

للصحة  العليا  واللجنة  الوبائي  املوقف  مستجدات 

والسالمة الوطنية هي من شأنها ان تحدد ذلك».

من جانب اخر، اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس 

االحد، موعد إطالق رواتب االطباء املقيمني الدوريني 

للفرتة من مبارشتهم ولغاية الشهر الحايل.

«الزوراء»  تلقت  بيات مقتضب  الوزارة يف  وذكرت 

وزير  قبل  من  مبارشة  «بمتابعة  انه  منه:  نسخة 

التميمي،  عباس  محمد  حسن  والبئية،  الصحة 

رواتب  تمويل  يف  الوزراء  مجلس  قرار  اىل  استنادا 

ولغاية  مبارشتهم  من  للفرتة  الدوريني  املقيمني 

الشهر الحايل، ستبارش وزارة املالية دائرة املحاسبة 

باطالق تمويل دوائر الصحة يف بغداد واملحافظات 

لرصف رواتب االطباء املقيمني».

واشارت اىل ان املوعد «ابتداًء من اليوم االثنني االول 

من شهر اذار».

بغداد/ الزوراء:
االحد،  امس  الشعبي،  الحشد  أعلن 
جاءت  العسكرية  دياىل  عملية  أن 
 ٥ يف  هدف   ٣٠ من  اكثر  لتعقب 

محاور رئيسية.
دياىل  محور  باسم  الناطق  وقال 
للحشد الشعبي، صادق الحسيني، 
الوية   ٧ ان“  صحفي:  ترصيح  يف 
قتالية للحشد الشعبي مع تشكيالت 
ساندة، باالضافة اىل طريان الجيش 

تشارك يف عملية تعقب االرهابني يف 
٥ محاور رئيسية كل واحدها منها 
تشكل قاطعا امنيا مهما يف محور 

شمال وشمال رشق دياىل“.
العملية  ان“  الحسيني  واضاف 
هدفا   ٣٠ من  اكثر  لتعقب  تعدف 
مهما لخاليا تنظيم داعش“، مبينا 
عىل  تقدمها  يف  ركزت  ”العملية  أن 
تشهد  كانت  جدا  مهمة  محاور 
االونة  يف  التنظيم  لخاليا  نشاط 

االخرية من خالل القنص او نصب 
العبوات الناسفة“.

اطار  تعتمد  ”العملية  أن  وأوضح 
الوصول  يف  املتالحقة  الصفحات 
كل  ان“  اىل  مشريا  االهداف“،  اىل 
االهداف املوضوعة يف خطة العملية 
استخباري  جهد  خالل  من  تمت 
مميز، كما ان طريان الجيش خلق 
القطعات  إلسناد  كبرية  مظلة 
املرسومة  االهداف  صوب  املندفعة 

لها“.
والتشكيالت  الشعبي  الحشد  وكان 
عملية  يف  انطلق  له  الساندة 
خاليا  لتعقب  واسعة  عسكرية 
وشمال  شمال  قاطع  يف  داعش 

رشق دياىل. 
الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
أن  منه:  نسخة  «الزوراء»  تلقت 
الشعبي  للحشد   ٢٨ اللواء  ”قوات 
طهرت، امس، ١٧ كلم وأّمنت قرية 

يف  خانقني  قضاء  شمال  الدكات 
دياىل“.

تواصل  ”القوات  أن  البيان  وأضاف 
االمنية  الخطط  وفق  تقدمها 
املرسومة  االٔهداف  كامل  لتحقيق 

شمال رشق دياىل“.
الشعبي  الحشد  قوات  ورشعت 
والجيش، امس االحد، بعملية أمنية 
واسعة من محورين ملالحقة فلول 

داعش شمال رشق دياىل. 

بغداد/ الزوراء:
والسجناء  والضحايا  الشهداء  لجنة  قالت 
لم  املوازنة  أن  األحد،  امس  النيابية،  السياسيني 

تتضمن أي مقرتح من مقرتحاتها.
وذكر بيان للجنة، تلقت «الزوراء» نسخة منه: أن 
التي  الفقرات  اهم  نرشت  االعالم  وسائل  «بعض 
تمت اضافتها اىل مرشوع قانون املوارنة االتحادية 
من  مقرتح  اي  اضافة  نجد  لم  حيث   ،٢٠٢١ لعام 
مقرتحات لجنتنا التي تم ارسالها اىل اللجنة املالية 
رسمية،  كتب  اربعة  عن  تزيد  رسمية  بمخاطبات 
بهذا  الشهداء  لجنة  اعضاء  مداخالت  عن  فضال 

الخصوص».
عىل  «االرصار  البيان،  بحسب  اللجنة،  واستغربت 
حالة التهميش للرشائح املضحية من ذوي الشهداء 
والضحايا والسجناء السياسيني ومحاولة املساس 
النافذة،  الدستور والقوانني  التي كفلها  بحقوقهم 
باضافة  إستجابت  املالية  اللجنة  من  وبالرغم 

فقرات يف قانون املوازنة لرشائح مختلفة من ابناء 
ومنحهم  استحقاقهم  عىل  نؤكد  والذي  شعبنا 
قانون  يف  قانونية  بنصوص  بإدراجها  حقوقهم 

املوازنة الستحقاقهم تلك النصوص».
للجنة  دعوتنا  نؤكد  املنطلق  هذا  «ومن  وتابعت: 
تزويدهم  تم  التي  الفقرات  بإدراج  النيابية  املالية 
الشهداء  ذوي  تخص  والتي  لجنتنا  قبل  من  بها 
واملفصولني  واملحتجزين  واملعتقلني  والسجناء 
املترضرين  وجميع  االرهاب  وضحايا  السياسيني 

املشمولني بقوانني العدالة االنتقالية».
 مردفة أنه «بخالفه ستمتنع اللجنة عن التصويت 
االجراءات  ملخالفته  االتحادية  املوازنة  لقانون 
والسياقات القانونية يف مناقشة املقرتحات املقدمة 
من لجنتنا، فضال عن االنتقائية يف ادراج الفقرات 
التعمد  منها  يفهم  يكاد  والتي  املوازنة  قانون  اىل 
حقوقهم  من  الرشائح  هذه  حرمان  يف  الواضح 

القانونية».

بغداد/ الزوراء:
التميمي،  الشعبي، محمد  الحشد  القيادي يف  أعلن 
امس االحد، عن قيام طريان الجيش بقصف عنيف 
ألربع مضافات بتنظيم ” داعش“ االجرامي يف عمق 

زور شيخ بابا شمال رشق دياىل.
”عملية  ان  صحفي:  ترصيح  يف  التميمي  وقال 
الزراعية  املناطق  وبقية  بابا  الشيخ  زور  اقتحام 
القريبة منه يف اقىص شمال رشق دياىل مستمرة“، 
مضافات   ٤ باغت  الجيش  ”طريان  ان  اىل  الفتا 
مهمة ووجه رضبات عنيفة لها وسط انباء اولية 

عن خسائر برشية يف صفوف التنظيم االرهابي“.
الشعبي  للحشد  ارتال   ٣ ان“  التميمي  واضاف 

والجيش والتشكيالت الساندة بدات باقتحام بوابة 
كل  انهاء  اطار  يف  رئيسية  محاور   ٣ منذ  الزور 
الزراعية  االرايض  الزور وبقية  مضافات داعش يف 
رئيسية  طرق  فتح  اىل  باالضافة  منه،  القريبة 
لتامني دخول الدروع واالليات العسكرية إلنهاء اي 

وجود لالرهابني“.
وأشار التميمي إىل ان ” الحشد الشعبي كان فعاال 
بالعمق  توغلت  التي  الخاصة  املفارز  خالل  من 

لتأمني عمل الجرافات“.
االوىل  الصباح  ساعات  مع  شهدت  دياىل  وكانت 
مناطق  لتأمني  النطاق  واسعة  عسكرية  عملية 

واسعة كانت تنشط بها خاليا داعش مؤخرا.

بغداد/ الزوراء:
خاص    (Virtual museum) افرتايض  إلكرتوني  متحف  أول  بإنشاء  املوصل  جامعة  رشعت 

بمدينة املوصل بجهود محلية ودعم فرنيس.
 I Pro ) وقال رئيس الجامعة، قيص كمال الدين االحمدي، يف حديث صحفي: ان «مرشوع فريق
One) الذي ضم ثالثة طلبة من قسم هندسة امليكاترونكس يف كلية الهندسة، ويعد االول من 
نوعه، سيعمل عىل احياء آثار مدينة املوصل التي تعرضت للدمار بنسبة كبرية جدا عىل ايدي 

عصابات داعش االرهابية خالل سطوتها االثمة عىل املحافظة».
ومعالجتها  آثاري  معلم  بكل  الخاصة  البيانات  جمع  تتضمن  «االعمال  ان  االحمدي  واضاف 
بتقنيات عالية للحصول عىل صور ثالثية األبعاد للمعلم األصيل، ليجري بعدها تحويل البيانات 

.» ٣D رقميا بحيث يمكن طباعته بواسطة الطابعات ثالثية األبعاد
من  العديد  طبع  من  االفرتايض،  املتحف  انشاء  جهود  ضمن  ايضا  الفريق  «تمكن  عن  وكشف 
ان  مؤكدا  اآلثار»،  كلية  يف  للدراسة  حاليا  تستخدم  التي  الشهرية  املوصلية  اآلثار  مجسمات 

«املرشوع سُيسهم بتعزيز مكانة املدينة عامليا ويسلط الضوء عىل آثارها وأهميتها».

 بغداد/ الزوراء:

وميسان  كربالء  رشطة  مديريتا  أعلنت 

القبض عىل عدد من املتهمني خالل الـ٢٤ 

عىل  القبض  عن  وكشفتا  املاضية،  ساعة 

نحو ٥٠ متهماً بجرائم مختلفة، من بينهم 

متهمون باالرهاب.

امس  كربالء،  رشطة  مديرية  وذكرت 

األحد، يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: 

الخارجية  والطرق  السيطرات  «قسم  أن 

املقدسة  كربالء  رشطة  لقيادة  التابع 

واملنشآت القى القبض عىل ٨ متهمني».  

يف  للقسم  املستمرة  «الجهود  أن  وأضافت 

تعليمات  األمنية وتطبيق  الواجبات  تنفيذ 

الوطنية  والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة 

يخص  فيما  املحافظة  يف  األزمة  وخلية 

حظر التجوال وتفتيش العجالت املسموح 

عىل  القبض  عن  أثمرت  بالدخول،  لها 

فيما  كحولية  مواد  بحوزته  شخص 

٧ أشخاص وفق  القبض عىل  تمكنت من 

مواد قانونية مختلفة».  

ناقلة  ضبط  «القسم  ان  إىل  البيان  وأشار 

تحمل عجلة ال تحمل أرقاما، كما ضبطت 

مواد  من  كارتونا   (٧٥) تحمل  كيا  عجلة 

غذائية منتهية الصالحية، وتسليم جميع 

الحاالت اىل املراكز والجهات ذات العالقة».  

محافظة  رشطة  أعلنت  جانبها،  من 

 ٣٦ عىل  القبض  األحد،  امس  ميسان، 

بينهم  من  مختلفة،  بجرائم  متهماً 

متهمون باالرهاب.

تلقت  ملديرية رشطة ميسان،  بيان  وذكر 

قسم  «مفارز  أن  منه:  نسخة  «الزوراء» 

القبض  إلقاء  من  تمكنت  حطني،  رشطة 

قضايا  وفق  مطلوبني  متهماً   ٣٦ عىل 

متهمون  بينهم  من  مختلفة  جنائية 

الرتكابهم  اإلرهاب  مكافحة  قانون  وفق 

جريمة إطالق النار عىل دور املواطنني ما 

تم  واالخرين  العشائرية،  بالدكة  يعرف 

اعتقالهم وفق جرائم القتل العمد وااليذاء 

متهمني  إىل  باإلضافة  بالقتل،  والرشوع 

قاطع  ضمن  مختلفة  قانونية  مواد  وفق 

املسؤولية».  

إحالتهم  تمت  «املتهمني  أن  البيان  وتابع 

إىل الجهات التحقيقية املختصة الستكمال 

اإلجراءات القانونية بحقهم»

بغداد/ الزوراء:
قيام  االحد،  امس  الزراعة،  وزارة  اكدت 
بمنع  األمنية  والجهات  الجيش  قوات 
من  املمنوعة  الزراعية  املنتجات  دخول 
من  للقضاء  املخالفني  وإحالة  االسترياد 
خالل فرض سيطرتها عىل جميع املنافذ.

«الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الزراعة  وقالت 
انه «تم حجز وإتالف مئات االطنان من 
الزراعية  واملحاصيل  والبيض  الدجاج 
القادمة من دول الجوار عرب منافذ عدة، 
لتنفيذ  وذلك  كردستان،  إقليم  ومنها 
عىل  تنص  التي  والتوجيهات  التعليمات 
حماية املنتج املحيل وبالتعاون مع وزارة 

والجهات  الساندة  والوزارات  الصحة 
البطلة،  املسلحة  والقوات  األمنية 
من  والحد  التهريب،  منابع  لتجفيف 
السوق  منه  عانى  الذي  السلعي  االغراق 
الوطني  إىل تدهور االقتصاد  املحيل وأدى 

يف البالد.
الجهات  ب»جهود  الوزارة  وأشادت 
وتنفيذها  للتهريب  تصديها  يف  املختصة 
لصوت  وامتثالها  أمانة  بكل  للتوجيهات 
املواطن  قوت  حماية  يحتم  الذي  الوطن 
اقتصادية  جدوى  وتحقيق  اليومي، 
ومربي  واملزارعني  للفالحني  مناسبة 

الدواجن وحماية املنتج املحيل».

بغداد/ الزوراء:
اعلنت رشكة أدويـة سامراء مبارشتها بإنتاج ادوية لِعالج مرض إرتفاع ضغط العني.

بيان للرشكة تلقته»الزوراء» امس االحد، ذكرت فيه: ان كوادر قسم البحث والتطوير 
نجحوا بإنتاج قطرات (تايموسـام) برتكيزي (٠,٢٥ ٪ و ٠,٥ ٪) لعالج ارتفاع ضغط 

العني، باإلضافة إىل اِستخدامها لِعالج الجلوكومـا التي ُتسبب الُزرقة يف العني.
اإلنتاجي  والربنامج  الُخطة  وفق  جديدة  ُمستحرضات  إنتاج  الرشكة  عزم  البيان  واكد 

املُعد للعام الحايل ٢٠٢١.

بغداد/ الزوراء:
امس  الداخلية،  بوزارة  واإلعالم  العالقات  لدائرة  التابعة  املجتمعية  الرشطة  أحبطت 

االحد، ٣ حاالت ابتزاز الكرتوني يف محافظات نينوى واالنبار وكركوك.
وقالت املجتمعية يف بيان ورد «للزوراء»: إن «العمليات جاءت عىل خلفية ورود مناشدات 
من نساء عرب خطها الساخن (٤٩٧) أدعن فيها تعرضهن لالبتزاز من قبل أشخاص، 
حيث قاموا بتهديدهن بنرش صورهن عىل مواقع التواصل االجتماعي مقابل مبالغ مالية 
املجتمعية من مواجهة  الرشطة  استطاعت  األثناء  الدنيئة، ويف  لرغباتهم  الخضوع  او 

املبتزين باألدلة التي تثبت تورطهم بجريمتهم».
واضاف البيان انه «تم اتخاذ بحقهم اإلجراءات األصولية الالزمة، بعد أن قامت بحذف 

محتوى االبتزاز وتأمني حسابات النساء».

بغداد/ الزوراء:
عن  األحد،  امس  الشعبي،  الحشد  أعلن 
داعش“   ” تنظيم  عنارص  أحد  مقتل 
جرف  ناحية  يف  آخر  واعتقال  اإلجرامي 

النرص شمايل بابل.
تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
اللواء  ”قوات  أن  منه:  نسخة  «الزوراء» 

٤٧ ضمن قيادة عمليات الجزيرة بالحشد 
أحد  قتل  من  امس،  تمكنت،  الشعبي 
عنارص فلول ” داعش“ اإلرهابي يف ضفاف 

نهر الفرات بناحية جرف النرص“.
القبض عىل  القاء  أنه ”تم  البيان  وأضاف 
أحد عنارص ” داعش“ ، وذلك خالل عملية 

أمنية نوعية قامت بتنفيذها“. 

بغداد/ الزوراء:
امس  البجاري،  زهرة  النائبة،  كشفت 
األحد، عن تخصيص مبلغ ترليون دينار 
للمحارضين  الجاري  العام  بموازنة 
أنه  والعقود واالجراء واإلداريني، مؤكدة 

مبلغ ضعيف وال يكفي.
صحفي:  ترصيح  يف  البجاري  وقالت 
يف  خصصت  النيابية  املالية  ”اللجنة  إن 
الجاري  العام  موازنة  يف  واحدة  فقرة 
املحارضين  تريليون دينار لجميع  مبلغ 
كافة  يف  اليوميني  واألجراء  والعقود 

الوزارات“.
من  كبرية  أعدادا  ”هناك  أن  وأضافت 
املحارضين  عن  فضال  واألجور،  العقود 
واحد  ”مبلغ  أن  إىل  مشرية  املجانني“، 
اإلعداد  لتغطية  كاٍف  غري  تريليون 

الكبرية“.
وأشارت إىل أن ”هناك تحركات ومساعي 
لزيادة األموال املخصصة لرشائح العقود 
واألجور اليومية واملحارضين، من بينها 
٣٠ الف درجة وظيفية ملحافظة البرصة 

يف موازنة ٢٠٢١“.  
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بغداد/ الزوراء:
الغـاز  انتـاج  النفـط ان  اكـدت وزارة 
تقدمـا  أكثـر  الجنوبيـة  الحقـول  يف 
من الوسـط والشـمال. وفيمـا اعلنت 
تدشـني محطة كبس الغاز الخامسـة 
يف محافظـة البـرصة، كشـفت سـعي 
الـوزارة اىل االسـتثمار االمثـل للثـروة 
الغازية، وتحويل الغـاز الذي يحرق اىل 
طاقة مفيـدة ترفـد محطـات الطاقة 
الكهربائية بكميات جيـدة من الوقود، 
فضالًعن زيادة االنتاج من الغاز السائل 

والنفثا وغريها من املنتجات االخرى.
وقال وزير النفط، احسان عبد الجبار، 
امـس االحـد، يف حديـث صحفـي: ان 
”الجنـوب فيـه تقدم أكثر من الوسـط 
والشمال بالنسـبة إلنتاج الغاز“، مبينا 
ان ”الجنوب يعمل بشـكل صحيح بهذا 
االتجاه، وان كان متأخراً إال أنه باالتجاه 

الصحيح“.
واضـاف ان ”هنـاك مرشوعـا عمالقـا 
تقوده رشكة غاز البرصة لبناء منشآت 
جديـدة وهـي قيـد التنفيـذ، مرحلتها 
االولية هو انتاج 400 مليون مرت مكعب 
قيايس وصوال فيما بعد اىل 1000 مليون 
قدم مكعب قيايس“، مشريا إىل ”أن غاز 
الجنوب فتحت نقاشا جديا مع رشكتي 
توتـال الفرنسـية ولوك اويل الروسـية 
لتشـييد معامل تصل طاقتهـا اىل 600 

مليون مرت مكعب قيايس“.
وأشار عبد الجبار إىل ان ”هناك مرشوعا 
يف محافظة ميسـان ملعمـل غاز إلنتاج 
300 مليون مرت مكعب قيايس وبنسبة 
انجـاز يبلغ أكثر مـن %20“، مبينا ان 
”محافظـة ذي قار هي األخـرى لديها 
مرشوع ملعمل غـاز إلنتاج 200 مليون 
مـرت مكعـب قيـايس وهـو يف مرحلـة 

تسـلم األرض وتـم توقيـع العقود مع 
الرشكـة ويف مرحلـة فتـح االعتمادات 

املستندية“.
وتفيد التقديرات األوليـة لوزارة النفط 
بأن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 
132 تريليـون قـدم مكعب مـن الغاز، 
حيـث أن نحو %70 مـن الغاز العراقي 
هو غـاز مصاحـب السـتخراج النفط 

ملعالجتـه، ويحل العراق املرتبة الحادية 
عرشة بـني دول العالـم الغنيـة بالغاز 

الطبيعي.
بينمـا اعلنت وزارة النفط، امس االحد، 
تدشـني محطة كبس الغاز الخامسة يف 

محافظة البرصة.
واكد وزير النفط، احسـان عبد الجبار 
اسـماعيل، يف بيـان تلقـت ”الـزوراء“ 

نسخة منه: ”سعي الوزارة اىل االستثمار 
االمثل للثـروة الغازيـة، وتحويل الغاز 
الـذي يحـرق اىل طاقـة مفيـدة ترفـد 
محطـات الطاقة الكهربائيـة بكميات 
جيـدة مـن الوقـود، فضالًعـن زيـادة 
االنتاج من الغاز السائل والنفثا وغريها 

من املنتجات االخرى“.
وقـال الوزير، خـالل افتتاحـه محطة 
كبـس الغاز الخامسـة يف حقل الرميلة 
الشمال بطاقة (60) مقمق مليون قدم 
مكعب قيايس باليوم: ان ”هذا املرشوع 
يعد من املشاريع املهمة الستثمار الغاز 
يف حقـل الرميلـة والذي يضيـف كمية 
(60) مقمقـا، وهي املرحلـة االوىل من 
املـرشوع املخطـط لـه بطاقـة (120) 

مقمقا اىل االنتاج الوطني“.
واشار اسـماعيل اىل ”خطط الوزارة يف 
استثمار جميع كميات الغاز املصاحب 
السـنوات  النفطيـة خـالل  للعمليـات 

القليلة القادمة“.
مـن جانـب اخـر، اعلـن وزيـر النفط 
احسـان عبـد الجبـار اعـادة الحيـاة 
ملصفـى الصمـود يف بيجـي بمحافظة 
صـالح الدين. وقـال عبدالجبار يف بيان 
مقتضب تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: 
انه تمت اعـادة الحياة ملصفى الصمود 
يف بيجـي بطاقـات تكريريـة جديـدة 

تضاف اىل االنتاج الوطني.

بغداد/ الزوراء:

اعلنـت مديرية توزيع كهرباء املثنـى، امس األحد، تهيئة 3 مواقع مختلفة 

داخل املحافظة، إلنشـاء محطات اسـتثمارية لتوليد الكهرباء من الطاقة 

الشمسية.

وقـال مدير عام املديريـة، عباس الزيـادي، يف حديث صحفـي: ان ”دائرة 

توزيـع كهرباء املثنى اكملت اإلجـراءات الخاصة بتهيئة األرايض بالتعاون 

مـع دائرة عقـارات الدولـة وقامـت بإرسـالها إىل وزراة الكهربـاء لتقوم 

بعرضها كفرصة استثمارية يف املحافظة“.

ولفت الزيادي إىل أن ”تلك املحطات سـتنتج يف املرحلة األوىل 100 ميغاواط 

من الطاقة الكهربائية“، مبينا أن ”دائرته مستعدة لنقل الطاقة إىل محطات 

أخرى واستغاللها لسد حاجة املحافظة من الكهرباء“. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
قال مدير جمارك محافظة ايالم انه منذ 
بدايـة العام الحـايل االيراني (بـدأ يف 20 
مارس 2020) حتى نهاية كانون الثاني 
/يناير 2021 تم تصديـر بضائع بقيمة 
464 مليـون دوالر إىل العـراق عرب حدود 

مهران الدولية.
وقـال روح اللـه غالمـي يف مقابلـة مع 
وكالة ”ارنا ”، امس االحد: انه تم تصدير 
هذه الكمية مـن البضائع التي تزن اكثر 
مـن 907 االف طـن اىل العراق عرب حدود 

مهران الدولية.
 مضيفا: ان أهم السـلع املصدرة شملت 

والخـرضوات  والفواكـه  البنـاء  مـواد 
واملنتجـات  البالسـتيكية  واملنتجـات 
الصناعية والزجاج واألكـواب واألجهزة 

املنزلية واملنتجات املعدنية.
وأشـار املدير العام للجمـارك بمحافظة 
إيالم اىل: انه تدخل 250 شـاحنة عراقية 
يوميـا إىل معرب مهـران الحـدودي لنقل 
البضائـع إىل العراق. موضحـا: ان املواد 
الغذائية واملنتجات البالستيكية واألواني 
السـيارات  غيـار  وقطـع  الزجاجيـة 
ومنتجاتها والصلب والسرياميك والبالط 
ومـواد البنـاء هـي من بـني املـواد التي 
يصدرهـا التجار اإليرانيـون من جمارك 

مهران عرب الحدود.
وشـدد غالمي عىل: أن حركة الشاحنات 
التي تحمـل بضائع تصديريـة إىل حدود 
مهران طبيعية حاليا، حيث يتم تخليص 
البضائـع أوال عرب الجمـارك ثم تحميلها 
بشـاحنات عراقية، ويتـم التصدير دون 

انقطاع أو مشاكل خاصة.
وتطـرق املديـر العـام لجمـارك إيالم إىل 
كمية البضائع املصدرة من حدود مهران 
العام املايض، وقال: تم خالل العام املايض 
االيرانـي تصدير مليونـني و 79 الفا من 
البضائع من مهران إىل العراق، ما يظهر 

نموا بنسبة 24 باملائة يف الحجم.

بغداد/ متابعة الزوراء:
توقع خرباء اقتصاديون مـن بنك أوف أمريكا 
أن يكـون لـدى الصني فرصة جيـدة ملضاعفة 
حجـم اقتصادها بحلول عـام 2035، وتجاوز 

الواليات املتحدة كأكرب اقتصاد يف العالم.
وبحسـب موقع ”يس إن بي يس“ فإن الخرياء 
أكـدوا أن مضاعفـة الناتـج املحـيل اإلجمـايل 
للصني تتطلب متوسط نمو سنوي يبلغ 4.7٪ 
خالل الـ 15 عاما القادمة، وهو ما قال بعض 

املراقبني إنه قد يكون من الصعب تحقيقه.
وكان الرئيـس الصيني يش جني بينغ قد توقع 
يف نوفمـرب/ ترشيـن الثاني املـايض، إمكانية 
مضاعفـة الناتج املحيل اإلجمـايل للبالد ودخل 

الفرد بحلول عام 2035.
مـن جانبهـا، قالـت هيلـني تشـياو، رئيسـة 
اقتصاديات آسيا يف ”بوفا جلوبال ريسريش“، 
إن بعض إجـراءات اإلصالح ستسـاعد الصني 

عىل تحقيق ذلك.
وأكدت يف مقابلة مع برنامج ”سرتيت سينس 
آسـيا“ عىل قناة ”يس إن بي يس“، الجمعة، أن 

الصني ستكون قادرة عىل تحقيق ذلك.
باإلضافـة إىل مضاعفة الناتج املحيل اإلجمايل، 
فـإن العمالق االقتصادي اآلسـيوي سـيتفوق 
عـىل الواليات املتحدة كأكرب اقتصـاد يف العالم 

حوايل 2027 إىل 2028 ، كما توقعت تشياو.

يشار إىل أن الصني كانت واحدة من االقتصادات 
القليلة عىل مسـتوى العالم التـي نمت يف عام 
2020 عـىل الرغم من التحديات التي شـكلتها 

جائحة كورونا.
وأظهرت بيانات رسمية نمو االقتصاد الصيني 
بنسـبة ٪2.3 العـام املايض، وتوقـع صندوق 
النقـد الـدويل نمـوًا بنسـبة ٪8.1 للصني هذا 

العام.
يف غضـون ذلـك، أظهـرت أحـدث التقديـرات 
الحكوميـة أن االقتصـاد األمريكـي انكمـش 

بنسبة ٪3.5 يف عام 2020، لكن صندوق النقد 
الدويل توقع أن ينمو االقتصاد األمريكي بنسبة 

٪5.1 هذا العام.
ويف تقرير ُنرش يف وقت سـابق من هذا الشهر، 
تحدثت هيلني تشـياو عن املخاوف املشـرتكة 
التـي سـتعيق الصـني عـن تحقيـق أهدافها 

االقتصادية لعام 2035.
وذكرت ثالثة أسباب يستشهد بها املتشككون 
يف كثري من األحيان، وهي شـيخوخة السـكان 
يف الصـني، والتـي بحسـبهم سـترض بنموها 

املحتمل، ونسـبة الديـون املرتفعـة إىل الناتج 
املحيل اإلجمايل يف الصني والتي تهدد االستقرار 
االقتصادي، إضافة إىل نموذج النمو القائم عىل 
االسـتثمار يف البالد، بحسـبنه ليس مستداًما، 

وال يمكنه دفع النمو عىل املدى الطويل.
ووفًقا للتقرير، سـتتباطأ هذه املخاوف - لكن 
لن تخرج عن مسـارها - مسار النمو اإلجمايل 

للصني.
وقال التقرير إن هذا صحيح بشكل خاص ألن 
الحكومة لديها بعض السياسـات املعمول بها 
ملواجهة التحديات، والتي تشـمل التدابري التي 
تركز عىل تثبيت الديون واملبادرات للضغط من 

أجل مزيد من التحرض وفتح قطاع الخدمات.
ومع ذلك، قالت تشـياو إن رحلـة الصني نحو 
هدفها لعام 2035 ليسـت خالية من املخاطر، 
وقالـت إنه حتى لو أوفـت الصني باإلصالحات 
كما وعدت، فهناك العديـد من العوامل التي ال 

تستطيع الدولة السيطرة عليها.
وأشـارت إىل مزيد من التوترات بني واشـنطن 
وبكـني كتهديـد محتمـل للنمـو االقتصـادي 

الصيني.
وكانت التوترات بـني الواليات املتحدة والصني 
قد تصاعدت خالل والية الرئيس السابق دونالد 
ترامـب وأصبحـت واحدة من أكـرب التهديدات 

لالقتصاد العاملي قبل جائحة كورونا.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة التجـارة عـن اسـتمرار الرشكة 
العامة لتجارة الحبوب مناقلة الرز املحيل املنتج 
باملجارش االهلية بمحافظات النجف والديوانية 

ودياىل ونينوى وبابل مع تجهيز الوكالء.
اكد ذلك مدير عام الرشكة، املهندس عبدالرحمن 
الجويـرباوي، وقـال: ان وتـرية تصنيـع الرز يف 
املجارش االهلية تتصاعد بعد مبارشة اصحاب 
املجـارش االهلية يف النجف واملثنى من سـحب 
كميات الشـلب املخصـص لهـا لتصنيعه وفق 

نسبة االستخالص املحددة بـ (٥٨،٥) . 
واضاف: ان مبارشة املجارش االهلية يف النجف 
والديوانية سـتعطي دافعا كبريا لعملية االنتاح 
والـذي سـيؤمن املزيد مـن كميات الـرز املحيل 
املخصـص توزيعـه ضمـن مفـردات البطاقة 

التموينية. 
مشـريا اىل: ان فرع حبوب النجف االرشف جهز 
املجارش األهلية بالشلب من عدة منافذ توزعت 
بني سـايلو الكوفة وسـايلو أبو صخري ومركز 

تسويق املشـخاب رغم حظر التجوال الصحي، 
حيث بلغت الكمية اإلجمالية املجهزه للمجارش 
لغايـة امس (٢٣٠٣ ) طن وتوزعت من سـايلو 
الكوفـة الذي جهز (٧٨٠) طن شـلب ياسـمني 

وسـايلو ابو صخري جهـز كميـة ( ٧١٩ ) طن 
شلب ياسـمني ومركز تسـويق املشخاب جهز 
كمية (٤٥٧ ) طن شـلب ياسمني مكيس، حيث 
بلـغ اإلجمـايل املجهز من الرز املحـيل يف النجف 

للوكالء الحصة األوىل (١٥٩٨) طن رز ياسـمني 
من انتاج املجرشة الحكومية.

الفتـا اىل اسـتمرار فـرع الديوانية بتسـلم الرز 
املحـيل املصنع مـن املجارش االهليـة يف مواقع 
الفـرع، حيث بلغـت الكمية املسـتلمة ١٥٣٦١ 
طنا، مع االسـتمرار بتجهيز الحصة االوىل ملادة 
الـرز املحيل الياسـمني لـوكالء املـواد الغذائية، 
حيـث بلغت الكمية املجهـزة ٣١٦٧ طنا، فضال 
عـن االسـتمرار بمناقلة رز محيل ياسـمني اىل 
فرعي نينوى ودياىل، حيث بلغت الكمية املناقلة 
لنينوى ٤٠٥٣ طنـا، واىل فرع دياىل ١٥١٩ طنا، 
واملجموع الكيل للرز املجهز للوكالء (1088.101 

) طن. 
مذكرا: ان فرع بابل مستمر بتوزيع الرز املصنع 
يف مجرشـة الحلـة الحكوميـة لـوكالء تموين 
بابل، باالضافة اىل االسـتمرار بتجهيز املطاحن 
االهليـة والحكوميـة مـن املجمـع املخزنـي يف 
املرادية للحصة الثانية بنسبة %50 ليوم امس، 

وبكمية تجاوزت (1581) طنا.
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البرصة / نينا :
 بحـث النائـب االول ملحافظ البرصة 
املهنـدس محمد طاهـر التميمي مع 
نائـب السـفري اليابانـي يف العراق ( 
شـو ناكاگاوا) ، مشـاريع الحكومة 
اليابانيـة يف املحافظة ضمن القرض 
اليابانـي من بينها مـرشوع مصفى 

البرصة .
واكد التميمي يف بيان صحفي ملكتبه 
االعالمي ” ان كلفة وتمويل املرشوع 
4 مليـارات دوالر يتـم تمويلهـا مـن 
قـروض / وكالـة جايـكا الحكومية 
اليابانية / . اولها قرض قيمته مليار 
دوالر والـذي يعد من أكرب املبالغ التي 
اليابـان لقرض  تخصصهـا حكومة 
واحـد يف منطقـة الـرشق األوسـط 

وشمال إفريقيا.

اىل  يهـدف  املـرشوع  ان   ” واضـاف 
مصفـى  انتـاج  مخلفـات  تحويـل 
البرصة من النفط االسود اىل منتجات 
بيضـاء عـرب مجمع تكسـري حفزي 
للسوائل (FCC) الذي يتضمن منشأة 
FCC. وبعد تنفيذ املرشوع، سيصبح 
مصفى البرصة هو املصفى الوحيد يف 
العراق الذي يصنع املنتجات النفطية 
ذات القيمة املضافة العالية كالبنزين 
والديزل مالئماً املعايري الدولية للبيئة. 
مبينا ”ان طاقة املرشوع سـتصل اىل 

55 الف برميل يوميا.
واوضـح التميمـي ” ان فرص العمل 
بعد اكتماله سـتصل اىل 7 االف عامل 
بينمـا عـدد العمالـة خـالل مرحلة 
التنفيـذ سـتصل 70 الـف عامل من 

اهايل البرصة.

بغداد/ الزوراء:

كشـفت مديريـة زراعـة الديوانية، 

امس األحـد، عن كميـة إنتاج بيض 

املائـدة يف املحافظـة، مبدية تخوفها 

مـن فتـح الحـدود الخارجيـة أمام 

إدخال مادة البيض.

وقال مدير الزراعة، حسن الوائيل، يف 

ترصيح صحفي: إن ”هناك خمسـة 

مشـاريع يف الديوانيـة، إلنتاج بيض 

املائـدة مكنت املحافظة من الوصول 

إىل مرحلـة االكتفـاء الذاتـي بواقـع 

مليـون و200 الـف بيـض يوميـا“، 

مبينا أن ”بيض املائدة يف الديوانية زار 

جميع موائد العراقيني يف املحافظات 

كافة بإستثناء إقليم كردستان“.

وأضـاف أن ”املحافظـة تتخوف من 

فتـح الحدود الخارجيـة أمام إدخال 

مـادة البيـض، حيـث أن هـذا األمر 

يعني إغالق 5 مشـاريع اسـتثمارية 

يف الديوانيـة بكلفة تقـارب الـ 150 

مليار دينار عراقي“.

وأكـد الوائـيل أن ”مشـاريع بيـض 

املائدة تساهم بامتصاص جزء كبري 

مـن اليـد العاملـة يف الديوانيـة من 

خالل تشـغيل أكثر من 3000 عامل 

فيها“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
وقع أحمد السـويدى، العضو املنتدب لرشكة السويدي إليكرتيك، مع سها 
داود نجار، رئيس الهيئة الوطنية لالسـتثمار ىف العـراق، اتفاقية لتطوير 

وتنمية منطقة صناعية متكاملة بالعراق.
وأوضـح بيـان صحفي، اطلعـت عليـه ”الـزوراء“: أن االتفاقيـة وقعت 
بحضـور محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالسـتثمار 

واملناطق الحرة، والسفري وليد إسماعيل، سفري مرص بالعراق.
وجـاءت االتفاقية عـىل هامش زيارة محمـد عبد الوهـاب إىل جمهورية 
العـراق، لبحـث فـرص التعاون املشـرتك ىف مجـاالت االسـتثمار وتبادل 
الخربات بني الطرفني بشأن الحوافز االستثمارية والترشيعية بني البلدين، 

وأنظمة االستثمار املختلفة.
ويتضمـن بروتوكـول التعاون بني الهيئـة الوطنية لالسـتثمار ىف العراق 
ورشكة السويدي إليكرتيك تطوير منطقة صناعية متكاملة عىل مساحة 
5 مليـون مرت مربـع، باإلضافـة إىل إدارة وتسـويق املنطقـة للصناعات 

املختلفة.
وبموجب االتفاقية، سـتقوم الهيئة الوطنية لالسـتثمار العراقية بتقديم 
كل التسـهيالت اإلجرائية والرتاخيص الالزمـة لبدء تنفيذ املرشوع، فضالً 
عـن تطبيق اإلعفاءات الرضيبية واملزايا االسـتثمارية املنصوص عليها يف 

القوانني املعمول بها يف العراق.
وأملحـت الهيئـة الوطنية لالسـتثمار العراقية إىل منح إعفـاءات رضيبية 
ومزايـا اسـتثمارية إىل املسـتثمرين باملنطقـة الجديـدة مـن أجل جذب 

وتشجيع االستثمار  املحيل واألجنبي.

بغداد/ الزوراء:

حافظت أسـعار رصف الدوالر يف البورصة الرئيسية يف بغداد، امس االحد، عىل 

مستوى استقرارها.

وشـهدت بعض محال الصريفة يف بغداد اسـتقرارا بأسـعار الدوالر، حيث بلغ 

سعر البيع 146000 دينار لكل مائة دوالر، والرشاء بواقع 145500 دينار لكل 

مائة دوالر أمريكي.

يذكر ان البورصة الرئيسـية يف بغداد كانت مقفلة لليوم الثالث نتيجة الحظر 

الشامل الذي سينتهي فجر اليوم االثنني.
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بغداد/ متابعة الزوراء 
لقاء  من  صورتني  مع  كله  الفوك 

الديربي ولقاء الزوراء والنفط
بفوزه  الديربي  مباراة  النجف  حسم 
رد،  دون  بهدف  الوسط،  نفط  عىل 
الدويل،  النجف  امس االحد عىل ملعب 

لحساب الجولة ٢١ من الدوري.
 ٣٧ النقطة  إىل  رصيده  النجف  ورفع 
تجمد  فيما  مؤقتا،  الثالث  باملركز 
رصيد نفط الوسط عند النقطة ٣٢ يف 

املركز الرابع. 
خالله  من  غابت  االول  الشوط 
املحرتف  استغل  ذلك  ومع  اللمسات، 
عرضية،  كرة  بافور  ستيفان  الغاني 
داخل  برأسه  عكسها  من  تمكن 

الشباك محرزا الهدف يف الدقيقة ٣٩.
نفط  ضغط  الثاني  الشوط  ويف 
الوسط من أجل التعديل وأضاع عمر 
املنصوري كرتني، فيما مرت تسديدة 

حيدر أحمد فوق العارضة.
 باملقابل سدد العب النجف كيان عادل 
الحكم  وألغى  العارضة،  ردتها  كرة 
عيل صباح هدفا لنفط الوسط سجله 

سجاد رعد بداعي التسلل.
فريق  خطف  الجولة،  ذات  ويف 
الصناعات الكهربائية، فوًزا قاتالً من 
الطلبة (٢-١) امس األحد عىل ملعب 

الشعب الدويل .
الشوط األول كان سلبًيا يف كل يشء، 
الجمل  وغابت  الخطورة  واختفت 

التكتيكية لينتهي بدون أهداف.
من  الطلبة  تمكن  الثاني  الشوط  ويف 
تسجيل هدف التقدم يف الدقيقة (٦٠) 
برأسية وكاع رمضان لكن الصناعات 
املحرتف  بأقدام  عاد  الكهربائية 

السرياليوني شيكا فوفونا.
ويف الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من 
الضائع سجل حسن داخل هدف قاتل 

للصناعات، ويخطف نقاط املباراة.
النقطة  إىل  رصيده  الصناعات  ورفع 
بينما  الـ١٨،  املركز  إىل  ليقفز   ١٩
تجمد رصيد الطلبة عند النقطة ٢٠ يف 

املركز الـ١٧.
خيم التعادل السلبي عىل مباراة النفط 
والزوراء، امس األحد، عىل ملعب نادي 

التاجي الريايض .
رغم أفضلية فريق الزوراء إال أن دفاع 
النفط أغلق املنافذ عىل العبي الزوراء، 
الزوراء عرب تسديدة محمد  ثم حاول 

صالح لكنها علت العارضة.
وتحسن أداء النفط يف الشوط الثاني، 
مرمى  عىل  األخطر  الطرف  وكان 
أحمد  تسديدة  مرت  حيث  الزوراء، 

رستيب فوق العارضة.
ورد عيل ياسني تسديدة عيل محسن، 
ومرت تسديدة أبو بكر بجوار القائم، 
للتصدي  سعدون  مصطفى  وتكفل 

النفراد مهند عبد الرحيم.
ورفع الزوراء رصيده إىل النقطة ٤٠ يف 
املركز الثاني، فيما رفع النفط رصيده 

إىل النقطة ٣٠ يف املركز الثامن.
وتعادل ايجابيا بهدف فريقي الديوانية 
ملعب  عىل  ميسان،  نفط  وضيفه 

الديوانية لحساب الجولة ذاتها.
ركلة  من  ميسان  نفط  فريق  تقدم 
اليمني  نجح   (١٨) الدقيقة  يف  جزاء 

نارص محاميد يف تسجيلها.
للمباراة  العودة  يف  الديوانية  ونجح 
عرب   (٧٨) الدقيقة  يف  التعادل  بهدف 

العبه أنور مهدي.
إىل  رصيده  ميسان  نفط  ورفع 
بينما  التاسع،  املركز  يف   ٢٩ النقطة 
رفع الديوانية رصيده إىل النقطة ٢٤ 

يف املركز الـ١١.
مواجهة  السلبي   التعادل  وحسم 
ملعب  عىل   الكرخ،  وضيفه  القاسم 

الكفل األوملبي، ضمن الجولة ذاتها.
الطرفني  من  مغلقة  املباراة  وكانت 
الوصول  من  منهما  أي  يتمكن  ولم 
للشباك، ليقبل كل منهما بنقطة من 

املباراة.
 ٢٤ النقطة  إىل  رصيده  الكرخ  ورفع 
القاسم  رفع  فيما  العارش،  املركز  يف 
رصيده إىل النقطة ٢١ يف املركز الـ١٤.

وتختتم مساء اليوم االثنني منافسات 
الجولة الحادية والعرشين من الدوري 
يف  مباريات  خمس  بإقامة  املمتاز 

مالعب العاصمة بغداد واملحافظات.
لبعض  فرصة  تعد  الخمس  املباريات 
الئحة  يف  مسارها  لتصحيح  األندية 
الرتتيب ومن يبحثون عن طوق نجاة 

للهروب من شبح الهبوط.
الحدود  سيجمع  األول  اللقاء 
عىل  يلعبان  والفريقان  والكهرباء، 
ملعب التاجي وتعد املباراة مهمة لهما 
الرتتيب  الئحة  يف  املرتاجع  فالحدود 
ستساويه  الثالث  النقاط  أن  يعي 
بالرصيد مع الكهرباء، ويراهن مدربه 
مظفر جبار عىل املحرتفني واإلضافات 

الجديدة لتحقيق نتيجة طيبة.
يف  الهادئ  الكهرباء  فريق  املقابل  يف 
املريكاتو يسعى الستعادة توازنه بعد 
أن قدم مستوى متميزا املوسم املايض 
مقنعا،  يكن  لم  املوسم  هذا  يف  لكنه 
متاهة  يف  الدخول  سيجنبه  الفوز 

الفرق املهددة بالهبوط.
الحدود يحتل املركز التاسع عرش برصيد 
املركز  الكهرباء  يحتل  فيما  نقطة   ١٧

الخامس عرش برصيد ٢٠ نقطة.
ديربي الشمال سيجمع زاخو وأربيل، 
مدربني  عىل  يعتمدان  والفريقان 
بوقت  معهما  التعاقد  تم  شابني 

متأخر.
وستكون املباراة االختبار األول ملدرب 
التعاقد  تم  الذي  بحت  سامي  زاخو 
سيكون  بينما  أيام،  ثالثة  قبل  معه 
مدرب  صالح  للؤي  الثالث  االختبار 

أربيل.
زاخو يحتل املركز السادس برصيد ٣٠ 
الرابع  املركز  أربيل  يحتل  فيما  نقطة 

عرش برصيد ٢٠ نقطة.
أمانة  يستضيف  أخرى  مباراة  ويف 

بغداد الجريح فريق الرشطة.
نتائج أمانة بغداد يف الجوالت األخرية 
لم تكن مقنعة رغم أنه عاد من تعادل 
أربيل يف ملعب  يف الجولة املاضية مع 

الرشطة  مباراة  يف  الفوز  لكن  دهوك، 
رغم  الفني  الجهاز  طموح  يبقى 

صعوبة املواجهة.
للتعويض  يسعى  الرشطة  املقابل  يف 
أمام  الديربي  مباراة  خسارته  بعد 
سلبية  آثارا  املباراة  وتركت  الزوراء، 
اليتش  الرصبي  املدرب  يسعى 

لتجاوزها من خالل مباراة بغداد.
التاسع  املركز  يحتل  بغداد  أمانة 
برصيد ٢٥ نقطة فيما يحتل الرشطة 

املركز الثالث برصيد ٣٦ نقطة.
يف  سيكون  الجوية  القوة  املتصدر 
مع  الورق  عىل  نسبيا  سهلة  مباراة 

القادم من الجنوب نفط البرصة.
للحفاظ  يسعى  الجوية  القوة  فريق 
واالستمرار  املتزنة  خطواته  عىل 
عىل  الفرصة  وتفويت  باالنتصارات 
نفط  باملقابل  له،  املالحق  الزوراء 
البرصة يعي صعوبة املباراة وسيعتمد 
عىل أسلوب مغلق لتضييق املساحات 

لعله يخرج بمراده من املواجهة.

الرتتيب  صدارة  يف  الجوية  القوة 
نفط  يحتل  فيما  نقطة   ٤٤ برصيد 
البرصة املركز الثالث عرش برصيد ٢٢ 

نقطة.
مباراة  الفيحاء،  ملعب  ويستضيف 
امليناء املتعايف يف األدوار األخرية وفريق 

السماوة الطموح.
نجومه  من  عدد  استعادة  بعد  امليناء 
عبد  وعمار  شوكان  محمد  منهم 
عىل  محرتفني  مع  وتعاقده  الحسني 
التقدم  من  تمكن  مميز،  مستوى 
بخطوات واثقة من خالل االنتصارات 
عادل  املدرب  يد  عىل  تحققت  التي 

نارص.
يف املقابل فريق السماوة الطموح الذي 
ويجتهد  املحدودة  باإلمكانيات  يلعب 
عىل  للحفاظ  محمود  شاكر  مدربه 

حظوظه يف البقاء بالدوري املمتاز.
امليناء يحتل املركز الثاني عرش برصيد 
٢٣ نقطة فيما يحتل السماوة املركز 

الثامن عرش برصيد ١٨ نقطة.

بغداد/ متابعة الزوراء

غيب فايروس كورونا املستجد نجم الكرة 

العراقية السابق صباح عبد الجليل الذي 

تويف امس االحد، عن عمر ناهز السبعني 

عاما.

وأصيب عبد الجليل بالفريوس قبل سبعة 

أيام مر خاللها بحالة صحية سيئة قبل 

أن يفارق الحياة. 

جيل  نجوم  أحد  الجليل  عبد  ويعد 

الخليج  بطولة  يف  وشارك  السبعينيات 

مع  سنوات  وتألق   ١٩٧٦ عام  العربي 

املنتخب وتوج بلقب الدوري مدربا عندما 

عام  الزوراء  الغريمني  قيادة  عىل  أرشف 

٢٠٠١ والقوة الجوية عام ٢٠٠٥.

عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  وتقدم 

إىل  واملواساة  التعازي  بأحر  درجال، 

السابق  الدويل  الالعب  الفقيد  عائلِة 

واملدرب صباح عبد الجليل، وإىل األوساط 

الرياضية برحيلِه جراء تداعيات إصابته 

بفايروس كورونا، داعًيا الباري عز وجل 

ويلهم  رحمتِه  بواسع  الفقيد  يتغمد  أن 

أهلُه وذويه الصرب والسلوان.

إِنَّا للَِّه َوإِنَّا إِلْيِه َراِجُعوَن

ومن جهتها عزت اللجنة االوملبية الوسط 

الخلوق  املدرب  رحيل  بفاجعة  الريايض 

صباح عبد الجليل من خالل اصدار بيان 

جاء فيه ، ِبْسِم الّلِه الرَْحمِن الرَِحيم

َال  أََجُلُهْم  َجاَء  فإَذا  أََجَل  ٍة  أُمَّ َولُِكلِّ 

َيْسَتأِْخُروَن َساَعًة َوَال َيْسَتْقِدُموَن.

صدق الله العيل العظيم

الريايض  الوسط  تلقى  حزينة  بقلوب 

الكروي  املدرب  رحيل  نبأ  اليوم  العراقي 

صباح  السابق  الدويل  والالعب  املعروف 

بمضاعفات  تأثره  إثر  عبدالجليل 

فايروس كورونا.

لقد كان عبدالجليل واحداً من أبرز العبي 

الجيل الذهبي الكروي العراقي يف مرحلة 

السبعينيات، وهو الجيل الذي شّكل أّساً 

متيناً للنهضة الكروية حينذاك.

الوطني  العراق   مثل عبدالجليل منتخب 

عىل  وأرشف  والعسكري  القدم،  بكرة 

العراقية  االندية  من  العديد  تدريبات 

تدريب  عىل  أرشف  مثلما  والعربية 

املنتخبات الوطنية لجميع الفئات.

رحم الله الفقيد الكبري، وغفر له، وأنزله 

وأحبته  ذويه  وألهم  الوارفات،  جنانه 

لله  وإنا  السلوان،  وجميل  الصرب  نعمة 

وإنا إليه راجعون.

بغداد/ الزوراء
الهيأة  يف  الحكام  لجنة  أصدرت 
دائرة  توصيات  عىل  وبناًء  التطبيعية، 
التي  املهمة  القرارات  من  عدداً  الحكام، 

جاءت ضمن اعتبارات منطقية.
 وأكَد رئيس لجنة الحكام، الدكتور عالء 
إعادة  القرارات هو  أول  أن  القادر:  عبد 
اختبارات الحكام الذين أكملوا ١٢ دورة 
فقط   واحدة  نظرية  بمادة  يوفقوا  ولم 
املادة)،  هذه  عىل  االمتحان  (يقترص 
اجتازوا جميع  الذين  الحكام  فضال عن 
ومجموع  والنظرية  البدنية  االختبارات 

درجاتهم أقل من ٧٥ .
التي  نفسها  املعايري  تطبق  وأضاَف: 

درجة  السابقة،  االختبارات  يف  اعتمدت 
وسوء  لألخطاء   ٢٠ من   ١٢ النجاح 
السلوك والتسلل، و ٦ من ١٠ الختبارات 
ال  أن  عىل  واالنكليزي،  العربي  القانون 

يقل املجموع عن ٧٥.
البدنية  االختبارات  ستكون  وتابَع: 
يف  والحكام  املؤجلني  للحكام  والنظرية 
آذار   ١٥_٢٠ من  الفرتة  يف   «١» الفقرة 

.٢٠٢١
اللياقة  اختبارات  أن  القادر:   عبد  وبنّي 
البدنية سُتعاد بالنسبة للحكام الذين لم 
يوفقوا فيها بني املرحلتني يف الفرتة من 

٥_١٠ نيسان ٢٠٢١.
حديثه  الحكام   لجنة  رئيس  واختتَم 

الكثري  اآلونة األخرية  بالقول: ظهرت يف 
الفضائية  القنوات  يف  الترصيحات  من 
ودائرتها من  الحكام  لجنة  تخص عمل 
قبل أشخاص منضوين ضمن منظومة 
االتحاد ولجنة الحكام من حكام عاملني 
األمور  هذه  وُتعد  للحكام،  ومقيمني 
والقارية  الوطنية  للوائح  مخالفة 
الجميع  من  نرجو  ولذلك  والدولية، 
والتعليمات،  الضوابط  بهذه  االلتزام 
نظر  وجهة  أو  اعرتاض  لديه  َمن  وكُل 
جزئية  يف  بالغبن  يشعر  أو  مختلفة 
مفتوحة  الحكام  لجنة  فأبواب  معينة، 
واألطر  السياقات  ضمن  اآلراء  وتطرح 

الرسمية.

بغداد/ متابعة الزوراء
أتم نادي الرشطة الريايض  تعاقده مع النجم السوري، فهد اليوسف، 

العب الوحدات األردني، قبل غلق باب االنتقاالت الشتوية.
الذي  الفريق،  اليوسف هو آخر صفقات  وقال مصدر بالرشطة إن 
سيكون جاهزا ملباريات الدوري املمتاز، بعد التعاقدات التي أبرمها.

القطري  السيلية  من،  كل  صفوف  يف  لعب  أن  لليوسف  وسبق 
والجزيرة األردني وحطني السوري.

الدوري،  الثالث يف جدول ترتيب  املركز  أن الرشطة، يحتل  إىل  يشار 
برصيد ٣٦ نقطة.
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 بغداد/ متابعة الزوراء
ان  العنكويش،  حسني  الريايض  الديوانية  ناديس  رئيس  أكد 
املوسم  الديوانية  اىل  سيعود  برييرا،  ويسيل  الربازييل  املدافع 

املقبل.
انتقل  برييرا،  ويسيل  الربازييل  ”املدافع  إن  العنكويش   وقال 

بشكل رسمي اىل صفوف نادي الطلبة حتى نهاية املوسم“.
الديوانية  صفوف  اىل  سيعود  الربازييل  ”الالعب  ان  واوضح 
تدريبات  ببكائه يف  املقبل، بعدما شاهدنا ملسة وفاءه  املوسم 

االمس واظهاره مدى حبه للفريق“.
يذكر ان برييرا لعب يف صفوف الديوانية نصف موسم بالتمام.

بغداد/ متابعة الزوراء
يحل فريق أربيل ضيفا عىل زاخو اليوم 
اإلثنني ضمن منافسات الجولة الحادية 

والعرشين من الدوري املمتاز.
وقال مدرب أربيل لؤي صالح  ان الفريق 
يواصل تحضرياته للمباراة بشكل جيد 
هناك رغبة من الالعبني لتحقيق الفوز 
وحصد النقاط الثالث من أجل التقدم يف 
الئحة الرتتيب ألن رصيدنا مازال يقلقنا 

بشأن تأمني وضع الفريق».
وبني: «حاولت منذ استالمي زمام إدارة 
الوقت  أن  رغم  األوراق  ترتيب  الفريق 

ضيق من حيث مدة االنتقاالت الشتوية 
الالعبني  من  عدد  عىل  حصلنا  لكن 
آخرهم العب نفط الوسط محمد حسن 

عىل سبيل اإلعارة».
وسيستعيد  جيد  فريق  «أربيل  وأشار: 
للمباراة  جاهزون  الالعبون  توازنه، 
مع  الثالث  النقاط  تحقيق  وهدفنا 
بالهني،  ليس  املنافس  بأن  ندرك  أننا 
الئحة  يف  السادس  املركز  يحتل  فزاخو 

الرتتيب».
يذكر أن أربيل يحتل املركز الرابع عرش 

برصيد ٢٠ نقطة.
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بغداد/ متابعة الزوراء
يفتقد فريق الحدود لجهود ثالثة من عنارص الفريق املؤثرين يف مواجهة اليوم اإلثنني أمام الكهرباء يف الجولة 

الحادية والعرشين من الدوري املمتاز والتي ستقام يف ملعب نادي التاجي الريايض .
وقـال مـدرب الحدود مظفـر جبار إن الثالثي رضـا نرص الله ومنار طـه وأمري أحمد سـيغيب عن مواجهة 
الكهربـاء نتيجـة تراكم البطاقات الصفـراء، الفتا إىل أن الجهـاز الفني يراهن عىل البدالء لسـد الفراغ الذي 

سيخلفه الثالثي املحروم من املشاركة.
وأشار ال ان املحرتفني بجاهزية جيدة باستثناء الالعب األردني أحمد الصغري حيث لم يصل إىل اآلن إىل بغداد، 

لكن اإليراني دغافلة واإليفواري جوزيف والنيجريي كويف جاهزون للمواجهة».
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نالـت كريمـة الصحفـي القديـر د. غانـم نجيـب 
التاريـخ  فلسـفة  الدكتـوراه يف  عبـاس شـهادة 
الحديث واملعارص عـن اطروحتها املعونة (النخبة 
العسـكرية االمريكية. دوغالس ماك آرثر أنموذجا 
حتـى عام 1964) والتي تقدمت بها اىل عمادة كلية 
الرتبية – جامعة القادسـية، وتألفت لجنة املناقشة من 
االسـتاذ الدكتور  من كلية الرتبية - جامعة القادسية، االستاذ الدكتور 
أحمد محمد طنش الشوييل من كلية الرتبية - جامعة القادسية رٔييسا،  
وعضوية االستاذ الدكتور عيل حسني نمر من كلية االٓداب - جامعة ذي 
قار، واالسـتاذ الدكتور عـادل محمد عليان من كليـة الرتبية - جامعة 
سامراء، واالستاذ الدكتور عاصم حاكم عباس من كلية الرتبية - جامعة 
القادسية، واالستاذ الدكتور حسنني عبد الكاظم عجة من كلية الرتبية 
للعلوم االنسـانية- جامعة واسط، واالسـتاذ الدكتور عمار عيل محمد 
الطأيـي من كلية الرتبية - جامعة القادسـية عضـوا ومرشفا، خالص 

االمنيات بالتوفيق للخلوقة (ريام) يف حياتها ومشوارها االكاديمي. 
 *******************

احتفـل عضـو الهئيـة العامـة لالتحـاد العراقي 
للصحافة الرياضيـة الزميل رياض عبد الهادي، 
بعيـد ميـالده .. نتمنـى العمـر املديـد والتألـق 
والنجـاح لزميلنا الخلوق عبد الهـادي يف حياته 

ومشواره املهني.
 ******************

االعالمي يارس العامري اعلـن انضمامه لفريق عمل 
برنامج (سـوبر) الـذي يقدمه الزميـل عيل نوري 
من عىل شاشـة (عراق 24)... كل االمنيات للزميل 
العامـري بالتوفيـق والنجـاح يف مشـواره املهني 

الجديد.



بيب جوارديوال  ب قال  ر مـد
إن  سـيتي  نجـاح مانشسـرت  متابعـة 

من 20 انتصارا متتاليا فريقه يف تحقيق سلسلة 
يف كل املسـابقات تمثـل واحـدة من أعظـم إنجازاته 

خالل مسريته الحافلة مع كرة القدم.
وسـجل املدافعـان روبن ديـاز وجون 

سـتونز ليفـوز سـيتي 1-2 عـىل 
وسـت هام يونايتد يوم السبت 

للـدوري  تصـدره  ويعـزز 
اإلنجليزي املمتاز بفارق 13 
نقطـة عـن جـاره وغريمه 
وأقرب منافسيه مانشسرت 

يونايتد.
وحقق سيتي رقما قياسيا 

بحصد 100 نقطة يف مسريته 
نحو اللقـب يف موسـم -2017

2018 وفـاز بـكل األلقـاب املحليـة 
األربعة يف املوسم التايل، لكن جوارديوال يعتقد 

أن سلسـلة االنتصارات الحاليـة، والتي تأتي 
يف خضـم جائحـة كوفيـد19-، تعد مـن أبرز 

لحظاته.وقـال جوارديوال: ”يف هـذه الفرتة، وخالل هـذه الحقبة، 
ومـع املوقف الحايل، فإن النجـاح يف تحقيق 20 فوزا، ربما يعد من 

أبرز اإلنجازات التي حققناها معا يف مسرياتنا“.
وأضاف: ”هـذا ال يعني الفوز باللقب لكن هـذه الفرتة من الزمن، 
هـي أصعب فرتة يف إنجلـرتا، يف ظل عدم الحصول 
عـىل راحة ملـدة أسـبوع واحد عـىل مدار 
ثالثـة أو أربعة أشـهر، وخوض مباراة 
كل ثالثـة أيـام، ومع أزمـة كوفيد، 
وموقـف اإلصابات، لـذا فتحقيق 
مثل هذه املسرية من االنتصارات 

املتتالية يعني قوة ذهنية“.
جـدول  إن  جوارديـوال  وقـال 
املباريات املزدحم يؤثر يف  الفريق 
بـكل تأكيد رغـم واقـع نجاحه يف 
إجراء تغيريات باستمرار يف التشكيلة.

وأضاف: ”ذهنيـا يكون األمر صعبا ألننا 
نخـوض مباريـات عديـدة كل ثالثة أيـام. بدأ 
الناس يف الشعور باإلرهاق.. يجب أن ننال راحة ذهنية 
وبدنيـة. إذا لم يحدث ذلك، فال يمكن التحمل“.ويلعب سـيتي عىل 

أرضه مع ولفرهامبتون واندرارز يوم غد الثالثاء.

انتهت مواجهة هيالس فريونا وضيفه يوفنتوس 
حامـل اللقب عىل وقع التعادل بهدف لكل منهما 
يف إطـار املرحلـة الرابعة والعرشيـن من الدوري 

اإليطايل لكرة القدم.
أقيمت املباراة عىل ملعب مارك أنتونيو بينتجودي 
معقـل فريونـا وانتهـى شـوطها األول بالتعادل 
بدون أهداف، ومع بداية الشـوط الثاني وتحديداً 
يف الدقيقة 49 تمكن النجم الربتغايل كريسـتيانو 
رونالدو من تسـجيل هدف السـبق لليويف معززاً 
صدارتـه لرتتيـب الهدافـني بعد أن رفـع رصيده 
إىل 19 هدفاً بفارق هدفـني أمام روميلو لوكاكو 

مهاجم إنرت.
ويف الدقيقـة 78 أحرز أنتونني باراك هدفاً مباغتاً 
لفريونا فأدرك التعادل مع فريق السيدة العجوز، 
محبطـاً آمالـه يف االقـرتاب خطـوة إضافية من 

صدارة الرتتيب.
ورفع يوفنتـوس رصيده إىل 46 نقطـة يف املركز 
الثالـث عىل الئحـة الرتتيب بعد أن تعـادل للمرة 
السـابعة يف مسـريته هـذا املوسـم مقابـل 13 

انتصاراً وثالث هزائم.
من جانبه أضاف هيالس فريونا نقطة إىل رصيده 

الذي أصبح 35 نقطة يف املركز التاسـع.
ويعانـي فريق املـدرب اندريا بريلو مـن غيابات 
عدة بسـبب االصابات أبرزها لثنائي قلب الدفاع 

ليوناردو بونوتيش وجورجيو كييليني، والظهري-
الجناح اإلكوادوري خوان كـوادرادو، املهاجمني 
األرجنتينـي باولـو ديباال وألفـارو موراتا، إال أن 

اإلسباني غاب بداعي املرض. 
وكان يوفنتـوس عـاد إىل سـكة االنتصـارات يف 
املرحلة السـابقة من بوابة كروتوني (-3صفر) 
بعـد أن سـقط بهدف نظيـف امام نابـويل الذي 

ألحق به الهزيمة الثالثة هذا املوسم.
ويمـر يوفنتوس بفـرتة مضطربة بعـد أن مني 
األسبوع املايض بهزيمة 2-1 امام مضيفه بورتو 
الربتغايل يف ذهاب الدور ثمـن النهائي من دوري 

ابطال أوروبا.
إال أنـه بلغ نهائـي كأس ايطاليا حيث سـيواجه 

أتاالنتا يف أيار/مايو املقبل.

وهدد يوفنتوس باكراً عرب تسديدة للويلزي آرون 
رامـيس أبعدهـا الحـارس إىل ركنيـة (2).

وكاد أن يتقـدم أصحـاب األرض يف النتيجـة لوال 
نـاب القائـم عـن الحـارس البولندي فويتشـخ 

تشيشني لرأسية القائد دافيدي فاراوني (8).
 وهدد الضيوف عـرب فيديريكو كييزا الدي توغل 
اىل املنطقة وسـدد كرة قوية تصدى لها الحارس 

ماركو سيلفسرتي (14).
ومنح رونالدو فريقه التقدم مع انطالق الشـوط 
الثاني عندما وصلت الكرة إىل كييزا داخل املنطقة 
ومنـه اىل رونالـدو اآلتي من الخلـف غري املراقب 

تابعها سهلة يف الشباك (49).
وحاول العب ريال مدريد االسـباني ومانشسـرت 
يونايتـد اإلنكليـزي السـابق مضاعفـة النتيجة 
بتسـديدة من خارج املنطقة استقرت سهلة بني 

يدي الحارس (67).
وعـادل أصحـاب األرض النتيجة برأسـية رائعة 
ارتقى لهـا باراك بعد عرضيـة متقنة من البديل 

الرصبـي داركـو الزوفيتـش (77).
الرحمـة  أن يطلـق رصاصـة  وكاد الزوفيتـش 
عىل يوفنتوس عندما سـدد كـرة قوية من داخل 
املنطقة نحو سـقف املرمى تصدى لها تشيشني 
بأناملـه لرتتطـم بالعارضـة وتتحـول اىل ركنية 

.(85)

7الرياضي
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حقق خيتايف فوزا كبريا ومهما بثالثة أهداف دون رد عىل حساب 
ضيفه فالنسيا، ضمن الجولة الـ25 بالدوري اإلسباني ”الليجا“.
وعىل ملعب كوليسيوم ألفونسو برييز، بدأ مسلسل أهداف الفريق 
املدريدي منذ الدقيقة (39) عن طريق العب الوسط األوروجوائي 

ماورو أرامباري.
ومـع بداية الشـوط الثاني، وتحديـدا بعد 6 دقائق مـن البداية، 
ازدادت متاعـب الضيـوف بعـد طـرد الفرنيس مختـار دياخابي 

ببطاقة حمراء مبارشة.
لـم تكـد تمر 4 دقائق حتى أضـاف خيتايف الهـدف الثاني بفضل 
خايمـي ماتـا، ويف الدقيقة (87) سـجل العب الوسـط الشـاب 

كارليس ألينيا الهدف الثالث.
وتمكـن خيتايف من إيقاف مسلسـل نزيف النقاط، الذي اسـتمر 
عىل مدار الـ6 مباريات األخرية (5 هزائم وتعادل)، ورفع رصيده 
إىل 27 نقطة يف املركز الـ13 مؤقتا.بينما سـقط ”الخفافيش“ يف 
فخ الخسـارة الـ10 هذا املوسـم، الثانية خـالل آخر 5 مباريات، 

ليتجمد رصيد الفريق عند 27 نقطة يف املركز الـ14.

تخطى أسـتون فيـال غياب نجمه جاك غريليـش ليفوز عىل 
مضيفه ليدز يونايتد بهدف وحيد ليعزز من آماله يف املنافسة 

عىل أحد املراكز املؤهلة إىل املسابقات األوروبية.
ويملـك فيـال الثامن 39 نقطـة متخلفا بفـارق 6 نقاط عن 
وسـت هام الرابع علماً بـأن األول يملـك مباراتني مؤجلتني 

أيضا.
وسجل املهاجم الهولندي انور الغازي هدف املباراة الوحيد يف 

الدقيقة الخامسة إثر تمريرة من أويل واتكينز.
ويف إطـار املرحلة ذاتهـا، انتهت مواجهة نيوكاسـل يونايتد 
وضيفه وولفرهامبتـون عىل وقع التعادل بهدف لكل منهما 
وافتتح جمال السـيليس التسـجيل لنيوكاسل يف الدقيقة 52 

قبل أن يتعادل روبني نيفيز للضيوف يف الدقيقة 73.
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أكد تقرير صحفي إسـباني، أن هناك بعـض األندية تواصلت مع 
ريـال مدريد، مـن أجل االستفسـار عن موقف مدافعـه الفرنيس 
رافائيل فاران.وترددت أنباء خالل الساعات القليلة املاضية، حول 
أن ريـال مدريد ال يثـق يف إمكانية تجديد عقد فـاران الذي ينتهي 
يف صيـف 2022، وهو ما قـد يدفع النادي لعرضه للبيع يف الصيف 
املقبـل، لتجنـب رحيلـه مجاًنا يف الصيـف التايل.وبحسـب موقع 
”ديفينسـا سـينرتال“ اإلسـباني، فإن ريال مدريد تلقـى بالفعل 
اتصاالت من أندية مانشسـرت يونايتد، تشـيليس، ليفربول، بايرن 
ميونيخ وباريس سـان جريمـان، ملعرفة حقيقـة إمكانية رحيل 
فاران يف الصيف املقبل.وأضاف التقرير، أن االتصاالت التي جاءت 
مـن األندية الخمسـة لـم تحمل أي عـروض، وإنمـا كانت مجرد 
استفسارات.وأشـار التقريـر، إىل أن ريـال مدريد لـم يتخذ قراره 

برحيل فاران حتى اآلن، حيث يتمسـك باستمراره 
مـع الفريـق، وسـيبدأ مفاوضات تجديـد عقده، 
ولـن يتخذ قراًرا بعرضه للبيـع، إال بعد التأكد من 

استحالة التوصل التفاق.
واختتم التقرير بأن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع 

مدافعني جديدين حـال تجديد عقد فاران، وثالثة 
يف حالـة رحيله، وهم ديفيـد أالبا، العب 

بايـرن ميونيـخ، وواحـد من 
الثنائـي جوليـس كوندي، 
وبـاو  إشـبيلية،  العـب 

توريس، العـب فياريال، 
أو كالهما مًعا.

حقـق اليبزيـج فوزا قاتال عىل ضيفه بوروسـيا مونشـنجالدباخ بنتيجـة (2-3) بعد أن 
كان متأخـرا يف املبـاراة التي جمعتهمـا يف إطار الجولة الـ23 من الـدوري األملاني.وعىل 
ملعـب (ريـد بول أرينـا)، أنهى الضيوف الشـوط األول متقدمني بهدفـني أحرزهما كل 
مـن يوناس هوفمـان (ق6) من ركلة جـزاء وماركوس تـورام يف الدقيقـة .(17) ويف 
الشـوط الثانـي تمكن أصحاب األرض مـن معادلة النتيجة بهديف كل من كريسـتوفر 
نكونكو (ق57) ويوسف بولسن (ق66).ويف الدقيقة (5+90) أحرز الالعب النرويجي 
ألكسندر سـورلوث هدف الفوز القاتل لاليبزيج.وبهذه النتيجة، رفع اليبزيج رصيده 
إىل 50 نقطـة يف الوصافة، فيما تجمد رصيد مونشـنجالدباخ عند 33 نقطة يف املركز 
الثامن. وأشـاد جوليان ناجزملـان، مدرب اليبزيج، بالفوز املثـري الذي حققه فريقه 
عىل ضيفه بوروسـيا مونشنجالدباخ (2-3)، وقال ناجلزمان: ”الجميع لعب بشكل 
جيـد للغاية.. لعبنا من أجـل الفوز، ووثقنا يف قدرتنا عىل تحقيقه“.ووفًقا لشـبكة 
”أوبتا“ لإلحصائيات، فإن اليبزيج اسـتطاع تحويل تأخره بهدفني إىل فوز ألول مرة 

يف تاريخه بالبوندسليجا.
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علـق فيدريكـو كييزا، نجم يوفنتـوس، عىل تعادل فريقـه مع هيالس 
فريونا بنتيجة (1-1)، يف الجولة 24 من الدوري اإليطايل.

وبات يوفنتوس يحتل حالًيا املركز الثالث يف جدول ترتيب الدوري بـ46 
نقطـة، خلف إنـرت املتصدر برصيد 53 نقطة الـذي خاض مباراة أمس 

ضد جنوى.
وقال كييـزا، يف ترصيحات أبرزها موقع ”فوتبـول إيطاليا“: ”صحيح 
أننا نفتقد العبني مهمني، وأن هناك آخرين ليسوا يف أفضل 
حاالتهـم، لكـن نحن يوفنتـوس ويجـب أال يكون 
ذلـك عذًرا لنـا، واآلن علينا الرتكيـز عىل مباراة 
الثالثاء، ألننـا ما زلنا نؤمن بإمكانية حصد 

لقب الدوري“.
وأضـاف: ”علينـا أن نشـيد بفريونا، 
لقد واصلوا الضغـط حتى النهاية 
وأحرزوا التعادل. نحن غاضبون 
مـن النتيجة، ألنـه كان يجب 
بتقدمنـا،  التمسـك  علينـا 
رغم أنهم سـيطروا عندما 
لإلرهـاق  تعرضنـا 
سـاعة  النصـف  يف 

األخرية“.
 : بع يوفنتوس وتا ”نحن 

ويجب أن نفوز بهذه املباريات. إن األمر ال يعود إىل الخربات، لكن هناك 
تفاصيـل صغرية نفتقدها، وسـوف نتعلم من هذا األمر يف املسـتقبل، 
وأنـا والجميـع يف يوفنتـوس ما زلنا نؤمـن بإمكانية الفـوز بالدوري، 

وسنواصل القتال حتى النهاية“.
واختتم كييزا غاضًبا: ”تحسـني قدرات يوفنتوس الهجومية؟ سـجلنا 
3 أهـداف ضـد كروتونـي وكان من املمكـن أن يكونوا 6. لقد سـنحت 
لنـا العديد من الفرص، وكنـا متقدمني يف النتيجـة، وكان من األفضل 
أن نحافـظ عىل التقدم بشـكل أفضل، لكني ال أفهـم التقييم الذي يتم 

لهجوم الفريق“. 

aÜá™@fib‰éäe@åbÓnua@Û‹«@äÜb”@ëÏ◊bÓjæÎc@ZêÓmaã◊Ïé
أوملبياكـوس  مدافـع  دعـا 
باباسـتاثوبولوس،  سـوكراتيس 
العبـي فريقـه السـتغالل نقـاط 
ضعـف آرسـنال، عندمـا يلتقـي 
الفريقان يف ثمن النهائي مسابقة 

الدوري األوروبي.
وأسـفرت قرعة ثمن النهائي عن 
مواجهـة متجددة بـني الفريقني، 
بعدمـا عام عـىل إقصـاء الفريق 
اليونانـي ملنافسـه اإلنجليزي من 

املسابقة ذاتها املوسم املايض.
وسيلعب سوكراتيس أمام زمالئه 
السـابقني يف آرسـنال، بعد شـهر 
واحـد عىل انتقاله إىل أوملبياكوس، 
إثر فسـخ تعاقده وديا مع النادي 

اللندني.
ويعتقـد سـوكراتيس أن بإمكان 
أوملبياكوس اجتياز آرسنال مجددا، 
رغـم اعرتافه بأن فريقه السـابق 
منافس صعب املراس تحت قيادة 

املدرب اإلسباني ميكيل أرتيتا.
وقال املدافع اليوناني يف ترصيحات 
نقلتهـا صحيفة ”مـريور“: ”إنه 
أمـر مميز ألنني كنـت معهم قبل 

شـهر واحـد فقـط، أعتقـد أنهـا 
سـتكون مواجهة صعبة، آرسنال 

فريق كبري جدا“.
وأضـاف: ”يجـب أن نركـز خالل 
املباراتني لتكرار ما حدث املوسـم 
املـايض، ال توجد اختالفات كبرية، 

يملكون املدرب نفسه، إنه الفريق 
نفسـه مع إضافتـني أو ثالثة، إنه 
فريـق يملـك جـودة رائعـة، لكن 
هنـاك مناطق يمكننا إيذاءهم من 

خاللها“.
مختلفـة،  مبـاراة  ”كل  وتابـع: 

ويجب أن ننظر للمباراتني بشـكل 
منفصـل، أعتقد أن املـدرب يملك 
فكرة عن التكتيك الذي سـنتبعه، 
ومـع تقديم عرض جيـد وتمتعنا 
بيـوم جيد، أعتقـد أن لدينا فرص 

للتأهل“.

أقـال نـادي شـالكه، مدربه كريسـتيان جـروس، وكذلـك املدير 
الريايض يوخن شـنايدر، بعد يوم من هزيمة الفريق الثقيلة أمام 

شتوتجارت (1-5)، يف الدوري األملاني.
ويعد جروس رابع مدرب لشـالكه منذ بداية املوسـم حيث كان قد 
أقيل ديفيد فاجنر بعد الجولة الثانية ثم خليفته مانويل باوم لعدم 
تمكنـه من تصحيح األوضـاع، قبل أن يقيل النـادي جروس الذي 
كان قـد تـوىل منصب املدير الفني خلفا لهوب سـتيفنز الذي درب 
الفريق بشكل مؤقت.توىل جروس تدريب الفريق آواخر ديسمرب/
كانـون األول املـايض، وحقق معـه انتصارا واحـدا، بينما تعرض 
الفريق تحت قيادة لـ8 هزائم وتعادل مرتني.يشـار إىل أن شالكه، 

يتذيل ترتيب الدوري األملاني بحصده تسع نقاط يف 23 مباراة.

@ÊbÓnèÌãÿi@|Ó�Ì@Èÿ€bí
ëÎãu

No: 7438 Mon 1 Mar 2021العدد: 7438 االثنين - 1 اذار 2021



8السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com

ıaäåÏ€a@êÓˆä@…fl@ã‡m˚fl@k‘«@Èˆb–nÇa@Âfl@ÂÓflÏÌ@á»i

‚b»€a@›ˆaÎc@ÊÏ€ÏËvfl@ÊÏz‹èfl@È‹n”@Êa@á»i

الرباط/متابعة الزوراء:
كتـب محمـد الحجـام وهـو مشـارك يف 
الدورة السابعة من برنامج مركز التوجيه 
للمبـادرات اإلعالميـة يف الرشق األوسـط 
وشمال أفريقيا التابع لشبكة الصحفيني 

الدوليني:
من الصعب إعطاء سـنة محددة النطالق 
املنصـات الرقميـة يف املغرب نظـًرا لتعدد 
هـذه املنصـات واختـالف دورهـا، لكـن 
يمكـن القـول إن بدايـة األلفية شـهدت 
انطـالق مجموعة من املواقـع ذات البعد 
اإلخباري. كلها كانت بالفرنسية، وكانت 
غالًبـا عىل شـكل مواقـع رقمية لصحف 
مطبوعة كصحيفة ليكونومسـيت تنرش 

فيها نسـخا من أخبارهـا (ال يمكن وصفه 
بـصحافة رقمية).

ويرى إسـماعيل عـزام - صحفـي مغربي 
 Menara مهتم باإلعـالم الجديـد أّن موقع
كان أول موقع يطبق أساسـيات الصحافة 
الرقميـة،  وتحديًدا منذ اسـتحواذ اتصاالت 
املغرب عام 2000 عىل رشكة كازا نيت التي 
أسسـته، ثم انطـالق النسـخة العربية من 

املوقع عام 2002.
ويضيـف: ”ال يمكـن الحديـث عـن بدايـة 
دون  مـن  باملغـرب  الرقميـة  الصحافـة 
الحديـث عـن املدونـات التي بـدأت يف البلد 
نهايـة التسـعينيات واسـتمرت بقـوة إىل 
غايـة 2012. كذلك املواقـع الجهوية، بدأت 
بالظهـور منـذ عـام 2005، وهـي السـنة 
التي شـهدت انطالق مواقع رقمية تحاول 
تأسيس ملرحلة الصحافة الرقمية املغربية، 
وهو أمر لم يظهر بجدية إال عام 2011 مع 
حركـة 20 فرباير، عندما لعبـت الصحافة 
الرقميـة أدواًرا كبـرية يف اإلخبـار، وباتـت 

املنصـة األوىل لتتبـع أخبـار الحـراك، ومنذ 
ذلك الحني تسـارع نمـو الصحافة الرقمية 
باملغـرب وباتـت اليـوم متفوقة بسـنوات 
ضوئيـة عـىل الصحافـة املطبوعـة يف عدد 

املتابعني باملغرب“. 
رشارة بدايـة املنصـات اإلعالميـة الرقمية 

باملغرب
بسـبب القفزة النوعية التي حققها املغرب 
يف املجـال الرقمي، وتزايد عدد مسـتخدمي 
االنرتنت عرفـت املنصات اإلعالمية الرقمية 
تكنولوجيـا  أّن  والسـيما  نوعيـة،  طفـرة 
االتصال مع ما حملتـه الثورة الرقمية من 

إمكانات هائلة.
يف  الرقميـة  اإلعالميـة  املنصـات  أخـذت   
السـنوات االخرية أهمية كبرية عىل الصعيد 
االقتصـادي واملجتمعـي وباتـت تؤثر أكثر 
يف املجتمع بشـتى مكوناتـه، حيث تبني يف 
آخر اإلحصـاءات (كانون الثاني 2019) أّن 
22 مليـون مغربـي منخرطون يف الشـبكة 
العنكبوتية وأن % 86 منهم ينشـطون كل 

يوم عىل صفحات اإلنرتنت.

هذا اإلقبال عـىل الشـبكة العنكبوتية فتح 
السـوق اإلعالميـة الرقميـة يف املغرب عىل 
مرصعيه حيث ازداد عدد املواقع االلكرتونية 
مـن 262 موقعـاً سـنة 2015، إىل 892 يف 
وزارة  معطيـات  بحسـب   ،2019 نيسـان 
االتصال املغربية. حيـث تبني للمقاولني أن 
سـوق اإلعالم الرقمي يمثل فرصـًا جديدة 
لالسـتثمار بعيـداً عـن اإلعـالم التقليدي، 
وتبقـى املنصـات الرقميـة املسـتقلة أكثر 
تحرراً من الناحية االقتصادية من نظريتها 

التقليدية.
ويف هـذا السـياق، سـعت الدولـة املغربية 
ملواكبة التطـور التكنولوجي لبناء مشـهد 
إعالمي يتسـم بالتعددية الكمية والنوعية، 
عرب سياسـة التحرير التـي نهجتها الدولة 
مند سـنة 2006. لكن هذه التعددية يمكن 
أن تطـرح عالمات اسـتفهام حـول جودة 

املحتوى املقدم للجمهور املغربي.
عىل رغم التزايد املسـتمر لعدد املؤسسـات 
اإلعالمية الرقمية يف املغـرب، التي تصل اىل 
892 بحسب آخر إحصائيات وزارة االتصال، 

فإن القليل منها من اسـتطاع العمل ضمن 
نظام مؤسسـاتي منظم، باإلضافة لغياب 
مـن  مجموعـة  وتخبـط  الـكايف  التأطـري 
املنصـات الرقمية لخلق نمـوذج اقتصادي 

يكفل ديمومتها.
ورصح اسـماعيل عزام: ”هناك الكثري من 
األمور املفقـودة يف هذه املنصـات، ودعني 
أركز عىل املنصات اإلخبارية. هناك مشكلة 
رئيسية، سببها عدم وجود تقاليد صحفية 
قويـة باملغرب، إذ لم نعـش فرتة الصحافة 
املسـتقلة إّال مـع منتصـف التسـعينيات، 
وهو حيز زمني غـري كايف لتطوير املهنة“. 
وأضاف: ”هناك مشكلة التكوين الصحفي 
ومشـكلة النموذج االقتصادي وغياب كتلة 
قويـة مـن القـراء. أضيفت هذه املشـاكل 
ملشـاكل أخرى خاصة بالصحافة الرقمية، 
أولها غياب شـبه كيل لالبتكار واسـتخدام 
الصحافـة  تجاوزتهـا  تقنيـة  أسـاليب 
الغربية، خاصة مـا يتعلق بالرسد البرصي 
والتفاعليـة وصحافة البيانـات، فضال عن 
غيـاب مشـاريع صحفيـة غـري تقليديـة. 
ويعيـش املغـرب حاليـا كسـادا صحفيـا 
حقيقيـا ليس بسـبب قلـة عـدد املتابعني 
الذين باتوا يشكلون سـوقا ضخمة حاليا، 
لكن بسبب تراجع القيمة الصحفية وغلبة 
املواد السطحية والبحث عن اإلثارة والهوس 
بالكليك واألرقام، مع تطور واضح ملا يعرف 
بـ“صحافة التشـهري“ الذي أسـاءت كثريا 

للموروث القليل للصحافة املغربية“. 
لكن هنالك بعض التجارب اإلعالمية املميزة 

من حيث محتواها وخطها التحريري.
هسربيس

هسـربيس هي جريدة إلكرتونيـة مغربية 
مستقلة تأسست سـنة 2007، وهو موقع 

إخبـاري واسـتقصائي مسـتقل وتفاعـيل 
يضطلـع بتقديـم تجربـة إعالميـة فريدة 
تضع يف صلب اهتمامهـا معالجة القضايا 
التي تهم املواطنني بشكل مستقل ومهني.

ويـرصح ياسـني الـزاوي - منتـج بقنـاة 
الحرة: ”عموما ال توجد الكثري من التجارب 
اإلعالمية الرقميـة التي تقدم محتوى جاًدا 
وله مصداقية، ولكن يبقى موقع هسربيس 
مـن املواقع الرائـدة يف املغرب حيث يتحقق 
املهنية واملصداقية بحكم الكفاءات العاملة 
بـه، وهنالك بعض التجـارب األخرى لكنها 
فرنكوفونية كــ le Desk الذي يعترب منربا 

مهنيا ذا مصداقية ومبتكر“.
جوج ميديا

تعـّد منصـة جـوج ميديـا مـن التجـارب 
املتميزة مـن حيث محتواها املبتكر القريب 
من الشباب املغربي يف قالب جديد بعيداً عن 
اللغة العربية والفرنسية املعهودة يف الويب 
حيث إختار مؤسسـوه إىل إبتـكار محتوى 

باللغة العامية املغربية.
ويعتـرب رس نجـاح املنصة هو االسـتخدام 
الذكـي لوسـائل التواصـل االجتماعي التي 
قد تصـل يف بعـض األحيان لعـدد أكرب من 

املتابعني يف ظرف وجيز للغاية.
Welovebuzz

يف سـنة 2010 أسس شـاب مغربي يف سن 
السابعة عرشة فقط اسمه إدريس السالوي 
منصـة Welovebuzz التـي تعتمد بشـكل 
أسـايس عىل خلق محتـوى مبتكر بعيد كل 
البعـد عما هو متداول يف الصحافة الرقمية 
املغربية املعهودة، فكما يوحي إسم املنصة 
يسعى املوقع لنرش فيديوهات وأخبار تثري 
ضجـة يف أوسـاط العامة والتي تسـمى بـ 

.Content Viral

وبالنظـر لطبيعـة املواضيع التـي يتناولها 
فقـد تمكن من الوصـول اىل رشيحة كربى 
مـن جيل األلفيـة الثالثة، ما بـني 18 و25 
سـنة، وبات يسـتقطب مليوني متابع كل 

شهر.
ويرى حمزة الرتباوي وهو صحفي مغربي 
مهتـم بـصحافـة الحلـول أن هناك بعض 
املبـادرات تسـتحق الذكـر كموقـع كوفيد 
ماروك الذي يقدم بيانـات فورية لكورونا، 
موقـع ميديـا24 يقـدم محتـوى تحليليـا 
عميقا بدل االخبار املترسعة، موقع تحرير 
كان يقـدم تقارير مطولة تهتـم بالحلول، 
موقـع املحـرتف المـني رغيـب تعلمنا منه 
للكثري، وهـو الوحيد يف هـذه القائمة الذي 

يحظى بجماهريية كبرية.
ويضيـف أّن ”املنصـات اإلعالميـة الرقمية 
تتغـري  التجربـة،  مـن  تخـاف  املغربيـة 
خوارزميات اإلنرتنت وأجهزة التكنولوجيا، 
وتظهر معها وتختفي اشـكال من طريقة 
املغـرب نحـن  يف  لكـن  املحتـوى.  عـرض 
جامـدون نتطـور ببـطء شـديد، حارمني 
انفسنا من املزيد من املشاهدات والقراءات 

واملال والتأثري“.
خالصة

عـىل رغم تنـوع عدد املؤسسـات اإلعالمية 
الرقمية إال أن قلة قليلة منها استطاعت أن 
تجد لها مكانا يف املشـهد اإلعالمي الوطني، 
بحيـث تحتـاج أغلبيـة املؤسسـات قطـع 
أشواط طويلة لتجاوز معضلة تدني جودة 
املحتـوى اإلعالمي والذي يرتبط باألسـاس 
يف التكويـن وقدرات الصحفيـني الرقميني، 
وعـدم وجـود معايـري واضحـة للمهنة يف 
الصحفيـني  الحقل.(املصدر/شـبكة  هـذا 

الدوليني).
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 تونس/ متابعة الزوراء:
أصدرْت نقابة الصحفيني التونسيني بيانا تدين 
فيـه العنف ضـد الصحفيني يف مسـرية حركة 
النهضة اإلخوانية كما قررت اللجوء إىل القضاء 
بعـد تعـرض العديـد مـن الزمـالء الصحفيني 
واملصوريـن الصحفيـني إىل االعتـداء بالعنـف 
املادي واللفظي وغريهـا من املضايقات واملنع 
من العمل خالل أدائهم ملهامهم من قبل ”لجنة 
تنظيم“ مسرية حزب حركة النهضة وعدد من 

أنصار هذا الحزب.
عـىل  االعتـداءات  أن  البيـان  نـص  يف  وجـاء 
الصحفيني تتالت من املحسـوبني عىل الحركة 
سـواء من قبل بعض نوابهـا يف الربملان أو من 
قبل أنصارها خالل املسـرية، معربة عن إدانتها 

لهذه االعتداءات املمنهجة عىل الصحفيني.
واعتـربت النقابـة أيضـا يف بيانهـا أن صمـت 
قيادات حركة النهضة عىل هذه االعتداءات هو 
موافقة ضمنية وسـعيا منهـا ملحاولة تركيع 
اإلعالم مـن خـالل الرتهيب والعنـف والتدخل 

يف عمـل الصحفيني ومحاولة مصـادرة حرية 
العمل الصحفي.

وقررت النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني 
القيـام بالتتبـع القضائي لـكل املعتدين وعىل 
رأسـهم لجنـة التنظيـم التـي مارسـت مهام 
امليليشـيات وخالفـت القوانـني التـي تضمن 

حرية العمل الصحفي.
كمـا كلفت النقابة طاقمهـا القانوني بالقيام 
باإلجـراءات القانونية الالزمـة لتتبع املعتدين 
رغـم تواصل حالـة اإلفالت مـن العقاب وعدم 
التعاطـي الجـدي مـع قضايـا االعتـداء عـىل 
الصحفيني.وقـررت النقابـة ايضـا الرشوع يف 
إعداد قائمة أعداء حرية الصحافة سيتم االعالن 
عنها خـالل اليـوم العاملـي لحريـة الصحافة 
وإرسـالها إىل كل الهيئات واملنظمات الوطنية 
والدوليـة التـي تعنـى بالحقـوق والحريـات 
إلعالمهـا بالخطـر الـذي يتهدد حريـة اإلعالم 
وسالمة الصحفيني، باإلضافة إىل التشهري بكل 

املعتدين عىل منظوريها وطنيا ودوليا.

 كابول/د ب أ:
 ذكـرت هيئـة حقوقية يف أفغانسـتان امس 
األحـد أن قائـدا بحركـة طالبان قتـل ثالثة 
أفـراد من أرسة صحفـي يف إقليم جور غرب 

أفغانستان.
وكان الصحفي بسم الله عادل أيماق، رئيس 
تحرير محطة إذاعة خاصة يف اإلقليم قد قتل 
برصـاص مسـلحني مجهولـني يف األول من 

كانون الثاني/يناير هذا العام.

وهاجـم رجـال مسـلحون يـوم الخميـس 
املـايض منـزل والـده الكائن عـىل ضواحي 
مدينـة ”فريوز كوه“ ولـم يتضح بعد الدافع 
وراء الهجوم.وقالـت لجنة حقوق اإلنسـان 
املسـتقلة يف أفغانسـتان إنه إىل جانب مقتل 
ثالثة أشـخاص، أصاب قائد طالبـان أربعة 
وخطـف ثالثـة أفـراد آخرين مـن األرسة يف 
الهجوم. ودعت اللجنة السـلطات املعنية إىل 

التحقيق يف الحادث.

الجزائر/متابعة الزوراء:
تتجنب غالبية القنـوات والصحف واملواقع 
اإلخباريـة يف الجزائـر تغطيـة تظاهـرات 
الحراك الشعبي، بسبب ضغوط وإكراهات 
وخـوف من قطـع السـلطات ملخصصاتها 
املالية أو تعطيل بثها، علماً أنها ال تزال قيد 

حالة غري قانونية مؤقتة.      
وبثت القناة الرسـمية يف نرشتها الرئيسـة 
خـرباً مقتضباً عن املسـريات مـع لقطات 
صامتة، وضمنته انتقاداً لبعض الشعارات 
السياسـية التي تعود إىل فرتة التسعينيات، 
يف إشـارة إىل هتافـات بعـض املشـاركني 
اإلسـالميني يف املسـريات بـ“دولة اسالمية 
جزائرية“، وهي املرة الثانية التي تتبع فيها 
القنـاة هذا املنحـى، بعد تغطية مسـريات 
االثنني املايض يف ذكرى الحراك، حني زعمت 

توقيف مسلحني.
املسـتقلة  القنـوات  يف  األمـر  يختلـف  ال 
التـي لم تخـرج عن الخـط التحريري الذي 

رسـمته السـلطة، فتجاهل عدد كبري منها 
التظاهـرات كأنهـا لـم تكـن، أو فضلـت 
تمريـر خـرب مقتضب مع لقطـات صامتة 
مثل ”الرشق نيوز“، تفاديـًا لبث الهتافات 
املناوئـة للرئيس عبد املجيد تبون والجيش، 

عـىل الرغم مـن تهافتهـا عـىل متابعة أي 
حركة احتجاجية يف املغـرب وتونس ودول 
أخرى. وكما القنـوات التلفزيونية، تجنبت 
غالبية الصحف الصادرة السبت يف الجزائر 
تغطيـة التظاهـرات، تخوفـاً مـن ضغوط 

السلطة التي تمّولها عرب اإلشهار العمومي 
(اإلعالنات الرسـمية)، غري أن ثالث صحف 
معارضـة فقط خصصـت صفحاتها األوىل 
الحاشـدة، فنـرشت ”الوطن“  للمسـريات 
الفرنسـية،  باللغة  الصادرتان  و“ليربتي“، 
عنوانـني بارزين يف الصفحـة األوىل ”عودة 

الحراك ” و“الحراك، بصحة وبقوة“.
كذلـك أفـردت ”الخـرب“، كـربى الصحـف 
املسـتقلة الصادرة باللغة العربية، املساحة 
األكـرب يف الصفحـة األوىل لــ“اآلالف مـن 
الشـارع لتجديـد مطالـب  الجزائريـني يف 
”البـالد“ خـرباً  نـرشت  بينمـا  التغيـري“، 

مقتضباً من خمسة أسطر.
ويف السياق نفسه، همشت املواقع اإلخبارية 
الحـراك الشـعبي، ما عدا تلـك التي يديرها 
صحفيون لديهـم نوازع نضاليـة وانحياز 
للمطلـب الديمقراطـي، عىل غـرار ”موقع 
كل يش عـن الجزائر“ و“ما بني السـطور“ 

و“راديو أم“ و“أوراس“.

 طرابلس/ أسوشييتد برس:
كشفت سلطات غرب ليبيا، السبت، عن احتجاز الصحفي 
زياد الورفيل، بعد يومني من اختفائه يف العاصمة طرابلس، 

عقب مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء.
وذكـرت الهيئة العامة لإلعالم والثقافة يف ليبيا يف بيانها أن 
الورفيل، املراسـل التلفزيوني الليبـي، اختفى بعد حضوره 
مؤتمـراً صحفياً عقـده رئيس الـوزراء املعـني حديثاً عبد 
الحميد محمد الدبيبة، يف وقت متأخر من مساء الخميس.

وقـال البيان إن الورفيل، الـذي يعمل يف قناة ”الغد“، اعتقل 
لكنه لـم يوجه االتهـام ألي مـن األجهزة األمنيـة الليبية، 
العديدة واملتنافسـة يف كثـري من األحيان، بشـأن اعتقاله. 
كذلك لم تكشـف الهيئة عن مكان وجوده، واكتفت بالقول 
إنه سـيتم اإلفراج عنـه ”قريباً“. وصدر البيـان بعد إعالن 
أرسة الورفيل والقناة عن اختفائه.وسأل الورفيل يف املؤتمر 
الصحفـي عن مصـري هانيبعل القذايف نجـل الزعيم الليبي 
الراحل معمر القذايف املعتقل يف لبنان، وفقاً للمنظمة الليبية 

لإلعالم املستقل. كذلك سأل عن توحيد الجيش الليبي الذي 
يتطلب تفكيك عدة مليشـيات اسـتفادت من سـنوات من 

الفوىض يف الدولة الغنية بالنفط يف شمال أفريقيا.
وقالـت هيئة اإلعـالم إن الورفـيل لم يحصـل عىل ترصيح 

العمل املناسب املطلوب للصحفيني يف ليبيا.
ومنـذ عـام 2011، ُقتل خمسـة صحفيني عـىل األقل عىل 
أيدي املليشـيات والجماعات املسـلحة، وفقاً للجنة حماية 

الصحفيني.

القاهرة/متابعة الزوراء:
عرض الكاتـب الصحفي املرصي 
جمال الجمل عىل النيابة يف مرص، 
مسـاء  مـن  متأخـرة  سـاعة  يف 
السـبت، بعد 5 أيام مـن اختفائه 
لـدى وصولـه إىل مطـار القاهرة 

قادماً من إسطنبول.
وقبل سـاعات من عـرض الجمل 
عىل النيابة أن السـلطات املرصية 
ألقت القبض عليه فور عودته من 

إسطنبول قبل أيام.
وقال مصدر مقرّب من الجمل إنه 
فور وصول الكاتب الصحفي من 
إسـطنبول التي قىض بها سنوات 
يف منفـى ”اختيـاري“ تم القبض 
مسـألة  بأنهـا  وإبالغـه  عليـه 
روتينيـة وأنه سـيتم اإلفراج عنه 
يف أقرب وقـت، ولكن برشط عدم 

اإلعالن عن القبض عليه.
منـذ  الجمـل  أخبـار  وانقطعـت 
وصوله إىل مطـار القاهرة، بينما 
اّدعـى مصدر يف نقابة الصحفيني 
أن الجمل محكوم عليه ”غيابياً“، 
بالسـجن عامـني بتهمـة ”إهانة 

القضاء“.
وقال املصـدر إنه مـن املتوقع أن 
يتم ترحيل الجمل ، إىل سجن طرة 
بعد اسـتجوابه بحضور املحامي 

محمد نجيب.

وأعـرب ”املرصـد العربـي لحرية 
اإلعالم“ عن صدمتـه البالغة لنبأ 
اعتقـال الجمل، وأكـد يف بيان له، 
أن ”الصحفـي جمـال الجمـل لم 
يكن متهماً عىل ذمة أي قضايا أو 
متهمـاً بأي اتهامات، وهو يتمتع 
بحـق التنقل مـن وإىل مرص كما 
يشـاء، وفقاً لنصوص الدسـتور 
املرصي، والقبض عليه وإخفاؤه 
هو مخالفـة رصيحـة لنصوص 
هذا الدستور، وهي مخالفة تأتي 
يف سياق حملة قمع واسعة لحرية 
الصحافة والصحفيني املسـتقلني 

واملعارضني“.
وطالب السلطات املرصية برسعة 
وحّملهـا  الجمـل،  عـن  اإلفـراج 
املسـؤولية الكاملـة عن أي رضر 
يتعرض لـه، ”خاصة أنـه يعاني 
العديد من األمـراض، ويحتاج إىل 

رعاية طبية خاصة“.
وغـادر جمال الجمل القاهرة قبل 
سـنوات، بعد تـوّيل الرئيـس عبد 

الفتاح السييس حكم البالد.
وكان الجمـل مـن أشـّد املدافعني 
يونيـو/   30 يف  التغيـري  عـن 
بالثورة  حزيران، ولطاملـا وصفه 
”الشـعبية“، كمـا كانـت عالقته 
بالسـييس، بعدهـا، حتى  جيـدة 
إن الرئيـس اتصل بـه هاتفياً بعد 

إحدى مقاالته الالحقة التي انتقد 
فيها بعض اإلجراءات السياسـية 
للسـييس، وبعدها توالت املقاالت 
النقديـة للجمـل، حتى تـم منعه 
من الكتابـة يف املواقع والصحف، 
ثـم تابـع كتاباتـه عـىل صفحته 
التواصـل  موقـع  يف  الشـخصية 
االجتماعي ”فيسبوك“، حتى غادر 

مرص إىل إسطنبول يف تركيا.
ويف 9 سـبتمرب/ أيلـول مـن عام 
مكاملـة  الجمـل  تلّقـى   ،2014
مـن  متوقعـة  وغـري  طويلـة 
السـييس؛ ملناقشـة القضايا التي 
طرحها الجمل يف مقاالته بجريدة 
التحرير قبل إيقافها عن الصدور. 
وأعلـن الجمل تفاصيـل ”املكاملة 
الرئاسـية“ لجريـدة التحريـر، إذ 
قـال إن ”الرئيس السـييس عاتبه 
بسبب مقاالته عن أن البلد ال توفر 

الخدمات األساسية للمواطنني“.
وأضاف أن الرئيس السـييس ذكر 
”حجم األعبـاء يف إدارة الدولة، يف 
ظل محدودية املوارد واإلمكانيات، 
وكان منطـق الرئيـس يف املكاملـة 
(نشـيل البلد كلنا مع بعض) ألن 

مرص يف مرحلة صعبة“.
وأكـد الرئيس يف مكاملتـه للجمل، 
حسـبما نرشت صحيفة التحرير 
يف صـدر صفحتهـا األوىل، أنه ”ال 

يضيـق من النقد مـا دام يف حدود 
املصلحـة العامـة ودون اإلرضار 

بالبلد“.
واسـتمّر الكاتـب عـىل نهجـه يف 
انتقاد سلبيات الحكومة، حتى تم 
إبالغه بقرار رئيس تحرير جريدة 
”املـرصي اليـوم“ بإيقافـه عـن 

كتابة عموده.
وقـال الجمـل يف رسـالة لـه عرب 
صفحتـه يف ”فيسـبوك“ وقتهـا: 
”حـورصت تمامـاً، وفقـدت آخر 
منرب أؤذن منه للحرية واملستقبل. 
كنت أتمنـى أن أدفع بنفيس ثمن 
العباسـيني)،  (حواديت  مقـاالت 
دون إرضار بأحـد أو بالصحيفـة 
التـي اعتـز بهـا، لذلك توجسـت 
من طريقة القبض عىل مؤسـس 

(املـرصي اليـوم) املهندس صالح 
ديـاب، وتمنيـت أال يكـون لألمر 
عالقة بمحتوى الصحيفة وحرية 

كتابها“.
وجاءت تلك الخطوات من الجريدة 
وقت إلقاء األجهزة األمنية القبض 
عىل مؤسس الجريدة رجل األعمال 
صـالح ديـاب واتهامـه بحيـازة 
سـالح آيل، وإصدار النيابة العامة 
قـراراً بحبسـه 4 أيـام عـىل ذمة 
التحقيق.وأضـاف الجمل: ”أكتب 
بال حسابات لألسقف املنخفضة، 
يف بلد صار كل يشء فيه منخفضاً، 
بلد نغرس يف أوحاله الورد فريمينا 
بالشوك، نغني فيه لألمل وباألمل 
فيغرقنا يف اليأس والبؤس، ننرصه 

فيخذلنا“.
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لكـي نطلع عىل مهمات هـذه املديرية 
ومـا قدمتـه للدرامـا العراقيـة قامت 
جريـدة الـزوراء بزيارة هـذه املديرية 
والتقـت مديرهـا املخـرج التلفزيوني 

وديع نادر فكان معه الحوار اآلتي :-
-اهـال سـهال بك اسـتاذ وديـع ونحن 

ضيوفك االن يف مديرية انتاج الدراما .
-اهال ومرحبـا بكم وبجريدتكم الغراء 

.
-قدم نفسك لقرائنا الكرام لطفا ؟

فنـون  دبلـوم  نـادر  وديـع  -اسـمي 
جميلـة وبكالوريوس من كلية الفنون 

الجميلة, مخرج تلفزيون 
-حدثنـا عن بدايات نشـأتك وهل كان 
للعائلـة دور يف رسـم خطـك الفني يف 

الحياة ؟
-نشـأت يف عائلة متوسـطة الحال ويف 
منطقـة الكـرخ املنطقة التي تسـمى 
الفحامـة سـابقا لم يكـن لعائلتي أي 
اهتمام يف جوانب الفن واالخراج وانما 
كان والـدي يعمـل يف مجال الهندسـة 
املعماريـة وكان يل عـدد مـن االخـوة 
انـا اكرب منهم سـنا وكلهـم تاثروا بي 
وبتجربتـي فمنهم من درس الصحافة 
واإلعـالم وتخصـص بهـا ومنهـم من 
عمل يف اإلخراج املرسحي وصارت لهم 
االن بصمـة كبرية وواضحـة يف مجال 
االذاعـة والتلفزيـون اما انـا فقد كان 
شغفي يف بدايات صباي بمتابعة افالم 
السـينما يف بغداد ومنها سـينما بغداد 
وزبيدة والحمـراء وغريها وكنت اتابع 
االفـالم والعمـل الفني وكيـف يتحرك 
املمثل وكيف يتم التقـاط الصورة وما 
هـو دور املخـرج يف ادارة الفيلم وكنت 
اتسـال مـع نفـيس كيف تتـم صناعة 
املمثلـني وتصويـر  الفيلـم وحـركات 
الحـركات واللقطات و اتمنى ان اكون 
يوما واحدا منهم وقد عشقت الكامريا 
التلفزيونيـة اضافة اىل هذا  كان والدي 
يتواصـل مع الفنانني ولـه معرفة مع 
املمثـل الراحـل خليـل الرفاعـي ومن 
االحداث التي اتذكرها يف يوم من االيام 
تحـدث معـي الفنـان خليـل الرفاعي 
واعجب باسـمي وتنبأ يل اني سـاكون 
يومـا ضمـن الـكادر التلفزيـون وان 
اسمي يحمل الكثري من املعاني الفنية 
وبقيـت هـذه املالحظة تـرد يف ذهني 
فبـدأت اقـرأ املجـالت الفنيـة والكتب 
املعنية بالفن التلفزيوني فصارت لدي 
ملكة معينـة وثقافة معينـة يف مجال 
وكأول  واإلذاعـي  التلفزيونـي  الفـن 
مبـادرة يف مجـال االذاعـة والتلفزيون 
والتمثيـل وقعت بيدنا قصة منشـورة 
يف مجلتـي فحاولنـا انـا وصديق يل ان 
نمثلها وان نجسـدها بطريقة تمثيلية 
فوزعنا االدوار بـني عدد من اصدقائي 
واخوتي وكانـت مثار إعجـاب جميع 
الذين شـاهدونا ونحن نمثل فشـعرنا 
بالتشـجيع الكبري وهكذا بدأت رحلتنا 
اوال مـع التمثيل فقـررت عند تخرجي 
من املتوسطة ان اقدم اىل معهد الفنون 
الجميلة وتم قبويل يف قسم املرسح بعد 

اختبار صعـب من قبل اسـاتذة منهم 
عمـاد الصايف ورعـد النـايشء وهاني 

هاني واخرون .
-طيب وعند دخول معهد الفنون وقسم 
الرسح حدثنا عن اهم مشاركاتك خالل 

دراستك يف العهد ؟
-الحقيقة ان مرحلة دراستي يف املعهد 
اسـتطيع ان اقـول عنها انهـا املرحلة 
التي صقلت مواهبي وادراكي ووسعت 
مفاتيـح رؤتي نحو افاق فنية اوسـع 
ولهذا كنت سـباقا للمشاركة يف العديد 
من االعمال الفنية فمثال كانت مشاركة 
اوىل هـو مرسحيـة طالبيـة عنوانها ( 
مدينـة مدججـة بالسـكاكني ) كانت 
يل مشـاركة فيهـا من خـالل االضاءة 
منتظـر  الطالـب  هـو  املخـرج  وكان 
السـاري وشـارك فيها عدد من الطلبة 
عرضت يف قاعات املعهد ولقيت اعجاب 
االسـاتذة والطلبة املشـاهدين وتوالت 
االعمال التي من خاللها اسـتطعت ان 
اضـع سلمسـاتي الواضحـة يف العمل 
وصـوال اىل مرحلة التخـرج التي كانت 
يل فيها اطروحتـي التي هي عبارة عن 
مرسحيـة عنوانـه ( ذاكـرة منخورة ) 
جمعـت فيها مجموعة مـن قصائد يف 
الشـعر الحر لعدد من الشعراء وكانت 
من اعـدادي واخراجي اسـتطعت من 
خاللها ان احصل عىل شـهادة التخرج 

بدرجة جيد جدا وكانت عام ١٩٩٢ .
بعـد  مـا  مرحلـة  عـن  حدثنـا  -اذن 

التخرج؟
-مرحلتـي بـدأت مـع التلفزيـون وانا 
مـا ازال طالبـا يف املعهـد اذ عملـت يف 
التلفزيـون اذا كنـت اعمل عـىل نظام 
القطعة الـذي كان التلفزيون يعمل به 
وبما انني امتلـك يف حينها قدرة جيدة 
يف االخـراج لهـذا عملت كمسـاعد ثاٍن 
للمخرج بسـام الوردي الراحل وتوالت 

اعمـايل يف التلفزيون كمسـاعد مخرج 
ولفرتات طويلة ولكن طيلة تلك الفرتة 
كنت ابحث عن الفرصة التي اضع فيها 
قدامي يف املوضع الحقيقي لطموحاتي 
وهـي ان اكـون مخرجـا فكانـت اول 
فرصـة يل عنـد دخـويل قسـم الربامج 
الثقافية اذ عملت مسـاعد مخرج مع 
املخرج حمـودي عيده وبتواصل االيام 
والعمل فوقـع اختيار املخرج الراحل د  
فارس مهـدي عيل فحـاول ان يزجني 
يف مهمة االخـراج وفعال كان اول عمل 
يل كمخرج تلفزيونـي هو يف برنامج ( 
دفاتر ) للكاتب الناقد حسب الله يحيى 
وتقديـم الدكتور عبد القـادر الدليمي 
وكانت تلـك املرحلة مهمة يف توسـيع 
افاقـي الثقافيـة فقـد كان الربنامـج 
يمثل نافذة عىل املشهد الثقايف حاولت 
ان اسـتفيد منـه يف توسـيع عالقاتي 
فاصبحـت  واملثقفـني  الفنانـني  مـع 
اسـما واردا لديهـم ثم توالـت االعمال 
االخراجية يف القسـم نفسه فأخرجت 
العديد مـن الربامـج الثقافيـة ومنها 
وبرنامـج  الثقـايف  التقريـر  برنامـج 
الربامـج  واخـراج  للجميـع  املـرسح 
املوسـمية وبرامـج املناسـبات ومنها 
الربامج التي تغطي بعض املهرجانات 
الشـعرية والثقافيـة ومنهـا مهرجان 
منتـدى  ومهرجـان  الشـعري  املربـد 
املرسح وغريها وال انس اعمايل يف وحدة 
انتـاج التمثيليـات التـي كان يراسـها 
الراحـل ضياء البياتي فقـد عملت مع 
طارق الجبوري كمخرج منفذ وجاسم 
شعن وصباح رحيمة وفردوس مدحت 
وكانـت يل مشـاركات مهمـة يف وحدة 

انتاج التمثيليات 
برنامـج  اول  عـن  تحدثنـا  ان  -بعـد 
تلفزيوني يف الثقافية هل اخرجت عمل 

درامي اسمه وفرتته ؟

دراميـة هـي  اول تجربـة  -كانـت يل 
مسلسـل لالطفال عنوانـه قوس قزح 
خزعـل  جليـل  للكاتـب   ١٩٩٤ عـام 
وكانت انتاجه من قبـل املنتج االردني 
عبد الحميد الصفـدي ومن املالحظات 
املهمـة يف هـذا العمـل هـي مراهنـة 
املخرج عىل اسـمي الذي يحمل طابعا 
عربيا واالسـتفادة من اسمي لتسويق 
املسلسـل عربيا بعد ان كانت برامجنا 
محارصة يف فرتة الحصار الثقايف وفعال 
اسـتطاع ان يبيعـه اىل املغـرب العربي 

وبهذا اشتهر اسمي كمخرج عربي 
-طيـب وكيف تـم تكليفـك بالعمل يف 

الفضائية العراقية انذاك ؟
-حصـل هـذا عنـد تكليفـي مـن قبل 

االستاذ فيصل اليارسي 
-حدثنـا عـن بداياتك يف فرتة الدراسـة 

االوىل ؟
-البدايـة كانـت لهـا عالقـة بالشـعر 
الشـعر  كتابـة  يف  محـاوالت  فكانـت 
وبعدهـا محـاوالت يف كتابـة القصـة 
وبعدهـا جربـت ان اكتـب سـيناريو 
فلـم لم يـر النور ويف منتصـف ونهاية 
الثمانينيات شـكلنا مـع مجموعة من 
االصدقـاء ملتقـى ادبي ومع الشـاعر 
عاصف العبودي والشـاعر سعد عودة 
والشـاعر عماد الوردي ومـع الدكتور 
اسـعد اسـكندر وكنـا نلتقـي كل يوم 
جمعـة يف بيـت مـن بيـوت االصدقاء 
نقرأ الشعر بيننا ونقرأ نتاجاتنا وننقد 
انفسـنا . وبعـد فرتة سـمعنا بملتقى 
االدباء يف الصليخ وذهبنا وانتمينا لهذا 
امللتقـى وكان هناك الصديـق الدكتور 
حسـن قاسـم واملرحوم قاسم عباس 
وفرج الحطـاب وعبد الهـادي الزيدي 
وجليـل وادي وعبـد الخالـق كيطـان 
ومثال غازي وكثري من املبدعني تعرفنا 
حينها عـىل املنتج الثقـايف لكل صديق 
والخطـوات االوىل االبداعيـة ومـن هنا 
زادت عندي الرغبة بان اجد يل مكانا يف 
الساحة االدبية او الفنية وكنت احاول 
بكل طريقـة ان اتشـبث بحلم املخرج 

التلفزيوني 
-اذن حدثنا عن بداياتك مع التلفزيون 

وكيف دخلت العمل التلفزيوني ؟
وكانـت  التلفزيـون  يف  تعيينـي  -تـم 
بداياتـي كمـا اسـلفت ان عملـت مع 
املخرج بسـام الوردي بصفة مسـاعد 

مخـرج ثـاٍن وبعدهـا عملـت مخرج 
مسـاعد مع املخـرج طـارق الجبوري 
ومخرج مساعد ومخرج منفذ وعملت 
مخرج منفذ ومدير انتاج يف رشكة بابل 
وعملت مخرج لربنامج دفاتر يف القسم 
الثقايف اعداد حسب الله يحيى وتقديم 
دكتور عبد القادرالدليمي ١٩٩٢وكنت 
حينها اصغـر مخرج وعملـت تقارير 
ثقافية وعملـت جريدة مهرجان املربد  
١٩٩٤وعملت مخرج ملسلسل لالطفال 
قوس قـزح انتاج االردن وشـاركت يف 
مهرجان القاهرة التلفزيوني وحصدت 
جائـزة افضـل مخرج عملـت برنامج 
املرسح لجميع مخرجـا عملت مخرج 
منفـذ ومسـاعد مخرج مـع مخرجني 
كارلـو هارتيون  جاسـم شـعن رجاء 
كاظم صباح رحيمـة  فيصل اليارسي 

فردوس مدحت حمودي الحارثي 
-وماذا عن العمل يف االذاعة ؟

-يف وحدة انتاج التمثيليات عملت اذاعة 
بغداد مـع املخرج سـامي عبد الحميد 
بصفة مسـاعد مخـرج ومـع املخرج 

محمد زهري حسـام مع املخرج حافظ 
مهـدي عملت يف تلفزيون بغداد الثقايف 

مع االستاذ فيصل اليارسي
-وهل عملت يف برامج ثقافية مثال ؟ 

-اخرجـت  الكثري من الربامج الثقافية 
منها حقيبـة العـراق الثقافية مرسح 
بال حـدود وحـوار بال اسـوار ومخرج 
ملهرجان املربد جميع جلساته ومخرج 

ملهرجان بابل املرسح الصغري.
-وماذا عملت بعد ٢٠٠٣

-عملـت مثـل الكثـري مـن امثـايل من 
االعـالم  انفتـح  ان  بعـد  مخرجـني 
وتأسست الكثري من القنوات الفضائية 
ومنهـا  مدير مكتب قناة كرد سـاد يف 
بغداد وعملت مخرج ومراسل ومصور 
وعملت مخرج لقناة الرشقية يف عمان 
وعملـت مديـر برامج يف قناة الرشـيد 

وعملـت مخـرج لربنامج عراق سـتار 
يف السـومرية كمـا عملـت يف قنـوات 
فضائية يف بغـداد ومنهـا عملت مدير 
برامج يف قناة الحرية كما عملت افالما 
للوثائقيـة يف املغـرب بعنوان السـحر 
يف املغـرب ومراكش القديمة وسـاحل 

الفراق وعازف الكمان .
-وماذا عن عملك يف القناة العراقية ؟

-عملـت مخرج ومدير برامـج يف قناة 
العراقيـة وعملـت الكثري مـن الربامج 
واملسلسـالت منهـا برنامـج اهازيـج 
القضبـان  خلـف  مـدان  وبرنامـج 
ومجموعـة اوبرتـات عراقيـة وطنية 
رايض  ويوميـات  ملسلسـل  ومخـرج 

وحبايبنا واوالدنا اكبادنا .
-هل شغلت مناصب معينة ؟

-نعم شـغلت عدة مناصب منها رئيس 
نادي السينما الطالبي 

للفـرتة ١٩٩٢ اىل ١٩٩٩ومديـر مكتب 
كرد سـاد ومدير برامج  قناة الرشـيد 
ومديـر برامـج قنـاة الحريـة ومديـر 

برامج قناة العراقية 
القنـاة  يف  االن  عملـك  عـن  -حدثنـا 
اسـتعداداتكم  هـي  ومـا  العراقيـة 

لرمضان القادم؟
-االن انا مدير االنتـاج الدرامي وخالل 
فرتة وجودي كمدير للدراما عملت عىل 
تنظيم عمل هذه املديرية بحيث اعطيت 
للدرامـا االذاعيـة ترتيبـا اخـر بحيث 

اعطيتهـا اهمية اكـرب فحاولنـا ابراز 
املهنية يف الدرامـا االذاعية فمثال كانت 
فقرة قراءة الطاولة للمخرج واملمثلني 
محذوفـة سـابقا فقـد اعدناهـا امـا 
بالنسـبة للمخرج االذاعي فقد اعطينا 
اهمية لهـذا املوضوع فقمنـا بتكليف 
مخرجني من خارج الدائرة واالستفادة 
من خرباتهم يف العمل الدرامي االذاعي 
اما عن العمل الدرامي يف التلفزيون فقد 
اكدنا عـىل اهمية صناعـة جيل جديد 
مـن العاملـني يف الدرامـا التلفزيونية 
مـن مخرجني وفنيني ولهذا اسـتطعنا 
ان ننتج العديد من السبوتات الدرامية 
العامـة وترشـيد  الخاصـة بالصحـة 
النـاس  اليوميـة وتثقيـف  الحاجـات 
اجتماعيا واستحدثنا ما يسمى الدراما 
الربامجية اما عن استعداداتنا لرمضان 

القـادم فقـد كلفنـا عددا مـن الكتاب 
التلفزيونيـة لكتابة  املعنيـني بالدراما 
مسلسـالت اجتماعية ومنهـم الكاتب 
عـيل صربي الـذي كتـب لنا مسلسـل 
( سـلطان وامـرية ) وانيـط اخراجها 
للمخرج عـيل حنون وهناك مسلسـل 
اخر لرمضان عنوانـه امرأة يف الثالثني 
وهناك اثنتا عـرشة تمثيلية للتلفزيون 
ويف االذاعـة لدينـا ثمانـي مسلسـالت 
تاريخية واجتماعية وكوميدية نسعى 

النتاجه باذن الله .
-الفرصـة تلعـب دورهـا فهـل تتذكر 
من اعطـاك الفرصة لتكون مخرجا  - 
هـذا الـرشف الكبري والحلـم الحقيقي 
يل اعطـاه يل املرحـوم الدكتـور فارس 
مهـدي كان حينهـا مديـر لتلفزيـون 
وطلب مني ان اكـون مخرجا لربنامج 
ثقـايف تحـت عنـوان دفاتـر للكاتـب 
والناقـد االسـتاذ حسـب اللـه يحيـى 
وتقديم الدكتور عبد القادر الدليمي يف 
سنك ١٩٩٢ وكنت حينها اصغر مخرج 
بالتلفزيـون وكانـت تجربة كبرية يل يف 
حينها اذ اكـد يل املرحوم فارس مهدي 
اني سـاكون باملسـتوى وكان يحثني 
ان اتقـن الجوانـب الفنيـة الحقيقية , 
فارس مهدي ميزني عن اقراني يف تلك 

الفرتة وجعل من الحلم حقيقة .
-مـا الـذي حـدا بـك ان تعمـل ضمن 
كادر قنـاة الفضائيـة العراقية يف فرتة 

تأسيسها ؟
-عندما كنت موظفا يف تلفزيون بغداد 
وكان مديره االسـتاذ فيصل اليارسي  
اختارنـي املخرج املعلـم الكبري فيصل 
اكـون ضمـن كادره يف  ان  اليـارسي 
تلفزيون بغداد الـدويل وكان حينها قد 
تم تكليفـه كمديـر للقنـاة الفضائية 
وتاسيسـها واصبحنـا مـع مجموعة 
واملونترييـة  املخرجـني  الشـباب  مـن 
عملنـا  وفعـال  ومعديـن  ومصوريـن 
يف الفضائيـة  واسـتمرت بـي العجلة 
وعملـت الكثري مـن الربامـج الثقافية 
التـي ميـزت مسـريتي منهـا برنامج 
حقيبة العراق الثقافية وبرنامج حوار 
بـال اسـوار مـن تقديـم الدكتورمجيد 
السـامرائي وبعدهـا عملـت برنامجا 
يعنى باملرسح الجاد عنوانه مرسح بال 
حدود مع الصديق رشيك االبداع املحرج 
الدكتوراحمد حسن موىس واستمررت 
اعمـل بالفضائيـة وعندمـا انطلقـت 
ومهرجـان  املربـد  مهرجـان  اعمـال 
بابـل تم تكليفي كمخـرج لنقل وقائع 
املهرجان التي كانت تبث من تلفزيون 

العراق والفضائية العراقية.
-كيـف كنتـم تقومـون بنقـل وقائع 

املهرجانات؟
-كنت انـا وفريق عمل ننقـل االحداث 
من معبد ننماخ ونرسلها اىل الفضائية 
العراقية ويف الوقت نفسـه يقوم فريق 
اخر يراسـه املخرج عدنان هادي بنقل 
احـداث املهرجـان من املـرسح البابيل 
وكان عمل الفريقني مشرتكا ومتواصال 
طيلة البـث املبارش وكان عملنا ناجحا 

وعىل مستوى دويل ناجح. 
-واخريا ال اخرا مـا هي رؤيتك بعد كل 

هذا الرحلة الطويلة ؟
-اشـعر بالسـعادة اني قدمت شيئا ال 
انـدم عليه وقـد وظفـت كل امكاناتي 
لخدمة عمـيل ومهنيتي متمنيا لجميع 
من معي ومن سـياتون ان يسـتفيدوا 
من كل فرصة تجعلهم اكثر تطورا مع 
شكري لجريدتكم ولكم مع التحيات .
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كثريا ما نسـمع ونقرأ عن الدراما وربما ال نعرف املفهوم 
الحقيقـي لهذا النوع من الفن الواسـع الذي يأخذ أنماطا 
عديـدة وليس يف مجالنا اليـوم ان ندخل وان نعـرف تلك املضامني 

واالنماط املختلفة كالدراما الجادة والدراما الحزينة . 
فنقـول ان مفهوم الدراما ليس جديدا عىل السـاحة الفنية وال عىل 
التلفزيون وكلمة دراما مشتقة من الفعل اليوناني دراؤ اي بمعنى 
أعمل فهي تعني إذن أي عمل أو حدث سواء يف الحياة أو عىل خشبة 
املرسح , ويعرف املتخصصـون ان ألدراما  يف حقيقتها هي التعبري 
الفني عن ِفْعل  أو موقف إنساني، وبدون هذا الفعل ال تكون هناك 
درامـا, فالدراما هي التعبري املرسحي للسـلوك البرشي الناتج عن 
الفكر ، وجوهر املرسحية هو الفعل الذي يشـكل موقفا فنيا، وهذا 

هو املعنى الحقيقي لكلمة دراما , واستنادا الهمية الدراما يف حياة 
الناس فقد تم تشكليلها يف تلفزيون العراق كقسم من اقسام دائرة 
االذاعة والتلفزيون ثم تطور القسـم ليصبـح مديرية تحت عنوان 
مديرية الدراما وبمرور الوقت انظم اليها قسم التمثيليات اإلذاعية 
فاصبحـت  هذه املديرية هي املسـؤولة عـن الدرامـا التلفزيونية 
واإلذاعيـة وكان آخـر مديـر لها هـو املخـرج التلفزيونـي الراحل 
حسني التكريتي ثم توىل مسؤوليتها االن الزميل املخرج وديع نادر 
الخزرجي الذي اسـتطاع ان يضيف لهـا وان يدعم دورها فصارت 
املديرية املعنية بالدراما بشـكل عام و املعنيـة بانتاج الدراما وهي 

املسـؤولة عن توفـري االفـالم واملرسحيات املناسـبة للبث 
التلفزيوني ارشافا وفحصا .
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عـىل الرغـم مـن أن غالبية النـاس يفضلـون األطعمة ذات 
الطعم الحلو، ويمتنعون عن األطعمة ذات الطعم املر، إال أنه 
يف الواقـع األطعمـة املرة مغذية بشـكل ال يصدق ويمكن أن 

تحسن صحتك وتحميك من العديد من األمراض.
وصـف األطبـاء األطعمـة املرة بكونهـا الحل املثـايل لجميع 

املشاكل املتعلقة بالجهاز املناعي عند اإلنسان. 
ووفقـا ألطبـاء التغذية، قد يسـاعد تضمـني األطعمة املرة 
يف النظـام الغذائـي يف تحفيـز الجهـاز الهضمي وتحسـني 

امتصاص العنارص الغذائية من الطعام.
ويمكـن لهـذه األطعمـة أيضـا أن تمنـع تـرسب األمعـاء 
وااللتهابـات يف الجسـم، باإلضافـة إىل ذلك، يمكـن أن يعزز 
املحتوى الغذائي العـايل املوجود فيها عملية التمثيل الغذائي 

واملناعة.
وذكـر التقرير بعـض األطعمة املُرة التي يجـب تضمينها يف 

النظام الغذائي، وتشمل ما ييل:
القرع املر:

القرع املر هو نبات شـائع يتصدر دائما قائمة األطعمة املرة 
واألكثـر كرها من قبل معظم األشـخاص، لكنه ميلء باملواد 
الكيميائية النباتية الصحية مثـل الرتيرتبني والبوليفينوالت 
والفالفونيـد املعروفة بكونها تبطئ نمو الخاليا الرسطانية، 
إنه أيضا دواء طبيعي لخفض مسـتويات السكر يف الدم لدى 
مـرىض السـكري من النـوع 2، ويمكن أن يسـاعد محتوى 

مضادات األكسـدة املوجـودة فيه أيضا يف منـع تلف الخاليا 
الذي تسببه الجذور الحرة.

الخضار الصليبية:
تنـدرج الخضـار الورقيـة الصليبية الخـرضاء أيضا ضمن 
قائمـة األطعمـة املـرة، تحتـوي الفصيلـة الصليبيـة عـىل 
خرضوات مثل الربوكيل وامللفوف والفجل والسبانخ، وتمتاز 
هـذه األطعمـة بطعم مر قوي بشـكل واضح بسـبب وجود 
مركبات تسـمى الجلوكوزينـات، وهي مسـؤولة أيضا عن 
العديـد من فوائدها الصحية، حيث تشـري الدراسـات إىل أن 
األشـخاص الذين يأكلون الخـرضوات الصليبية أقل عرضة 

لإلصابة بالرسطان.
الكاكاو:

ال يحـب الجميع الشـوكوالتة الداكنة ذات املـذاق املر، لكنها 

تعد صحية للغاية لوجود كمية عالية من الكاكاو فيها، ذلك 
املسـحوق ذو الطعم املر الناتج عن وجود مادة البوليفينول 
ومضـادات األكسـدة فيـه، والتـي يمكن أن توسـع األوعية 
الدمويـة وتقلل االلتهاب، كما أن الكاكاو ميلء باملعادن مثل 
الزنـك والنحـاس واملنغنيز واملغنيسـيوم والحديـد، لذا فهو 

مفيد للغاية.
قشور الحمضيات:

الفواكه الحمضية مثل الليمون والربتقال غنية جدا بفيتامني 
يس، والالفـت للنظـر أيضا أن قـرش ثمار الحمضيـات التي 
نتخلص منها صحية ومغذية بنفس القدر، إذ أن تلك القرشة 
الخارجيـة مريرة بسـبب وجـود مركبـات الفالفونويد التي 
تحمي الفاكهة من اآلفات، ويف الواقع، تحتوي عىل نسبة أعىل 
مـن مركبات الفالفونويد مقارنة بأي جزء آخر من الفاكهة، 
لذلـك يمكنـك برش ذلـك القرش ليصبـح ناعمـا وإضافته إىل 

الطعام للحصول عىل نكهة شهية وفائدة كبرية.
الشاي األخرض:

 للشـاي األخـرض العديد مـن الفوائـد الصحية بمـا يف ذلك 
املساعدة عىل فقدان الوزن، وتحسني الهضم وتعزيز املناعة 
وتحسني صحة القلب واألوعية الدموية، ويتميز هذا املرشوب 
بكونه ذو نكهة مريرة بشكل طبيعي بسبب وجود الكاتشني 
والبوليفينول، كل ما تحتاجه هو كوبان من الشاي األخرض 

يف اليوم للبقاء بصحة جيدة. 

مقادير فتة الشاورما بالدجاج:
٣ أرغفة عيش شامي

٢ كوب أرز
٣ ملعقة كبرية زيت ذرة

ملح وفلفل
٥٠٠ جـرام دجاج فيليـه مقطع 

مكعبات أو رشائح رفيعة
٣ أكواب شوربة دجاج

١ ثمرة بصل مقطع
١ ثمرة طماطـم مقطع مكعبات 

صغرية

طريقـة تحضـري فتة الشـاورما 
بالدجاج:

١- ابدأي بتسوية األرز بالطريقة 
التقليدية باسـتخدام ٢ كوب من 

املرق بدال من املاء.
عميقـة  مقـالة  احـرضي   -٢
وسـخني بها ملعقتـني من زيت 
الـذرة ثـم قومي بتشـويح قطع 
الدجـاج حتـى يتبخـر املـاء منه 

ويبدأ يف النضوج.
قطـع  الدجـاج  إىل  اضيفـي   -٣

امللـح  مـع  والطماطـم  البصـل 
والفلفل حسب الحاجة ثم ارفعيه 
عن النـار بعـد أن يكتمل نضوج 

الدجاج.
٤- قطعـي العيـش إىل مربعـات 
مقـالة  ويف  الحجـم  متوسـطة 
أخرى سخني الزيت جيدا وقومي 
حتـى  الخبـز  قطـع  بتحميـص 

يصبح لونه ذهبا.
٥- صفـي العيـش املحمص عىل 
ورق املطبـخ جيـدا ثـم احرضي 

طبـق التقديم وريص فيـه الخبز 
بالكامل.

٦- اآلن ضعـي األرز املسـوى عىل 
الخبز املحمص.

الدجـاج  شـاورما  احـرضي   -٧
وافرديها أعـىل األرز حتى تغطيه 

بالكامل.
٨- لـم يتبقـى سـوى أن تعـدي 
الشهي وتقدميه  الثومية  صوص 
إىل جانب فتة الشـاورما بالدجاج 

للتمتع بوجبة هنية.

رضوري  الزوجـني  بـني  التواصـل   
بينهما،  التفاهم والحميمية  السـتمرار 
والتواصـل ليس مجـرد قضاء وقت معاً 
فحسـب، وإنما أيضـاً اسـتخدام طرق 
التعبـري املختلفـة لالنفتـاح مع رشيك 
الحيـاة والحديـث العميق عن املشـاعر 

واألفكار.
والحديـث املنفتـح بـني الزوجـني عـن 
مشـاعرهما يعود عىل العالقة الزوجية 
بفوائد عديدة، يمكنِك التعرف إليها عرب 

قراءة السطور التالية.
-1 تجنب تفاقم املشاكل

أي زوجني يحدث بينهما مشاكل، والحل 
املثايل لتخطيها هو مناقشتها والحديث 
عنها برصاحة وشفافية، وأيضاً الحديث 
عن املشـاعر التي تدور داخل كل طرف، 
مثـل الغضـب أو الغرية أو الحـزن، هذا 
يسهم يف استيعاب كال الزوجني ملشاعر 
اآلخـر، وبالتـايل يتمكنان مـن الوصول 
األرضار  وتخطـي  للمشـكلة  حـل  إىل 
النفسية، ما يمنع تفاقم املشاكل الناتج 

عن إهمالها أو كتمان املشاعر.
-2 تجنب الشعور باالستياء

الشـعور باالسـتياء مـن رشيـك الحياة 
يحدث بسـبب تراكم الغضب واملشـاعر 
السـلبية دون التعبري عنها ومناقشتها، 
زوجـك  مصارحـة  عـىل  احـريص  لـذا 

ترتاكـم  ال  حتـى  السـلبية  بمشـاعرك 
داخلك وتشـعرك باالسـتياء منه، واملهم 
أن تحـريص عىل اختيار كلمـات لطيفة 

للتعبـري عن مشـاعرك السـلبية حتى ال 
تجرحي زوجك.

مـع  بالتعاطـف  الشـعور  تنميـة   3-

الرشيك
الحديـث عن املشـاعر يكشـف الجانب 
الخفـي من أحـداث اليـوم أو األفكار أو 

املشـاعر التي مر بهـا كل منكما، والتي 
قـد تدفعـه إىل سـلوكيات ال يسـتطيع 
الطرف اآلخر تفسريها بمفرده، وبالتايل 
فإن الحديث عن املشـاعر يساعد رشيك 
الحيـاة عـىل فهـم مواقف وسـلوكيات 
رشيكه، فال يكون رد فعله سـلبياً تجاه 
هذه املواقف والسـلوكيات، بل يتعاطف 

معه.
-4 زيادة الرتابط

إظهـار املشـاعر لرشيـك الحيـاة تعزز 
الروابـط الحميمية بـني الطرفني ويزيد 

شعورهما بالقرب والتفاهم والرتابط.
-5 إنشاء عالقة عميقة وذات مغزى مع 

رشيك الحياة
فهم كل من الزوجني مشاعر اآلخر يجعل 
عالقتهمـا أكثـر عمقاً، يصبحـان أقرب 
وأكثر تفاهمـاً، وبالتايل يسـهل عليهما 
العمل كفريق واحـد، وتصبح أفكارهما 
متكاملـة ومتوافقة فتصبـح عالقتهما 

ذات مغزى، ولها سمات متميزة.
السـطحية  املناقشـات  تجـاوز   6-

والخالفات البسيطة
فهـم كل مـن الزوجـني مشـاعر اآلخر 
يجعلهما يلتمسـان األعذار لكل منهما، 
املناقشـات  تخطـي  يف  يسـهم  وهـذا 
السـطحية والخالفات البسـيطة التي ال 

تستحق التوقف عندها. 
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تـزداد أعـداد املصابـني بأمراض 
الحساسـية والتهابـات الجهـاز 
التنفـيس، ويصعـب أكثـر فأكثر 
السـيطرة عىل األخرية عرب العالج 

الدوائي التقليدي.
نطلعك يف هذا املقال عىل مسّببات 
الشـائعة  الحساسـية  أمـراض 

وطرق الوقاية منها.
يساهم التغرّي املناخي يف اإلصابة 
التنفـيس  الجهـاز  بأمـراض 
وااللتهابـات، وذلك نتيجة هجوم 
البكترييا املمرّضة عىل األنسـجة 
البرشية، مسببة فرط الحساسية، 

باإلضافة إىل التسّمم.
يف  املناخـي  التغـرّي  ويتمظهـر 

املظاهر اآلتية:
_ التلوث البيئـي الخارجي: جراء 
االحتباس الحراري وزيادة نسـبة 
األوزون (غـاز سـام) يف الهـواء، 
وهو املسـؤول األول عن اإلصابة 
وجهـاز  الحساسـية  بأمـراض 

التنفس.
لقـاح  يشـّكل  النبـات:  لقـاح   _
النبات أحد مصـادر تلوث الهواء. 
كان لوحظ أخـرياً، ظهور حبوب 

لقاحـات نباتيـة جديـدة جـراء 
ارتفـاع نسـبة ”ثانـي أوكسـيد 

الكربون“ يف الجو، وفق دراسة.
_ التلوث البيئـي الداخيل: يعّد من 
بـني أسـباب اإلصابـة بأمـراض 
ان  إذ  األهـم،  التنفـيس  الجهـاز 
الهـواء الداخـيل) داخـل املنـازل 
وأماكـن العمل والتعليم) مشـبع 
بالتلوث بنسبة تتجاوز 5 أضعاف 

باملقارنة بالتلوث الخارجي.
ان تلوث الهواء الداخيل هو سبب 

ملجموعة عوارض، وتشمل:

والعيـون،  األنـوف  التهـاب   _
واحتقان األنوف، والتهاب وتهّيج 
يف  وضيـق  والسـعال،  الجلـود، 

الصدور والربو.
_ أمراض جهـاز املناعة، والقلب، 

والرسطان.
_ أمـراض جرثوميـة ناتجـة عن 

تلوث النفايات والرطوبة.
_ أمراض الحساسية الغذائية من 
جـراء تلوث امليـاه، مـا يؤثر عىل 

املعدة.
مـن هم األكثـر عرضـة لإلصابة 

بالحساسية؟
يف العادة، ان األطفال واملسنني هم 
األكثـر عرضة لإلصابـة بأمراض 
الحساسـية والربـو، فضـًال عن 
املدخنني، والذين يعانون مشكالت 

صحية.
أسباب التلوث الداخيل

_ املـواد املحّسسـة الناتجـة عن 
عث غبـار املنزل (السـجاد ووبر 
كالقطـط  األليفـة  الحيوانـات 

والكالب والطيور...)
_ املفروشات والوسائد، خصوصاً 

تلك املتوفرة يف الريش والقطن.
املسـؤولة  املرتفعـة  الرطوبـة   _
عـن تكاثر العـّث واملعـّززة لنمو 

الفطريات والعفن.
_ انتشـار جزئيات صغرية سامة 
يف الهـواء، وناجمـة عـن احرتاق 
املحروقات املسـتخدمة يف وسائل 

التدفئة.
_ ارتفـاع نسـبة املـواد الهوائيـة 
وتناثـر  املحرتقـة،  العضويـة 

الجزئيات داخل املنزل.
_ خزانات املياه التي تشـكل بيئة 

للفطريات والبكترييا وتكاثرها.

للوقاية...
إن الحـّد مـن التعرّض ملسـببات 
الحساسية، من شأنه أن يخفض 

العوارض، من خالل:
املغلقـة  األمكنـة  تهوئـة   _

باستمرار.
_ تغطية الفرش واللحف والوسائد 
بأغطيـة تحمـي من العـث، مع 
تهوئة الفرش مرتني يف األسبوع، 
وغسـل الوسـائد أسـبوعياً باملاء 
السـاخن وبمـواد تنظيف تقيض 

عىل العث.
بمكانـس  السـجاد  تنظيـف   _

كهربائية مزودة بفالتر.
_ مسـح الغبـار بقطعـة قماش 

مبللة باملاء.
األلعـاب  عـن  االسـتغناء   _

املحشوة.
_ استبدال أجهزة التدفئة العاملة 
والفحـم  والغـاز  املـازوت  عـىل 

باملكيف املركزي.
النظافـة  عـىل  الحفـاظ   _

الشخصية.
_ االمتنـاع عـن التدخـني داخـل 

املنزل.

 األطفـال يف مراحـل حياتهـم 
األوىل، مـن عمـر سـنة وحتى 
خمـس سـنوات، تنشـأ لديهم 
يف  ترتكـز  سـلوكيَّة  طفـرات 
األشـياء  اهتماماتهم بمختلف 
مـن حولهـم، مثـل االهتمـام 
أو  الكهربـاء  أو  باأللـوان 
األخشـاب أو الفـك والرتكيـب 
أو حتى بعـض األمور الغريبة، 
وهنـا ينبغـي عـىل األُم، وحتى 
تحقـق أكـرب فائـدة مـن تلـك 
االهتمامات، مع تفادي الخطر، 

أن تتبع النصائح التالية:
ـ مراقبة الطفل والتواصل معه 
ة. من أجل تحديد االهتمام بدقَّ

حمايـة  عـىل  أوالً  الرتكيـز   -
الطفل وأمنه وسالمته.

لـه  مناسـبة  بيئـة  توفـري   -
ليمارس اهتمامه.

- مشـاركته اهتمامه من أجل 
توعيتـه وتوجيهـه نحو طرق 

اللعب حسب االهتمام.
الالزمـة  الحاجـات  توفـري   -

لتنمية ذلك االهتمام.
- االهتمامات تساهم يف تنمية 

قدرات الطفل العقليَّة.
مفاتيـح  االهتمامـات  تلـك   -

ملواهب األطفال وميولهم.
- االهتمامات فرصـة تعليميَّة 

للطفل من املهم استغاللها.
- تساهم ممارسة االهتمامات 

يف تقويم سلوك الطفل إذا اهتم 
بها األهل.

- يكتسـب الطفـل كثـرياً مـن 
املعلومـات واملهارات من خالل 
ممارسـة اهتماماتـه من دون 

قيود.
مشـاركة  واألهـم  وأخـرياً   -
الطفل اهتماماته يعزِّز العالقة 
بني األهل والطفل ومد جسـور 

التفاهم والحب مستقبال.

القلـم، فـإن  نـوع   مهمـا كان 
اسـتخدامه مـن قبـل األطفـال 
عىل الجدران، يفسـدها. ويف هذا 
اإلطـار، نعـّدد لك طـرق تنظيف 
الجدران من الكتابة، باسـتخدام 

منتجات متوافرة يف كل بيت.
عالمات القلم الرصاص

تسـتخدم ممحاة يف التخلّص من 
آثار القلم الرصـاص، مع التحّيل 

بالصرب أثناء العمل.
وثمة طريقة ثانيـة، إذا لم تنفع 
األوىل، عبـارة عن خلط كّم ضئيل 
من صودا الخبز يف وعاء، مع املاء، 
فتغمـس قطعة قماش نظيفة يف 

املحلول، لفرك الكتابة.
يمكـن ملعجون األسـنان األبيض 
أن يساعد، بدوره، يف نزع عالمات 
القلم الرصاص عن الجدران، من 
خـالل وضع كـّم قليـل منه عىل 
قطعة قمـاش ناعمـة، فالفرك، 

برفق.
تعـّد املنظفات الخفيفـة فعالة، 
يف هذا اإلطـار، فيخفف كم قليل 
مـن املنظـف يف املاء، وتسـتخدم 
قطعـة قماش نظيفة، يف مسـح 

العالمات.
آثار الحرب

يمكن لألسـيتون نزع آثار الحرب 
عـن الجدران، عـن طريق غمس 
املسـتحرض  يف  قطـن  قطعـة 
املذكور، ومحاولة إزالة العالمات 
برفـق. علًمـا أن دعـك الجدران، 
بقوة، قد يتسبب بتساقط قرشة 

الطالء أيًضا.
معجون األسـنان مسـاعد أيًضا 
يف إزالـة عالمات الحرب، إذ يوضع 
كّم صغري منه عىل قطعة قماش 

ناعمة، بغية مسح البقع.
عالمات أقالم التلوين

عـادًة مـا تكـون أقـالم التلوين 
منتجـات مصنوعة من الشـمع، 
مـا يعني أنهـا يمكـن أن تذوب، 

عند توجيه مجفف الشـعر إليها. 
وحـني تـرشع البقـع املذكـورة 
يف الذوبـان، هـي تمسـح برفـق 
باستخدام قطعة قماش، والقليل 

من املنظف الخفيف.
إزالـة  أيًضـا يف  املايونيـز فّعـال 
عالمـات التلويـن من الجـدران، 
عندمـا يوضـع كـم كبـري منـه 
عـىل العالمات، التـي ترتك لبضع 
دقائق. بعد ذلك، تستخدم قطعة 
قمـاش نظيفـة، يف مسـح أقالم 
التلويـن واملايونيـز. وتسـتخدم 
قطعـة قمـاش أخـرى نظيفـة 
وناعمـة وبعـض املاء، يف مسـح 

الحائط.

أظهـرت نتائج دراسـة حديثة، أن 
التمتع بقيلولة ما بعد الظهر ألكثر 
مـن 40 دقيقـة، يمكـن أن يرفـع 
خطر اإلصابـة باملتالزمة األيضية 

(Metabolic Syndrome)
الدراسـة يف  نـرشت نتائـج هـذه 
مؤتمـر النـدوة العلمية السـنوية 
لكلية الطب يف أمريكا، حيث أوضح 
الباحثون أن متالزمة األيض تعني 
اإلصابة بارتفاع ضغط الدم ونسبة 
الكولسـرتول فيه وزيـادة الدهون 
حـول منطقة الخـرص، باإلضافة 
إىل ارتفـاع نسـبة السـكر يف الدم، 
وبالتـايل ارتفـاع خطـر اإلصابـة 

بأمراض القلب.
وتوصـل الباحثون إىل هذه النتيجة 
من خالل استهدافهم لـ 307237 
مشـرتكا، حيـث قامـوا باختبـار 
يربط بني التمتـع بقيلولة طويلة، 
وارتفـاع خطر اإلصابـة بأمراض 
النـوع  مـن  والسـكري  القلـب، 

الثاني.
تسـجيل  املشـرتكني  مـن  طلـب 
سـاعات النـوم خـالل النهـار، إىل 
جانـب بعض األسـئلة التي تخص 
التاريخ الشـخيص والعائيل لجهة 
اإلصابة بمتالزمـة األيض ومرض 
السـكري والسـمنة، وبعـد تحليل 

املعلومات توصلوا للنتائج التالية:

مـن كان وقـت قيلولتـه أقـل من 
40 دقيقـة لـم يرتفـع لديه خطر 
بينما  األيـض،  اإلصابـة بمتالزمة 
ارتفـع خطر اإلصابة بشـكل كبري 
عنـد مـن أخـذ قيلولة ألكثـر من 
40 دقيقـة. ومـن أخـذ قيلولة لـ 
90 دقيقـة تقريبا رفـع من خطر 

اإلصابة بحوايل 50%.
وقال الدكتـور ”توموهيد يامادا“، 
الباحث الرئييس يف هذه الدراسـة، 
:“أخـذ قيلولـة بعـد الظهـر أمـر 
شائع يف أنحاء العالم، وبالتايل من 
شأن توضيح العالقة بني القيلولة 
الطويلة واإلصابة بمتالزمة األيض 
أن يوفـر طريقة عالجيـة جديدة، 
وباألخص يف ظل انتشـار اإلصابة 

بهذه املتالزمة يف العالم“.
وكان الدكتـور ”توموهيـد“ قـام 
أن  بدراسـة سـابقة وجـد فيهـا 
القيلولـة ألكثـر من سـاعة، ترفع 
من خطـر اإلصابة بأمراض القلب 
والرشايـني بحوايل %82، إىل جانب 
ارتفـاع خطر املوت املبكر بنسـبة 

تصل إىل %27 تقريبا.
ويواصـل فريق البحـث العمل عىل 
مزيـد مـن األبحـاث والدراسـات 
العلميـة لتأكيـد النتائـج، ويوىص 
بـأن ال تتجاوز مدة القيلولة 20 إىل 

30 دقيقة.
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 ترتكب عدد كبري من السيدات أخطاء تّرض برضيعها من دون أن تتنبهن 
لذلك، وال سـيما فيما يتعلق بإعطاء االم كمية من املاء يف الشـهور االوىل 

من عمر طفلها.
كشف االطباء يف دراسات متعددة أن الرضيع ال يحتاج إىل املاء، ألن حليب 
األم يحتوي عىل نسبة تفوق 80 يف املئة من املاء، وهذا كاف للرضيع، عىل 

عكس حليب البقر الذي يحتوي عىل مواد مذابة أكثر.
وأكـد االطباء أن نحو 25 يف املئة من األمهـات اللواتي قدمن املاء للرضيع 
قد حدثت مشـكلة صحية له ألنه سـيصاب بالشـبع ما يؤدي إىل نقصان 
وزنه.ويف سياق متصل، أوصت منظمة الصحة العاملية االمهات برضورة 
الرضاعة الطبيعية الكاملة للطفل حتى سن 6 أشهر، أي عدم إضافة املاء 
إطالقاً للرضاعة.وأكدت أن رشب املاء يف الشهر األول من عمر الطفل يزيد 
من نسـبة إصابته بالصفراء يف الدم، إضافة إىل أن ذلك يعرضه لإلسـهال 

وسوء التغذية وانتشار البكترييا يف امعائه.
وعـن كميـة املاء التي تقدم للطفل بعد سـن سـتة أشـهر تـرى منظمة 
الصحـة العاملية أن ذلك يخضع لعدة رشوط، ويمكـن تقديم من 118 إىل 

177 مليمرت من املاء يومياً من سن سبعة أشهر حتى العام.

__AAANNNN@Ú»ˆbí@ıb�Ça@Âfl@…‰nflaÎ@äâya

lbjé¸a@Íâ:@NN@…Óöã‹€@ıbæa@ıb�«g@Âfl@ãÌâ•
xbuá€bi@bfläÎbì€a@Únœ@›‡«@Ú‘Ìã†

Ñj�æa

pbÓ◊Ï‹é

Ô€ç‰fl@7iám

_bË»fl@µ‹flb»nm@—Ó◊@NNÚ�Ó◊Ï‹è€a@fib–†˛a@paã–†

Êaäáßa@Â«@Úibnÿ€a@—Óƒ‰n€@Ú€b�»œ@÷ã†@ŸÓ€g

No: 7438 Mon 1 Mar 2021العدد: 7438 االثنين - 1 اذار 2021



11 مرفأ
www.alzawraapaper.com

غزل عراقي
..مجنـون تختلف..شـاعر..طفل  احسـك 
النـاس  تشـبه  مـا  تختلـف  احسـك 
حقيقـة بـل  ال  شـعر  بـس  مـو  وال 
مقيـاس  وانطيـك  مهجتـي  واحسـك 
الحديقـة گلبـي  والـك  ورده  مثـل 
طمـاع  وبهـاي  اىل  بـس  واريـدك 
صديقـة! بـس  مـو  ايل  كلـيش  واريـدك 
شـلون اوصلـك  طريقـه  يف  وافكـر 
الطريقـة الگـه  َعـيل  اصـرب  بـس   
الـروح سـلوة  يـا  َعـيل  اصـرب  وبـس 
الليـايل ذيـج  سـهر  كل  اعوضـك   
البـال صدگنـي  شـغل  مـا  غـريك 
بـايل انـت  ال  فقـط  وموشـاغل   
املـاي امفارگـه  شـفه  ابليـاك  وانـه 
حـايل؟ وشـلونه  بعـد  وتخيـل   
يـوم رحـت  عنـي  بعـد  وتخيـل 
التگولـه هـذا  الحچـي  معقولـه   
اشـلون تبعـد  مـن  اتعلمـت  عليـك 
البطولـة وانـت  دنيتـي  مـرسح   
مـرات ابچـي  بـس  قـوي  وتلگانـي 
الطفولـة كل  ابداخـيل  وتلگـه   
وانسـان صحـراء  مثـل  تبعـد  ومـن 
سـهولة وبـكل  وداعتـك  وامـوت   
صـار صدگـت  مـا  حلـم  عنـدي  ألن 
أنولـة!؟ ومـا  افـز  اتريـد  هسـه   

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊
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1498 - فاسـكو دا غامـا يصـل إىل موزمبيـق يف 
طريقـه إىل الھنـد.

1565 - تأسيس مدينة ريو دي جانريو والتي تعد 
أكرب املدن يف الربازيل.

1811 - حاكم مرص محمد عيل باشـا يقيض عىل 
بقايـا املماليـك بمجـزرة رھيبـة عرفـت بمذبحة 

القلعة.
1864 - ريبيـكا يل كرومبلر تصبح أول سـيدة من 
أصل زنجي تحصل عىل شھادة بالطب يف الواليات 

املتحدة.
1896 - القـوات اإلثيوبية تھـزم القوات اإليطالية 

الغازيـة ھزيمـة مروعـة يف ”معركـة العـدوى“.
1912 - األمريكـي ألـربت بريي يقـوم بأول قفزة 

باملظلة من الطائرة.
1919 - اندالع الثورة يف كوريا.

1941 - أملانيا تحتل بلغاريا وذلك يف الحرب العاملية 
الثانية.

1942 - انتھـاء معركـة جـاوة البحريـة بھزيمة 
القـوات األمريكيـة عـىل يـد القـوات اليابانيـة، 
وتعد ھـذه الھزيمة من أكرب الھزائـم التي تلقتھا 

الواليات
املتحدة يف تاريخھا.

1947 - صندوق النقد الدويل يبدأ بممارسة أعماله 

وذلـك بعد اتفاق الـدول األعضـاء يف األمم املتحدة 
عىل إنشائه.

1956 - تعريب الجيش األردني وطرد غلوب باشا 
من األردن وإلغاء املعاھدة األردنية / الربيطانيـة.

1965 - تأسيس الفريق الربيطاني السھام الحمر 
لالستعراض الجوي.

1966 - سـفينة الفضـاء السـوفيتية ”فينوس 3 
”تھبـط عىل كوكـب الزھـرة لتكون أول سـفينة 

فضاء تھبط عىل ھذا الكوكب.
1979 - افتتاح أبراج الكويت.

- 2009املحكمـة الدوليـة الخاصـة بلبنـان تبـدأ 
أعمالھا بمقرھا يف مدينة الھاي الھولندية.

اغتيال قائد جيش غينيا بيسـاو الجنرال باتيسـتا 
تاغمي ناواي يف تفجري عبوه ناسفة.

2014 - مجلـس االتحاد الـرويس يوافق عىل طلب 
الرئيس فالديمري بوتني استخدام القوة يف األرايض 

األوكرانية بعد تصاعد نسبة التوترات
بشبه جزيرة القرم.

2016 - الحكومـة األردنية تعلـن مقتل رجل أمن 
أردني وإصابة عنارص أمن آخرين خالل اشتباكات 

بني مسلحني ”ينتمون لتنظيم إرھابي“
ورجـال األمن اسـتمرت لسـاعات يف مدينـة إربد 

شمال اململكة.

أفقي
1أعىل قمة يف أفريقيا

2يهتز o خيالء
3جرس عىل ماء

4خصوم اليونانيني يف قربص o حرف عطف
5حسام o ضعف لدرجة املرض

6بحرية يف أمريكا الجنوبية األعىل يف العالم عن سطح البحر
7جدة (باللهجة املرصية) o جمع رسير (معكوسة).

o أشـهر ملكـة فرعونيـة امتـاز عرصهـا  البنـي  8الذهـب 
باالستقرار

9يدهش o ارتفع يف السماء
10سلسلة قصص تجسس سينمائية كتبها إيان فلمنج

رأيس
1اسمها القديم بيزنطة

2يحلو فيها السمر o عملة اليابان
3عكس حلو o تفنن o نصف أريج

4ماتت الحيوانات o تقال للحبيبة أو الحبيب
5الهاتف أصدر صوتا (معكوسة) o تلقى االهتمام

6يملك األرض ومن عليها o ذو طباع حادة وغري محبوب
7ضعيف وغري مقبول

8من الدواجن o املعلم الخاص لالسكندر املقدوني
9دعاؤه جاء يف فيلم لقصة طه حسني

10عملة اوروبية o استعاد

او  منبسـطا  املـرء  كـون  ان 
انطوائيا ليس امرا يخصه وحده 
فقـط ، بل ان هذه الصفات هي 
مـن اشـكال عالقات االنسـان 
بمن حولـه فاالنطوائيـا يرتكز 
وضمـن  ذاتـه  عـىل  اهتمامـه 
 ، واهتماماتـه  نفسـه  جـدران 
بينمـا املنفتـح او االنبسـاطي 
يجد سعادته يف العالقة السوية 
مشـاكلهم  وحـل   ، باالخريـن 

واالهتمام بهم ...
من املعروف يف اوصاف املؤمنني 
قـول النبـي صـىل اللـه عليـه 

وسلم: 
( املؤمن آلف مألوف ، وال خري يف 

من ال يألف وال يؤلف ) .
وذلـك يعنـي ان هـذه االنمـاط 
للتغيـري،  قابلـة  السـلوكيه 
واألختبـار الذاتـي التـايل يتيـح 
للقارئ معرفة طبيعة ميوله ان 
كانت انبساطية او انطوائية او 
بني ذلـك... وذلك يكـون بمثابة 
خطـوة اوىل او نقطـة االنطالق 
نحـو  السـلوك  تعليـل  نحـو 

االفضل.
االسئلة: 

اجب بنعم او ال ..
1) هل تحب املواقف املثرية مثل 

املغامرات واالخطار الكثرية ؟
2) هـل يحـدث كثـري ان تحس 
اىل اصدقـاء يفهمونك  بحاجـة 

لتكون يف حالة نفسية طيبة ؟
3) هـل انـت عـادة خـال مـن 

االفكار والهموم ؟
4) هـل مـن الصعـب عليـك ان 

يرفض لك طلب او حاجة ؟
5) اذا وعدت اي شـخص بعمل 
يشء فهـل تنفـذ وعـدك دائمـا 

مهما كلفك ذلك من متاعب ؟
6) هل يتبدل مزاجك بني الرسور 

والضيق ؟
7) هل تتكلم او تفعل اشـياء يف 

العادة دون ان تتمهل ؟
8) هل تشعر احيانا انك مرسور 

دون سبب معقول ؟
9) هـل يمكـن ان تقـوم بعمل 
االشـخاص  احـد  الن  يشء  اي 

يستفزك بفعله ؟

10) هل ترى ان التحدث اىل فتاة 
ال تعرفها امر عادي...(والعكس 

لالناث)
11) هل تغضـب وتثو يف بعض 

االحيان؟
12) هل يحدث كثري ان ينشـغل 
بالك بسسـب اشياء فعلتها ولم 

يكن من الواجب ان تفعلها ؟
13) هل تفضل مقابلة االصدقاء 

والقارب عىل القراءة ؟
14) هل مـن السـهل ان يتأذى 

احساسك ؟
15) هـل تحـب الخـروج مـن 

منزلك بكثرة ؟
16) هـل يكـون لديـك احيانـا 
افـكار ال تحب ان يطلـع عليها 

االخرون ؟
17) هـل تفضـل ان يكـون لك 
اصدقاء كثـريون دون ان يكون 
لـك اصدقـاء قالئل مـن نوعية 

محددة ؟ 
18) هـل ترشـد بفكـرك كثريا 
وحـوادث  اشـياء  تخيـل  يف 

وموضوعات؟
احـد  يـرصخ  حينمـا   (19
االشـخاص يف وجهـك هـل ترد 

عليه بالطريقة نفسها ؟
20) هل تعترب ان جميع عاداتك 
هي من العادات املرغوب فيها ؟
21) هل تستطيع عادة ان تأخذ 
حريتـك وتسـتمع تماما بحفلة 

صاخبة ؟
بأنـك  22)هـل تصـف نفسـك 
شخص متوتر االعصاب دائما ؟
انـك  النـاس  يعتقـد  هـل   (23

شخص لطيف ومرح جدا ؟
24) بعـد ان تقـوم بعمـل هام 
هل يحدث ان تحـس بانك كنت 
تسـتطيع ان تنجـزه بطريقـة 

احسن ؟
25)هـل تتحـدث عـن الناس يف 

غيابهم احيانا ؟
26) هل تكثر االفـكار يف ذهنك 
فتمنعـك من النـوم يف كثري من 

االحيان ؟
27) اذا كان هناك موضوع تريد 
ان تعرف املزيد عنه، فهل تفضل 
سؤال احد االشخاص عن البحث 

يف الكتب؟
او  بخفقـان  تشـعر  هـل   (28

برسعة نبضات قلبك كثريا؟
29) عند دخولك الجمرك هل 
تصـارح املوظـف املسـؤول 
بـكل مـا لديـك مـن امتعـة 

واغراض؟
30) هل تفضـل ان تكون دائما 
يمـزح بعضهـم  مـع جماعـة 

بعضهم مع بعض؟
31) هـل انـت شـخص رسيـع 

الغضب واالستثارة؟
32) هل تحب عمل االشياء التي 

تتطلب رسعة الترصف؟ 

33) هـل ال يعنيـك ان تحدث لك 
اشياء مخيفة؟

هـل انـت رسيـع يف ترصفاتـك 
وتحركاتك؟

35) هـل تأخـرك عـن موعد او 
عن أوقات العمل الرسـمية امر 

عادي؟
36) هـل تحب الكالم مع الناس 
بحيـث ال تفوتـك أبـدا فرصـة 
الحديـث مع اي شـخص غريب 

ال تعرفه؟
بعـدم  37) هـل تحـس عـادة 
السعادة والضيق الشديد عندما 
ال تكـون لديك فرصـة االختالط 

بأشخاص كثريين؟
38) هـل تصـف نفسـك بانـك 

شخص قلق؟
39) هل يزعجك احساسـك انك 

اقل من غريك؟
40) هـل تحـب عمـل املقالـب 

لآلخرين؟
41) هـل يمكنك بيرس خلق جو 
من املـرح واالبتهاج يف حفلة ما 

؟
بـني  مـن  يوجـد  هـل   (42
االشخاص الذين تعرفهم من ال 

تحبهم فعال ؟
يف  احيانـا  تتحـدث  هـل   (43
عنهـا  تعـرف  ال  موضوعـات 

شيئا؟
44( هل يؤذيك ويجرح مشاعرك 

نقد الناس او مصارحتهم لك ؟
* اذا بلغت االجابات ب نعم من 

صفر _ 9 = انبساطي سوي 
10 _ 15 = انبساطي معتدل

16 _ 19 = انبسـاطي معتـدل _ 
متوسط 

20 _ 29 = انبسـاطي متوسـط 
_ شديد 

30 _ 44 = انبساطي شديد 
* اذا بلغت االجابات ب ال من 

صفر _ 9 = انطوائي سوي 
10 _ 15 = انطوائي معتدل 

16 _ 19 = انطوائـي معتـدل _ 
متوسط 

20 _ 29 = انطوائـي متوسـط 
شديد 

30 _ 44 = انطوائي شديد
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أبـــــــراج

مهنيا:ال تـدع أي قرارات يتـم إتخاذها اليوم 
بالتأثري عىل قناعاتـك يف العمل عاطفيا:الكثري 
مـن التغريات العاطفية التي تحـدث يف حياتك وال 

تعرف اىل أين سوف تؤدي 

مهنيـا: فرص إلسـتثمارات ماليـة مربحة 
تتـاح لـك اليـوم حـاول أن تسـتفيد منهـا 
عاطفيا: شـخص مـا يف العمل يلفـت انتباهك 

وتحاول التقرب منه 

مهنيا:عليـك أن تعـزز عالقاتك مـع زمالء 
العمل بشكل أكرب كي تستطيع العمل ضمن 
فريق العمل عاطفيا: تمارس سحرك وجاذبيتك 

اليوم فالحبيب ال يستطيع أن يرفض لك طلب 

مهنيـا: ال تحسـم أمـرا أو توقـع عىل عقد 
اليـوم قبـل أن تتأكـد مـن صدقـه وصحته 
عاطفيـا: حـاول أن تعالـج األمـور بينـك وبني 

الحبيب بهدوء 

مهنيا:تحقق تقدم ملمـوس اليوم يف العمل 
يسـاعدك عـىل أن ترتقـي و تتأهـل ملنصب 
جديد عاطفيا:أنت جاهز لتبدأ و تستعد لعالقة 

عاطفية جديدة 

مهنيا:حـاول أن تبتعـد اليـوم عـن أجواء 
العمـل الصاخبـة فقـد ال يناسـبك الوضع 
عاطفيا: تتلقى الكثري من الدعوات فقد تلتقي 

من خاللها بالشخص املناسب 

مهنيـا: تسـتعيد حيويتك يف العمـل وتبدو 
متحمسـا لبدء مخططات و تنفيذ مشاريع 
جديدة عاطفيا:عليك أن تكرس املزيد من الوقت 

وتهتم أكثر لحياتك العاطفية 

مهنيا:تشعر أنك تمر بيوم ضاغط عىل كافة 
األصعدة وتقف حائرا وال تعرف من أين تبدأ 
عاطفيا:عليـك أن تتأقلم مـع ترصفات الحبيب 

إن كنت تنوي االستمرار بهذه العالقة.

مهنيا: أجواء العمل ال تسـاعدك اليوم عىل 
تسـليم املهمات امللقاة عـىل عاتقك يف نفس 
املوعد املحدد عاطفيا:عليك أن تهتم أكثر بأرسار 

الحبيب وأن ال تنرشها 

مهنيـا: تحـاول اليـوم أن تحسـن عالقتك 
برؤسـائك يف العمل عاطفيـا: تعيد التفكري 
و النظـر يف عالقتك العاطفية و تطرح عدد من 

التساؤالت حول هذه العالقة 

مهنيـا: تناقـش اليوم قضايـا مادية هامة 
تسـاعدك  مخططـات  تضـع  أن  وتحـاول 
عىل مواجهـة أي مأزق مـادي عاطفيا: بعض 
األشـخاص يحاولون اإليقاع بينك و بني من تحب 

كن حذرا

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنيا: أمورك يف العمل تستقر بشكل أفضل 
خالل هذه الفرتة و تشـعر أنك تبيل بشـكل 
أفضل عاطفيا: مشـاعر الغرية تتحرك يف قلب 

الحبيب مما يدخل الرسور اىل قلبك 
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فقط  واحدة  بعني  غريب  طفل  قرية  يف  ولد   
إدخاله  والداه  حاول   ، وجهه  نصف  يف  جاءت 
املدرسة وقبلت املديرة بكل صعوبة ولكن الطفل 
لم يستطع العيش فيها مع كم السخرية وكم 

االستهزاء الذي تلقاه من زمالئه.
أخرجه والده من املدرسة وعلمه مهنة النجارة 
أحد  يراه  وال  املشغل  يف  يعمل  كان  وهناك   ،
وكان والده يتكفل بمسألة التعامل مع الزبائن 
زبائن  هناك  يعد  لم  والده  وفاة  عند  ولكن   ..
فاضطر لبيع املحل والجلوس يف البيت ملحاولة 

اإلنفاق من هذا املال حتى توافيه املنية.
بيتاً مجاوراً  أحدهم  األيام اشرتى  ويف يوم من 
الواحدة  العني  ذي  الغريب  الرجل  هذا  لبيت 
من  ينزل  من  إىل  ينظر  النافذة  إىل  فجلس   ،
باستثناء  طبيعيني  جميعهم  فكانوا  السيارة 
للغاية  ملفت  بشكل  أخرض  وجهه  لون  شاب 
من  الفريد  هذا  لدى  غريبة  مشاعر  ....فكانت 
نوعه ، حيث شعر بالقلق من وجود جار غريب 

اللون إىل جانب بيته.

يف اليوم التايل من قدوم الجريان الجدد جاء هذا 
علم  أن  وبعد  الوحيد  الفريد  بيت  إىل  األخرض 
الذين علموا من أهل املنطقة بوجود  عرب أهله 
صاحب العني الواحدة فطرق الباب ، ليفتح له 

مبارشة ويقول له ”  ماذا تريد؟“

فأجابه الشاب األخرض : جئت ألكون صديقك 
فأنا غريب املنظر مثلك!

مفاجئ:  بشكل  الواحدة  العني  صاحب  فرد 
ها! .. أتريدني أن أصادق شخصاً غريب اللون 

مثلك!“.
عاد الشاب األخرض مطاطئ رأسه حزيناً يميش 
لم  األخر  الغريب  فحتى   ، أهله  بيت  إىل  ببطء 
يستطع أن يستوعب غرابته ....وبقي الغريبان 

وحيدين حتى وافتهما املنية بال أصدقاء.
الحكمة : كثري نرفض الناس لعيوب فيهم ونحن 
فينا من العيوب ما يجعل العالم أن يرفضنا، لكن 

العالم استوعبنا ونحن ال نستوعب اآلخرين!.

من  العون  طلب  من  ويحذر  للرُجل  ُيرضب 
الحاجة لهم وان  الناس , والتعفف من اظهار 

كلفه ذلك ما اليطيق .
واصله :

أن رُجال كان يهذب بيده , ويعتني بها بَنفسه . 
وكان قد أعد لذلك كل ما يحتاج اليه من َمقص 
يوم  ذات  ويف   . ذلك  وغري   ، وموس   ، ومشط 

جلس للحالقة فلم يجد املُوس . فقال له ولده 
: « يابا ... أطلب لك موس من بيت جرياننا ؟ .. 
« . فقال الرُجل : « ال ... ابني ... نشرتي واحد 
أحسن !! ... « فقال الولد : « واذا ماكو ؟ ... « 
فقال الرُجل : « اذا َماكو أحلق بالفاس ... ألن ( 

الحالقة بالفاس ... وال َحاجة الناس ) ... « .
فذهب قوله َمثال .
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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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وترى  املحن  عليك  تشتد  عندما  الشكوك  وتنتابك  الغثيان  يحارصك 
وطنك محارصاً باألزمات وأنت ال تستطيع الرصاخ .

شعارات الديمقراطية املعبأة بصناديق الطماطم ترافقها احتجاجات 
املزارع العراقي وصلت إلينا تحمل بشائر الخري وسط زغاريد النساء 
وهتفنا  بمحبة  استقبلناها  الرنانة  الفخمة  واملقوالت   ، والرجال 
للسالم واألمان والحرية ، والوعود الوردية املغرية التي ّرشفنا بها أهل 
السياسة من املفكرين األفذاذ والقادة العظام صفقنا لها كثريا حتى 
تقرشت أصابعنا ، وعندما تأملنا ما يحدث بعد خروجنا من سباتنا 
أدركنا ان الديمقراطية تعني املحاصصة ، وشاهدنا شعارات حقوق 
احتلوا  الذين  القرارات  حيتان  شعارات  أمام  خجال  تنتحر  اإلنسان 
األوطان ورشدوا الشعوب تحت ذريعة الديمقراطية وخريها العميم ، 

واإلنسان وحقوقه الضائعة .
يف  السياسيني  كبار  ترصيحات  عىل  تتفرج  وأنت  الذهول  يهاجمك 
العالم وهم يتنابزون باأللقاب ويتقاذفون التهم ويرتاشقون بعبارات 
للكثري  يرسم  الذي  العظيم  العرش  عىل  الجلوس  أجل  من  الصعاليك 
من الدول والشعوب خارطة حياتهم ، وتظن نفسك أنك أمام سريك 
هدفه تقديم وجبات الرتفيه والتسلية للجياع واملحرومني.. فعىل أنغام 
بسهام  ونقذف   ، املحيل  اإلنتاج  حساب  عىل  نستورد  الديمقراطية 
التخوين والتكفري كل من يختلف مع رأي ساستنا الذين يعزفون لنا 

كل صباح نشيد الديمقراطية الخالد..
أصبح  والذي  السيايس  املشهد  أمام  الالمعقول  من  حالة  أمام  نقف 
واضحا للجميع انه مشهد كثري التصدع ، يعيش حالة من االنفصام 
بني الشعارات املطروحة التي كتبت بماء الورد وبني الواقع التي رسم 
باللون الرمادي املعتم ، وعندما يتحدث جميع أركان املشهد السيايس 
املحسوبية  ظاهرة  وتفيش  العامة  األموال  وهدر  الفساد  حاالت  عن 
واملنسوبية والتبذير الهائل الذي يمارسه أهل السياسة والكياسة فإن 
العملية  سالمة  عىل  والحرص  الديمقراطية  مسار  ضمن  يدخل  هذا 
السياسية املباركة ، وعندما يطالب املواطن العراقي برضورة توفري 
فرص العمل وانتشاله من مستنقع البطالة ، ويشكو الفقري من ثقل 
الحياة عليه ، ويتذمر الخريجون بسبب غلق األبواب أمامهم ، ويحتج 
من  تستورد  والحكومة  مكدسة  بضاعته  يرى  وهو  العراقي  املزارع 
الخارج بضاعة أقل جودة من بضاعته ، وعندما تخرج الناس مطالبة 
بتحسني الخدمات واالهتمام بالبطاقة التموينية، فإن كل هذا وغريه 
والبعض   ، الديمقراطية  تقاليد  عن  والخروج  الشغب  باب  يف  يدخل 

يمنحها صفة التآمر عىل الوطن والشعب .
كثرة السيناريوهات التي مرت علينا ، وكثرة الشعارات والترصيحات 
التي استهدفت آذاننا وعرب السنوات العجاف وما رافقها من فصول 
الهزائم املتكررة جعلنا نقف عىل حقيقة واحدة بات الجميع يعرفها 
مفادها ان ديمقراطيتنا كذبة كبرية وهي ال تختلف عن ديمقراطية أم 
ستوري، وال عن ديمقراطية فتاح الفال الذي يمارس لعبته عىل ذقون 
الفقراء واملغفلني ، وانها ال تختلف عن ديمقراطية الطماطم املكدسة 

لدى الفالح العراقي وال يعرف كيف يسد ديونه املثقل بها؟.
إىل اللقاء...

تطبيق  عىل  االجتماعي  التواصل  موقع  نشطاء  تناقل 
اإلعالمية  مع  سابق  للقاء  فيديو  مقطع  (تويرت) 
إسعاد يونس، بربنامجها «صاحبة السعادة»، حيث 
الهاشتاج  صربي،  ياسمني  الفنانة،  به  تصدرت 

األكثر تداوالً عرب املوقع.
وتحدثت صربي عن رغبتها يف تغيري ذوق الفتيات 
قائلة:  مناسبة،  بأسعار  املرصي،  الشارع  يف 
املرصيات  البنات  عند  االستايل  أن  «اكتشفت 
كفنانة،  الضوء  عليا  لو  أنا  إن  فحسيت  ضاع، 
الفستان  أكيد  وبتقول  بتشوفني  الناس  وإن 
ألبس  ده بعرشين ألف جنيه، اكتشفت أن أقدر 
عارفة  إنتي  يشرتوها،  يقدروا  بـ٢٠٠٠  حاجة 

الفستان ده بـ٢٥٠٠ أي بنت هتقدر تجيبه».
مؤيد  بني  ما  (تويرت)،  عرب  الردود  وتباينت 
سعر  عن  صربي  قالته  الذي  للرقم  ومعارض 
الفستان وعن قدرة جميع الفتيات عىل رشائه.
وقال أحد املعلقني: «طالعة تقول إن هي البسة 
فستان بـ ٢٥٠٠ جنيه وبنات مرص كلها تقدر 
جنيه   ٧٠٠ بـ  جاكيت  جبت  أنا  دا  تشرتيه... 
بتعايرني  دلوقتي  لحد  أمي  فات  اليل  الشتا 

بيه».
بينما قال آخر: «بتقول الفستان ٢٥٠٠ جنيه 
أي بنت هاتقدر تجيبه، واضح إنها ما تعرفش 
إن عيلة ياكلوا ويرشبوا ويلبسوا بيه يف شهر»، 
ده  جنيه   ٢٥٠٠» أخرى:  معلقة  قالت  فيما 
لعائالت  بيوت  وفاتحني  موظفني  مرتبات 
شويف بقى كل عيلة كام فرد إزاي بقى أي بنت 
تقدر تشرتي الفستان الرخيص ده بالـ٢٥٠٠ 

بس».
املعلقات  إحدى  أيدت  اآلخر،  الجانب  عىل 
عىل  «بيرتيقوا  وقالت:  صربي،  ياسمني  كالم 
ياسمني صربي عشان بتقول فستان بألفني 
يا  بكام  فساتني  بتجيبوا  إنتوا  أومال  جنيه؟! 
جماعة؟! إنتوا مش عايشني معانا يف الكوكب؟ 

مش شايفني األسعار طيب ؟».

إليسا يف مقابلة  النجمة  قبل ثالثة أشهر، أطلت 
ملصلحة  قيومجيان  زافني  اإلعالمي  مع  خاصة 
من  بسلسلة  وأدلت  اللبنانية،  يف  تي  أم  محطة 
التصاريح التي شغلت الوسط الفني كان أهّمها 
نانيس  وزميلتها  إليسا  بني  نشبت  التي  املعركة 
عجرم لجهة األرقام، ومن تسابق الثانية يف إطار 

من التغريدات شهدها موقع تويرت.
األرقام  أن  يبدو  اليوم،  هدأت  املعركة  أن  ورغم 
يف  كشفت  التي  إليسا  لتحارص  مجدداً  تعود 
روتانا  رشكة  من  خروجها  عن  نفسها  املقابلة 
بعد أكثر من ١٤ عاماً عىل التعاون بني الطرفني، 
وقالت إنها تفّضل تجربة اإلنتاج بمفردها هذه 
املرة، فيما أبقت عىل تمسكها بالصداقة والعالقة 

الطيبة التي تجمعها  بروتانا.
روتانا  مدير  الهندي  سالم  أعلن  أيام،  وقبل 
إن روتانا  العقد بني الرشكة وإليسا قائالً  إنهاء 
منزلها وتستطيع العودة متى شاءت، لكنه نفى 
مجموع  من  باملئة   ٤٠ إليسا  مبيعات  تكون  أن 
لم  روتانا  أن  إىل  الهندي  وأشار  الرشكة  عائدات 
املبيعات وال  ذلك وال تنرش األرقام ال  تنرش يوماً 

األرباح الخاصة بها. 
رد  عىل  مجدداً  الباب  سيفتح  ما  هذا  وربما   
فاملعروف  الهندي؛   إليسا عىل  فعل من جمهور 
مبيعات يف سنوات  نسبة  أعىل  حققت  اليسا  أن 
ثبت  الذي  األمر  وهو  روتانا  رشكة  مع  طويلة 
من  عدداً  وجعل  النجومية  سدة  عىل  أقدامها 
املبيعات  لجهة  يرتاجعن  الرشكة  يف  زميالتها 
أمر ربما يسبب اإلحراج لروتانا،  لسنوات؛ وهو 

لذلك قال الهندي إنه ال داعي لذكر عدد املبيعات 
وال العائدات الربحية ملبيعات الفنانني .

بوصول  االحتفال  عىل  أصالة  الفنانة  حرصت 
مشاهدة  مليون   ١٠٠ إىل  أكابر“،  ”بنت  أغنيتها 

عرب قناتها الرسمية بموقع الفيديو”يوتيوب“.
حسابها  عرب  لألغنية  مقطعا  أصالة،  ونرشت 
شكرًا   “ معلقًة:  ”تويرت“،  التدوينات  بموقع 

وجميل  محبتكم  وحالوة  اهتمامكم  لعظيم 
عن  لكم  ألعرب  الكلمات  ُتسعفني  ال  ثقتكم، 
يجعلني  الذي  باملسؤولية  وشعوري  امتناني 
أحلم وأنا أحقق حلم.. من أجل أن أستحق هذه 

املحبة املكللة بالثقة والفياضة بالحنان“.

باالعتذار  الغفور،  عبد  ريهام  املرصية،  الفنانة  قامت 
لسكان منطقة الزمالك، عىل حسابها الخاص عرب تطبيق 

التواصل االجتماعي (فيس بوك).
غضبهم  املنطقة  سكان  من  عدد  أعلن  بعدما  ذلك  جاء 
«ربع  رواية  حول  األخرية  ترصيحاتها  بسبب  منها، 
جرام» للكاتب عصام يوسف، والتي تتحدث عن اإلدمان 

ر  و تد الشهرية، و املنطقة  يف 
حيث لفتت ريهام 
لها،  حديث  يف 
إىل معرفتها 

ببعض 
ل  بطا أ

الرواية يف الحقيقة ممن وقعوا ىف شباك اإلدمان، وكانوا 
من سكان الزمالك.

وكتبت قائلة: «اتكلمت بحسن نية يف برنامج عن إني يف 
مرحلة معينة كنت أعرف بعض األشخاص القريبني مني 
نفيس  خالني  وده  لإلدمان  تعرضوا  الزمالك،  منطقة  يف 
يف  أحداثها  كانت  جرام  ربع  قصة  إن  وقلت  الدور  أمثل 
الزمالك وتقريباً كنت أعرف األشخاص والحواديت اليل يف 
القصة».وأضافت: « لم أكن أقصد إهانة ساكني الزمالك 
لو  بعتذر  هناك،  تسكن  الزالت  وأرستي  منهم  أنا  اليل 
كالمي اتفهم غلط أو ضايق أو جرح أي حد، دي غلطة 
غري مقصودة، بكتب الكالم ده ألنى لقيت posts بتداول 

عن املوضوع وغضب ثائر حوالني الجملة دي».

غيب املوت الفنان املرصي يوسف شعبان، 

بفريوس  بإصابته  متأثرا  األحد،  ظهر 

العجوزة  داخل مستشفى  كورونا، وذلك 

للعزل، الذي تم نقله إليه قبل ٥ أيام.

يوسف شعبان رحل عن عاملنا عن عمر 

الفنانة  وأكدت  ويف  عاما،   ٩٠ الـ  يناهز 

املهن  نقابة  مجلس  عضو  عنرب،  نهال 

التمثيلية، أنها علمت باألمر من الطبيب 

املعالج.

انهارت زوجة  وتولت إبالغ أرسته، حيث 

الفنان الراحل عقب معرفتها باألمر، ومن 

املقرر أن يتم تشييع الجثمان ظهر اليوم 

االثنني من مستشفى العجوزة إىل مقابر 

األرسة بمدينة السادس من أكتوبر.

يوسف شعبان دخل إىل املستشفى بعد ٣ 

أيام قضاها داخل مستشفى خاص، لكن 

تستقر  أن  قبل  بشدة،  تدهورت  حالته 

قليال داخل مستشفى العجوزة للعزل.

الساعات  يف  بشدة  ساءت  الحالة  لكن 

تنفس  جهاز  عىل  وضعه  وتم  األخرية، 

أنفاسه  يلفظ  أن  قبل  اصطناعي، 

األخرية.

استقرت الجهة املنتجة عىل موعد 

«لإليجار»  فيلم  لعرض  نهائي 

وشريي  الصاوي  خالد  للفنان 

عادل ومحمد سالم، وطرح صناع 

للعمل  الدعائي  األفيش  الفيلم 

العرض  دور  يف  لطرحه  تمهيًدا 

املقبل،  السينمائية يوم ٣ مارس 

الصاوي  خالد  األفيش  وتصدر 

عادل  وشريي  سالم  ومحمد 

عصام  الشاب  الفنان  وكذلك 

تطرح  أن  املقرر  ومن  السقا، 

خالل  الرسمي  الربومو  الرشكة 

اليومني املقبلني.

خالد  بطولة  «لإليجار»  فيلم 

وهايدي  سالم  ومحمد  الصاوي 

وعصام  الطوبجي  ويارس  رفعت 

الذين  الفنانني  من  وعدد  السقا، 

رشف،  كضيوف  يظهرون 

بالل،  إسالم  وإخراج  وتأليف 

إطار  يف  الفيلم  أحداث  وتدور 

«الوحدة  عن  كوميدي  تشويق 

قبطان  شخصية  حول  والعزلة» 

اإلسكندرية  بمدينة  املعاش  عىل 

يعرض شقته لإليجار.

طرح  الصاوي  خالد  وينتظر 

الفرتة  خالل  جديدين  فيلمني 

مع  مارس»   ٣٠» هما  املقبلة 

الرشبيني  الفيشاوى ودينا  أحمد 

خالد  وأحمد  اليزيد  أبو  وأسماء 

من  وعدد  موىس  وندا  صالح 

أحمد  وإخراح  الرشف  ضيوف 

نظمى»  و»هيكل  موىس،  خالد 

الذي يشارك يف بطولته إىل جانب 

رامز جالل وغادة عادل وانتصار، 

وعدد آخر من الفنانني تأليف لؤي 

السيد وإخراج محمود كريم.

عىل  عاماً   ١٨ بمرور  عجرم،  نانيس  احتفلت، 

فهي  سالم»؛  «يا  الشهري  الغنائي  ألبومها 

الفرتة  خالل  قوية  فنية  لعودة  تستعد 

املقبلة، حيث تشارك جمهورها يومياً 

استعداداتها ملفاجأة غنائية جديدة .

نانيس عجرم تصوير حلقة  وأنهت 

بربنامج  خاصة  جديدة  تلفزيونية 

ُيعرض  الذي  حياتي»  من  «أغاني 

ليلة  يس  بي  الـأم  شاشة  عرب 

حيث  أسبوع،  كل  من  األربعاء 

املايض  األسبوع  حلقتها  صّورت 

لبنان،  يف  املحطة  استديوهات  داخل 

كواليس  من  خاصة  صورة  ونرشت 

موقع  عىل  الخاصة  صفحتها  عرب  التصوير 

اإلنستغرام  الصور  وتبادل  االجتماعي  التواصل 

من دون أن تعلن عن كواليس الصورة وعلقت نانيس عىل 

الصورة: «احزروا شو األغنية اليل عم غنيها» قريباً.. من دون أن 

تحّرض  أنها  الجمهور  ظن  حتى  للجمهور،  مفاجأتها  عن  تعلن 

لعمل غنائي جديد خالل الفرتة املقبلة.

يف  عجرم  نانيس  وصلت  آخر،  صعيد  عىل 

زيارة رسيعة إىل مرص إلحياء حفل زفاف 

نهاية  قبل  تعود  أن  ضخم هناك، عىل 

األسبوع الحايل.

لها  خاصة  صورة  نانيس  ونرشت   

من مرص فور وصولها إىل هناك.

 وكانت نانيس قد وضعت اللمسات 

الجديد  الغنائي  أللبومها  النهائية 

الفرتة  خالل  تطرحه  أن  واملنتظر 

استديو  إىل  حرضت  حيث  املقبلة 

التسجيل خالل األسبوع املايض إلنهاء 

قبل  وذلك  باأللبوم،  األخرية  التحضريات 

تحديد موعد طرحه قريباً.

من  العديد  سيضم  األلبوم  أن  بالذكر  الجدير 

املفاجآت حيث تعود به إىل أغنيات املقسوم التي اشتهرت 

بها يف بداية مشوارها الغنائي من خالل أغنية «آه ونص»، حيث 

تقدم أغنية تحمل الطابع الشعبي تحمل عنوان «سالمات».
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إسـتجاب القايض الفيدرايل، جيمس دوناتو، ملطالب املستخدمني الذين 
رفعـوا دعوى قضائيـة ضد موقـع التواصل اإلجتماعـي (فيس بوك)، 
بسـبب اقتحام خصوصيتهم بواسـطة ”بصمـة الوجه“.وقرر القايض 
تسـوية ماليـة مقدمة من شـبكة (فيـس بـوك) األمريكيـة للتواصل 
االجتماعـي تقـدر بــ650 مليون دوالر، معتـًربا أن التسـوية التي تعد 
واحـدة من أكرب الدعاوى القضائيـة املتعلقة بالخصوصية عىل اإلطالق 
”حكما تاريخيا“.وبناًء عىل حكم القايض سيحصل 1.6 مليون شخص 
من سـكان والية إلينوي انضموا إىل الدعوى القضائية عىل تعويضات ال 
تقل عن 345 دوالرا أمريكيا.وكتب القايض دوناتو: ”بشـكل عام، تعترب 
هذه التسوية مكسبا كبريا للمستهلكني يف منطقة الخصوصية الرقمية 
املتنـازع عليها بشـدة، كما تعد هذه التسـوية أكثر قيمة ألن فيسـبوك 
ورشكات التكنولوجيـا الكـربى األخـرى دائما مـا يواصلـون محاربة 
االقرتاح القائل بأن انتهاك الخصوصية القانوني يمثل رضرا حقيقيا“.

وجـاء يف أمر التسـوية أن أعضـاء الدعوى القضائية زعمـوا أن (فيس 
بـوك) جمع وخـزن بياناتهم الحيوية - أي املسـح الرقمي لوجوههم - 

دون إشعار مسبق أو موافقة.
ويف أول تعليـق منهـا عـىل حكم املحكمـة، قالت (فيس بـوك) يف بيان: 
”يسـعدنا أن نتوصل إىل تسوية حتى نتمكن من تجاوز هذا األمر، وهو 
ما يخـدم مصلحـة مجتمعنـا ومساهمينا“.يشـار إىل أن (فيس بوك) 
حـاول يف األصل تسـوية دعوى إلينـوي القضائية مقابـل 550 مليون 

دوالر، ولكن القايض الذي ترأس القضية رفض عرضها.

تحـط جوجل إلطالق أول هاتـف قابل للطي يف وقت الحق من هذا العام، فوفًقا 
ملشـاركة عىل تويرت بواسطة املرسب Jon Prosser، فإن جوجل Pixel fold  هو 
”يشء حقيقي“.وبحسب موقع TOI الهندى، فعىل الرغم من عدم وجود جدول 
زمنـي محدد لإلطـالق، فمن املتوقع أن يصل بحلول نهايـة عام 2021 أو أوائل 
العام املقبل، ورًدا عىل تغريدة تسأل عن موعد إطالق هاتف جوجل القابل للطي، 
قـال Prosser إن الهاتـف قـد يصل يف وقت الحـق من هذا العـام أو أوائل العام 
املقبل.وقـد تم تأكيد ترسيب Prosser من قبل مؤسـس DSCC ومحلل العرض 
”روس يونج“ الذي أكد أن هاتف جوجل Pixel القابل للطي سيصل قريًبا، حيث 
كان روس يونج هو الذي أفاد يف ديسمرب 2020 أن جوجل يمكن أن تطلق هاتف 
Pixel القابل للطي يف الربع الثاني من عام 2021، ويف تغريدته، قال إنه يمكننا 
أن نتوقـع ”3 طـرز عىل األقل مـن Samsung و 4 طرازات مـن Oppo وVivo و

Xiaomi ونمـوذج واحد من جوجل ”.وللتذكري، أضافـت جوجل دعًما للهواتف 
القابلة للطي التي تعمل بنظام التشـغيل Android 10، ويأتي نظام التشـغيل 
مع دعم أصـيل لألجهزة القابلة للطى ذات أنماط الطـي املختلفة، كما يحتوي 
Android 10 أيًضـا عىل ميزات مثل اسـتمرارية التطبيقـات والتطبيقات التي 

يمكن تغيري حجمها ودعم النوافذ املتعددة ألكثر من تطبيقني.

درس باحثـون نـوع نبات يعد من 
أرسع النباتـات نمـوًا عـىل وجـه 
األرض يف محاوله لكشـف أرساره 
دوىل  فريـق  درس  إذ  ومميزاتـه، 
من العلماء الرشيط الوراثي لنبتة 
الولفيـا، التـي تعتـرب مـن أصغر 
النباتات املزهرة عىل كوكب األرض 
وأرسعهـا نموا يف محاولة كشـف 
املجاالت  أرسارها واسـتثمارها يف 

الزراعية املختلفة.
ويطلـق البعـض عىل النبتة اسـم 
”طحلـب البط“ وهـي نبات مائي 
امليـاه  يف  واسـع  بشـكل  يتكاثـر 
الراكدة، وتتميز هـذه النبتة بأنها 
األرسع نمـًوا عـىل وجـه األرض، 
بالرغـم مـن أنهـا أصغـر نبـات 
”ولفيـا  نبتـة  وتصنـف  مزهـر، 
عـىل  األرسع  ميكروسـكوبيا“ 
اإلطـالق، وفقـا لوكالة سـبوتنيك 

الروسية.

وعـىل الرغم مـن الحجـم الصغري 
جـًدا لهـذا النبات، الـذي ال يتعدى 
رأس الدبوس مع أشكال بيضاوية 
صغرية خـرضاء، فهـى نبتة دون 
أوراق،  أو  سـيقان  أو  جـذور  أي 
فقط كرة صغـرية عائمة يف املياه، 
لكنها تمتلـك زهرة صغرية تتفتح 
يف جزئهـا العلوي، وتعتمـد النبتة 
ىف التكاثـر عن طريق إنتاج نباتات 
أخـرى تنفصل عن النبتة األصلية، 
وهنا تخفـي النبتة أحـد أرسارها 
أيضـا، حيت تسـتطيع إنتاج نبتة 
أخرى كل 30 أو 36 ساعة تقريًبا.

ومـن جهتـه، قـال الدكتـور واين 
شيو، االختصايص بحبوب اللقاح، 
املثاليـة،  الظـروف  ”يف ظـل  إنـه 
يمكن لنبتـة ولفيا واحدة أن تنتج 
مجموعـة نباتات بحجم األرض يف 
غضون 4 أشـهر تقريبا من خالل 

التكاثر الالجنيس“.

صمم مهندسـون فنلنديون أكواخا 
الغابـة خاصـة لعـالج  معلقـة يف 
الهموم والقلق، ومنح الزوار شعورا 

فريدا بالراحة.
ويحتـوي كل كـوخ مـن األكـواخ 
حديقـة  مـن  بالقـرب  املعلقـة 
سـالماغار، يف فنلنـدا، عـىل رسير 
يتسع لشـخصني، وحمام ومطبخ 
صغـري وديكـور يليق بفنـدق عايل 

املستوى.
تهويـة  بوحـدة  الكـوخ  ويتميـز 
ولوحـة  ميـاه  وسـخان  ومدفـأة 
مفاتيـح كهربائية، وتنقـل أنابيب 
السـباكة كل مياه الرصف الصحي 
إىل مكان مغلق أسـفل السـلم حتى 

يظل محيط الكوخ نظيًفا.
ويـرتاوح إيجار الكـوخ املبتكر بني 

380 دوالرا يف اليـوم خـالل أشـهر 
يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 
ونوفمرب/ترشين الثاني وديسمرب/
كانون األول، و450 دوالرا يف موسم 

الذروة.
وقالت رشكة ”سـتوديو بويستو“ 
الفنلنديـة: ”إنـه يتم بنـاء الوحدة 
”بشكل اسـرتاتيجي بحيث ال يلزم 
إزالة سـوى عدد قليل من األشجار 

أثناء البناء“.
وأضافـت ”املناظـر الطبيعية التي 
تفتـح مـن هـذه النافـذة تهيمـن 
عن قصـد عـىل الباقي، حيـث يتم 
التصميـم الداخيل بشـكل مقصود 
بحيث يكـون بمثابة قماش محايد 
وفارغ يف املرتبة الثانية بعد الطبيعة 

الخارجية“.
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