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بغداد/الزوراء : 
ثمنت نقابة الصحفيني العراقيني قرار 
مجلس القضاء األعىل تخويل محاكم 
التحقيـق والبـداءة تلقـي الشـكاوي 
والدعـاوى التـي تخـص الصحفيـني 
.واكـدت نقابة الصحفيـني العراقيني 
يف بيان: انها ” تثمـن هذا القرار الذي 
يأتي تعبـريا عن االهتمـام البالغ من 
لـدن مجلـس القضـاء األعـىل تجـاه 
األرسة الصحفيـة ونقابتهـا واعتزازا  
بالـدور الـذي ينهض بـه الصحفيون 
”، مبينـة ان ” القرار يأتي من منطلق 
حمايـة الصحفيـني مـن املالحقـات 
مـن  والحـد  التعسـفية  القضائيـة 
إجراءات أوامر القبـض والتعامل مع 

الصحفيني كمتهمـني قضائيا“.وعرب 
نقيـب الصحفيـني العراقيـني، رئيس 
اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، 
عـن شـكره وتقديـره باسـم األرسة 
الصحفيـة اىل رئيس مجلـس القضاء 
األعىل القايض فائق زيدان الستجابته 
لطلب النقابة بتسمية محكمة تختص 
بقضايا النـرش واإلعالم.وقرر مجلس 
القضـاء األعـىل يف جلسـته املنعقـدة 
بتاريخ 25/2/2021 تخويل رؤسـاء 
محاكم االستئناف تسمية احد قضاة 
محاكم التحقيـق وأحد قضاة محاكم 
البـداءة لتلقـي الشـكاوى والدعاوى 
التـي ترد عىل الصحفيـني يف ما يتعلق 

بعملهم الصحفي .

بغداد/ الزوراء:
أعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
امـس السـبت، تسـمية السـادس مـن 
آذار يومـاً وطنيـاً للتسـامح والتعايش 
تغريـدة  يف  الكاظمـي  العراق.وقـال  يف 
له عـىل ”تويـرت“ تابعتهـا ”الـزوراء“: 
إنـه ”بمناسـبة اللقـاء التأريخـي بـني 
سـماحة  والتسـامح،  السـالم  قطبـي 
املرجـع األعىل السـيد عيل السيسـتاني، 
وقداسة البابا فرنسـيس، ولقاء األديان 
يف مدينـة أور التأريخيـة، نعلن تسـمية 

يوم السـادس من آذار من كل عام يوماً 
وطنياً للتسـامح والتعايـش يف العراق“.
ووصـل البابا فرنسـيس إىل بغداد، أمس 
االول الجمعة، يف مستهل زيارة تاريخية 
للعـراق تسـتغرق أربعة أيـام، هي أول 
زيارة بابوية للعراق عىل اإلطالق.واهتم 
البابا فرنسيس، عند إعالنه زيارة العراق، 
عىل أن تكون زيارته ”رسالة صمود“ إىل 
مسيحيي العراق، الذين يعدون من أقدم 
وأعـرق املسـيحيني يف املنطقـة، والذين 

واجهوا تحديات كربى، بحسب قوله.

بغداد/ الزوراء:
واصلت أسـعار النفط تسجيل املكاسب 
بعد قرار مجموعة دول ”أوبك+“ اإلبقاء 
عـىل تخفيضات اإلنتاج دون تغيري حتى 
نهاية أبريـل املقبل.وارتفـع خام برنت 
مسـجال 69 دوالرا للربميل الواحد، وذلك 
للمـرة األوىل منـذ 8 يناير/كانون الثاني 
2020، وفقـا لبيانـات التداول.وصعدت 
العقود اآلجلـة للخام األمريكي بنسـبة 

إىل 66.04 دوالرا  (2.21 دوالر)   3.46%
اآلجلة  العقـود  ارتفعـت  للربميل.فيمـا 
لخـام ”برنـت“ بنسـبة 3.61% (2.41 
دوالر) إىل 69.15 دوالرا للربميـل، وفقـا 
لبيانات موقـع ”بلومربغ“.وكانت دول 
مجموعة ”أوبك+“ قد اتفقت، الخميس، 
عىل إبقاء اإلنتاج دون تغيري حتى نهاية 
أبريـل املقبل، وقالت إن تعايف الطلب من 

جائحة فريوس كورونا ما زال هشا.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أكـد بيان صدر عن الرئاسـة املرصية 
عن اتفاق الرئيس عبد الفتاح السييس 
ورئيـس املجلـس السـيادي االنتقايل 
عبـد الفتاح الربهان، عـىل أن املرحلة 
الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد 
النهضة، تتطلب أعىل درجات التنسيق 
بني مرص والسودان.وشدد البيان عىل 
أن ”مـرص تدعـم املقرتح السـوداني 

لتشـكيل رباعية دولية تشمل رئاسة 
االتحـاد اإلفريقـي والواليـات املتحدة 
واالتحـاد األوروبـي واألمـم املتحـدة، 
النهضـة“. سـد  ملـف  يف  للتوسـط 
وأضاف أن ”السـييس والربهان اتفقا 
عىل رفـض أي إجراءات أحادية تهدف 
واالسـتئثار  الواقـع  األمـر  لفـرض 
النيل األزرق“.والتقى السييس  بموارد 
العاصمـة  يف  الجمهـوري  بالقـرص 

السـودانية الخرطوم، امس السـبت، 
مع الربهـان، حيث تطرقت املباحثات 
بني الطرفني بحسب املتحدث الرسمي 
باسم الرئاسة املرصية، إىل سبل تعزيز 
العالقـات الثنائيـة بـني البلديـن عىل 
كافـة األصعـدة، فضال عن مناقشـة 
عدد مـن القضايا اإلقليميـة والدولية 

ذات االهتمام املشرتك.

بغداد/ الزوراء:
كشـف وزير الصحـة والبيئة، حسـن 
التميمـي، امـس السـبت، عـن زيـادة 
االصابـات بكورونا، فيمـا اكد ان ٢٠٪ 
خطرة.وقـال  كورونـا  اصابـات  مـن 
إنـه  صحفـي:  ترصيـح  يف  التميمـي 
«وخـالل جولـة يف عـدد من الشـوارع 

الرئيسـية التي تشـهد حركة الزائرين 
الحـظ وجـود تهـاون كبـري يف تطبيق 
االجراءات الصحيـة وهناك من يرفض 
ارتـداء الكمامة».واكـد التميمي «عىل 
رضورة االلتـزام باالجـراءات الصحية 
وااللتـزام  الكمامـة  ارتـداء  واولهـا 
اللجنـة  عـن  الصـادرة  بالتوجيهـات 

العليـا للصحـة والسـالمة « موجهـا 
«الفرق الصحية بتوزيع الكمامات عىل 
املواطنـني مجانا».ولفت اىل «تسـجيل 
امتنـاع البعض عن ارتداء الكمامة مما 
يعـد مخالفة رصيحـة لقانون الصحة 
العامة وتوجيهات املرجعية الرشيدة».

واشـار التميمـي اىل ان «هنـاك تزايـداً 

مـن   ٪٢٠ وأن  االصابـات،  عـدد  يف 
االصابات خطرة، وأن نسـبة االصابات 
بني االطفـال كبرية».كما اصـدر وزير 
الصحة، حسن التميمي، توجيها بشأن 
املخالفـني لالجـراءات الوقائية.وقالت 
ان «الوزيـر   : وزارة الصحـة يف بيـان 
حسـن محمـد التميمـي اطلـع بزيارة 

ميدانيـة عىل الخدمـات املقدمة ملرىض 
كورونا يف داخل ردهات العزل الخاص».

وبحسب البيان، اكد الوزير عىل وجوب 
االلتزام بالتوجيهات الصحية وخطورة 
املسـتجدات الوبائيـة»، مشـريا اىل انه 
«وجه بتكثيف جهـود الرقابة الصحية 

ملحاسبة املخالفني».

الزوراء/ يوسف سلمان:
صوت مجلس النواب يف جلسـته االعتيادية عرص 
امس السـبت ، عىل مرشوع قانـون تعديل قانون 
الصحة العامة رقم ٨٩ لسـنة ١٩٨١ ، فيما انتهى 
االجتماع املشرتك لرئاسة مجلس النواب مع قادة 
الكتل واعضاء اللجنة القانونية باالتفاق عىل (٤) 
مـن املـواد الخالفيـة املؤجلـة يف مـرشوع قانون 
املحكمـة االتحادية ، وتأجيل املادتني املتبقيتني اىل 

اجتماع جديد سيعقد ظهر اليوم االحد .واستبقت 
رئاسـة مجلس النـواب ، بدء الجلسـة االعتيادية 
التـي تاخرت عـن موعدها لنحو سـاعتني ، حيث 
عقـدت  اجتماعـا مشـرتكـا مـع رؤسـاء الكتل 
السياسـية واعضاء اللجنة القانونية السـتكمال 
مناقشـة املواد الــ ٦ املؤجلـة يف مـرشوع قانون 
املحكمة االتحادية ، و التي لم يتم التصويت عليها 
خالل جلسـة الخميس املايض ، وهي ( ٢ / ٣ / ٨ 

/ ١٠ / ١٢ / ٢١ ) .واكـد  رئيـس مجلـس النواب 
محمد الحلبويس  خالل االجتماع املشرتك ملناقشة 
بنود قانون املحكمـة االتحادية التي تم تأجيلها ، 
رضورة استكمال جهود اللجنة القانونية واعضاء 
الربملـان يف التصويـت عـىل معظـم مـواد قانون 
املحكمـة االتحاديـة والعمـل عىل االتفاق بشـأن  
املواد العالقة االخرى ، بأعتباره احد اهم القوانني 
التي تدخل يف هيكلية الدولة العراقية فضال عن ان 

املحكمة االتحادية هي التي سـتصادق عىل نتائج 
االنتخابات النيابية املقبلة. اىل ذلك وجهت رئاسـة 
مجلـس النـواب ، طلبا رسـميا اىل الهيئة الوطنية 
العليا الجتثاث البعث ، املسـاءلة والعدالة ، لتدقيق 
املوقف القانوني السـماء موظفي مجلس النواب 
كافــة وفـق القانـون . وتضمن الطلـب النيابي 

قوائم رسميـة باسماء اكثر من ٢٠٠٠ موظف .
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
أكـدت وزارة الدفاع األمريكية ”البنتاغون“ 
أنها سـرتد عىل هجمات قاعدة عني األسـد 
غربـي العـراق إذا وجـدت رضورة لذلك يف 
الزمـان واملـكان املناسـبني.وقال املتحدث 
باسـم الـوزارة، جـون كريبـي، يف مؤتمـر 
صحفـي إن ”الواليات املتحـدة غري مهتمة 
بتصعيـد الوضع مـع إيران وإنمـا حماية 
قواتهـا ومواصلة املهمـة يف العراق“، مبينا 
أن ”السـلطات العراقيـة ال تـزال تواصـل 
التحقيق بشـأن الهجمـات، وأن البنتاغون 

لن يسـمي الجهـة التي تقـف وراءها قبل 
كريبـي  التحقيقات“.وأضـاف  اسـتكمال 
أن ”البنتاغـون يدعـم الجهـود السـتبدال 
تفويـض اسـتخدام القـوة الـذي يمنحـه 
الكونغرس للرئيس، وأنه سيشـارك بشكل 
فعال البيت األبيض مع الكونغرس لتحقيق 
ذلك“.ويف وقت سابق، سقطت 10 صواريخ 
عـىل قاعـدة عني األسـد، التي توجـد فيها 
القـوات األمريكية، ليكـون القصف الثاني 
عىل قاعدة تسـتضيف قوات أمريكية خالل 

أقل من شهر، بعد قصف أربيل.

بريوت/ متابعة الزوراء:
قال رئيس حكومة ترصيف األعمال اللبنانية، حسـان 
ديـاب، امس السـبت، إنه ال يمكـن لحكومته مواجهة 
التحديـات، وال بـد مـن ”اإلرساع بتشـكيل حكومـة 
جديـدة عىل قاعدة الخطة اإلصالحية“.وتسـاءل دياب 
يف كلمة وجههـا إىل اللبنانيني: ”ما ذنب املواطنني حتى 
يدفعوا ثمن األطماع السياسـية؟ لقـد بلغ لبنان حافة 
االنفجار بعـد االنهيار“.وأضاف: ”هـل املطلوب تحلل 
الدولة بعد أن أصبحت الحلقة األضعف؟ األزمة الحالية 
مرشحة للتفاقم ومشهد التسـابق عىل الحليب يشكل 
حافـزا للتعايل وتشـكيل حكومة“.وتابـع: ”الوضع قد 

يطرح أمامـي خيار االعتكاف، وقد ألجـأ إليه رغم أنه 
يخالف قناعاتي، ومن يستطيع التعامل مع التداعيات 
الخطرية اآلتية واملزيد مـن معاناة الناس؟“.ولفت إىل: 
أنه ال حـل لألزمة املالية التي تعيشـها البالد حاليا من 
دون مفاوضـات مع البنـك الدويل.ويواجـه لبنان أكرب 
أزمـة مالية منـذ نهاية الحـرب األهليـة، حيث فقدت 
اللرية اللبنانية 80 باملئة من قيمتها مقابل الدوالر، عىل 
الرغـم من أن بعض املعامالت الرسـمية ال تزال تجرى 
بسـعر اللرية اللبنانية الرسمية قبل األزمة وهو 1500 
لرية للدوالر، بينما انخفضت القيمة السوقية للعملة إىل 

أكثر من 9000 لرية.
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الزوراء/ حسني فالح:
التقـى بابـا الفاتيكان فرنسـيس، الذي 
يـزور العـراق حاليـا يف زيـارة تاريخية، 
عـيل  السـيد  االعـىل  الدينـي  املرجـع 
السيسـتاني يف النجـف االرشف، وفيمـا 
عرب السيد السيسـتاني خالل اللقاء عن 
امله بان يتجـاوز العراق محنته ويعيش 
املسيحيون العراقيون يف امن وسالم، اكد 
البابا رضورة منع استغالل الدين كغطاء 
لالرهـاب، بينما دعا رئيـس الجمهورية 
لتأسـيس ”بيت إبراهيم للحوار الديني“ 

يضم مندوبني من مراكز دينية كربى.
وأصدر مكتب السـيد السيستاني، امس 
السـبت، بياناً بشـأن اللقـاء الذي جمع 
املرجع األعىل وبابا الفاتيكان فرنسـيس 
يف النجـف األرشف.وقـال البيـان الـذي 
سـماحة  ”التقـى  ”الـزوراء“:  تلقتـه 
السـيد السيسـتاني (دام ظلـه) صبـاح 
اليـوم (االمس) بالحـرب األعظـم (البابا 
فرنسـيس) بابـا الكنيسـة الكاثوليكية 
ورئيس دولة الفاتيكان“.وأضاف البيان: 
”دار الحديث خالل اللقاء حول التحديات 
يف  االنسـانية  تواجههـا  التـي  الكبـرية 
هـذا العـرص ودور االيمـان باللـه تعاىل 
وبرسـاالته وااللتـزام بالقيـم األخالقية 
وتحـدث  عليهـا،  التغلـب  يف  السـامية 
سـماحة السـيد عمـا يعانيـه الكثريون 

يف مختلـف البلـدان مـن الظلـم والقهر 
والفقـر واالضطهـاد الدينـي والفكـري 
وغيـاب  االساسـية  الحريـات  وكبـت 
العدالة االجتماعية، وخصوصاً ما يعاني 

منـه العديـد مـن شـعوب منطقتنا من 
حروب وأعمال عنـف وحصار اقتصادي 
وعمليـات تهجـري وغريهـا، وال سـيما 
الشعب الفلسـطيني يف األرايض املحتلة.

وأوضح البيان أن ” السـيد السيسـتاني 
أشـار اىل الـدور الذي ينبغـي أن تقوم به 
الزعامـات الدينية والروحيـة الكبرية يف 
الحد من هذه املآيس، وما هو املؤمل منها 

مـن حـّث األطـراف املعنّية ـ  وال سـيما 
يف القـوى العظمـى ـ عـىل تغليب جانب 
العقل والحكمة ونبـذ لغة الحرب، وعدم 
التوسـع يف رعاية مصالحهم الذاتية عىل 

حساب حقوق الشعوب يف العيش بحرية 
وكرامـة، كمـا أّكد عـىل أهميـة تضافر 
الجهـود لتثبيت قيـم التآلـف والتعايش 
كل  يف  االنسـاني  والتضامـن  السـلمي 

املجتمعـات، مبنيـاً عىل رعايـة الحقوق 
واالحـرتام املتبـادل بـني أتبـاع مختلـف 

االديان واالتجاهات الفكرية.“

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:
توقفت البورصة الرئيسية عن التدوال يف سوقي الكفاح 
والحارثية بالعاصمة العراقية بغداد، امس السبت، نتيجة 
الحظر الشامل الذي تم تطبيقه ابتداًء من الجمعة والذي 
يستمر لغاية اليوم االحد.وتوقفت البورصة الرئيسية يف 
سوق الكفاح والحارثية ببغداد عن التداول نتيجة تطبيق 
الحظر الشامل.وأضاف أن أسعار البيع والرشاء استقرت 
البعض  التي فتحت  يف محال الصريفة باالٔسواق املحلية 
 ١٤٥٫٧٥٠ البيع  سعر  بلغ  حيث  بغداد،  يف  ابوابها  منها 
دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الرشاء ١٤٤٫٧٥٠ دينارا 
لم  اربيل  يف  البورصة  ان  امريكي.كما  دوالر   ١٠٠ لكل 

تشهد، امس السبت، تداوال لوجود عطلة رسمية فيها.

@ÚñäÏj€a@—”Ïm@…fl@ã‘nèÌ@ä¸Îá€a
fiaÏvn€a@ãƒy@kjèi@fiÎaán€a@Â«

@ıbõ‘€a@ê‹™@äaã”@Â‡rm@µÓ–zó€a@Úib‘„
@Òıaáj€aÎ@’Ó‘zn€a@·◊b´@›ÌÏ¶@Û‹«˛a
µÓ–zó€a@ÙÎb«ÜÎ@ÙÎbÿí@Ô‘‹m

@�bflÏÌ@äaàe@Âfl@ëÜbè€a@Ô‡èÌ@Ô‡√bÿ€a
|flbèn‹€@bÓ‰†Î

aãËí@14@â‰fl@ÙÏnèfl@Û‹«˛a@ÔÁ
›Ófl5‹€@�aä¸ÎÜ@69Ä€a@o„ãi@‚bÇ@äb»éc@åÎb§

@áé˛a@µ«@pb‡vÁ@Û‹«@Üã‰é@ZÊÏÀbn‰j€a
Ÿ€â€@ÒäÎãö@páuÎ@aàg
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بغداد/ الزوراء:
إدارة  مجلس  قرار  عىل  الركابي  عادل  االجتماعية،  والشؤون  العمل  وزير  صادق 
للعمال  دينار  الف   ١٠٠ بواقع  مكافأة  برصف  للعمال  والضمان  التقاعد  صندوق 
املتقاعدين لثالث دفعات.ووجه الركابي بحسب بيان للوزارة، تلقت «الزوراء» نسخة 
دينار  الف   ١٠٠ قدرها  مكافأة  بـ»رصف  العمال  وتقاعد  ضمان  «صندوق  منه، 
للعمال املتقاعدين لكل دفعة». وقال الوزير ان «مجلس ادارة صندوق ضمان وتقاعد 
العمال بجلسته املنعقدة يوم الخميس املوافق ٤-٣-٢٠٢١ قرر رصف مكافأة للعمال 
املتقاعدين بواقع ١٠٠ الف دينار لكل دفعة عىل ان ال تتجاوز ثالث دفعات، وابتداًء من 
الدفعة املقبلة لحني اقرار قانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال الجديد»، مشريا 

اىل ان «الزيادة ستكون ٥٠ ألف دينار شهريا وملدة ستة اشهر».

@Òdœbÿfl@äb‰ÌÜ@—€c@100@“ãóm@›‡»€a
@ÂÌá«b‘næa@fib‡»‹€

@@@2ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m



@çÌç»n€@“aã†˛a@…Óª@ÒÏ«Ü@Û‹«@Êb‘–nÌ@Ô„byÎäÎ@Ô‡√bÿ€a
Ú‘�‰æa@¿@ıÎá:a

ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a@ÊÏ„b”@¿@µn‹u˚fl@µmÜbfl@·Äè®@‚ÏÓ€a@áÌáu@ÔibÓ„@ b‡nua

ÚõË‰€a@áé@Êdìi@C…”aÏ€a@ãfl˛aD@ÊbõœãÌ@ÊbÁ5€aÎ@ÔèÓè€a

b–€a@VUW@Âfl@ãr◊c@ıb–ì€aÎ@b–€c@WRS@Ä€a@åÎbvnm@÷aã»€a@¿@b„ÎäÏ◊@pbibña

بغداد/ الزوراء:
اكد سلطة الطريان املدني، املعاملة باملثل 
يف حركة املسافرين اىل البالد، فيما شددت 
 PCR ) عىل الزام املسافرين بجلب فحص

) من مراكز ومختربات رصينة.
بيان  يف  املدني  الطريان  سلطة  وذكرت 
تلقته «الزوراء»: أنه استناداً لقرار اللجنة 
العليا للصحة والسالمة الوطنية (مكافحة 
قرارها  بإلغاء  كورونا)،  فريوس   جائحة 
والفقرة   ،(۲۰۲۱ لسنة   ١) رقم  السابق 
رقم  الوزراء  مجلس  قرار  من   (  ۲  )
املمنوع  الدول  (۲۳۱ لسنة ۲۰۲۰) بشأن 

مراعاة  مع  منها،  والوافدين  إليها  السفر 
قرار  نص  وتضمن  باملثل،  املعاملة  مبدأ 
مراكز  من   (  PCR  ) فحص  جلب  اللجنة 
ومختربات رصينة خالل ( ۷۲ ) ساعة قبل 
خلوهم  يثبت  العراق  إىل  الوافدين  دخول 

من اإلصابة بفريوس (كوفيد - ١٩ ) .
إىل  الوافدين  حجر  سيتم  انه  واضافت: 
إجباريا يف أماكن عملهم أو  العراق حجراً 
يسمح  وال  يوما،   (  ١٤  ) ملدة  تواجدهم 
من  التأكد  لحني  اآلخرين  بمخالطة  لهم 
عدم ظهور أي أعراض مرض لديهم، مع 

مراعاة مبدأ املعاملة باملثل .

بغداد/ الزوراء:
السماح  اىل  الوطنية  والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  النيابية  الرتبية  لجنة  دعت 

لوزارة الرتبية بإجراء امتحانات نصف السنة.
اجتماعا  عقدت  النيابية،  الرتبية  لجنة  ان  «الزوراء»:  تلقته  للجنة  بيان  وذكر 
أن «االجتماع ناقش موضوع  اىل  املدرجة عىل جدول أعمالها، الفتا  املواد  ملناقشة 

تعليق الدوام الرسمي للمدارس وامتحانات نصف السنة للطلبة».
وأضاف البيان أن «اللجنة شددت عىل رضورة تضافر واستنفار الجهود واالمكانيات 
املتاحة للحد من مخاطر انتشار الوباء وتطويق الخسائر الناجمة عنها»، الفتا اىل 
أن «القطاع الرتبوي يف مقدمة القطاعات التي تأثرت بشكل مبارش بسبب انتشار 

هذا الوباء».
لوزارة  السماح  اىل  الوطنية  السالمة  لجنة  للبيان،  وفقا  النيابية،  اللجنة  ودعت 
مستوى  لتقييم  اساسية  ركيزة  باعتباره  السنة  نصف  امتحان  بإجراء  الرتبية 

التالميذ والطلبة».

ليبيا/ متابعة الزوراء:

اقرتح رئيس الوزراء الليبي املعني، عبد الحميد الدبيبة، تشكيل حكومة وحدة 

كبرية تضم ٣٥ عضوا، وذلك حسبما قال مكتبه يوم أمس، قبل اجتماع يعقده 

الربملان غدا االثنني ملنح الثقة لحكومته.

إقليميني  ليبيا وزعماء  يف  املتحاربة  الفصائل  وجرت مفاوضات مكثفة بني 

إن  قال  مسؤوال  لكن  الوزراء،  مجلس  قائمة  بشأن  نفوذ  ذوي  وسياسيني 

املفاوضات مستمرة بشأن ما إذا كان سيتم تقليص عدد الوزراء.

وتحدثت املعلومات األولية أن حقيبة وزارة الخارجية  سُتمنح للمياء بوسدرة، 

وزيرة الثقافة السابقة، وسيتم تعيني خالد مازن وزيرا للداخلية، وسيشغل 

الدبيبة نفسه منصب وزير الدفاع.

وتضم األسماء أيضا نائبني لرئيس الوزراء من رشق ليبيا وغربها.

جنيف  يف  املتحدة  األمم  أجرتها  محادثات  خالل  من  الدبيبة  اختيار  وجرى 

لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة لإلرشاف عىل االستعداد  املايض  الشهر  مطلع 

لالنتخابات يف ليبيا، املزمع إجراؤها يف نهاية هذا العام.

وانقسمت ليبيا منذ سنوات بني حكومة الوفاق الوطني املعرتف بها دوليا يف 

طرابلس، وقوات رشق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفرت.

خط  عىل  الواقعة  رست  مدينة  يف  االثنني،  الربملان،  يجتمع  أن  املقرر  ومن 

املواجهة ويسيطر عليها «الجيش الوطني الليبي»، للمصادقة عىل الحكومة 

املقرتحة.

واشنطن/ متابعة الزوراء:

الرئيس  أن  األبيض  البيت  أعلن 

األمريكي، جو بايدن، يعتقد أنه يجب 

استخدام  تفويضات  يف  النظر  إعادة 

استخدمت  التي  العسكرية،  القوة 

لتربير هجمات أمريكية عىل أهداف يف 

الخارج، وفقا لوكالة «رويرتز»

وقدم السناتور الديمقراطي تيم كني، 

ونظريه الجمهوري تود يانج، مرشوع 

قانون هذا األسبوع إللغاء تفويضني 

باستخدام  و٢٠٠٢   ١٩٩١ يف  صدرا 

العراق، وأرجعا  العسكرية ضد  القوة 

ذلك إىل «الرشاكة القوية» بني واشنطن 

وحكومة بغداد.

باسم  املتحدثة  ساكي،  جني  وقالت 

العمل  يريد  بايدن  إن  األبيض:  البيت 

«أنه  مضيفة:  األمر،  بشأن  كني  مع 

ومحدد...  ضيق  إطار  مناقشة  يريد 

عليها  عفا  قد  أنه  الواضح  من 

-»التفويضات»- الزمن».

يأمل  الذي  النقاش  «هذا هو  وأدرفت 

ويحدد  كني،  السناتور  مع  يجريه  أن 

أن  ينبغي  الذي  العمل  وإطار  النهج 

يكون مع تطلعنا إىل األمام».

الرضبات  إن  إىل  ساكي  واشارت 

املتحدة  الواليات  نفذتها  التي  الجوية 

بموافقة  سوريا  يف  األخرية  اآلونة  يف 

بايدن كانت قانونية، مضيفة: «نحن 

واثقون من السلطة القانونية التخاذ 

قرار تلك الرضبة».

فإن  األمريكي  الدستور  وبموجب 

الكونغرس، وليس الرئيس، له سلطة 

إعالن الحرب.

بغداد/ الزوراء:

مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  بحث 

الكاظمي، هاتفيا مع الرئيس االيراني، حسن 

روحاني، العالقات الثنائية بني البلدين، فيما 

يف  الفاعلة  األطراف  جميع  دعوة  عىل  اتفقا 

املنطقة لتعزيز الهدوء .

وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف بيان 

الوزراء  مجلس  رئيس  ان  «الزوراء»:  تلقته 

مصطفى الكاظمي، بحث يف اتصال هاتفي، 

حسن  اإليراني  الرئيس  مع  السبت،  امس 

عىل  البلدين  بني  العالقات  سري  روحاني، 

مختلف األصعدة.

والنمو  بالتقدم  أشادا  الطرفني  ان  واضاف: 

يف العالقات الثنائية ملا فيه مصلحة الشعبني 

املنطقة  أمن  عن  فضال  واإليراني،  العراقي 

روحاني  الرئيس  ان  اىل  الفتا  واستقرارها، 

أشاد  كما  للعراق،  البابا  قداسة  زيارة  بارك 

بالجهود الحكومية العراقية التي اثمرت عن 

نجاح هذه الزيارة التاريخية.

وتابع: كما اتفق الطرفان عىل دعوة جميع 

األطراف الفاعلة يف املنطقة اىل تعزيز الهدوء، 

واتخاذ مسار الحكمة والعقالنية يف التعامل 

مع األزمات والتحديات.

وعرب كل من رئيس مجلس الوزراء والرئيس 

اإليراني، بحسب البيان، عن تطابق وجهات 

الوحيد  السبيل  هو  الحوار  باعتبار  النظر، 

يف  واألزمات  الرصاعات  لحل  واألمثل 

املنطقة.

من  روحاني،  حسن  اإليراني،  الرئيس  وندد 

العراق  بأمن  املخلّة  النشاطات  بكل  جانبه، 

وعّرب  الجماعات،  بعض  من  ترتكب  التي 

التي ال  النشاطات  إيران لهذه  عن استنكار 

تخدم مصالح البلدين، وال استقرار املنطقة 

وازدهارها وتقدم شعوبها.

الزوراء/ يوسف سلمان:
جلسته  يف  النواب  مجلس  صوت 
عىل   ، السبت  امس  عرص  االعتيادية 
مرشوع قانون تعديل قانون الصحة 
فيما   ،  ١٩٨١ لسنة   ٨٩ رقم  العامة 
لرئاسة  املشرتك  االجتماع  انتهى 
الكتل  قادة  مع  النواب  مجلس 
باالتفاق  القانونية  اللجنة  واعضاء 
املؤجلـة  الخالفية  املواد  عىل (٤) من 
يف مرشوع قانون املحكمة االتحادية ، 
وتأجيل املادتني املتبقيتني اىل اجتماع 

جديد سيعقد ظهر اليوم االحد .
واستبقت رئاسة مجلس النواب ، بدء 
عن  تاخرت  التي  االعتيادية  الجلسة 
موعدها لنحو ساعتني ، حيث عقدت  
الكتل  رؤساء  مع  مشرتكـا  اجتماعا 

القانونية  اللجنة  واعضاء  السياسية 
 ٦ الـ  املواد  مناقشة  الستكمال 
املحكمة  قانون  مرشوع  يف  املؤجلـة 
التصويت  يتم  لم  التي  و   ، االتحادية 
املايض  الخميس  جلسة  خالل  عليها 
 /  ١٢  /  ١٠  /  ٨  /  ٣  /  ٢  ) وهي   ،

. ( ٢١
محمد  النواب  مجلس  رئيس  واكد  
املشرتك  االجتماع  خالل  الحلبويس  
املحكمة  قانون  بنود  ملناقشة 
، رضورة  تأجيلها  تم  التي  االتحادية 
القانونية  اللجنة  جهود  استكمال 
عىل  التصويت  يف  الربملان  واعضاء 
معظم مواد قانون املحكمة االتحادية 
املواد  بشأن   االتفاق  عىل  والعمل 
اهم  احد  بأعتباره   ، االخرى  العالقة 

القوانني التي تدخل يف هيكلية الدولة 
املحكمة  ان  عن  فضال  العراقية 
عىل  ستصادق  التي  هي  االتحادية 

نتائج االنتخابات النيابية املقبلة.
اىل ذلك وجهت رئاسة مجلس النواب ، 
طلبا رسميا اىل الهيئة الوطنية العليا 
والعدالة  املساءلة   ، البعث  الجتثاث 
السماء  القانوني  املوقف  لتدقيق   ،
وفق  كافـة  النواب  مجلس  موظفي 
النيابي  الطلب  وتضمن   . القانون 
من  اكثر  باسماء  رسميـة  قوائم 

٢٠٠٠ موظف .
تنفيذ  متابعة  لجنة  قدمت  باملقابل 
والتخطيط  الحكومي  الربنامج 
رسميا  طلبا   ، النيابية  السرتاتيجي 
وتنفيذ  لدراسة  الوزراء  مجلس  اىل 

مقرتحها عن زيادة مبلغ راتب االعانة 
االجتماعية .

محمد  النائب  اللجنة  عضو  واشار 
للطلب  وفقا   ، السوداني  شياع 
النيابي ، اىل ان مجلس الوزراء يمتلك 
الراتب  لزيادة  القانونية  الصالحية 
الحماية  قانون  من   ٢٤ املادة  حسب 

االجتماعية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ .
النيابية  املالية  اللجنة  قدمت  كما 
الرتبية  وزارة  اىل  رسميـا  طلبا   ،
لتزويدها بجداول احصائية عن اعداد 
والحرفيني  واالداريني  املحارضين 
كل  واملحافظات  بغداد  يف  املجانيني 

عىل حدة .
النائب  ترأسها  التي  الجلسة  وخالل 
 ، حداد  بشري  الربملان  لرئيس  الثاني 

مقرتح  عىل  النواب   مجلس  صوت 
نقابة  لقانون  الثالث  التعديل  قانون 
لسنة  رقم ١٨٥  واملدققني  املحاسبني 
مرشوع  عىل  صوت  كما   ،  ١٩٦٩
العراق  جمهورية  انضمام  قانون 
االستعداد  بشأن  بروتوكول  اىل 
احداث  ميدان  يف  والتعاون  والتصدي 
لعام  وضارة  خطرية  بمواد  التلوث 
مرشوع  عىل  ايضا  وصوت   ،  ٢٠٠٠
اىل  العراق  جمهورية  انضمام  قانون 
اتفاقية نريوبي الدولية الزالة الحطام 
ثم صوت عىل مرشوع   ،  ٢٠٠٧ لعام 
العراق  جمهورية  انضمام  قانون 
التفاقية   ١٩٩٦ عام  بروتوكول  اىل 
الناجم عن قلب  البحري  التلوث  منع 

النفايات واملواد االخرى لعام ١٩٧٢.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أكد بيان صدر عن الرئاسة املرصية 
الفتاح  عبد  الرئيس  اتفاق  عن 
السيادي  املجلس  ورئيس  السييس 
عىل  الربهان،  الفتاح  عبد  االنتقايل 
التي  الحالية  الدقيقة  املرحلة  أن 
تتطلب  النهضة،  سد  ملف  بها  يمر 
مرص  بني  التنسيق  درجات  أعىل 

والسودان.
تدعم  «مرص  أن  عىل  البيان  وشدد 
رباعية  لتشكيل  السوداني  املقرتح 
دولية تشمل رئاسة االتحاد اإلفريقي 
األوروبي  واالتحاد  املتحدة  والواليات 
واألمم املتحدة، للتوسط يف ملف سد 

النهضة».
وأضاف أن «السييس والربهان اتفقا 
عىل رفض أي إجراءات أحادية تهدف 
واالستئثار  الواقع  األمر  لفرض 

بموارد النيل األزرق».
والتقى السييس بالقرص الجمهوري 
الخرطوم،  السودانية  العاصمة  يف 
حيث  الربهان،  مع  السبت،  امس 
الطرفني  بني  املباحثات  تطرقت 
باسم  الرسمي  املتحدث  بحسب 
تعزيز  سبل  إىل  املرصية،  الرئاسة 
عىل  البلدين  بني  الثنائية  العالقات 
مناقشة  عن  فضال  األصعدة،  كافة 
والدولية  اإلقليمية  القضايا  عدد من 
خاصة  املشرتك،  االهتمام  ذات 
الحدود  بمنطقة  األوضاع  تطورات 
والتحركات  اإلثيوبية  السودانية 
سيادة  لبسط  األخرية  السودانية 
الدولة عىل حدودها الرشقية املتاخمة 

إلثيوبيا.
مختلف  حول  التباحث  تم  كما 
القرن  منطقة  يف  املستجدات 

حيث  إفريقيا،  ورشق  اإلفريقي 
الرئاسة  وفق  املناقشات  عكست 
بني  متبادال  «تفاهما  املرصية 
تلك  مع  التعامل  سبل  إزاء  الجانبني 
القدرات  تعزيز  يكفل  بما  امللفات، 
التحديات  مواجهة  عىل  اإلفريقية 
تم  كما  ككل،  القارة  تواجه  التي 
انعقاد  وترية  تكثيف  عىل  االتفاق 
اللقاءات الثنائية بني كبار املسؤولني 
للتنسيق  دورية  بصورة  البلدين  من 
التطورات  تجاه  واملتبادل  الحثيث 
املتالحقة التي يشهدها حاليا املحيط 

الجغرايف للدولتني».
وأعرب الربهان خالل لقائه السييس 
الداعمة  مرص  ملواقف  «تقديره  عن 
ملواجهة  املجاالت،  كافة  يف  للسودان 
وكذلك  املختلفة،  األزمات  تداعيات 
من  السودان  اسم  رفع  يف  املساهمة 

قائمة الدول الراعية لإلرهاب».
أكد  الثنائية،  العالقات  صعيد  وعىل 
السودان  وحرص  «تطلع  الربهان 
عىل تفعيل املرشوعات املشرتكة بني 
مرص والسودان وتعزيز آفاق التعاون 
بينهما عىل مختلف األصعدة خاصة 
واالقتصادي  السيايس  املستوى  عىل 

واألمني والعسكري».
املرصي  الرئيس  أشاد  جانبه،  ومن 
بما تشهده العالقات الثنائية مؤخرا 
إرادة  يعكس  بما  كبري،  زخم  من 
العالقات  بتلك  لالرتقاء  سياسية 
مختلف  يف  خاصة  أوسع،  آفاق  إىل 
االهتمام  ذات  االسرتاتيجية  املجاالت 

املشرتك.
دعم  «استمرار  السييس  أكد  كما 
يف  السودان  وشعب  لحكومة  مرص 
باالرتقاء  واالهتمام  املجاالت،  كافة 

بالعالقات الثنائية بما يعزز الرشاكة 
أساس  عىل  القائمة  االسرتاتيجية 
املشرتك  والتعاون  املتبادل  االحرتام 
الشقيقني،  البلدين  صالح  فيه  ملا 
املرصية  العالقات  يجعل  نحو  وعىل 
به  يحتذى  نموذجا  السودانية 
للرشاكة التنموية الشاملة والتكامل 

االقتصادي».
«مساندة  إىل  السييس  أشار  كذلك 
السالم  تعزيز  جهود  لكافة  مرص 
السودان  يف  والتنمية  واالستقرار 
تاريخه،  املفصلية من  املرحلة  خالل 
وذلك انطالقا من قناعة راسخة بأن 
ال  جزء  يعد  السودان  واستقرار  أمن 
يتجزأ من أمن واستقرار مرص، وأن 
يد مرص دائما وأبدا ممدودة للتعاون 
كنهج  للسودان  والبناء  والخري 

اسرتاتيجي».

بغداد/ الزوراء:

اعلنـت وزارة الصحة والبيئة، امس السـبت، 

املوقـف الوبائـي اليومـي لفـريوس كورونـا 

املستجد يف العراق، وفيما اكدت تسجيل 4068 

اصابة جديدة و11 حالة وفاة وشـفاء 3883 

حالة، حـددت دائرتي صحة الرصافة والكرخ 

التوزيع الجغرايف لالصابات حسب املناطق.

وذكـرت الوزارة يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: ان 

عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 34826، 

ليصبح عدد الفحوصـات الكلية: 7088556، 

مبينـة انه تم تسـجيل 4068 اصابـة جديدة 

و11 حالة وفاة وشفاء 3883 حالة.

واضافـت: ان عـدد حـاالت الشـفاء الـكيل: 

657032 (%90.9)، اما عدد حاالت االصابات 

الكيل: 723189، بينما عدد الحاالت التي تحت 

العـالج: 52609، يف حني عدد الحاالت الراقدة 

يف العناية املركزة: 420، وعدد حاالت الوفيات 

الكيل: 13548.

مـن جهتـه، اعلـن مديـر عـام صحـة بغداد 

الرصافة عبد الغني السـاعدي، تسجيل 593 

اصابـة جديدة بفـريوس كورونـا بينها 375    

خالل الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال السـاعدي يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: ان 

”املؤسسـات الصحية سـجلت امس يف جانب 

الرصافة 593 اصابة جديدة بفريوس كورونا 

موزعـة كالتـايل:  375 حالـة خـالل الرصـد 

الوبائي  للقطاعات الصحية : قطاع الرصافة 

15 حالـة من خـالل الرصد الوبائـي / قطاع 

بغـداد جديـدة 104 حالـة من خـالل الرصد 

الوبائـي / قطـاع املدائن 37 حالـة من خالل 

الرصد الوبائـي /قطاع االسـتقالل 23 حالة  

من خـالل الرصد الوبائـي / قطاع االعظمية 

19 حالة مـن خالل الرصـد الوبائي  / قطاع 

الصـدر 16 حالـة من خالل الرصـد الوبائي/ 

قطاع البلديات االول 29 حالة من خالل الرصد 

الوبائي/ قطـاع البلديات الثاني 43 حالة من 

خالل الرصد الوبائي/ قطاع الشعب 89 حالة 

من خالل الرصد الوبائي .

 واشـار اىل ان 218 حالـة خـالل مراجعتهـم 

للمؤسسـات الصحيـة : 30 حالـة  يف مدينـة 

 / الكيـارة   / املحـالت  عـىل  الصدرموزعـة 

 / 1 / رشكـة رمضـان  / قطـاع  الزراعـي 

قطاعـات 11 50 و  38 و 19 و 61 و6 و 7 

/ / حـي االمانـة / الجـوار     /  االورفـيل  / 

الحبيبيـة /حي طارق / جميلة  ، 5 حاالت  يف 

شـارع فلسطني محلة /  املستنرصية / 509 

/ 503 / 502 / /  508، 8 حالت   يف الشـعب  

محلة/ سـبع قصور  / حي البساتني / 367 

/ البنـوك / 733 / حي اور / 341 ، 51 حالة 

يف منطقـة الزعفرانية توزعـت عىل محالتها 

وشـوارعها ، 11 حالة   يف النهروان / الزراعي 

/ حي الوحدة / قرب املستشـفى ، 12 حاالت 

يف املدائـن /   جرس دياىل  / الجعارة / التاميم   

/ حـي الوحدة، 12 حالة يف الحسـينية محلة 

/ نهر عـودة / الجريخي / الراشـدية / حي 

الزهـور  / 225/  217 / 221  ، 7 حـاالت يف 

منطقـة االعظمية محلـة 302/ 303/ 312 

/ شـارع 20  / 310 ، 11 حالـة  يف منطقـة 

الكرادة محلة/ مطعـم زرزور / 907 / 930 

6حـاالت يف   ،  910  /  911  /  901  /  909  /

البلديـات توزعت عىل املحالت التالية : 730 / 

728 / 723  / 9 نيسـان / 715 ، 7 حاالت يف 

منطقة بغداد جديدة محلة 703 / 741 / 719 

/ السـوق / 703 ، 8 حاالت يف منطقة االمني 

محلة 733 / 734 / الثانية / 751 / السوق ، 

6 حاالت يف منطقة املشـتل محلة 729 / 730 

، 3 حاالت يف منطقة الدورة محلة 840 / 808 

، 3 حاالت يف منطقة الغدير محلة 710 / 711 

، 6 حاالت خالل  مراجعتهم مستشفى الشيخ 

زايـد، 3 حاالت يف كل من    / بارك السـعدون  

/العرصـات  / شـارع النظـال / الطالبية / 

بسماية / الوزيرية  . مستشفى ابن الخطيب 

/ مستشـفى الزعفرانية / مستشفى املدائن 

/ مستشفى النعمان .

واضـاف السـاعدي انـه ”تـم نقـل جميـع 

الحاالت اىل الحجر الصحي لتلقي العالج وفق 

الربوتوكوالت املعتمدة“، مشـريا اىل ان ”العدد 

الرتاكمـي لإلصابـات  ارتفـع اىل 86579 تويف 

منهم 1456 لالسـف  فيما اكتسـب الشـفاء    

79298  حالـة شـفاء ومتبقـي قيـد العالج 

.” 5825

ودعا الساعدي اىل ”مراعاة تلك الجهود والتي 

اسـفرت عـن هذا الحجـم من اعداد الشـفاء 

من خـالل االلتزام بإجـراءات الوقائية ولبس 

الكمامـات  والرتكيز عـىل التباعد االجتماعي  

وعدم التهاون  وتقدير تلك الجهود“.

وثمن السـاعدي ”الجهود التـي تبذل من قبل 

مـالكات صحـة الرصافـة ملعالجـة مصابي 

فـريوس كورونا مضحـني بأرواحهـم إلنقاذ 

املصابني الفريوس“.
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الزوراء/ حسني فالح:
التقى بابا الفاتيكان فرنسـيس، الذي 
يزور العـراق حاليا يف زيارة تاريخية، 
املرجـع الدينـي االعـىل السـيد عـيل 
السيستاني يف النجف االرشف، وفيما 
عرب السـيد السيسـتاني خالل اللقاء 
عن املـه بان يتجاوز العـراق محنته 
يف  العراقيـون  املسـيحيون  ويعيـش 
امن وسـالم، اكد البابـا رضورة منع 
استغالل الدين كغطاء لالرهاب، بينما 
دعا رئيس الجمهورية لتأسيس ”بيت 
إبراهيم للحوار الديني“ يضم مندوبني 

من مراكز دينية كربى.
السـيد السيسـتاني،  وأصـدر مكتب 
امس السـبت، بياناً بشأن اللقاء الذي 
جمـع املرجع األعىل وبابـا الفاتيكان 

فرنسيس يف النجف األرشف.
وقـال البيان الـذي تلقته ”الـزوراء“: 
السيستاني  السـيد  ”التقى سـماحة 
(دام ظلـه) صبـاح اليـوم (االمـس) 
بالحرب األعظم (البابا فرنسيس) بابا 
الكاثوليكيـة ورئيس دولة  الكنيسـة 

الفاتيكان“.
وأضـاف البيـان: ”دار الحديث خالل 
اللقـاء حـول التحديات الكبـرية التي 
تواجههـا االنسـانية يف هـذا العـرص 
ودور االيمـان بالله تعاىل وبرسـاالته 
وااللتزام بالقيم األخالقية السامية يف 
التغلب عليها، وتحدث سماحة السيد 
عما يعانيه الكثريون يف مختلف البلدان 
من الظلم والقهر والفقر واالضطهاد 
الحريـات  الدينـي والفكـري وكبـت 
االساسية وغياب العدالة االجتماعية، 
وخصوصـاً ما يعاني منـه العديد من 
شـعوب منطقتنا من حروب وأعمال 
عنـف وحصـار اقتصـادي وعمليات 
تهجـري وغريهـا، وال سـيما الشـعب 

الفلسطيني يف األرايض املحتلة.
وأوضح البيان أن ” السيد السيستاني 
أشار اىل الدور الذي ينبغي أن تقوم به 
الزعامـات الدينيـة والروحية الكبرية 
يف الحـد مـن هـذه املـآيس، ومـا هو 
املؤمل منها من حـّث األطراف املعنّية 
ـ  وال سـيما يف القوى العظمى ـ عىل 
تغليـب جانـب العقل والحكمـة ونبذ 
لغـة الحرب، وعدم التوسـع يف رعاية 
مصالحهم الذاتية عىل حساب حقوق 
الشـعوب يف العيـش بحريـة وكرامة، 
كما أّكد عـىل أهمية تضافـر الجهود 
لتثبيت قيم التآلف والتعايش السلمي 
والتضامن االنساني يف كل املجتمعات، 
مبنياً عـىل رعاية الحقـوق واالحرتام 
املتبـادل بـني أتبـاع مختلـف االديان 

واالتجاهات الفكرية.“
ولفت اىل أن ”السيد نّوه بمكانة العراق 
وبمحامـد شـعبه  املجيـد  وتأريخـه 
انتماءاتـه، وأبدى  الكريـم بمختلـف 
أملـه بأن يتجـاوز محنتـه الراهنة يف 
وقت غـري بعيـد، وأّكـد اهتمامه بأن 
يعيش املواطنون املسـيحيون كسائر 
العراقيـني يف أمـن وسـالم وبكامـل 
حقوقهم الدستورية، وأشار اىل جانب 
مـن الـدور الـذي قامت بـه املرجعية 
الدينيـة يف حمايتهـم وسـائر الذيـن 
نالهم الظلم واألذى يف حوادث السنني 
املاضية، وال سيما يف املدة التي استوىل 
مسـاحات  عـىل  االرهابيـون  فيهـا 
شاسـعة يف عدة محافظـات عراقية، 
ومارسـوا فيها أعماالً اجرامية يندى 

لها الجبني“.
وتمنى ”سماحته للحرب االعظم وأتباع 
الكنيسة الكاثوليكية ولعامة البرشية 
الخري والسعادة،  وشكره عىل تجشمه 
عناء السفر اىل النجف األرشف للقيام 

بهذه الزيارة“.
مـن جانبه اكـد الحرب االعظـم البابا 

فرنسـيس خـالل لقائـه السـيد عيل 
السيستاني اهمية التعاون والصداقة 
بـني الطوائـف الدينية للتمكـن ، من 
خالل تنمية االحرتام املتبادل والحوار 
، من االسهام يف خري العراق واملنطقة 

والبرشية جمعاء.
وجـاء يف بيـان للفاتيـكان : ” التقى 
قداسـة البابا آية الله العظمى السـيد 
عيل الحسيني السيستاني صباح امس 
السـبت يف النجـف االرشف و  خـالل 
الزيارة املجاملة التي استغرقت حوايل 
خمـس وأربعـني دقيقة ، شـدد األب 
األقدس عىل أهمية التعاون والصداقة 
بـني الطوائـف الدينيـة حتـى نتمكن 
، مـن خالل تنميـة االحـرتام املتبادل 
والحوار ، من املساهمة يف خري العراق 

واملنطقة و للبرشية جمعاء“.
كان  اللقـاء  ان   “: البيـان  واضـاف 
فرصـة للبابـا لتقديم الشـكر إىل آية 
اللـه العظمـى السيسـتاني ألنه رفع 
يف  الشـيعية  الطائفـة  مـع  صوتـه 
مواجهة العنف والصعوبات الكبرية يف 
السنوات األخرية ، دفاعا عن األضعف 
واألكثـر اضطهادا ، مؤكدين قدسـية 
الحياة البرشية وأهمية وحدة الشعب 

العراقي“.
وتابع انه :“ يف إجازة آية الله العظمى 
، كـرر قداسـة البابا صالتـه إىل الله ، 
خالـق الجميـع ، مـن أجل مسـتقبل 
يسوده السـالم واألخوة ألرض العراق 
الحبيبـة والـرشق األوسـط والعالـم 

أجمع“. 
ويف سـياق اخـر اكـد بابـا الفاتيكان 
فرنسـيس، أن اإلرهاب يستغل الدين 

ويجب منع استغالل الدين كغطاء.
وقـال البابـا يف كلمتـه يف مدينـة أور 
التاريخيـة وتابعتها ”الـزوراء“: إن ” 
السـماء تمنحنـا الوحدة وهـذا يعزز 
أخوتنـا، وال يجـب أن يعمـل كل منـا 
بمعـزل عـن اآلخـر فنحن مـن يجب 
أن يعمـر األرض، وأن أخوتنـا تدفعنا 

للعيش بإنسانية“.
واضاف البابا أنه : ”يجب احرتام حرية 
الدين وهو حق أساس وحينما هاجم 
اإلرهاب هذا البلد فقد هاجم جزءاً من 
التأريـخ، وأن املسـلمني واملسـيحيني 
عملوا معاً إلرسـاء دعائم السالم وان 
مجيئنـا لهـذه األماكن املقدسـة هو 
إلحيائها، وأرى طريـق الحج من هذا 
املـكان الـذي يذكرنـا بأبينـا إبراهيم 
والذي  بـدأ رحلته مـن أور وعانى ما 

عانى“.
وتابـع : ”مـات الكثري مـن األزيديني 
منهـم  الكثرييـن  معاملـة  وأيسء 
والسـيما األطفال، ولـن يكون هنالك 
سـالم دون التعايش السـلمي وأناس 
يسـاعدون بعضهـم بعضاً وال سـالم 
وان  ببعـض،  بعضنـا  تفكـري  دون 
السـالم سـوف يجمعنا معاً ويجنبنا 
الرصاعـات، لنصـيل من أجـل جميع 
الرشق األوسط، وأن بيتنا واحد ونحن 
من يجـب أن نجعل لإلنسـانية قيمًة 

أكرب“.

@b„ÎäÏ◊@Úzˆbu@á»j‰é@Zbibj€a
b‰„Îb»ni

وذكر البابا: ”سـنبعد جائحة كورونا 
بتعاوننا، وان التباعد االجتماعي مهم 
إلبعاد خطـر كورونا وإنقاذ أنفسـنا 
ويجـب أن ننظـر إىل السـماء إلبعـاد 
هذا الخطر، وأن اللقاح سـوف يكون 

فاعال“.
واستذكر البابا ” شهادة امرأة صابئية 
تحدث خالل املراسـيم عـن معاناتها 
أجدادهـا  أرض  للبقـاء يف  وشـكرها 

بالعراق“.

وقـال مختتمـا: ”لـو حققنـا أحالم 
العائلة اإلنسـانية فسـوف نكون معاً 

ونستمر بالرحلة“
وكان بابـا الفاتيـكان فرنسـيس قد 
وصل، ظهـر الجمعة املايض اىل مطار 
بغداد الدويل، وكان يف استقباله رئيس 
مجلـس الوزراء مصطفـى الكاظمي 

تخلله استقبال مميز .
صالـة  يف  البابـا  الكاظمـي  والتقـى 

الرشف بمطار بغداد الدويل.
وتوجـه البابا من مطار بغـداد الدويل 
اىل قرص بغداد يف رئاسـة الجمهورية 
لحضور االسـتقبال الرسمي من قبل 

رئيس الجمهورية برهم صالح.
كلمـة  الجمهوريـة  رئيـس  والقـى 

بمناسبة استقبال البابا.
وقـال صالح يف كلمة لـه، خالل حفل 
االسـتقبال الرسـمي لقداسـة البابـا 
فرنسـيس يف قـرص بغـداد، وتابعتها 
”الـزوراء“: إن“زيـارة قداسـة البابا 
الظـروف  مـن  بالرغـم  للعـراق، 
االسـتثنائية يف العالـم بسـبب وبـاء 
الصعبـة،  البلـد  وظـروف  كورونـا، 
الزيـارة يف وجـدان  تضاعـف قيمـة 

العراقيني“.

@ÊÎçn»Ì@ÊÏÓ”aã»€a@Z|€bñ@
êˆb‰ÿ€a@Òb‡y@·Ë„di

العنـف  عواصـِف  ”رغـم  وأضـاف: 
واالستبداد والشـمولية التي اجتاحت 
البلد، تفخر أطياف العراق املتنوعة يف 
أنهم عاشـوا متجاوريـن ومتآخني يف 

املدينة الواحدة“.
يعتـزون  العراقيـني   ” أن  إىل  وأشـار 
بأنهم ُحمـاة الكنائس، فبعـد اعتداِء 
اإلرهابيني عىل كنيسـِة سيدِة النجاة، 
هبَّ الشباُن املسـلمون جنباً إىل جنب 
املسـيحيني،  الشـباِن  إخوِتهـم  مـع 
وكذلك مشهد الجنود العراقيني، وهم 
يحملون الصليَب عىل أكتاِفهم ليعيدوه 
إىل حيـثُ مكاِنه املقدس يف الكنيسـة 

بعد تحريِر املوصل من اإلرهابيني“.
يعيـش  ”لألسـف،  أنـه  وأوضـح 
التقاطعـات  زمـِن  يف  اليـوم  عاملنـا 
واالسـتقطابات، وتفقد أجزاء واسعة 
منـه وخصوصـاً يف الرشق االوسـط، 
قابليات التعدد والتنوع والقبول بالرأي 
اآلخر، بسبب اإلرهاب والتحريض عىل 

العنف وخطاب الكراهية.

@�›‡»€a@�Ú‹ñaÏfl@Âfl@ái@¸@Z|€bñ
“ã�n‡€a@�ãÿ–€a@Úzœbÿ‡€

وبـني أنه ”ال بـد من مواصلـِة العمِل 

ملكافحـة الفكِر املتطرف واسـتئصال 
التعايـش  ودعـم  اإلرهـاب،  جـذوِر 
وعنـِرص التنوع، وتحويلِـه اىل عنِرص 
قـوة وتماسـك، اذ أن ترسـيَخ هـذه 
املفاهيم اضحى مطلباً ملّحا للغاية يف 
عاملِنـا اليوم، وهو أفضُل ِهبة نمنحها 

ملُستقبل اجيالِنا القادمة.
وأردف قائـًال: ”ألكثـر مـن عقديـن 
كان العراقيـون ضحية حروب عبثية 
وسياسات قمع لم يعرف لها التاريخ 
مثيـًال، جـرى خاللها إعـداُم واغتيال 
وتغييـب مصائر مئاِت آالِف العراقيني 
مـن جميـِع االنتمـاءات، واسـتخداُم 
الدكتاتوريـِة لألسـلحِة الكيمياوية يف 
حلبجة، وما رافقها من حمالِت اإلبادة 
يف االنفـاِل فـی کردسـتان واملقابـِر 
الجماعية يف مدِن الجنوِب والوسـط، 
وما حصل من تجفيٍف لألهوار وتدمرٍي 

رهيٍب للبيئة“.
 ولفـت إىل أن ”العـراق عـاش خـالل 
العقديـن املاضيـني أكـرب حـرب ضد 
اإلرهـاب ُدمرت فيها مـدن وتهجرت 
عوائُلها وُسـبيت فيها نساء، وهدمت 
كنائـس وأُحرقت حقـول وُنهبت آثار 
ثمينـة، وارُتكبـت أبشـع االنتهاكات 
بحّق االيزيديات والرتكمانیات، وأفظع 

املجازر يف سنجار وسبايكر.
وتابع: ”ال تزال أمامنا تحديات ِجسام 
يف تحقيِق مطالب مواطنينا يف إصالح 
بنيـوي ملنظومـة الحكـم، والنهوِض 
للبناء وترسـيخ وتوفـري فرص العمل 
والحريـات  األمـن  وتأكيـد  لشـبابنا 

وتعزيز سيادِة البلد“.
وأكـد أنـه ”يف منطقِتنـا هنـاك بلدان 
تخـرس الدمـاَء والبنـاء، وهنـاك من 
يخـرس األمـوال، الكّل خـارس يف هذه 
الفوىض السوداء وال حل إال يف الحواِر 
والتعـاون مـن أجـِل األمِن املشـرتك 

وحقوِق مواطنينا“.
وشدد عىل أنه ”يجب أن يكون العراق 
سـاحة للتوافـق، وجـرساً للتواصـِل 
والتعاوِن بني دول املنطقة، ال سـاحًة 
للرصاِع والتناحر، وأن يكون مستقالً 
منقوصـة،  غـرِي  كاملـة  سـيادة  ذا 
وركنـاً أساسـياً مـن أركان منظومة 
إقليميـة، قائمـة عىل أسـاس احرتام 
السـيادة وحقوق االنسـان والتعاون 

االقتصادي“.
العـراق،  مسـيحيي  ”أن  وأكمـل:   
ومسـيحيي الرشق أهل هـذه األرض 
وملَحهـا، وقفـوا جنبـاً إىل جنـب مع 
إخواِنهـم مـن كلِّ الطوائـف ملواجهِة 
التحديات، وكانت إسهاماُتهم  شـتى 
والنضاليـة  والحضاريـة  التاريخيـة 
الجـذور،  وعميقـَة  األثـر  بليغـَة 
وانصهرت يف بناِء مجتمعاِتنا، وانتجت 
تلك العادات والتقاليد والقيِم الرشقية 

االصيلة“.

@ÒãvÁ@äaã‡néa@Z|€bñ
k”aÏ«@È€@ÊÏÿÓé@ÂÓÓzÓè‡€a

مسـيحيو  تعـرّض  لقـد  وأضـاف: 
الرشق خالل الفرتاِت املاضية ألزمات 
مختلفة، عملت عىل تحجيم وجوِدهم، 
والدفـِع بهـم إىل الهجـرة، وبال شـك، 
فإن اسـتمرار هجرة املسـيحيني من 
بلـدان املنطقـة سـتكون لـه عواقب 
وخيمة عىل قيم التعددية والتسـامح، 
بـل وأيضاً عىل قدرِة شـعوب املنطقة 
نفِسـها يف العيِش املشرتك. فال يمكن 

تصور الرشق بال املسيحيني“.
الحيـاة  ”ظـروف  أن  إىل  وأشـار 
تحـت تهديد وبـاء كورونـا أكدت أن 
العالـم بحاجـة إىل السـالم والتكاتف 
معـاً، واالبتعـاِد عـن االسـتقطاباِت 
لتسـخري  املختلفـة،  والتقاطعـات 
اإلمكانـات الجماعية لصالـح التقّدِم 

بما يخدم الحياَة واإلنسان“.
ولفـت إىل أن ”وجـود قداسـة البابـا 
يف العـراق فرصـة تأريخيـة لجعلِهـا 
مناسبة إلعادِة التأكيد عىل قيِم املحبة 
والسالم والعيِش املشرتك وقبوِل اآلخر 
ودعـِم التنوع الـذي تنعُم بـه بلداُننا، 
فهذه القيُم اإلنسـانية قابلة للتعاون 

والعمل املشرتك عىل تحقيقها“.
وأكـد  أن ”العـراق يسـتحق األفضل، 
والعراقيـني ال يمكـن أن يقبلـوا بـأن 
ُيمـارس االرهـاب والتطـرف باسـم 
أكثـَر  العراقيـون  الديـن، ويسـتحق 
ممـا هم عليـه اآلن، بخرياته وموقعه 
املتميـز يمّكنـُه ليكـوَن محطـَة أمٍن 
واستقرار وسـالم، واملنطقة تستحق 

وضعاً أفضل بكثري“.
واختتم أنه ”بمناسـبِة زيارة قداسـة 
البابـا، نتمنى أن تتـم متابعة مبادرة 
للحـوار  إبراهيـم  (بيـت  لتأسـيِس 
مـن  مندوبـني  بـإرشاف  الدينـي)، 
الفاتيكان والنجف واألزهر والزيتونة 

واملراكِز الدينية الكربى.

@Úœ�@áón‹€@Ï«áÌ@bibj€a
Übè–€a

فيمـا دعـا قداسـة البابا فرنسـيس، 
إىل التصـدي آلفة الفسـاد واسـتغالل 
السلطة، فيما أكد تشجيعه للخطوات 

اإلصالحية يف العراق.
وقـال البابـا، خالل كلمة لـه يف حفل 
االسـتقبال الرسمي لقداسته يف قرص 
”الـزوراء“: ”أوجه  بغـداد، وتابعتـه 
الشـكر لرئيـس الجمهوريـة برهـم 
صالح عـىل دعوته يل لزيـارة العراق، 
وإني ممتن إلتاحة الفرصة يل ألن أقوم 
بهذه الزيارة، التـي طال انتظارها اىل 
هذه األرض، مهد الحضارة، واملرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً، من خالل النبي إبراهيم 

والعديد من األنبياء“.
وأضـاف أنـه“ جاء اىل العـراق حاجاً، 
أن“  مبينـاً  الحضـارة“،  مهـد  فهـو 
العراق خالل العقود املاضية عانى من 
آفة الحـروب واإلرهاب وكل ذلك جلب 
املـوت والدمار للعـراق واألرضار أكثر 

عمقاً يف قلوب املواطنني“. 
وأشـار إىل أنـه“ عـىل مـدى العقـود 
املاضيـة، عانـى العـراق مـن كوارث 
الحروب وآفة اإلرهاب، ومن رصاعات 
جلبـت املوت والدمار، وال يسـعني إال 
أن أذكر اإليزيديـني، الضحايا األبرياء 
فقـد  اإلنسـانية،  عديمـة  للهجمـة 
تعرضـوا لالضطهـاد والقتل بسـبب 
الدينـي، وتعرضت هويتهم  انتمائهم 

وبقاؤهم نفسه للخطر“.

@Ô€Îá€a@…‡nv‡€a@Û‹«@Zbibj€a
÷aã»€a@…fl@“Ï”Ï€a

أن  إىل  الـدويل  املجتمـع  البابـا  ودعـا 
يقوم بدور حاسـم يف تعزيز السالم يف 
العراق وكل الرشق األوسط، مشرياً اىل 
أن“ التحديـات املتزايـدة تدعو األرسة 
البرشية بأكملها يف التعاون عىل نطاق 
عاملي ملواجهة عدم املسـاواة يف مجال 
االقتصـاد، والتوتـرات اإلقليمية التي 

تهدد استقرار هذه البلدان“.
وبـنّي أن“ التعايش األخوي يحتاج إىل 
حوار صـادق“،  الفتـاً اىل أن“ التنوع 
الديني ميز العراق منذ آالف السنني“، 
موضحاً أن ”املجتمع الذي يحمل سمة 
الوحـدة األخوية هـو مجتمع يعيش 
فيه أبنـاؤه يف تضامن وأفكـر بالذين 

فقدوا أحباءهم بسبب اإلرهاب“. 
وأكـد البابـا أنـه“ يضـم صوتـه إىل 
صـوت أصحاب النوايا الحسـنة لبناء 
املجتمع“، مبيناً أنـه“ ال يكفي إعادة 
البناء وحده بل مـن الرضوري إجادة 

إعادة البناء“.
ولفـت إىل أن ”السياسـيني مدعـوون 
واسـتغالل  الفسـاد  آلفـة  للتصـدي 
السـلطة“، مؤكـداً تأييـده للخطوات 
اإلصالحيـة املتخذة يف العـراق“، وأنه 
”جـاء اىل العراق حاجاً يحمل السـالم 

باسم السيد املسيح أمري السالم“. 
وتابـع البابـا:“ صلينـا لسـنوات من 
أجـل سـالمة العـراق“، فيمـا أشـار 
اىل أنـه“ كفـى عنفـاً وتطرفـاً وعدم 
تسـامح“، مبيناً أن“ للمجتمع الدويل 
دوراً حاسـماً يف تعزيز السالم يف أرض 

العراق والرشق األوسط“. 
وشـدد البابا عـىل رضورة أن نتصدى 
تعـرض  التـي  اإلقليميـة  للتوتـرات 
البلدان للخطـر“، الفتـاً اىل أن ”تلبية 
االحتياجـات األساسـية للكثـري مـن 

اإلخوان تجلب السالم الدائم“.
واضـاف أن“ الديانـة يجـب أن تكون 
مؤكـداً  واإلخـوّة“،  السـالم  بخدمـة 
أن“ اسـم اللـه يدعونـا لنـرش املحبة 

والسالم“.

اىل ذلك، رحب رئيـس مجلس النواب، 
البابـا  بقداسـة  الحلبـويس،  محمـد 

فرنسيس يف بالد الرافدين.

@bibj€a@Úéaá‘i@�bjyãfl@ZÔéÏj‹z€a
ÂÌáœaã€a@Ü˝i@Ôœ

وقال الحلبويس يف تغريدة عىل ”تويرت“ 
تابعتها ”الزوراء“: ”مرحباً بقداسـة 
البابا فرنسـيس يف بالد الرافدين مهد 
الحضـارة اإلنسـانية، مرحبـاً بـه يف 
بغداد دار السالم ونارصية أبي األنبياء 
ونجف سـيد األولياء وموصل األصالء 

وأربيل املحبة واإلباء“.
وتوجه البابا بعد ذلك اىل كنيسة سيدة 
النجـاة والتقى خاللها برجـال الدين 

املسيحيني.
أن  البابـا فرنسـيس:  وأكـد قداسـة 
الزيـارة واجبـة يف أرض عانت الكثري 

منذ سنوات. 
وقـال البابـا يف كلمـة القاهـا أمـام 
املكرسـني يف كنيسـة سـيدة النجـاة 
تابعتهـا ”الـزوراء“: أعانقكم جميعاً 
بمودة أبوية وأشـكر اللـه عىل لقائنا 

اليوم“.
وأضاف: أنتم بصفتكم أساقفة وكهنة 
جميعـاً تشـاركون بأفـراح املؤمنني 

وهمومهم“. 
وتابـع: نحن نعلـم كم هو سـهل أن 
نصـاب بفـريوس اإلحبـاط ومع ذلك 
منحنـا اللـه لقاحاً لـه“، مبينـا ان“ 

الصعـاب جزء مـن حياتكـم اليومية 
أيها العراقيون“، الفتا اىل ان ”الصعاب 
العراقيـني  مـن  الكثرييـن  جعلـت 

يهاجرون بلدهم“.

@›‡zm@bibj€a@ÒäbÌå@Z“bzó€a
ÒáÌá«@p¸¸Ü

باسـم  املتحـدث  أكـد  جهتـه،  مـن 
اللجنـة املنظمة لزيـارة البابـا أحمد 
الصحـاف، أن البعد األمني كان بأعىل 

املستويات.

وقـال الصحـاف يف مؤتمـر صحفـي 
تابعتـه ”الـزوراء“: نحن جـادون يف 
التنسيق العايل من أجل إظهار الزيارة 
يف أبهى صورة“، مشـريا إىل أن ”زيارة 
منهـا  عديـدة  دالالت  تحمـل  البابـا 

استعادة العراق دوره التأريخي“.
وأضـاف أن ”البعـد األمنـي كان عايل 
املسـتوى، والجهود املبذولة سـتبقى 

عىل جاهزيتها إىل آخر لحظة“.
وتابع أن ”اللقاء بني السيد السيستاني 
والبابا سـيقوي روابط التسامح بني 

األديان“.

@…vìné@bibj€a@ÒäbÌå@ZãébÓ€a
—v‰€a@Ôœ@ÚÌäbq�a@ÚybÓè€a

بينما أكد محافظ النجف األرشف، لؤي 
اليارسي، أن زيارة البابا فرنسيس اىل 
النجـف االرشف ستشـجع السـياحة 

اآلثارية للمحافظة.
اليـارسي يف ترصيـح متلفـز  وقـال 
تابعتـه ”الـزوراء“: إن ”لقاء السـيد 
السيسـتاني بالبابا أكرب من تاريخي 
نظـرا ملا تشـكله هذان الشـخصيتان 
من وزن دويل يف العالم“ مشـرياً اىل أن 
”السـيد السيسـتاني له مكانة كبرية 
لدى املكون املسـيحي بسبب مواقفه 
النبيلة إبان تهجريهم عىل يد عصابات 

داعش“.
واضـاف أن ”هنـاك مجمعاً سـكنياً 
مموالً من مكتب السـيد السيستاني 
خصـص للمسـيحيني املهجريـن وال 
يـزال حتـى اآلن يسـكنه جـزء كبري 
السـيد  ”لقـاء  أن  مبينـاً  منهـم“، 
السيستاني بالبابا سيسهم يف تعميق 
العالقات بني االديان وترسيخ مفهوم 
التسـامح، وأن هذه الزيارة ستشجع 
املحافظـة  زيـارة  عـىل  املسـيحيني 
خاصـة مع وجـود كنائـس ومواقع 

آثارية يف املحافظة“.

@äÎc@Û€g@bibj€a@ÒäbÌå@Záé¸a
‚˝è€a@Ô„b»fl@Âfl@ãÓrÿ€a@›‡zm

بينما اكد محافظ ذي قار، عبد الغني 
االسـدي، أن زيارة البابا اىل أور تحمل 

الكثري من معاني السالم واملحبة.
وقال االسدي يف ترصيح صحفي: إن ” 
املحافظة أكملت جميع االسـتعدادات 
السـتقبال البابا من الناحيـة االمنية 
” هـذه  ان  اىل  واللوجسـتية“، الفتـا 
الزيـارة تحمـل يف طياتهـا الكثري من 

معاني السالم واملحبة“.
واشار االسدي اىل ان ” العراق بحاجه 
لهكـذا رسـائل لفتـح افـاق التعاون 

املستقبلية“.
يشـار اىل ان سـفري االتحاد األوروبي 
يف العراق، مارتـن هوت، اكد ان زيارة 
البابا فرنسـيس رسـالة سالم للعراق 

واملنطقة أجمع.
وقـال هوت يف تغريدة له عىل ”تويرت“ 
تابعتها ”الزوراء“: اهنئ كل العراقيني 
من جميـع األديان بمناسـبة الزيارة 

التاريخية للبابا فرنسيس“. 
وأضاف: ان“ الزيارة تعّد رسالة سالم 

وأمل للعراق واملنطقة أجمع“.

ëbéc@’y@ÏÁÎ@ÂÌá€a@ÚÌãy@‚a6ya@k∞@ZÚÓ≤äbn€a@äÎc@Ú‰Ìáfl@Âfl@bibj€a

·€b»€a@Û€g@ÒáÌá«@›ˆbéä@bËmbÓ†@Ôœ@›‡zm@ÚÓÉÌäbm@ÒäbÌçi@÷aã»€a@Ôœ@ÊbÿÓmb–€a@bibi

‚˝é@¿@ÊÏÓzÓèæa@îÓ»ÌÎ@Èn‰´@÷aã»€a@åÎbvnÌ@Êc@È‹flc@Â«@5»Ì@Ô„bnèÓè€a@áÓè€a

Ùãj◊@ÚÓ‰ÌÜ@ç◊aãfl@Âfl@ÂÓiÎá‰fl@·õÌ@\Ô‰Ìá€a@äaÏz‹€@·ÓÁaãig@oÓi^@êÓédn€@Ï«áÌ@ÚÌäÏË‡v€a@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:

حسمت مديرية شؤون العشائر يف وزارة 

عموم  يف  عشائري  نزاعا   ٤٥٠ الداخلية 

املحافظات العراقية منذ شهر تموز للعام 

٢٠٢٠ اىل هذا اليوم.

نارص  العميد  املديرية،  عام  مدير  وقال 

قسم  ان  صحفي:  ترصيح  يف  النوري، 

بوضع  قام  الوزارة  يف  العشائر  شؤون 

اسباب  دراسة  حول  متكاملة  دراسة 

تعود  انها  واتضح  العشائرية  النزاعات 

املنفلت  السالح  هو  االول  اسباب،  لثالثة 

والذي تعمل الجهات االمنية عىل حرصه 

قامت  حيث  جدية،  بصورة  الدولة  بيد 

زالت  وما  منه  كبرية  كمية  بمصادرة 

مستمرة يف ذلك.

وبني النوري: ان من بني االسباب االخرى 

االرايض  عىل  االستحواذ  هو  للنزاعات 

وكذلك  نفطية،  اىل  وتحويلها  الزراعية 

أرباحا  تدر  التي  املخدرات  تجارة  انتشار 

بني  عشائرية  بنزاعات  تتسبب  خيالية 

افراد العشرية الواحدة.

النزاعات  قسم  ان  اىل:  النوري  واشار 

العشائرية يف وزارة الداخلية استطاع من 

بداية شهر تموز عام ٢٠٢٠ اىل هذا اليوم 

عموم  يف  عشائريا  نزاعا   ٤٥٠ فض  من 

وجود  عدم  مؤكداً  العراقية.  املحافظات 

النزاعات  عدد  حول  رسمية  احصائية 

املوجودة يف شمال البرصة، ولكنه بني ان 

محصورة  كثرية  عشائرية  مشاكل  هناك 

بني جنوب ميسان وشمال البرصة.

شبه  بصورة  البرصة  محافظة  وتشهد 

يستخدم  عشائرية  نزاعات  اندالع  يومية 

بينما  واملتوسط،  الخفيف  السالح  فيها 

فيها  تسجل  التي  املناطق  اهايل  يناشد 

بالتدخل  االمنية  الجهات  النزاعات  تلك 

لفضها  االمنية  القوات  وتدخل  إلنهائها 

بينما يسقط عدد من الجرحى والقتىل يف 

االقتتال العشائري.

بغداد/ الزوراء:

كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة عن مصادقة 

التمييزيَّة يف رئاسة محكمة استئناف  الهيئة 

الصادر  الحكم  قرار  عىل  االتحاديَّـة  بابل 

وزارة  يف  أسبق  عامٍّ  مديٍر  بحق  بالحبس 

الصناعة واملعادن.

معرض  ويف  الهيئة،  يف  التحقيقات  دائرة 

قت  حقَّ التي  القضيَّة،  تفاصيل  عن  حديثها 

أن  إىل  أشارت  القضاء،  إىل  وأحالتها  فيها 

العام  املدير  منصب  يشغل  كان  الذي  املُدان 

واملُعدَّات  السيَّارات  لصناعة  ة  العامَّ للرشكة 

آليًة  وضعه  لعدم  أُِدْيَن؛  الصناعة،  وزارة  يف 

د  التأكُّ عدم  إىل  إضافًة  باآلجل،  للبيع  واضحًة 

ة  من ضمانات العقد املُربم بني الرشكة العامَّ

من  واملُستفيد  واملُعدَّات،  السيَّارات  لصناعة 

العقد.

وأضافت الدائرة إنَّ الهيئة التمييزيَّة يف رئاسة 

محكمة استئناف بابل االتحاديَّة، التي نظرت 

القضيَّة، بعد عدم قناعة وكيل املُدان وطعنه 

جنح  محكمة  أصدرته  الذي  بالقرار  تمييزاً 

بعد  وجدت  النزاهة،  بقضايا  ة  املُختصَّ الحلة 

التدقيق واملُداولة أنَّ القرار كان صحيحاً وأنَّ 

وأحكام  منسجمة  بحقه  املفروضة  العقوبة 

كافة  القرارات  تصديق  فقرَّرت  القانون، 

التمييزيَّـة  الالئحة  وردَّ  بالدعوى،  الصادرة 

املُقدَّمة بشأنها.

ة بقضايا  وكانت محكمة جنح الحلة املُختصَّ

حكماً   (٢٠٢٠/١١/٢٥) يف  أصدرت  النزاهة 

حضورياً بالحبس البسيط عىل املُدان؛ استناداً 

ألحكام املادَّة (٣٤١) من قانون العقوبات.

بغداد/ الزوراء:

افاد مصدر امني يف قيادة عمليات 

امس  االنبار،  بمحافظة  الجزيرة 

الطائرات  مفرزة  بأن  السبت، 

 ٩٨ ضبط  يف  ساهمت  املسرية 

غالون مفخخة بمادتي السيفور 

االنفجار  شديدتي  تي  ان  والتي 

بعملية امنية استباقية .

وقال املصدر يف ترصيح صحفي: 

مفارز  من  امنية  قوة   “ ان 

العسكرية  االستخبارات  شعبة 

،وبالتنسيق مع قسم استخبارات 

وبدعم  الجزيرة  عمليات  قيادة 

املسرية،  الطائرات  مفرزة  من 

استباقية  امنية  عملية  نفذت 

الصكرة  منطقة  استهدفت 

االنبار،  غربي  حديثة  بقضاء 

ضبط  من  خاللها  من  تمكنت 

بمادتي  معبأة  ناسفة  عبوة   ٩٨

السيفور والـ تي ان تي شديدتي 

االنفجار سعة ١٠ لرت ”.

الذي فضل عدم  واضاف املصدر، 

القوات  ان“  هويته:  عن  الكشف 

مسطرة   ٨٧ ايضا  ضبط  االمنية 

تفجري». مبينا ان“ فرقة معالجة 

مفعول  ابطلت  املتفجرات 

أي  وقوع  دون  املضبوطة  املواد 

معلومات  ان“  مبينا  اصابات»، 

القوات  مكنت  استخباراتية 

العبوات  عىل  العثور  من  االمنية 

الناسفة وابطال ”.

يشار اىل ان القوات االمنية تقوم 

بعمليات استباقية لتطهري مناطق 

بقايا  الغربية من  االنبار  صحراء 

ارهابيي داعش واسلحتهم. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، امس السبت، 
القبض عدد من املتهمني بقضايا جنائية مختلفة، 

بينهم متهمة باالتجار بالبرش.
نسخة  «الزوراء»  تلقت  بيان  يف  املديرية،  وذكرت 
ملكافحة  الرصافة  مكتب  مفارز  من  «قوة  أن  منه: 
عىل  القبض  من  تمكنت  بالبرش  االتجار  جرائم 
مكافحة  قانون  من   ٦ املادة  أحكام  وفق  متهمة 

االتجار بالبرش».
وأضافت أن «مفارز مكتب الحرية ملكافحة اإلجرام 

قامت بالقبض عىل متهم بالرسقة وفق املادة ٤٤٦ 
احد  من  دينار  مليوني  مبلغ  برسقة  لقيامه  ق.ع 

املواطنني».
وأشار البيان إىل أن «مفارز مكتب بغداد الجديدة ألقت 
لقيامها  ق.ع   ٤٤٤ املادة  وفق  متهمة  عىل  القبض 

برسقة مصوغات ذهبية من احد املواطنني».
عىل  والقبض  عجلة  ضبطت  «املفارز  أن  وتابع 
حائزها لوجود معلومات مغايرة بشأنها يف قاعدة 
سيارات  رسقة  مكافحة  مكتب  ضمن  البيانات 

الكرخ» .

بغداد/ الزوراء:
عن  األوسط  قرص  ام  ميناء  منفذ  ادارة  اعلنت 
حاويات   (٤) تهريب  محاولة  احباط  من  تمكنها 
مخالفة  متنوعة  طبية  مستلزمات  عىل  تحتوي 
الحرم  داخل  ضبطها  تم  االسترياد  لضوابط 

الكمركي.
وقالت االدارة يف بيان انه ”تم ضبط حاوية خامسة 

احتياطية  وأدوات  نارية  دراجات  عىل  تحتوي 
للعجالت ومواد اخرى».

بالتعاون  تمت  الضبط  ”عملية  ان  واضافت 
الوطني  املخابرات  جهاز  مع  املشرتك  والتنسيق 
العراقي وختم الحاويات بالختم الكمركي واحالتها 
وفق محرض اصويل اىل الجهات القضائية املختصة 

التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها“.

بغداد/ الزوراء:
نبيل  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزير  وجه 
لجان  بتشكيل  الجامعات  الصاحب،  عبد  كاظم 
وتقييم  املحافظات  واقع  لدراسة  مختصة  علمية 

املتطلبات العاجلة التي تقتضيها خدمة املجتمع.
وذكرت الوزارة يف بيان لها تلقت «الوراء» نسخة 
املتضمنة  السابقة  برسالتنا  «إلحاقاً  انه  منه: 
املجتمع) نرجو تشكيل لجنة  (الجامعة يف خدمة 

رفيعة املستوى يرتأسها رئيس الجامعة».
واضاف ان»ذلك يأتي لتقديم دراسة عملية واقعية 
وتطبيقية تتضمن واقع املحافظة الحايل وبرنامج 
عمل لالرتقاء باملحافظة عموماً وتقديم التوصيات 
األهمية  بموجب  العملية  املعالجات  تتضمن  التي 
لتكون  العلمية  الرصوح  ومكانة  وبمستوى 
لالرتقاء  الجامعات  بها  تنطلق  إصالحية  ورقة 

بمحافظاتنا العزيزة وأهلها األكارم».

بغداد/ الزوراء:
كشفت وزارة الرتبية عن خطة للتعامل مع مجريات العام الدرايس الحايل، فيما أشارت اىل أنها 

وضعت آليات بشأن إجراء االختبارات للطالب.
وقال املتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، بحسب الوكالة الرسمية: إن ”الوزارة وضعت عدة 
ارتفاع  الطلبة، سواء يف حالة  الوضع الصحي يف ما يخص  التعامل عىل ضوئها مع  آليات يتم 
اإلصابات وتعليق الدوام أو يف حالة الحظر الجزئي والكيل“، الفتاً اىل أن ”هناك عدة إشكاالت يقع 

فيها الطالب أو العائلة لدى توقع اإلعالن عن تمديد أو رفع الحظر“.
وأكد أن ”قرارات وزارة الرتبية واحدة وتخضع ملقررات خلية األزمة، ولكن يف حال أعطت اللجنة 
العليا للصحة والسالمة الضوء األخرض بشأن إجراء االختبارات، فإن الوزارة لديها اآلليات التي 

تسمح للطالب بتأدية االختبارات وتحافظ عىل حياته من الوباء“.

بغداد/ الزوراء:

اعلن الحشد الشعبي، امس السبت، عزمه تنفيذ ١٣ مرشوعا خدميا يف العاصمة بغداد.

الشعبي،  للحشد  التابعة  العسكرية  الهندسة  القشط والتبليط يف مديرية  وقال مدير قسم 

باسم الشيحاني، يف ترصيح صحفي: ان مديريته بارشت يف تنفيذ مشاريع اكساء طريق 

فلكة شهداء البياع، منذ يوم الجمعة بعد االنتهاء من اكساء شارعي عرشين وثالثة عرش 

يف منطقة البياع.

فلكة حي  اكساء طريق  الحشد تجري حاليا  ان مالكات مديرية هندسة  الشيحاني:  واكد 

الشهداء ذهابا وايابا باتجاه منطقة البياع بإمكانيات وآليات املديرية بالتعاون مع امانة 

بغداد.

مشريا اىل: ان هذه الخدمات تأتي ضمن مرشوع عاصمتنا الذي اطلقته هيأة الحشد الشعبي 

لتنفيذ مشاريع خدمية ألحياء العاصمة.

ولفت الشيحاني اىل: أن الحشد الشعبي سينفذ ١٣ مرشوعا خدميا بجانبي الكرخ والرصافة 

الطرق  اكساء  ومنها  االساسية،  الخدمات  بواقع  بواقع  للنهوض  القادمة  االيام  خالل 

والشوارع.

بغداد/ الزوراء:

بمحافظة  القائم  قضاء  قائممقام  اعلن 

قرب  السبت،  امس  املحالوي،  احمد  االنبار، 

محطة  من  كهربائية  وحدة  اول  تشغيل 

كهرباء عكاز غربي االنبار .

ان  صحفي:  ترصيح  يف  املحالوي  وقال 

عام  منذ  بارشت  االستثمارية  الرشكة   “

محطة  وتأهيل  اعمار  اعادة  بعملية   ٢٠١٩

االنبار،  غربي  القائم  بقضاء  عكاز  كهرباء 

عمليات  نتيجة  كبرية  بنسب  ترضرت  التي 

ابان  داعش  ارهابي  قبل  من  تخريبية 

سيطرته عىل القضاء“.

ستشهد  املقبلة  القليلة  االيام  ان“  واضاف 

محطة  من  كهربائية  وحدة  اول  تشغيل 

وهذه  واط،  ميكا   ١٢٥ تنتج  عكاز  كهرباء 

من  القضاء  حاجة  لسد  كافية  الكمية 

الكهرباء، باإلضافة اىل سد حاجة املشاريع 

عموم  يف  الكهربائية  الطاقة  من  الزراعية 

واط  اىل ٢٥ ميكا  تحتاج  التي  القائم  قضاء 

مبينا  الزراعي».  الواقع  انعاش  يف  وتسهم 

سد  من  بالكهرباء  يزود  القائم  قضاء  ان“ 

حصة  عن  االستغناء  وباإلمكان  حديثة 

الوطنية  الشبكة  اىل  وتحويلها  القضاء 

اقضية  يف  الطاقة  هذه  من  االستفادة  ليتم 

من  والحد  االختناقات  وفك  املحافظة 

الحايل  العام  ان“  موضحا  االنقطاعات»، 

سيشهد تشغيل املحطة بالكامل والتي تنتج 

نحو ٢٥٠ ميكا واط ”.

مناطق  يف  الكهربائية  الشبكة  ان  اىل  يشار 

تخريبية  لعمليات  تعرضت  االنبار  غربي 

ابان سيطرته عىل  داعش  ارهابيي  قبل  من 

مساحات واسعة من مدن االنبار.

بغداد / نينا:
 استقبل وزير النقل نارص حسني بندر 
الشبيل ، نظريه االيراني والوفد املرافق 
مجال  يف  املشرتك  التعاون  لبحث  له 

النقل بني الجانبني.
للوزارة:  بيان  بحسب  الشبيل  وقال 
لتوطيد  جاءت  الزيارة  هذه  ان   »
العراق  بني  املشرتك  والتعاون  العالقات 
االيرانية  االسالمية  والجمهورية 
الخربات  تبادل  من  واالستفادة 

مجال  يف  والتقنية  الفنية  واالمكانات 
والنقل  والجوي  والبحري  الربي  النقل 

السككي «.
االيراني  النقل  وزير  ابدى  جانبه  من 
ترحيبه وارتياحه لهذه الزيارة الرسمية 
املشرتك  للتعاون  بالده  استعداد  مبدياً 
البلدين  بني  والروابط  العالقات  وتمتني 
 ، العقبات  جميع  وتجاوز  الجارين 
الرشيان  يعترب  النقل  ان   «: اىل  مشرياً 

الرئيس للتجارة بني البلدين «.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت قيادة الرشطة االتحادية، امس السبت، القبض عىل عنرص بارز يف تنظيم داعش 

بمحافظة نينوى.
وذكرت القيادة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: أن «فوج طوارئ الرشطة الثامن 
التابع لقيادة رشطة نينوى القى القبض عىل الداعيش (ن.س.د.ز )، املكنى (ابو اسامة) 

يف حي ١٧ تموز بنينوى».
واضافت انه «كان يعمل فيما يسمى ( ديوان التصنيع ) خالل فرتة سيطرة داعش عىل 

مدينة املوصل».
املصادر  احد  من  دقيقة  معلومات  عىل  بناًء  تمت  القبض  «عملية  أن  اىل  البيان  واشار 

وتعاون املواطنني».

بغداد/ الزوراء:
وجود  عن  السبت،  امس  الشبكي،  عباس  قيص  نينوى،  محافظة  عن  النائب  كشف 
تحركات مريبة تجريها عنارص تنظيم داعش اإلجرامي يف املناطق الهشة، مشريا إىل أن 

األجهزة األمنية والحشد الشعبي عىل وشك االنقضاض عىل داعش.
الرعب“،  من  يعيش حالة  بات  داعش  ”تنظيم  إن  الشبكي يف ترصيح صحفي:  وقال 
الوعرة  املناطق  لعنارص داعش يف  االونة اآلخرية شوهد تحركات مريبة  أنه ”يف  مبينا 

والجزيرة باتجاه سوريا“.
وأضاف أن ”هناك نشاطات لخاليا داعش يقابلها انقضاض من قبل األجهزة األمنية 
والحشد الشعبي“، مشريا إىل أن ”وجود الحشد الشعبي يف املوصل يحد من حركة داعش 

اإلجرامي“.
وكان تحالف عراقيون عد، يف وقت سابق، القصف األمريكي لقوات الحشد الشعبي عىل 
املحافظات  واستهداف  مجددا،  داعش  ارهابيي  تسلل  تسهيل  هدفه  العراقية  الحدود 

العراقية. 
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بغداد / نينا:
 بحث وزير الداخلية عثمان الغانمي مع السفري اإليطايل يف بغداد برنو انطونيو باسكينو 

، تعزيز التعاون بني الجانبني و تدريب قوات الرشطة االتحادية ودعمها لوجستياً.
وذكر بيان ملكتبه :» ان الغانمي استقبل السفري االيطايل وبحث معه جملة من املواضيع 
ذات االهتمام املشرتك ، يف مقدمتها التنسيق والتعاون املستمر بني العراق وايطاليا بما 

يخدم املصالح املشرتكة بني البلدين».
كما جرى بحث تعزيز التعاون بني وزارة الداخلية والجانب اإليطايل ، خاصة بما يتعلق 
بتقديم الدعم من قبل قوات الدرك الوطني االيطايل ( الكاربنريي) لتدريب قوات الرشطة 

االتحادية ودعمها لوجستياً .
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بغداد/ الزوراء:
ذكـر عضو لجنة النزاهـة النيابية، 
النائـب عـن ائتـالف النـرص، طـه 
الدفاعي، امـس السبت، أن مجلس 
النـواب سيكـون مضطـرا لتمرير 
مـع  سيمـا  باالغلبيـة،  املوازنـة 
استمـرار الخـالف بشـأن حصـة 

كردستان.
وقـال الدفاعي يف ترصيح صحفي: 
”مـا زال الخـالف مستمـرا بشأن 
حصة اقليـم كردستـان يف موازنة 
2021، مـا يجعل الربملـان مضطرا 

االغلبيـة  وفـق  املوازنـة  لتمريـر 
”اغلـب  أن  السياسية“.وأضـاف 
الكتل السياسيـة لديها اعرتاضات 
عـىل تسليـم 250 الـف برميل من 
نفـط كردستـان فقـط إىل بغداد“، 
مبينـا أن ”هنـاك مطالـب بزيـادة 
الكميـة، فضال عـن اليـات تسليم 
أن  إىل  الدفاعـي  وأشـار  النفـط“. 
”املوازنة جاهزة للتصويت، وهي يف 
حوزة رئاسة مجلس النواب، ونحن 
بانتظـار موعـد تحـدده الرئاسـة 

للتصويت عليها“.

بغداد/ الزوراء:
أكـد مديـر معمـل ألبـان املوصل، 
نواف العبيدي، امس السبت، معاود 
املعمـل لنشاطـه مجـدداً بعد فرتة 
توقف ألكثر مـن 4 سنوات، نتيجة 
احتـالل داعش اإلرهابـي ملحافظة 

نينوى وتدمريه املعمل بالكامل.
وقال العبيـدي يف ترصيح صحفي: 
إنـه ”بإمكانيـات ذاتيـة استطعنا 
وبالتعاون مـع املنظمـات الدولية 
مـن إعـادة تشغيـل املعمـل ونحن 
ننتج اآلن 3 مواد أساسية هي اللبن 

والقشطة والجبن“.
وأضـاف أن ”املعمل انتج طنني من 

اللبـن وطنا مـن القشطـة وحوايل 
800 كيلو من الجبـن، ولكن لو تم 
توفـري األجهـزة الحديثـة التـي تم 
رسقتهـا من قبـل عنـارص داعش 
اإلرهابي لتجـاوز إنتاجنا أكثر من 

20 طن خالل اليوم الواحد“.
وأشـار إىل أنـه ”نحتـاج ألكثر من 
مليـار دينـار ونستطيـع أن نغرق 
املحـيل،  باملنتـج  املوصـل  أسـواق 
وناشـدنا وزارة التجـارة بأكثر من 
مرة بـرشاء منتجاتنـا، ولكن حتى 
اآلن اليوجد رد، ولو توفرت لنا هذه 
األجهـزة فأن املعمل سيعود لسابق 

عهده بكميات اإلنتاج الكبرية“.

 بغداد/ نينا:
اكد الخبري يف الشأن االقتصادي، رعد 
تويج، ان زيارة البابا للعراق ولقاءه 
املرجع السيـد السيستاني، سيكون 
لهـا اثـر اقتصـادي كبـري، باعتبار 
ان البابـا يمثـل 60 % مـن البـرش، 
واملرجع السيستانـي يعرب عن 200 
مليـون مسلـم، وعليـه سيتضاعف 
حجم التواصل عرب تعاظم السياحة 

الدينية.
للوكالـة  ترصيـح  يف  تويـج  وقـال 
الوطنيـة العراقيـة لالنبـاء ”نينا“:“ 
ان زيـارة البابا ستكـون بوابة لعهد 
جديـد يف تعميـق مشرتكـات االديان 
وامليض باالنسانيـة اىل افاق اوسع يف 
الدفاع عـن املظلومني واملستضعفني 
يف العالـم، مما سيزيد مـن التواصل 

االنسانـي والروحي وانعكاسات ذلك 
يف تنوع السياحـة والسياحة الدينية 
العاملية واملزيد من الثمار االقتصادية 

وتعميق القيم االجتماعية ”.
واضاف: ان ”الزيارة ستسهم بجذب 
اغلـب الرشكـات االستثماريـة التي 

كانت متخوفة من القدوم للعراق ”.

بغداد/ الزوراء:
اقـر مصدر رفيع املستوى يف حكومـة االنبار املحلية، امس السبت، بوجود 
دوافـع سياسيـة تحـول دون اعـادة اعمـار وتأهيـل املعامـل الصناعية 
الحكوميـة املتوقفة منذ اكثر من 17 عاما رغـم استقرار االوضاع االمنية 

يف عموم مدن االنبار  .
وقـال املصدر يف ترصيح صحفي: ان “جهات سياسية متنفذة يف الحكومة 
املركزيـة واالنبـار تعمل بالخفاء ضـد اي مرشوع يهـدف اىل اعادة اعمار 
وتأهيل وتشغيل املصانع الحكومية يف عموم مدن االنبار املتوقفة منذ اكثر 
من 17 عاما عىل الرغم من ان رشكات استثمارية عاملية ابدت استعداداها 
لتشغيـل هذه املصانـع العمالقة التي تعـد من اهم املصانـع االنتاجية يف 

االنبار والعراق ”.
واضـاف املصدر ان ”هذه الجهات تقف وراء عرقلة جهود تشغيل املصانع 
واملعامـل الحكومية لدواعي مالية، فضال عىل ان هـذه الجهات مستفادة 

من عمليات استرياد املواد وتشغيل هذه املصانع يطيح بوضعهم املادي“.
وأشـار إىل ان ”تشغيـل كل املصانـع الحكومية يسهـم يف معالجة البطالة 

ويفتح الطريق امام انتعاش الواقع االقتصادي للبلد واملحافظة“.

بغداد/ الزوراء:
حـذرت لجنة مراقبة تنفيـذ الربنامج الحكومـي والتخطيط االسرتاتيجي 
مما أسمته بـ“االنكشاف الكبري للموازنة العامة عىل ايرادات النفط، فيما 

دعت إلنشاء صندوق سيادي.
وقالـت عضـو اللجنـة، انعـام الخزاعي، يف بيـان حصلت ”الـزوراء“ عىل 
نسخة منه: إنها ”تحذر من االنكشاف الكبري للموازنة العامة عىل ايرادات 
النفط بسبـب التقلبات الدورية ألسعار النفط يف االسواق العاملية“، مبينة 
أن ”االقتصـاد العراقـي يمر دوريا بمـأزق مايل حاد يشـل كل القطاعات 
االقتصادية مولداً ركوداً اقتصادياً طويالً“.وأشـارت الخزاعي اىل ”تجارب 
دول الخليـج يف حل هـذه املعضلة منذ سنـوات بعد انشـاء صناديق ثروة 
سيادية متعـددة االهداف ونجاح تلك الدول بالتعايـش مع تقلبات اسعار 
النفـط دون تأثـر اقتصاداتها املحليـة بالصدمـات الخارجية“.ومن اجل 
تجنـب صدمـات اسعار النفط والحفـاظ عىل استقرار االيـرادات لحماية 
النشـاط االقتصادي، دعـت الخزاعي، وفقاً للبيـان، اىل ”البدأ فوراً بإنشاء 
صنـدوق سيادي متعـدد االغراض تـودع فيه الوفـرة النفطيـة املتحققة 
جراء ارتفـاع اسعار النفط السوقية اىل ما يفـوق السعر املثبت يف املوازنة 
االتحادية، ويتضمن ثالثة صناديق؛ االول يعنى باالستقرار ويحتفظ بجزء 
مـن الوفرة املالية النفطية ويستخدم لتعويض انحسار االيرادات النفطية 
اوقات االزمـات للحفاظ عىل استقـرار االيرادات وضمـان التمويل املريح 
للنفقات الحكومية“.وبينت أّن ”الصندوق الثاني يختص باالستثمار حيث 
يحتفظ بجزء محدد من الوفرة املالية ويتم استثمار ايرادات هذا الصندوق 
يف اوراق ماليـة مضمونـة لضمـان حقـوق االجيـال يف الثـروات النفطية 
الناضبـة“. موضحة أن ”الصندوق الثالث يتعلق بالديون ويمول ايضا من 
الوفـرة املالية ألجل اطفاء الديون السيادية وتخفيف اعباء اقساط وفوائد 
الدين الخارجي عىل النفقات العامة سنوياً، ويتم تجميد هذا الصندوق بعد 

تصفري الديون السيادية“.

 بغداد/ الزوراء:
ارتفـع سعـر خـام البـرصة الخفيف، 
امس السبت، ليقـرتب من الـ70 دوالراً 
للربميل الواحد، كمـا ارتفع ايضا سعر 
خام البرصة الثقيـل، خالل اغالقه يوم 
الجمعـة. بينما أعلنـت إدارة معلومات 
الطاقة االٔمريكية، امس السبت، ارتفاع 
صادرات النفط العراقية المريكا اىل 68 

الف برميل خالل االسبوع املايض.
وذكـرت وسائل إعالم غربيـة مختصة 
بالشـأن االقتصـادي أن نفـط البرصة 
الخفيف الٓسيا ارتفـع اىل 69.75 دوالرا 
للربميـل بنسبـة ارتفاع بلغـت 4.37% 
عـن يوم  الخميس املايض، فيما سجلت 
اسعـار نفـط البـرصة الثقيـل 64.75 
دوالرا للربميـل باارتفـاع بلـغ نسبتـه 

.4.76%
وسجـل نفـط البـرصة الخفيـف أعىل 
االٔخـرى  بالنفـوط  مقارنـة  االسعـار 
لـدول منظمة اوبـك، فيما سجل النفط 
العربي الخفيف السعودي 66.64 دوالرا 
للربميل، وسجل مزيج مربان االماراتي 
67.42 دوالرا للربميـل، يف حـني سجـل 
مزيج سهران الجزائـري 68.40 دوالرا 

للربميـل، وبلـغ سعـر بونـي الخفيف 
النيجريي 67.69 دوالرا.

وكانت اسعار النفط العاملية قد ارتفعت 
يـوم الجمعـة ليغلـق خـام برنـت عىل 

69.54 دوالرا، وخام غرب تكساس عىل 
66.29 دوالرا.

من جانب متصل، أعلنت إدارة معلومات 
الطاقة االٔمريكية، امس السبت، ارتفاع 

صادرات النفط العراقية المريكا اىل 68 
الف برميل خالل االسبوع املايض.

وقالت االٕدارة يف تقرير لها إن ”متوسط 
االستريادات االمريكية من النفط الخام 

خـالل االسبـوع املايض مـن سبع دول 
بلغـت 5 ماليني و174 الف برميل يوميا 
مرتفعـة بمقـدار 1.540 مليون برميل 
باليوم عن االسبـوع الذي سبقة والذي 

بلغ 3.634 ماليني برميل“.
واضافـت ان ” امريكا استوردت النفط 
الخـام من العراق بمعدل 68 ألف برميل 
يوميـا، يف حـني لـم تستـورد أي كمية 
من النفـط العراقـي يف األسبـوع الذي 

سبقه“.
واشارت اىل ان ”اكثر االٕيرادات النفطية 
الٔمريكـا خالل االٔسبـوع املايض جاءت 
من كنـدا وبمعـدل بلـغ 3.648 ماليني 
برميـل يوميا، تليها املكسيك التي بلغت 
كميـة االستـريادات منها بمعـدل 602 
ألـف برميل يوميا، تليها السعودية التي 
بلغـت االستـريادات منها بمعـدل 368 
الف برميل يوميا، ثم كولومبيا وبكمية 

بلغت بمعدل 285 ألف برميل يوميا“.
ووفقا لالٕدارة فـٕان ”كمية االستريادات 
مـن  الخـام  النفـط  مـن  االٔمريكيـة 
االكوادور بلغت 114 ألف برميل يوميا، 
تليهـا نيجرييا التي بلغـت االستريادات 

منها بمعدل 89 الف برميل يوميا.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التجـارة، امس السبت، 
االتفاق مع الجهاز املركزي للتقييس 
والسيطـرة النوعيـة، التابـع لوزارة 
العتمـاد  صيغـة  عـىل  التخطيـط، 
شهادة املطابقة للسيارات املستوردة 
غـري املستخدمة. فيما أعلنت الوزارة 
عن االتفاق عىل عقد نـدوة تعريفية 
بأهميـة برنامج تسجيـل الرشكات 
واملصانع املـوردة للعـراق، منتصف 

الشهر الجاري. 
وقالت وزارة التجـارة يف بيان، تلقت 
”الـزوراء“ نسخـة منه: أنـه وخالل 
اجتماع ضـم مدير رشكـة املعارض 
العراقية رسمد طـه سعيد مع مدير 
الجهـاز  يف  السيطـرة  دائـرة  عـام 
للتقييـس والسيطرة وسام  املركزي 
سعيد عايص، فضال عن ممثل القسم 
القانوني بالجهاز، تم ”بحث مسألة 
شـهادة املطابقة املتعلقة بالسيارات 

املستوردة غري املستخدمة“. 
وأضافـت الـوزارة انـه ”تـم اتفـاق 
الجانبني عىل التعاون بهذا الخصوص 
واعتماد شـهادة املطابقـة الصادرة 
من دائرة السيطرة النوعية بعد قيام 

رشكـة املعـارض العراقيـة باالعالن 
للمستوردين عن االليـة الجديـدة“ . 

ولفـت إىل االتفاق بـني الطرفني عىل 
”تحقيـق نتائـج ايجابيـة ومثمـرة 
كل  وتذلـل  العـام  الصالـح  تخـدم 
املعوقـات والتقاطعـات بـني رشكة 
املعارض العراقيـة والجهاز املركزي 
للتقييـس والسيطـرة النوعيـة بمـا 
يحقـق التفاهـم املشـرتك يف مجـال 

االسترياد“. 
وأوضحـت التجـارة أن الطرفني أكدا 
عىل أنه ”ال يوجد أي تعارض او تداخل 
بني عمـل الجهاز املركـزي للتقييس 
والسيطرة النوعيـة والرشكة العامة 
للمعـارض العراقيـة، وان عمـل كل 
منهما يصـب يف املصلحة العامة من 
خالل تبادل البيانات واملعلومات بني 

الطرفني“. 
من جانب اخر، أعلنت وزارة التجارة، 
امـس السبت، عن االتفـاق عىل عقد 
برنامـج  بأهميـة  تعريفيـة  نـدوة 
تسجيـل الرشكـات واملصانع املوردة 

للعراق، منتصف الشهر الجاري. 
وقالت وزارة التجـارة، يف بيان تلقت 
”الزوراء“ نسخة منـه: ان ”الرشكة 

العامة للمعارض العراقية بصدد عقد 
نـدوة خاصة يحرضهـا رئيس لجنة 
االقتصاد واالستثمار النيابية ورئيس 
لجنـة النزاهة النيابـة وممثلون عن 
القطـاع الحكومي حـرصا للتعريف 

بأهميـة برنامج تسجيـل الرشكات 
واملصانـع املـوردة للعـراق مـن قبل 

رشكة TUV راينالند االملانية“. 
وأضافـت الوزارة ان ”مـن املقرر ان 
تعقد الندوة يوم االربعاء املوافق  17/ 

3 / 2021  عـىل قاعـة الترشيفـات 
الكربى يف معرض بغداد الدويل“ .

هذا وكانت الرشكة العامة للمعارض، 
قد أعلنـت، يف وقت سابـق، عن عقد 

الندوة بتاريخ 8 / 3 / 2021 .

بغداد/ متابعة الزوراء:
رفع البنك غولدمان ساكس كوموديتيز 
ريسـريش توقعـه لسعـر خـام برنت 
دوالرات   5 والثالـث  الثانـي  للربعـني 
للربميل، بعد أن أبقـت أوبك وحلفاؤها 
اتفاقهم لخفض اإلمـدادات دون تغيري 
النفـط  ”انضبـاط منتجـي  إن  وقـال 
الصخـري“ عـىل األرجـح وراء زيـادة 

إنتاج املجموعة بوترية أبطأ.
وقـال البنك يف مذكرة إنه يتوقع اآلن أن 
تبلـغ أسعـار برنـت 75 دوالرا للربميل 
يف الربـع الثانـي و80 دوالرا للربميل يف 

الربع الثالث من 2021.
وتفاعـل منتجـو النفـط الصخـري يف 
الواليـات املتحـدة رسيعا مـع مكاسب 
أسعـار النفـط يف السنـوات األخـرية، 
ليفوزوا بحصة سوقيـة يف الوقت الذي 

خفضـت فيـه السعوديـة ومنتجـون 
آخرون كبـار اإلنتاج، بيد أنهم أحجموا 
عـن تعزيـز اإلنتـاج منذ تدمـر الطلب 

بفعل الجائحة يف العام املايض.
املصـدرة  البلـدان  منظمـة  واتفقـت 
للبـرتول (أوبك) وحلفاؤهـا عىل تمديد 
معظـم تخفيضـات إنتـاج الخام حتى 
أبريـل نيسـان، بعد أن قـرروا أن تعايف 
الطلب مـن جائحة فـريوس كورونا ال 

زال هشا.
إمدادات  وقال غولدمـان ”اسرتاتيجية 
توقعهـا  عـدم  بسبـب  ناجعـة  أوبـك 

وفجائيتها.
”نعتقد أنه من الواضح حاليا أن أوبك+ 
يف الحقيقـة تنتهـج اسرتاتيجية سوق 
النفـط التي تتسم بالشـح، فيما يشري 
ميـزان العرض-الطلب املحدث لدينا إىل 

أن (مخزونـات) دول منظمـة التعاون 
االقتصـادي والتنميـة تنخفـض ألدنى 
مستوياتهـا منـذ 2014 بحلـول نهاية 

العام الجاري“.
وخفض البنك توقعه إلنتاج أوبك+ 0.9 
مليـون برميل يوميا عىل مدى األشـهر 
الستـة املقبلة، وقـال إن اإلمدادات من 
النفـط الصخري وإيـران وخارج أوبك 
ستظـل غري مرنـة بشدة عـىل األرجح 
تجـاه األسعـار حتـى النصـف الثاني 
من 2021، ممـا يسمح ألوبك+ بإعادة 

موازنة سوق النفط رسيعا.
الرئيسيـة  املسألـة  إن  البنـك  وقـال 
ستكون ”رد الفعـل املحتمل لإلمدادات 
الصخرية، بيد أن أحدث موسم لألرباح 
يشري إىل أن املستثمرين ما زالوا بعيدين 

عن تعويض النمو“.
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 بغداد/ الزوراء:

اتفـق تحالف ”أوبك+“ عىل عدم زيادة إنتاج النفط 
يف شـهر أبريـل (نيسـان) املقبـل، بعـد مناقشات 
بـني منتجي الخام. ومنح التحالـف استثناء زيادة 
بسيطـة لروسيـا بمقـدار 130 ألف برميـل يومياً 

وكازاخستان بمقدار 20 ألف برميل. 
وبحسـب بيـان لـ“أوبـك“، رّحـب الـوزراء بقرار 
السعوديـة تمديـد التعديـالت الطوعيـة اإلضافية 

البالغة مليون برميل يومياً لشهر أبريل 2021. 
وأشـار املشاركون يف االجتماع، إىل أنه منذ اجتماع 
أبريل 2020، حجبت ”أوبـك“ والدول غري األعضاء 
2.3 مليـار برميل مـن النفط بحلـول نهاية يناير 
(كانـون الثاني) 2021، ممـا أدى إىل ترسيع إعادة 
التوازن لسـوق النفط. ومن املقـرر عقد االجتماع 
املقبـل عىل مـدار يومني بتاريخ 31 مـارس (آذار) 

وبداية أبريل. 
وسجلـت سـوق النفـط ارتفاعـاً ملحوظـاً خالل 
تعامـالت اليوم، تزامناً مع االجتماع الوزاري الرابع 

عرش ملنظمة ”أوبك+“. 
يف كلمتـه خـالل افتتـاح االجتماع الـوزاري الـ14 
ملنظمة ”أوبك+“، قال وزير الطاقة السعودي األمري 
عبـد العزيز بن سلمان، إن تخفيضات إنتاج النفط 
مـن دول ”أوبـك+“ إىل جانـب السعوديـة، أدت إىل 

تسارع وترية إعادة التوازن لسوق النفط.

وأوضـح أن الطلـب عىل النفـط يتوقف عىل رسعة 
وكيفية توزيع لقاحات كورونا حول العالم. وتابع: 
”أؤكـد عىل الحذر والرتقب، لقـد قمنا بتخفيف أثر 
موجـات فـريوس كورونـا السابقـة... وأن كل ما 
حققنـاه لن نهـدره، وكان خيارنـا أن نميض قدماً 
وقبل أن نأخذ خطوات إضافية، دعونا نتأكد من أن 

بريق األمل يف األفق ليس زائفاً“.
ولفت وزير الطاقة السعودي، إىل أن نسبة االمتثال 
بـني أعضـاء ”أوبك+“ حققـت مستويـات عالية، 

مشـرياً إىل تفاهم جيد بـني املنتجني يف أوبك بجانب 
الحلفاء املستقلني، يف الوقت نفسه.

كانـت تقارير قـد أشـارت إىل أن منظمـة ”أوبك“ 
وحلفاءها يف ما يعرف بـ ”أوبك+“، يدرسون تمديد 
تخفيضـات اإلنتاج النفطي إىل أبريل (نيسان) بدالً 
من زيادته، مشرية إىل الطبيعة الهشة لتعايف الطلب 
عـىل النفـط مع استمـرار أزمـة فـريوس كورونا 

املستجد.
يف الوقـت ذاته، قـال ألكسندر نوفـاك نائب رئيس 

إن  ”أوبـك+“،  اجتمـاع  خـالل  الـرويس  الـوزراء 
أسـواق النفط العاملية لم تتعـاف تعافياً كامالً من 
الجائحـة، لكنهـا أفضل حاالً من العـام املايض. يف 
الوقت نفسه، ترص روسيا عىل رفع اإلنتاج لتفادي 
ارتفـاع األسعار مـن جديد بما يدعـم إنتاج النفط 
الصخري يف الواليات املتحدة، وهي ليست عضواً يف 

”أوبك+“.
لكن يف فرباير (شباط) أخفقت موسكو يف أن ترفع 
اإلنتاج عىل الرغم من حصولها عىل الضوء األخرض 
لذلك من ”أوبك+“، إذ أّثر طقس شـتوي قارس عىل 
إنتاج الحقول املتقادمة. وذكر ”جيه بي مورغان“، 
أن روسيـا ترى مربراً لرفع اإلنتاج ألن سوق النفط 
تشهـد عجزاً يبلـغ 500 ألـف برميل يوميـاً. وقال 
مصـدر مطلع عـىل طريقـة التفكـري الروسية إن 
موسكـو ترغـب يف زيـادة إنتاجهـا 0.125 مليون 

برميل يومياً اعتباراً من أبريل املقبل.
وأوضـح ”نوفاك“ أنه مقتنع ببواعـث القلق حيال 
املخاطر والضبابية يف أسـواق النفط العاملية، لكنه 
أضـاف أن الوضع يتحسن. وتابـع: ”تساورني بال 
ريـب بواعـث القلق نفسهـا التي سمعناهـا اليوم 
حيـال الكثـري مـن األوجـه الضبابيـة واملخاطـر، 
وبخصوص اإلغالقـات... لكن، إذا فحصنا الوضع، 
فهـو أفضل حـاالً عنه قبـل عام، أفضـل مما كان 

خالل الخريف“.
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بغداد/ الزوراء
الدين  صالح  ملعب  مرشوع  مدير  أكد 
الذي  متفرج  الف   ٣٠ سعة  االوملبي 
لحساب  االيطالية  بنگادا  رشكة  تنفذه 
عالء  املهندس  والرياضة،  الشباب  وزارة 
العمل بوترية متصاعدة،  ، تواصل  حسني 
وآلية عمل جيدة، فضالً عن تواصل وزير 
الشباب والرياضة عدنان درجال مع ادارة 
عىل  مستمرة  بصورة  ووقوفه  املرشوع 
التي  للعقبات  وتذليله  املفاصل  جميع 

تواجهنا . 
التوقيتات بعد  العمل يسري وفق  مبينا ان 
نجاح جميع الفحوصات املختربية للمواد 
والقوالب  الخرساني  بالهيكل  الخاصة 
من  يقرب  ما  اىل  املرشوع  ووصل  والرتبة 

٤٢٪ من حجم العمل الكيل . 

شهد  االخري  االسبوع  ان  حسني  واوضح 
الجسور  حديد  تسليح  اعمال  يف   تقدما 
القالب  برتكيب  املبارشة  و  والسقف 
االٔول  الطابق  يف  املصعد  لجدران  الحديدي 
الحديدي  القالب  وتركيب   .A املقطع  من 
الطابق  يف  القص  جدران  من  ملجموعة 
االستمرار  عن   فضال  املقطع  من  الثالث 
يف  املصبوبة  لالٔجزاء  واملعالجة  بالرش 
الطابق الثالث من املقطع ، فتح السكالت 
الثاني  الطابق  لسقف  الخشبي  والقالب 

من ذات املقطع .
التسليح  حديد  تركيب  اكمال  لها  يضاف 
الثاني  الطابق  لسقف  الخلفية  للستارة 
جدران  اركان  تسقيط  و   .D املقطع  من 
الثاني من املقطع  املداخل لسقف الطابق 

D وتركيب املنصات الرافعة عليها.

بغداد/ الزوراء
تلقت لجنة املسابقات يف الهيأة التطبيعية كتاباً رسمياً من إدارة نفط الوسط ُيفيد بنقل 
مباريات فريقها الكروي اىل ملعب كربالء بدال عن ملعب النجف ابتداًء من الجولة الثالثة 
الوسط والكرخ. وأكَد عضو لجنة  املمتاز والتي ستجمع نفط  الكرة  والعرشين لدوري 
الوسط بالعودة اىل  إدارة نفط  املسابقات، عيل عبيس  ان املسابقات وافقت عىل طلب 
ملعب كربالء، عطفا عىل ان امللعب املذكور سبق أن كان أرضاً للفريق اىل جانب ملعب 

النجف، وبالتايل ال مانَع من العودة للعب عىل ملعب كربالء، بدءا من الجولة ٢٣ املقبلة.
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بغداد/ متابعة الزوراء
انتقد سامي بحت، املدير الفني لزاخو، 
هدف  احتسب  الذي  ثامر  زيد  الحكم 
الرشطة بمرمى فريقه، رغم أن الحكم 

املساعد أشار له بعدم رشعية الهدف.
كبرية  مباراة  قدم  فريقنا  بحت  وقال 
الحكم  لكن  االٔفضل،  الطرف  وكان 
احتسب هدفا جاء من تسلل  ثامر  زيد 
واضح بتدخل العب الرشطة يف الحالة، 
ورفع  للتدخل  املساعد  الحكم  دفع  ما 
احتساب  عىل  أرص  الحكم  لكن  رايته 

الهدف بطريقة عجيبة».
واملحللني  الريايض  الوسط  أن  وبني 
الهدف،  رشعية  عدم  أكدوا  جميعهم 
مرشف  الظالم  القرار  هذا  وبسبب 
املباراة،  من  الفريق  سحب  قرر  الفريق 
لتداعيات  مناقشتنا  وبعد  لكننا 
املمتاز،  للدوري  واحرتاما  االنسحاب 
قررنا العودة واستكمال املباراة رغم أن 

فريقنا تعرض للظلم.
وأتم: «االٔخطاء التحكيمية تكررت معنا 
حيث حرمنا من هدف صحيح يف املباراة 
املاضية أمام أربيل، ألغي بداعي التسلل 
وتأكد بعدها بأن الهدف صحيح وحرمنا 
عىل  حرمنا  الرشطة  وأمام  الفوز،  من 
االٔقل من نقطة التعادل وبالتايل االٔخطاء 

التحكيمية تضيع جهد الفريق».
ومن جانبه طالب رٔييس نادي الديوانية 
حسني العنكويش، بطاقم تحكيم اجنبي 
ملباراة الديوانية والرشطة يف دوري الكرة 

املمتاز.
وقال العنكويش ان ”الديوانية والرشطة 
التطبيعية  الهئية  نطالب  لكن  اخوة، 
الديوانية  ملباراة  اجنبي  تحكيم  بطاقم 

والرشطة“.
الٔننا  يأتي  الطلب  ”هذا  ان  واضاف 
وتكرار  التحكيمي  الظلم  من  متأكدون 
وصوت  املٔوسفة  زاخو  مباراة  احداث 

املحافظات سيبقى قوياً“.
االدارية  الهئية  عضو  اكد  جهته  ومن 
ماجد  الريايض  الجوية  القوة  لنادي 
الهئية  يف  الحكام  لجنة  بأن  الساعدي 
حكام  تواجد  بعدم  تغافلت  التطبيعية 
أمام  مباراتنا  يف  املرمى  خلف  إضافيني 

الصناعات الكهربأيية.

املوضوع  «هذا  أن  الساعدي   وأضاف 
مخالف  وهو  عنه  السكوت  اليمكن 
سيما   ،  ( (فيفا  الدويل  االتحاد  للوأيح 
الرتتيب  لجدول  متصدرا  فريقنا  وأن 
لو  أنه  ،مبينا  هامة  مبارياته  وكل 
املرمى  خلف  االضافيني  الحكام  تواجد 
يف مباراة أمس لغري الكثري من مجريات 
أولها  للجدل  مثرية  حاالت  بعد  اللقاء 

رضبة الجزاء التي لم  تحتسب لفريقنا 
يف الشوط االٔول وكانت النتيجة تشري اىل 
التعادل بدون االٔهداف، واالنذار املجاني 
والذي  أحمد  حمادي  الالعب  بحق 
القادمة  املباراة  يف  اللعب  سيحرمه من 

أمام الزوراء».
التحكيمية  االٔخطاء   » الساعدي  وتابع 
ويف  كثرية  فريقنا  لها  تعرض  التي 

مباريات حساسة ومنها عدم احتساب 
ركلتي جزاء أمام نفط الوسط وغريها 
الذي  االٕنذار  عن  فضال  املباريات  من 
حسني  ايمن  مهاجمنا  عليه  تحصل 
امام اربيل والذي حرمه من اللعب أمام 
إىل  الفتا  الحاالت،  من  وغريها  الرشطة 
الريايض  الجوية  القوة  نادي  إدارة  أن 
سعيا  اللحظة  هذه  حتى  تعرتض  لم 

منها إىل إنجاح مسابقة الدوري املمتاز 
لكن يف الوقت نفسه عىل لجنة الحكام 
محاسبة كل مقرص عمال بمبدأ الثواب 
والعقاب حتى اليقع حيف او غبن الٔي 
فريق كون جميع الفرق رصفت أمواال 
بإسم  تليق  رشيفة  ملنافسة  طأيلة 
املسابقة  يف  يتواجد  نادي  كل  وحجم 

املحلية».

بغداد/ محمد حمدي 
عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  أشاد 
مع  البابا  قداسة  بتفاعل  درجال 
العراق  وشباب  والرياضيني  الرياضة 
جمعه  الذي  اللقاء  أثناء  وتأكيداته 
الشباب  دعم  رضورة  عىل  بقداسته 
وتوفري االجواء الالزمة ملمارسة االٔلعاب 
الرياضية بصورة عامة وكرة القدم عىل 
دالالت  تحمل  كونها  الخصوص،  وجه 

ورسأيل إنسانية سامية . 

وقال الوزير درجال: عىل الرغم من قرص 
أسود  قميص  إهداء   شهد  الذي  اللقاء 
الرافدين إىل قداسة البابا،  إال أنه حمل 
ُمذكرا  والدعم،  التفاعل  أشكال  جميع 
بأن العراق عرب وزارة الشباب والرياضة 
وإتحاد الكرة مقبالن عىل توقيع مذكرة 
االٕتحاد  مع  ريايض  وتعاون  تفاهم 
االسباني لكرة القدم(الليغا) ، وأضاف: 
أكرب وقت  قداسته عىل تخصيص  حث 
لهم  مساحة  وأوسع  للشباب  ممكن 

إبداعاتهم،  و  مواهبهم  عن  ليعربوا 
روح  بتنمية  كفيلة  الرياضة  لكون 
وهو  بينهم،   واالٔخوة  والحب  السالم 
بشتى  جميعا  له  نسعى  أمثل  هدف 
وتحققه  أجله،  من  ونجتهد  الظروف 

الرياضة عىل الدوام . 
العراق  لشباب  البابا  بارك  جانبه  من 
والرياضيني فيه كل جهد طموح لالبداع 
واالٕنجاز مٔوكدا أنه سيصيل من أجلهم 

دأيماُ.

بغداد/ زيد الزيدي

تدريب  من  استقالته  جبار  مظفر  املدرب  قدم 

للمدرب تقديم استقالته  ، وسبق  الحدود  فريق 

بعد مباراة الفريق امام امليناء لكن ادارة النادي 

رفضت االستقالة واعربت عن تمسكها بخدمات 

املدرب ، اال ان مظفر جبار عاد لتقديم استقالته 

من  النادي  ادارة  وقررت  السبت  امس  مساء 

جانبها قبول استقالته احرتاماً لرغبة املدرب .

التوفيق  تتمنى  الريايض  الحدود  نادي  ادارة 

وتقدم  جبار  مظفر  القدير  للمدرب  والنجاح 

املبذولة  جهوده  عىل  وتقديرها  شكرها  جزيل 

مع الفريق خالل منافسات املوسم الحايل .

بغداد/ الزوراء
لنادي نفط ميسان   االدارية  الهئية  عقدت 
اجتماعاً مطوالً حول وضع الفريق الكروي 
االجتماع  خالل  وتم  املتذبذبة،  النتأيج  و 
املدرب رزاق فرحان  املوافقة عىل استقالة 
من  قدمه  ملا  له  الجزيل  الشكر  تقديم  و 
املوافقة  وايضا  الفريق  مع  كبري  جهد 
هاشم  جبار  املساعد  املدرب  استقالة  عىل 
جهد  من  قدمه  ملا  الجزيل  الشكر  وتقديم 
كبري مع الفريق كما تقرر خصم ٢٠٪ من 
االخرية  الدفعة  من  الالعبني  عقود  قيمة 
فيما تم تسمية عدي اسماعيل مدرباً جديداً 

الفرتة  يف  الفريق  لقيادة  اململكة  لفرسان 
التدريبي  بالكادر  الثقة  وتجديد  املقبلة 
املساعد مزهر رحيم و سلمان عبد الحسن  
للحراس  الرضا عصميل مدربا  واحمد عبد 
وتشكيل لجنة فنية مختصة تمتلك الخربة 
الكبرية لالرشاف عىل الفريق و التعاون مع 
املالك التدريبي لالرتقاء بواقع فرق النادي 
( عباس عبد عيىس  اللجنة من  تتألف  و   ٫
 ، كريم  حامد  من  كل  وعضوية   ٫ رٔييساً 
الدكتور عباس   ، ليث حاتم  الدكتور مثنى 
سالم  ضياء  الدكتور   ، كاطع  سعدون 

حافظ والكابتن صالح سلطان) .

بغداد/ الزوراء

عرب  تطويرية  فنية  عمل  ورشة  للمبارزة  العراقي  االتحاد  يقيم 

املنصة االلكرتونية (google meet) للفرتة من ١١-١٤ من شهر 

اذار الجاري وستشمل الدورة الفقرات التالية، اساسيات التحكيم 

يف رياضة املبارزة واالخطاء والجزاءات. ومسابقات املبارزة اثناء 

واالسيوي  الدويل  االتحادين  توجيهات  حسب  كورونا  بعد  وما 

فالح،  الله  عبد  عالء  الدكتور  الدويل  الحكم  الدورة  يف  وسيحارض 

اما  مشاركة  شهادة  الدورة  اختتام  بعد  املشاركون  منح  وسيتم 

التسجيل واالستفسار والتواصل سيكون عن طريق  حامد كاظم 

وازهر عيل.
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بغداد/ متابعة الزوراء

شدد مدرب أربيل، لؤي صالح، عىل أهمية الفوز الذي تحقق 
عىل حساب القاسم، يف الجولة ٢٢ من الدوري املمتاز.

وقال صالح ان أربيل كان موفًقا يف املباراة، الالعبون طبقوا

 

التي  الفرص  استثمرنا  وبالتايل  دقيق،  بشكل  الواجبات 
سنحت لنا بشكل مثايل».

عزز  الفوز  القاسم،  شباك  يف  أهداف   ٥ «سجلنا  وأضاف 
موقعنا يف سلم الرتتيب».

الفرص  استغل  فريقنا  لكن  جيد،  خصم  «القاسم  ونوه 
شهدت  التي  املاضية  املباريات  خالف  عىل  جيد،  بشكل 

إضاعة عدد من الفرص».
أمام   ٢٣ للجولة  تحضرياته  بارش  الفريق  أن  إىل  وأشار 

الديوانية.
إيجابية،  بنتيجة  انتصارنا  نعزز  أن  علينا  «يجب  وأتم 
الئحة  منتصف  يف  الفريق  وضعية  تأمني  طموحنا 

الرتتيب».
يشار إىل أن أربيل يحتل املركز الثالث عرش يف جدول ترتيب 

الدوري العراقي املمتاز برصيد ٢٤ نقطة.

@äbju@ã–ƒfl@läáæa@Ú€b‘néa@Û‹«@’œaÏm@ÜÎá®a@ÒäaÜa@›Ó«b8a@á«@Ô‡èm@ÊbèÓfl@¡–„@ÒäaÜa
Îãÿ€a@bË‘Ìã–€@aáÌáu@biäáfl

6الرياضيالرياضي @ÒÎb‡è€a@ÒäbèÇ@ıaäÎ@≈®a@ZÜÏ‡´@ã◊bí
—v‰€a@‚bfla

بغداد/ متابعة الزوراء
يرى شـاكر محمود مدرب السـماوة، أن الحظ خذل فريقه يف مواجهة النجف، ضمن الجولة ٢٢ من الدوري 

املمتاز،.
وقال محمود «فريقنا قدم مباراة كبرية وكان يستحق نقاط املباراة الثالث، لوال الفرص التي أهدرها العبونا، 

يف املقابل تلقينا هدًفا يف الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضأيع ومن ركلة جزاء مثرية للجدل».
وأكمـل: «دخلنـا املباراة بضغط كبري يف ظـل غياب ٦ العبني منهم ٣ بسـبب الحرمان و٣ بسـبب االٕصابات 
وبفريق مثل السـماوة إمكانياته بسيطة صعب تعوض هذا العدد من الالعبني مع ذلك كنا االٔفضل وعىل أقل 

تقدير نخرج بنقطة التعادل، لكن الحظ خذلنا».

ãºcÎ@ã–ñc
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ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
االوساط الرياضية واالعالمية قدمت تعازيها الحارة 

اىل الزميل مناف الحميداوي املعلق يف قناة (شـباب 

سـبورت) وذلـك لوفاة والـده ... نسـأل الله العيل 

القديـر ان يتغمد الفقيد برحمته ويسـكنه جنات 

الفردوس ويرزق اهله ومحبيه الصري والسـلوان وانا 

لله وانا اليه راجعون.

 **************

 الزميـل حبيب رحيم ثمـن كل من حرض مجلس 

عزاء شقيقه (سعد) الذي تويف اثر حادث دهس، 

او اتصـل او ارسـل برقيات التعـازي، ويلتمس 

العـذر لـكل من لـم تسـعفه الظـروف لحضور 

لتقديـم التعازي ... سـائال العـيل القدير ان يحفظ 

الجميع ويجنبهم مع عوائلهم الكريمة كل رش ومكروه.

   ********************

املـدرب القدير عماد زبري والد الزميل االعالمي محمد 

عماد اعلـن انتصاره عـىل فايـروس كورونا الذي 

اصيب بـه قبل ايـام قليلة واجربه عـىل الرقود  يف 

مستشـفى دار التمريض الخـاص بمدينة الطب، 

املربـي الفاضـل قـدم شـكره وتقديـره الكبرييـن 

للمؤسسـات االعالميـة والصحفيـة والرياضيـة ولكل من 

سأل واتصل واستفرس عن حالته الصحية، داعيا رب العزة واالجالل ان 

يجنب الجميع كل رش ومكروه.



7الرياضي
Ô„Î6ÿ€a@‚˝«a ‚Ïv‰€a@›◊@fib–nya@…fl@á«Ïfl@Û‹«@bn„˝mc

عـاد ليفربول ملطـاردة أحد الالعبني، الذيـن كانوا عىل طاولة 
الريدز يف املريكاتو، خالل السنوات األخرية.

ويعاني ليفربول من إصابات عديدة يف الدفاع، رضبت كل من 
فريجيل فان دايك وجويل ماتيب وجو جوميز.

ووفًقا لصحيفة ”بيلد“، فإن ليفربول عاد لالهتمام بالحصول 
عىل توقيع السـنغايل كاليدو كوليبـايل، مدافع نابويل، يف فرتة 

االنتقاالت الصيفية املقبلة.
جـاء ذلك مع اسـتمرار مخاوف ليفربول بشـأن الدفاع الذي 
رضبتـه العديد من اإلصابات هذا املوسـم، لـذا طلب يورجن 
كلـوب مدرب الريـدز، ضم مدافـع آخر من الفئـة األوىل عىل 

شاكلة فان دايك.
وأشـارت إىل نابـويل قد يضطر إىل بيع أحـد نجومه يف الصيف 
املقبل، بسـبب األزمـة املالية التي رضبت النـادي عقب وباء 
كورونا.وأوضحـت أن كوليبـايل لديـه جميـع الصفـات التي 
يبحث عنها ليفربول، حيث أنه مميز يف التحكم بالكرة، وقوي 

يف الرصاعات الهوائية، باإلضافة إىل امتالكه لرسعة بالغة.

أعلن مجلس االتحاد الدويل لكرة القدم ”إيفاب“، تغيري قانون 
ملسة اليد عىل الالعبني قبل تسجيل األهداف.

ووفًقـا لصحيفة ”إندبندنت“ الربيطانية، فإن ملسـة اليد غري 
املقصودة التي يتبعها تسـجيل زميـل لهدف أو الحصول عىل 

فرصة لتسجيل األهداف، لن ُتعترب خطأ بعد اآلن.
ووافق مجلـس االتحاد الدويل لكرة القدم، عـىل هذا التعديل، 
عىل أن يدخل حيز التنفيذ بشكل إلزامي اعتباًرا من 1 يوليو/

تموز املقبل.
وأشارت الصحيفة الربيطانية إىل أن البطوالت املختلفة لديها 
مرونـة إدخال هذه التغيري عىل القانـون يف املباريات قبل هذا 

التاريخ.

@ÒáÌáu@Úébÿn„¸@üã»nÌ@ÜäaåbÁ

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

تعرض البلجيكـي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، النتكاسـة 
جديـدة تعطـل عمليـة التعـايف والعـودة إىل املباريات.ووفًقـا 
لصحيفة ”ماركا“ اإلسـبانية، فإن هازارد عانى من انتكاسة، 
بعد أن شـعر بألم طفيـف يف منطقة أصيب خاللهـا من قبل.

وذكرت أن هازارد كان غائًبا خالل الفرتة املاضية بسبب إصابة 
عضلية، رغم أنه حقـق تقدًما جيًدا، بالنظر إىل أن مدة الغياب 
األويل بلغت 6-4 أسابيع، لكنه عاد للتدريبات يف فالديبيباس يوم 
21 فرباير/شـباط.ومع اقرتاب عودة هازارد حدثت االنتكاسة 
يف األسـبوع الحايل، حيث لم يكن قـادًرا عىل التدريب يف معظم 
األيام.وأشـارت إىل أن ريـال مدريد بات مجـًربا اآلن عىل تأجيل 

عـودة هـازارد للمشـاركة يف املباريات.وأوضحت أنـه ال يزال 
ُينظـر إىل مباراة اإلياب ضد أتاالنتـا يف دوري أبطال أوروبا عىل 

أنهـا موعد محتمل لعـودة هازارد.وقالت الصحيفة إن زين 
الدين زيـدان، مدرب ريال مدريد، لن يختار هازارد 

للمباراة ما لم يكن متأكًدا من تعافيه بنسبة 
%100.ومن املتوقـع أن يواصل هازارد 

العمـل مع ريـال مدريد، عـن طريق 
تقسيم وقته بني التدريب يف صالة 

األلعاب الرياضيـة والتمارين يف 
امللعب.

·Ìá”@“áÁ@∂g@ÍáÓ»�m@fiÏiã–Ó€@Újÿ„

@áÓ€a@Úèæ@ÊÏ„b”@7ÓÃm
‚á‘€a@Òã◊@¿

ánÌb„ÏÌ@…fl@Úèœb‰æbi@ãÉœc@Z¸ÏÌÜäaÏu

b�”bí@a�ãËí@ÊÏÿÓé@ëäbflÎ@Új»ñ@ë¸bi@ÚËuaÏfl@ZÏÓ‰ÌäÏfl

تحدث بيب جوارديوال، مدرب مانشسرت سيتي، عن التحدي املقبل ضد 
مانشسـرت يونايتد اليوم األحد يف قمـة مباريات الجولة 27 من الدوري 
اإلنجليزي املمتاز.وقال جوارديوال إنه تلقى أنباء جيدة بعد عودة ناثان 
أكي لخوض جزء من التدريبات، مؤكدا أن ”باقي الالعبني يف حالة 
جيدة“.واستدرك: ”نأمل أن يكون الحال نفسه بعد التوقف 
الدويل“.وتابـع بقولـه: ”مباراتنا ضـد يونايتد مهمة 
عىل نفس قدر املواجهات السابقة واملقبلة. أعرف 

صعوبة املنافس، الذي يتحسن كل عام“.
وفرس: ”لم يخرسوا خـارج أرضهم ألكثر 
من عام، وحققوا نتائج جيدة يف ملعبنا. 
لدينا فرصة جيدة لتوسيع الفارق، 
وتحدثنا اليـوم يف التدريبات عما 

يتوجب فعله لهزيمتهم“.
”مراحـل  وأضـاف: 
38، وهذه  ال  الربيمريليج 

ة  را لكنهـم مبـا فقـط،  واحـدة 
ن  وذلـك يحتلـو الثانـي،  املركـز 

اللقـاء. لدينـا خطـة يبني أهمية 
ول  الفوز بالدوري“. وسـنحا

كان  إذا  يحـرتم يونايتـد وعما 
املبالغة  حد  أم يخشـاه، إىل 

ف أوضـح: ”الـكل  يعـر
يف  فرتتـي  برشلونة منـذ 

أننـي  م وبايـرن  حـرت أ
يونايتـد  ، مانشسـرت  ا كثـري

الظـروف لكننا نتخذ قرارات بناء  عـىل 

والجاهزية وأسباب عدة“.
وأكد: ”أحرتم كل األندية، لكني ال أخاف أحدا، فهذه كلمة غري مناسبة، 
يمكـن أن أربح أو أخـرس، وال أحرض للفوز باملباريـات. نعرف الجودة 
التـي يتمتعون بهـا، وانبهرت بأسـلوبهم يف سـتامفورد بريدج، حيث 

أظهروا قوة وتناغم إىل جانب الضغط والشجاعة“.
وتابع: ”يونايتد قوي دفاعًيا. ولديهم أيضا برونو فرينانديز، مع رسعات 
جيمس وراشـفورد ومارسـيال يف األمام إضافة إىل خربة كافاني، وهو 
العـب أحب ما قدمه يف مسـريته... من دواعي فخري املنافسـة معهم 

والتفوق عليهم“.
وتطرق إىل فـرتة التوقف الدويل قائال: ”لم نتحـدث عنها، ننتظر اللقاء 
املقبـل، لكن ليس من املجدي الذهاب لخـوض مباريات والعودة للعزل 

10 أيام. ذلك التوقف يأتي يف وقت مهم من املوسم“.
وأتـم بقولـه: ”إذا كان بإمـكان الالعبـني العـودة والتـدرب مبارشة، 

فيمكنهم السفر“.

نتابت جماهري تشيليس حالة من الحزن 
عقـب إقالة فرانك المبارد، لكن توماس 
توخيل احتاج 10 مباريات فقط ليحول 
قـرار رحيـل أسـطورة الفريـق إىل أمر 

ملهم.
وخرس تشيليس يف 5 من آخر 10 مباريات 
مع المبـارد وفـاز يف 4 مباريات منهما 
انتصاران عىل موركيمبي ولوتون تاون 

يف كأس االتحاد اإلنجليزي.
وتراجعت تشـكيلة تشيليس، التي اُنفق 
عليها مبالـغ طائلة، إىل املركز التاسـع 
وبدا أنه يعاني من مشـكلة هوية تؤثر 

عىل موسمه.
لكـن التحـول مـع توخيـل كان هائـال 
وجاء الفـوز 0-1 عىل مضيفه ليفربول 
الخميس املايض بعد أداء خططي مذهل 
مـن املـدرب األملانـي الـذي تفـوق عىل 

مواطنه يورجن كلوب.
ولم يخرس تشيليس يف 10 مباريات منذ 
تويل توخيل املسؤولية إذ انترص 7 مرات 
وتعادل يف 3 وحافظ عىل شباكه نظيفة 

يف 8 مباريات.
وقال توخيل إن أكثر ما ميز فريقه أمام 
ليفربول ”الشجاعة عند امتالك الكرة“ 

مؤكـدا أن ذلـك كان ”عامل الحسـم“، 
مردفـا: ”نجحنـا يف إدارة كل الظـروف 

بشكل جيد جدا“.
وتفوق توخيـل عىل دييجو سـيميوني 
0-1 عـىل  األسـبوع املـايض يف الفـوز 
مضيفه أتلتيكو مدريد يف ذهاب دور الـ 
16 بدوري أبطال أوروبا، وظهر السبب 
وراء تعاقـد الفريق مع املـدرب األملاني 

الدقيق خلفا لالمبارد.
وكان فريقـه أكثر حسـما من ليفربول 
يف الشـوط األول وهاجم وعندما احتاج 

للدفاع بعد االسرتاحة كان بالهدوء 

الذي يبرش فيما تبقى من املوسم.
وجلب توخيل الحماس من خارج امللعب 
وهو األمر الذي افتقـده المبارد وأظهر 
مدرب باريس سان جريمان السابق أنه 

غري خائف من فرض سيطرته.
فميسـون ماونت، صاحب هدف الفوز 
عـىل ليفربول، ال يشـارك باسـتمرار يف 
التشكيلة األساسـية بينما وضع كالوم 
هودسـون أودوي وتامـي أبراهام عىل 
مقاعـد البـدالء يف إشـارة إىل أنـه يجب 
تنفيـذ التعليمـات بغض النظـر عن أي 

يشء.

وال يحظى األملانيـان تيمو فرينر وكاي 
صفقتـني  يف  القادمـان  هافرتـس، 

كبريتني، بمعاملة خاصة.
وغرس توخيل معايريه العالية يف الفريق 
وأصبح تشـيليس منافسـا رشسـا عما 

كان مـع المبـارد.
ويحتل تشيليس املركز الرابع لكنه لعب 

مباراة أكثر من بعض الفرق األخرى.
وقـال توخيـل: ”الرصاع مـا زال قائما، 
هناك 11 مباراة متبقية. سنسري خطوة 
بخطـوة. ال يمكننا الراحـة ولن نحتفل 

فال وقت لذلك“.

Üäbjfl¸@…fl@Íá‘nœa@bfl@Ôè‹Óìn€@áÓ»m@›ÓÇÏm@Ú”Ü
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تحل مواجهة كل النجوم السنوية هذا املوسم يف ظروف 
اسـتثنائية بـني تحفظ عدد مـن النجوم عـىل إقامتها 

وإرصار مسؤويل الـNBA عىل إجرائها يف موعدها.
لطاملـا كانـت املشـاركة يف مبـاراة كل النجـوم ”أول 
سـتار“ السـنوية التقليديـة حلم جميـع العبي دوري 
كرة السـلة األمريكـي للمحرتفـني ألنها تعتـرب امتيازاً 
واعرتافا بمكانتهم بني نظرائهم، لكن النسخة السبعني 
التي تسـتضيفها أتالنتا اليوم األحد وليوم واحد عوضاً 
عن ثالثة تشـكل عبئـا أراد الكثريون تجنبه باسـتثناء 

مسؤويل اللعبة.
كان نجم لـوس أنجليس كليـربز كاواي لينارد رصيحاً 
جـداً يف انتقاده لرابطة الدوري حني قـال: ”إن الجميع 
يعرف السـبب“ الذي يقف خلف عدم إلغاء هذه املباراة 
السنوية، يف ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع 
بسـبب تداعيـات فـريوس كورونـا، وهو ”املـال الذي 

فضلوه عىل الصحة“.
وقـّررت رابطـة الدوري إقامـة هذه ”االحتفـال“ الذي 
يمتـد عـادة لثالثة أيـام لكنه قلص اىل يـوم واحد تقام 
فيه مباراة ”أول سـتار“ إضافة اىل مسـابقتي الرميات 
الثالثيـة وأجمل سـلة سـاحقة ”دانك“، رغـم املطالبة 
بإلغائـه هـذا العام، السـيما أن الحضـور الجماهريي 
سـيكون محـددا بــ1500 مدعـو فقـط موزعني عىل 

مدرجات ملعب ”ستايت فارم أرينا“.
عندمـا أعلـن مفـوض الدوري آدم سـيلفر عـن موعد 
املبـاراة يف شـباط/فرباير، قال ”مبـاراة كل النجوم يف 
أتالنتا سـتواصل تقليدنا السـنوي لالحتفال بالرياضة 

وأعظم الالعبني يف العالم أمام جماهري العالم“.
لكن ليس هناك رغبة فعلية من معظم الالعبني يف خوض 
هذا ”االحتفال“ بالرياضة، إذ كانت هناك رغبة واضحة 
عند النجوم يف اسـتغالل فرتة توقف الدوري خالل هذه 
الفرتة من أجل التقاط أنفاسـهم، السيما أنهم حصلوا 
عىل شـهر راحة أقل من العادة خالل الفرتة التحضريية 
للموسم الحايل بعد أن تسـببت جائحة فريوس كورونا 

يف انتهاء نهائيات 2020-2019 يف وقت متأخر.
وكان نجـم لـوس أنجليس ليكرز حامـل اللقب ليربون 
جيمس واضحاً يف موقفه حيال هذه املباراة، بالقول ”ال 
أملك الطاقة وال الحافز للمشـاركة يف مباراة أول ستار 
هذا العام ... لسـت سـعيًدا حيال ذلك. إذا تم اختياري، 

سأكون هناك جسدًيا ولكن ال ذهنًيا“.

وتـم اختياره بالتأكيد ليكـون قائدا لفريقه يف مباراة ال 
يرغب خوضها. 

ورأى أنه: ”بدأنا املوسم الحايل بعد فرتة استعداد قصرية 
دامت 71 يوًما وقيل لنا قبل املوسـم إنه لن يكون هناك 
مباراة أول سـتار كي يتسـنى لنا االسرتاحة قليالً ومن 

ثم يرمون املباراة علينا هكذا. هذه صفعة يف الوجه“.
وأبرمـت رابطتـا الـدوري والالعبني اتفاًقـا ينص عىل 
اىل  تخصيـص مبلـغ مليونـي ونصـف مليـون دوالر 
الجمعيات التي تهتم بمكافحة ”كوفيد19-“ وجامعات 

وكليات السود التاريخية.
سـتقام مسـابقة الرميـات الثالثيـة قبل مبـاراة ”كل 
النجـوم“ عىل أن تقام مسـابقة أجمل سـلة سـاحقة 

خالل اسرتاحة الشوطني. 
وتم اتخاذ تدابري وقائية إضافية ملواجهة ”كوفيد19-“ 
تضـاف اىل الربوتوكـوالت الصحيـة املعتمـدة أصالً من 
الرابطة، تشـمل رحالت خاصة من وإىل أتالنتا وإنشاء 
”فقاعـة صغـرية“ حيث يقيـم الالعبـون واملدربون يف 
فندق واحـد مع الخضوع لفحوصات مكثفة للكشـف 
عن فـريوس كورونا.ومن الواضـح أن إقامة املباراة يف 
مدينة أتالنتا (والية جورجيا) رغم الظروف االستثنائية 
مرتبط بمسألة النقل التلفزيوني ألن مجموعة ”تورنر“ 

التي تملك شبكة ”تي أن تي“ الناقلة للمباراة، تتخذ من 
املدينة مقرا لها.

وإدراكا منهـا بخطورة الوضع الصحي الحايل، توجهت 
عمـدة أتالنتـا كيشـا النـس بوتومـز اىل أهـل املدينـة 
طالبة منهـم أن يتابعوا املبـاراة يف منازلهم عوضا عن 

الحانات.
ورأت لـدى اختيـار مدينتها السـتضافة الحدث أنه ”يف 
ظـروف طبيعيـة سـنكون ممتنني لفرصة اسـتضافة 

مباراة كل النجوم، ولكن هذه ليست سنة عادية“.
وتابعت: ”شاركت مخاويف مع الرابطة وأتالنتا هوكس، 
واتفقنـا عىل أن هذا الحـدث مخصص للتلفزيون فقط 

ويجب اال يسافر الناس اىل أتالنتا لالحتفال“. 
عىل الصعيد التنافيس، قـرر ”امللك“ جيمس أن يخوض 
مشاركته السابعة عرشة يف هذا التقليد السنوي كقائد 
لفريـق يضم نجـم ميلووكـي باكس اليونانـي يانيس 
أنتيتوكونمبو، أفضل العب يف املوسـمني املاضيني، فيما 
فّضل قائد الفريـق الثاني كيفن دورانـت خيار كايري 

إيرفينغ زميله يف بروكلني نتس.
وكان لجيمس حق االختيار األول بعد تصّدره التصويت، 

فلم يرتّدد يف تسمية يانيس نجم ميلووكي باكس.
أمـا دورانت الذي سـيكون قائـداً دون أن يلعـب اليوم 

األحد يف أتالنتا، بسبب اإلصابة، فاختار إيرفينغ ليكون 
ضمن فريقه.

وإىل يانيس، اختار ”امللك“ جيمس صانع العاب غولدن 
سـتايت ووريـرز سـتيفن كـوري، السـلوفيني لـوكا 
دونتشـيتش جناح داالس مافريكس والعمالق الرصبي 

نيكوال يوكيتش (دنفر ناغتس).
يف املقابـل، أضـاف دورانت عمـالق فيالدلفيا سـفنتي 
سـيكرسز الكامريونـي جويل امبيـد، كواهـي لينارد، 
باإلضافة إىل هداف الدوري حاليا براديل بيل (واشـنطن 

ويزاردز)، وجايسون تايتوم (بوسطن سلتيكس).
واختـار القائـدان أيضـاً البـدالء السـبعة يف كل مـن 
الفريقـني، وكافـأ جيمـس ودورانـت الفرنـيس رودي 
غوبري ودونوفان ميتشل عىل ما يقدمانه مع يوتا جاز، 
صاحب أفضل سـجل يف الدوري حتى اآلن، بضمهما إىل 

فريقيهما توالياً.
ثم حصل العب ثالث من يوتا عىل فرصة املشـاركة مع 
فريق دورانت هو مايـك كونيل الذي انضم اىل املباراة يف 
اللحظـات األخرية بعد اصابة نجم فينيكس صنز ديفن 

بوكر يف ركبته.
كما سـيمثل يوتا بمدربه كوين سنايدر الذي سيرشف 
عىل ”فريق ليربون“، فيما سيتوىل مدرب فيالدلفيا دوك 

ريفرز مهمة قيادة ”فريق دورانت“.
فريق ليربون جيمس:

األساسـيون: ليربون جيمـس، يانيـس أنتيتوكونمبو، 
ستيفن كوري، لوكا دونتشيتش، نيكوال يوكيتش.

االحتياطيون: داميان ليـالرد (بورتالند ترايل باليزرز)، 
األسرتايل بن سـيمونز (فيالدلفيا سـفنتي سيكرسز)، 
كريـس بول (فينيكس صنز)، جايلن براون (بوسـطن 
سـلتيكس)، بـول جـورج (لـوس أنجليـس كليـربز)، 
الليتوانـي دومانتـاس سـابونيس (إنديانـا بايـرسز)، 

الفرنيس رودي غوبري (يوتا جاز).
فريق كيفن دورانت:

األساسـيون: كايـري إيرفينـغ، جويل امبيـد، كواهي 
لينارد، براديل بيل، جايسون تايتوم.

نتـس)،  (بروكلـني  هـاردن  جيمـس  االحتياطيـون: 
زيون وليامسـون (نيـو أورليانز بيليكانـز)، زاك الفني 
(شـيكاغو بولز)، جوليوس رانـدل (نيويورك نيكس)، 
املونتينيغري نيكوال فوتشـيفيتش (أورالندو ماجيك)، 

دونوفان ميتشل ومايك كونيل (يوتا جاز).

يعتقـد جوزيـه مورينيو مـدرب توتنهام هوتسـبري، 
أن أنديـة مثـل كريسـتال بـاالس تملك ميـزة اللعب 
بدون ضغـط، وذلك قبل مواجهة فريـق املدرب روي 

هودجسون يف الدوري اإلنجليزي املمتاز اليوم األحد.
وبينمـا يتطلـع توتنهام هوتسـبري إلنهاء املوسـم يف 
املربـع الذهبي، يحتـل فريق املدرب روي هودجسـون، 

املركز 13 بفارق مريح عن منطقة الهبوط.
وأبلغ مورينيو الصحفيني: ”باالس فريق جيد جدا وسـتكون 
مبـاراة صعبة، ونحتاج للنقاط أكثـر منهم، ألنه إذا كان هدفهم البقاء 

بوسط الجدول سيحققون ذلك“.
وزاد: ”إذا أردنا التقدم يف الجدول نحتاج إىل نقاط، وإذا فاز باالس فهذا 
جيد له، أما إذا خرس فلن يشعر بضغط من وسائل اإلعالم أو الجماهري، 

وهذه طريقة رائعة يف اللعب واملنافسة“.
وسيستعيد هودجسون، الذي ربما يختلف يف وجهة النظر مع مورينيو، 
جهود املهاجم ويلفريد زاها بعد غيابه ملدة شهر بسبب إصابة بعضالت 

الفخذ الخلفية.
وأعـادت االنتصـارات املتتالية فريق مورينيو لسـباق املربـع الذهبي، 
ويحتل حاليا املركز الثامن بفارق 5 نقاط خلف تشيليس صاحب املركز 

الرابع، وتتبقى مباراة لتوتنهام.
كما تأهل توتنهام هوتسبري لدور 16 بالدوري األوروبي ملواجهة دينامو 

زغرب يف مباراتني، كما تقرتب موعد قمة شمال لندن ضد آرسنال.
وأتم مورينيو: ”مارس سيكون شـهرا شاقا وسنخوض مباراة واحدة 
فقط بملعبنا والبقية خارج أرضنا، بجانب مباراتني بالدوري األوروبي، 

والفرتة الدولية للمنتخبات وكل الجدل املحيط بها“. 
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 بغداد/متابعة الزوراء:
كتبـت هديـل عرجـة وهي مشـاركة يف 
برنامـج مركـز  السـابعة مـن  الـدورة 
التوجيـه للمبادرات اإلعالميـة يف الرشق 
األوسـط وشـمال أفريقيا التابع لشبكة 

الصحفيـني الدوليـني:
قبـل عامـني وتحديـداً يف الشـهر الثالث 
مـن العام 2019 قامت إحـدى املنظمات 
اإلغاثية بتسـجيل مقطع فيديـو للفتاة 
السـورية عبري املحمد، تحدثـت فيه عن 
أوضـاع نزوحهـا وعائلتها، هـذا املقطع 

تسبب بقتلها الحقاً مع أخيها.
التفاصيـل التي روتها حينها عبري جلبت 
تعاطفـاً كبـرياً، فهـي يتيمـة األب تهتم 
وأخويهـا  املشـلولة  بوالدتهـا  وحدهـا 
أحدهما مـن ذوي االحتياجات الخاصة، 
نزحوا جميعاً من مدينتهم تدمر السورية 
وانتهى بها املطـاف يف مخيم بريف إدلب 
الشـمايل. وإىل جانـب التعاطـف حصلت 
عبري عىل مسـاعدات مادية فاقت قيمتها 

عـرشة آالف دوالر، األمر الذي تم الكشـف 
عنـه حينهـا عـىل الشـبكات االجتماعية 
ووسـائل إعـالم محلية وبني أقـارب هذه 
وأخيهـا  بذبحهـا  قامـوا  الذيـن  الفتـاة 
الصغري ورسقة املبلغ، ومن ثم التبليغ عن 

الحادثة!
هـذه الحادثـة تعـّد مثـاالً عـن قصـص 
وتقارير تناولت قضايـا األطفال من دون 
أن تراعي حساسـية القضية وخصوصية 
عمر الشـخص الذي يتـم تناولـه إعالمياً 
واملعايـري املهنية واألخالقيـة، ما ينعكس 
سـلباً عليه. فالتحديـات كبرية عند عملية 
إعـداد التقاريـر حـول األطفـال، ألنها قد 
تعـّرض الطفـل لخطر العقـاب أو الوصم 

االجتماعي.
وكانـت منظمة اليونسـيف، منظمة األمم 
املتحـدة للطفولـة، قـد أصـدرت ميثاًقـا 
خاًصا للصحفيني خـالل تغطيتهم قضايا 
األطفـال تحـت اسـم ”املبـادئ األخالقية 
املّتبعـة يف إعـداد التقاريـر اإلعالمية حول 
األطفال“، تعرض فيه مبادئ وإرشـادات 
تساعد وسـائل اإلعالم عىل تغطية شؤون 
األطفال بطريقة تناسب أعمارهم وتراعي 

حساسية قضاياهم.
من هذه املبادئ:

 لـدى مقابلة األطفـال أو إعـداد التقارير 
عنهـم، ينبغي إيـالء اهتمام خـاص بحق 
جميع األطفال يف الخصوصية الشـخصية 
آرائهـم، ويف  إىل  يـة، ويف االسـتماع  والرسِّ

املشـاركة يف اتخاذ القرارات التي تمسـهم 
ويف توفري الحماية لهم من األذى والعقاب، 
بمـا يف ذلـك حمايتهـم مـن احتماليـة أو 

إمكانيـة تعرضهـم لـألذى والعقـاب.
ينبغي استشـارة أقرب األشـخاص لوضع 
الطفـل وأفضلهـم قـدرة عىل تقييـم ذلك 
الوضـع، حـول مـا يرتتـب عـىل التقريـر 
الصحفي من تبعات سياسـية واجتماعية 
وثقافيـة، وحـول هـذه النقطـة تطلـب 
بعض املؤسسـات اإلعالمية من مراسليها 
الحصول عىل موافقة خطية أو ما يسـمى 
بـ“نموذج املوافقة عىل مشـاركة الطفل“ 
موّقـع من قبل من ويل األمـر يّرصح فيها 

عىل املوافقة بإجراء املقابلة مع الطفل.
امتنع عن نرش أي قصـة إخبارية  أو خرب 

إعالمـي  أو صورة يمكن أن تعرّض الطفل 
أو أشـقاءه أو أقرانه للخطـر حتى عندما 
يتم تغيري هوية الطفل أو طمسها أو عدم  

استخدامها.
عـىل سـبيل املثـال: فريـق إعالمـي تابع 
ملنظمة إنسـانية يف إفريقيـا قامت بإجراء 
مقابلة مع طفل مقاتل، ثم بنرش صور له 
مع التقرير، الطفل بعد انتشار تقرير عنه 
وتفاصيل حياتـه كمقاتل تعرّض وعائلته 
لتهديدات بالقتل مـا دفع املنظمة للتدخل 

وإخراجه من البالد.
وهنـا رغم موافقة الطفل والعائلة بإجراء 
الحـوار، يجب تقييم الحالة والتأكد من أن 
التقرير لن يعرّضه للخطر ومناقشـة ذلك 

مع الشخص املسؤول عن الطفل.

 ،Tiny Hand صغـرية  يـد  موقـع  وكان 
املتخصـص بقضايا األطفال وقصصهم يف 
مناطق الحروب والنزاعات، قد نرش تقريراً 
تحت عنوان ”منظمات إغاثية ومساعدات 
”الطفـل الواحـد“.. عندما يصبـح الطفل 
نجمـاً يف السوشـيال ميديا“، تحـّدث فيه 
عـن توجيـه صحفيـي بعـض املنظمـات 
اإلنسـانية طلًبا لألطفـال للقيام بعروض 
تمثيلية خالل روايتهـم ملوقف تعرّضوا له 
سابقاً، ويف هذا السياق ذكرت اليونيسيف 
يف دليلها عن املبادئ األخالقية خالل إعداد 
التقارير حول األطفال بأنه يجب ”االمتناع 
عـن طلب العروض التمثيلية: ال تطلب من 
األطفال رواية قصة أو القيام بعمل يشكل 

جزءاً من تاريخهم“.
تغيـري األسـماء وعـدم ذكر مـكان إقامة 
الطفـل: منظمة إنقاذ الطفولـة مثاالً. إذا 
كنت من املهتمني بقضايا األطفال فمنظمة 
إنقـاذ الطفولـة Save The Children هي 
واحـدة مـن العاملـني يف هذا املجـال، فإىل 
جانب عملها اإلنساني واإلغاثي فإنها تويل 
اهتماماً كبرياً لتغطيتها اإلعالمية لقصص 
األطفال وتنرش بشكل مستمر تقاريراً عن 

أوضاعهم يف مناطق النزاعات والحـروب.
املنظمـة حسـمت قرارها بعدم ذكر اسـم 
الطفـل وال مكان إقامتـه، وغالباً ما تضع 
نجمـة صغـرية إىل جانـب كل اسـم لتنّوه 
يف نهايـة التقريـر أنه تم ”تغيري األسـماء 

لحماية الهويات“.
وفيمـا ييل مجموعة من اإلرشـادات، قمنا 
بتلخصيهـا لك من دليل اليونيسـيف حول 
كيفيـة إعـداد التقاريـر اإلعالميـة حـول 

األطفال:
يجب توفري سياق دقيق لقصة الطفل.

تجّنـب تصنيف األطفال إىل فئات أو إطالق 
التمييـز  أو  لإلسـاءة  تعرّضهـم  صفـات 

ضدهم.
عندمـا تكون يف شـك ممـا إذا كان الطفل 
معرضاً للخطر اكتـب تقريرك عن الوضع 
العام لألطفال عوضاً عن الكتابة عن طفل 

بعينه.
ال تلحـق األذى بـأي طفـل: تجّنـب طرح 
األسـئلة وإبـداء التوجهـات غـري املراعية 
لحساسـية القيـم الثقافية، أو تلـك التي 
تبعـث مـن جديـد يف نفـس الطفـل األلم 

والحزن الناجم عن أحداث مؤملة سابقة.
عند إجراء املقابالت ال تمّيز خالل اختيارك 
لألطفـال بسـبب جنسـهم أو عرقهـم أو 
دينهـم أو وضعهـم أو خلفيتهم التعليمية 

أو قدراتهم البدنية.
خالل إجراء املقابلة مع الطفل تأكد من أنه 
يشـعر باالرتياح، ويسـاعدك يف ذلك تقليل 
عدد األشـخاص املوجودين خالل تسجيل 
املقابلة، وتأكد أنه قادرة عىل رواية قصته 

دون ضغط خارجي.
يجب عىل القصة أال تعرّض الطفل للخطر 
أو تؤثـر فيه بصـورة سـلبية يف مجتمعه 

املحيل.
اضمـن أّن الطفـل والويص عليـه يعرفان 
أنهما يتحدثان مع مراسل إعالمي، وارشح 

لهما الغرض من املقابلة.
وأخـرياً إليكم الحاالت التـي تفرض تغيري 

اسم الطفل وطمس هويته املرئية:
*ضحية لإلساءة أو االستغالل الجنيس.

*مقاتل سابق أو حايل.
*مصـاب بفـريوس نقـص املناعـة.

جنسـية. أو  بدنيـة  إلسـاءة  *مرتكـب 
(املصدر/شـبكة الصحفيني الدوليني)
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بغداد/نينا:
قاسـم  القومـي،  األمـن  مستشـار  افتتـح   
األعرجي، يف مبنى مركز تمّيز، برنامجا تدريبيا 
نوعياخاصا بمديري اإلعالم لقيادات العمليات 
العسـكرية وقيادة قوات الرشطـة االتحادية، 

قّدمه خرباء هولنديون.
واكد االعرجي / حسـب بيان للمستشـارية/ 
أن اإلعـالم هو كل املعركـة، عندما يكون لدينا 
تسـويق إعالمـي صحيـح، مبينا أننـا نجحنا 

يف إدارة العمليـات النفسـية التـي سـاعدت يف 
االنتصار عىل ”داعش“.

وشـارك يف برنامـج التدريـب اثنـان وعرشون 
متدربـا وثماني عرشة قيادة عسـكرية، وفرق 
الرشطة االتحادية وقيادة العمليات املشـرتكة 
/ خليـة اإلعـالم األمني .واضـاف البيان : جاء 
الربنامج ضمن االستفادة من الخربات العاملية 
واألوروبية، لتطويـر قدرات الضباط العراقيني 

يف مجال اإلعالم والتسويق اإلعالمي.

أجرى األطباء العسكريون الروس الذين أنقذوا 
مراسلة RT وفاء شربوني التي أصيبت بجروح 
يف سـوريا، استشـارة طبية عن بعـد، وقدموا 

بمناسـبة  التهنئـة  لهـا 
عيـد املـرأة الدويل.وقالت 
وزارة الدفـاع الروسـية، 
إن ”خرباء مستشـفيات 
كـريوف  أكاديميـة 
يف  الطبيـة  العسـكرية 
أجروا  سان بطرسبورغ، 
اتصاال مع مراسـلة قناة 

RT وفاء شـربوني املوجودة يف سوريا، وقدموا 
لها املشورة الطبية“.وأضافت وزارة الدفاع أن 
العسـكريني هنأوا مراسـلة RT بمناسبة عيد 
املرأة الدويل الذي سـيحل 
مارس.وخضعـت   8 يف 
وفـاء شـربوني للعـالج 
املذكـور  املستشـفى  يف 
يف روسـيا بعـد إصابتها 
يف  لغـم  انفجـار  جـراء 
معرة النعمان بسوريا يف 

29 يناير عام 2020.

بغداد/نينا:
العمليـات  قيـادة  قـررت   
العمـل  تمديـد  املشـرتكة 
اىل  االعالميـني  بباجـات 

الخميس املقبل.
بهـدف  بيـان:  يف  وذكـرت 
تسـهيل وتبسيط اإلجراءات 
الخاصة بمنح االسـتثناءات 
لإلعالميـني، تقـرر اعتمـاد 
بالباجـات  العمـل  تمديـد 
الخاصـة  التعريفيـة 
جـرى  والتـي  باإلعالميـني 
توزيعهـا األسـبوع املـايض 
لغاية يـوم الخميس القادم 
املوافـق الحـادي عـرش من 

شهر آذار الجاري.
واضافـت ان: اللجنـة العليا 
الوطنية  والسـالمة  للصحة 
قد حددت الفئات املسـتثناة 
من إجراءات حظـر التجول 
الوقائي الجزئي والكيل وهي 
(القـوات األمنيـة والكـوارد 
واإلعالميـني  الصحيـة 

والكوادر الخدمية والعجالت 
التـي تحمـل مـواد غذائيـة 
خولـت  وقـد  وخـرضوات) 
العمليـات  قيـادة  اللجنـة 
املشـرتكة باتخاذ اإلجراءات 
بحـق  الالزمـة  القانونيـة 

املخالفني .
ودعـت القيـادة الجميع اىل 
بتوجيهـات  التـام  االلتـزام 
يف  املختصـة  الجهـات 
إجراءات الصحة والسـالمة 
والتعاون مع القوات االمنية 
حظـر  إلجـراءات  املنفـذة 
التجوال الوقائي حفاظاً عىل 

سالمتهم.

القاهرة/متابعة الزوراء:
كشـفت مصادر إعالميـة مقربة من 
الحكومـة املرصيـة عن خطـة عمل 
تجري يف املؤسسات اإلعالمية التابعة 
واالسـتخباراتية،  األمنيـة  لألجهـزة 
تهـدف إىل تغيري اسـرتاتيجية العمل 
اإلعالمـي الرسـمي، وال سـيما مـع 
التحـوالت عـىل مسـتوى السياسـة 
تـويل  ظـل  يف  املرصيـة،  الخارجيـة 
الديمقراطـي جـو بايـدن الرئاسـة 
السياسـة املرصية  األمريكية، وتغري 

تجاه قطر وتركيا.
وأُعلـن أخـرياً عـن اسـتحواذ جهاز 
األمـن الوطنـي عـىل حصـة حاكمة 
يف مجموعـة قنـوات ”املحـور“ التي 
كانت مملوكة لرجل األعمال حسـن 

راتـب، عـن طريق النائـب عن حزب 
”مستقبل وطن“ محمد منظور الذي 
اشـرتى 51 يف املئة من إجمايل أسهم 

املجموعة.

وقال مصدر داخل قناة ”املحور، طلب 
عدم الكشف عن اسمه، إن ”الرشكة 
املتحدة للخدمات اإلعالمية“ اشـرتت 
30 يف املائـة مـن األسـهم، والباقـي 

اإلنتـاج اإلعالمي“،  لرشكة ”مدينـة 
عـىل أن يـرأس املجموعـة الصحفي 
عمرو الخياط الذي ساهم يف تأسيس 
اململوكـة  البلـد“،  ”صـدى  قنـوات 
لرجـل األعمـال محمـد أبـو العينني 
منذ 2011، وشـغل منصـب مديرها 
التنفيذي، ويشغل منذ 2017 رئاسة 
تحرير صحيفة ”أخبار اليوم“، وهو 
املحسـوب عىل جهاز األمـن الوطني 

التابع لوزارة الداخلية.
الخطـة  أن  نفسـه  املصـدر  وذكـر 
الجديدة تستهدف ضخ سيولة مالية 
لتطويرهـا، وتصعيـد  املجموعـة  يف 
وإبـراز الصحفـي محمـد عـيل خري 
واملذيـع أسـامة كمـال، املحسـوبني 
عـىل النظـام، وتقديمهمـا كأصوات 

أوسـع  توجـه  إطـار  يف  معارضـة، 
إلضفـاء مظهر مختلـف عىل اإلعالم 
سـابقاً،  عليـه  كان  عمـا  املـرصي 
حـني كان يطغى عليـه الهجوم عىل 
قطـر وتركيـا.ويف السـياق نفسـه، 
قـال مصـدر مـن ”الرشكـة املتحدة 
للخدمات اإلعالمية،“ اململوكة لجهاز 
االسـتخبارات العامـة املرصيـة، إن 
تعليمـات ُوجهت للصحـف واملواقع 
التدقيـق يف  لهـا بـرضورة  التابعـة 
املوضوعـات التي تنرش عىل املنصات 
املختلفـة، ومحاولـة ”رفـع سـقف 
املهنية والجـودة“، و“االبتعاد تماماً 
عـن أي عناويـن غري مهنيـة تحمل 
إثـارة جنسـية أو دينيـة أو تعصبـاً 

رياضياً أو طائفياً... إلخ“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
يف ظل غياب وشح املعلومات بشأن 
محفـزات األزمـة ”الدبلوماسـية“ 
للمغـرب مـع أملانيا، والتـي أدت إىل 
تعليـق أي تعامل حكومي رسـمي 
مع سـفارة برلـني باململكة، انكبت 
الصحافـة الفرنسـية بدورهـا عىل 
النبـش يف مسـببات هـذا الجمـود 
الدبلومـايس الذي سـبقته محطات 
”حرجـة“ يف تاريـخ العالقـات بني 
برلـني والرباط؛ بينمـا تؤكد غالبية 
وسـائل اإلعـالم الفرنسـية عىل أن 
”هنـاك سـببا قويا يقـف وراء هذا 

الربود غري املسـبوق“.
وأرسل نارص بوريطة، وزير الشؤون 
اإلفريقـي  والتعـاون  الخارجيـة 
بالخـارج،  املقيمـني  واملغاربـة 
مذكرة يأمر فيهـا أعضاء الحكومة 
ورئيسـها ”بتعليـق أي اتصـال أو 
تفاعـل أو عمـل تعـاون (…) مـع 
السـفارة األملانية يف املغرب، وكذلك 
مـع وكاالت التعـاون واملؤسسـات 
يف  العاملـة  األملانيـة“  السياسـية 
إىل ”سـوء  املذكـرة  الرباط.وتلمـح 
تفاهـم عميـق“ مـع أملانيـا ”فيما 
يتعلق بالقضايا األساسية للمملكة 
املغربيـة“؛ لكنها ال توضح أسـباب 
هـذا القـرار الجذري الـذي ال يرقى 
الدبلومايس. ”االنهيار“  إىل مستوى 

وتشـري صحيفة ”لوفيغارو“ إىل أن 
”الرباط قـررت تعليق كل العالقات 
مـع برلـني بسـبب ”سـوء تفاهـم 
عميق“، موردة أن من بني مسببات 
هذه األزمة قضية الصحراء والتدخل 
يف الشؤون السيادية وقضية مواطن 
باإلرهـاب،  متهـم  مغربـي  أملانـي 
يدعـى محمـد حجيب، الذي يسـب 
واألمنيـة  الدسـتورية  املؤسسـات 
الباريسية  الصحيفة  املغربية.وتربز 
أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
اإلفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج 
قـرر قطـع العالقات الدبلوماسـية 
مع السـفارة األملانية وسـط ”سوء 
تفاهـم عميـق“. كمـا أمـر إدارات 
الدولـة بتعليق جميـع ”االتصاالت 
أو التفاعـل أو العمل التعاوني“ مع 

السياسية  واملؤسسـات  السـلطات 
األملانية.

وتميض الجريدة الليربالية أن البلدان 
حافظا عىل تعاون مستقر ودائم.

الدبلوماسـية  رئيـس  أشـاد  كمـا 
املـايض،  دجنـرب  يف  املغربيـة، 
بـ“التعـاون الثنائـي املتميـز“ بعد 
مكاملـة هاتفية مع نظـريه األملاني 
جريد مولر، باإلضافة إىل ذلك، منحت 
أملانيا هبة قدرها 1.387 مليار أورو 
ملسـاعدة املغرب يف مكافحة جائحة 

”كوفيد 19-“.
وبعـد ثالثة أشـهر، تغـريت اللهجة 
الدبلوماسـية بـني البلديـن، حيـث 
الحفـاظ  يف  يرغـب  ”املغـرب  إن 
عـىل عالقتـه مـع أملانيـا؛ لكنه من 
الرضوري أن يعرب عن عدم ارتياحه 

بشـأن عدد من القضايا“، حسـبما 
أكـد مسـؤول مغربي كبـري لوكالة 
فرانـس بـرس. وقـال: ”لـن يكون 
هنـاك اتصـال حتـى يتم الـرد عىل 

مختلف األسئلة التي تم طرحها“.
وتقـف الصحيفـة ذاتهـا عنـد أحد 
قضيـة  وهـي  األزمـة،  مسـببات 
اإلرهابي من أصـول مغربية محمد 
حجيب، املقيم يف أملانيا، وهو مصدر 
توتر بني البلدين، وفقا لـ“دويتشـه 
فيلـه“. ألقـي القبـض عـىل محمد 
حجيـب يف عام 2009، أثناء سـفره 
يف باكستان. اعتقل يف أملانيا، وأفرج 
عنه بـرشط العـودة إىل وطنـه األم 
املغرب. وهناك ُحكم عليه بالسـجن 

عرش سنوات بتهمة ”اإلرهاب“.
بينما تشري صحيفة ”جون أفريك“ 
الخارجيـة  وزارة  ”مذكـرة  أن  إىل 
املغربية، التي تم اإلعالن من خاللها 
عـن تعليـق العالقات مع السـفارة 
األملانيـة بشـكل غامـض، خلقـت 
جـدال عىل شـبكة اإلنرتنيت. وخلف 
”القطيعـة“  كانـت  الكواليـس، 
تختمر منذ أشـهر عديـدة. وتضيف 
املغربيـة  الصحافـة  ”غالبيـة  أن 
تسـتحرض ”بـوادر تمهيديـة لهذه 
وتفيـد  الدبلوماسـية“،  القطيعـة 
”برتاكـم الزالت“ من جانـب أملانيا. 
ليسـت  الدبلوماسـية  التداعيـات 

مفاجأة.
وتشـري الصحيفة الفرنسـية إىل أن 
هناك مسـألتني يف قلـب األزمة بني 
الصحـراء،  أوال،  وأملانيـا.  اململكـة 
بحيث عىل الرغم مـن اعرتاف إدارة 
عـىل  املغربيـة  بالسـيادة  ترامـب 
الصحراء يف 10 دجنرب املنرصم، فإن 
برلـني مـرتددة للغاية بشـأن تغيري 
كـررت  دجنـرب،   11 ويف  موقفهـا. 
املستشارة األملانية موقفها يف بيان: 
”لم يتغري موقـف الحكومة األملانية 
من نـزاع الصحراء. نحن مصممون 
عىل تحقيق حل عادل ودائم ومقبول 
للطرفني بوسـاطة األمـم املتحدة“، 
والثانـي موضـوع املتطـرف محمد 

حجيب املقيم يف األرايض األملانية.
أما صحيفة ”كوري أنرتناسيونال“، 
إن ”املوقـف األملانـي مـن  فقالـت 
قضيـة الصحـراء يبلـور التوترات، 
حيـث ال تريد برلني الظهور بموقف 
واضـح بشـأن الخطـوة األمريكية 
املتمثلة يف االعرتاف بسـيادة املغرب 
عـىل الصحـراء؛ وهـو مـا أدى إىل 
صعود الخالفـات بني البلدين. وقبل 
ذلك بعـام، تم تهميـش الرباط من 
املفاوضـات حول مسـتقبل ليبيا يف 
برلني. ويبدو أن أملانيا تضع القواعد 
لنفسـها، وهـو موقـف ”متقلـب، 

وحتى متعجرف سياسيا“.

القاهرة/متابعة الزوراء:
أرجـأِت اللجنـة املرشفـة عـىل انتخابـات نقابـة الصحفيني 
املرصيني عقـد الجمعية العمومية ألسـبوعني، لعـدم اكتمال 
النصـاب القانونـي، أي النصف زائد واحـد، حتى يوم الجمعة 
يف 19 مـارس/ آذار الجاري.وتنـص ”املـادة 33“ مـن قانون 
النقابـة رقـم 76 لسـنة 1970 عـىل أنـه ”ال يكـون اجتمـاع 
الجمعيـة العمومية صحيحاً إال إذا حرضه نصف األعضاء عىل 
األقـل، فإذا لم يتوافر هـذا العدد أُّجل االجتماع أسـبوعني مع 
إعادة إعالم األعضـاء باملوعد الجديد، ويكون انعقادها الثاني 
صحيحاً إذا حرضه ربع عدد األعضاء، وإال تتكرر الدعوة حتى 
يكتمل هذا العدد“.وشـهد محيط النقابـة صباح يوم الجمعة 
إقبـاالً ضعيفاً من الصحفيني، اقترص عىل عدد من املرشـحني 
ومندوبيهم، وعىل رأسـهم املرشـح ملقعد النقيب كارم يحيى. 
وأحيطـت النقابـة بقيـادات أمنيـة، وفـرض املرشفـون عىل 
العمليـة االنتخابية إجراءات احرتازية تماشـياً مع اإلجراءات 
املتبعة منذ انتشـار فريوس كورونـا الجديد، لكن لم يلتزم بها 
الجميـع. ويف حـال اكتمال النصـاب القانوني بعد أسـبوعني، 

فيكـون عىل جدول أعمـال الجمعية العموميـة التصديق عىل 
محـرض الجمعية العمومية املنعقـدة يف 15 مارس/ آذار عام 
2019، والتصديـق عىل تقرير مجلس النقابـة عن الفرتة من 
مـارس/ آذار عـام 2020 حتى فرباير/ شـباط عـام 2021، 
واعتماد الحسـاب الختامي للسـنة املنتهية يف 31 ديسـمرب/
كانـون األول 2019، وكذلـك املنتهية يف 31 ديسـمرب/ كانون 
األول 2020، وإقرار مرشوع امليزانية التقديرية لسـنة 2021، 
وإجراء االنتخابات عىل منصب النقيب والتجديد النصفي لـ6 
مـن أعضـاء املجلس. ويف حالـة اإلعادة عىل منصـب النقيب، 
تجرى االنتخابات يف اليوم التايل من الساعة الثالثة إىل السابعة 
مسـاء.وعىل مـدار السـنوات املاضيـة، لـم يكتمـل النصاب 
القانونـي لالنتخابـات من املرة األوىل التي تسـتلزم تسـجيل 
النصـف 1+ ممـن يحق لهـم التصويت من أعضـاء الجمعية 
العموميـة، وغالبـاً مـا يكتمل النصـاب القانونـي يف التأجيل 
الثالث، بنصاب 25 يف املئة. ومن املقرر إجراء االنتخابات يف 32 
لجنـة انتخابية داخل مقر النقابـة العامة، باإلضافة إىل لجنة 
واحدة يف مقر النقابة الفرعية يف اإلسكندرية. واملرشحون عىل 

مقعد النقيب هم سـيد اإلسكندراني، وضياء رشوان، وطلعت 
هاشـم، وكارم يحيى، ورفعت رشـاد، ومحمد مغربي. وتضم 
قائمـة املرشـحني عىل مقاعـد مجلس النقابة فوق 15 سـنة 
عضوية 21 مرشـحاً، وتحت الـ15 سنة عضوية 35 مرشحاً. 
والباقـون من املجلس الحايل من دون انتخاب هم خالد مريي، 
ومحمد شـبانة، وحمـاد الرمحـي، ومحمود كامـل، ومحمد 

يحيى يوسف، هشام ويونس.
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جاسم الصايف
اخر مرة رأيت فيها شعر ابي كان نابت 
عىل زجاج سـيارة مركونة أمام مركز 
رشطـة املدينـة، حينها سـقطت عىل 
رايس شـظية، واطبقت مـن فوق نار 
حاميـة، اي حزن يبعـث املطر؟ دمعة 
امي تبعـث املطر.. وتحـرق كل أوراق 
الشجر! وحني تنتحب تقول للقدر (ما 
بجيتـك مدري منهو بصـدري يبجي.. 
مدري منهو يريد يسافر.. مدري ياهو 
يشـكك بكلبـي كواغد.. مـدري منهو 
يجرني بيدر للمطر..) حينها شـعرت 
بتقلص امعائها، احتضنتني امي بقوة 
لبطنها وكأنها تريد ارجاعي لرحمها، 
عسـاها تكفـر عـن ذنـب وجـودي، 
غطتنـي بعباءتها لتحجب عن ناظري 
شـعر ابي املتشـبث بالبقـاء وان كان 
فوق لـوح من زجاج السـيارة.. اه يا 
امـي.. تحاولـني ان تدرعينـي بخرقة 

باليـة من رجوم القـدر، ال.. ال يمكنك 
يامـي حمايتـي ملا هو أبعـد عن جدر 

رحمك. 
تلـك الصورة بقيـت نابتـة يف ذاكرتي 
وكأنها مركز ايـام ومدار كوابيس وال 
تنفلـت روحـي عنهـا بل تلتـف حول 
مدارهـا بـال كلل، طـوال عمـري وأنا 
اتخيلهم شباب سـكارى يهربون عن 
جسد ابي املسجى أسفل السيارة وهو 
يتلـوى من ألـم أصاب رأسـه املرضج 

بالدماء لكن ال منقذ وال معني ...
دفعتني امي بقوة ألسري أمامها، كنت 
مرتبكا احوم حول كعبتها طالبا الدليل 
اىل طريقي ، لكن ضيعت وجهتي لباب 
مستشفى املدينة وأمي فقدت رشدها 
وأخذت ترصخ وهي تركض نحو ثالجة 
املوتى كان أبي من سـكانها, تصورت 
أنهم يضعون املوتى هنا من شـدة حر 
تموز، ولـم أدرك انهم يحتفظون بهم 

ليخفـوا عنا حقيقـة النهايـة، وقتها 
لم أسـتطع رسـم الحزن عىل وجهي، 
فمالمح الحزن ال تأتي فجأة كما يأتي 
الفـرح، بل هـو مثل موسـم الخريف 
الـذي تذبـل فيـه التفاصيـل وينضج 
الفقـد مع الزمن ليبـدو املكان رماديا 
بوجه شاحب مثل النهاية ، صعبا عيل 
أن اكون كما يريدون يف داخيل شيئا ما 

يتمزق، ال أعلم ما هو! 
ربما شـعور بمقـدوره أن ينزل املطر 
ويعري الشـجر او يطبق السماء فوق 
األرض بال حذر، ليعطل أنباء القدر.... 
رصاخ امـي أعطـى معنـى للفجيعة، 
وكشـف يل رس الخديعـة التي اضاعت 
عـىل معنى ابي ... كلمة لم تكتمل بني 
شـفتي ... كلمـة دافئة ؛ تأخذ شـكل 
التوسل واالستجابة، والشعور بالنجاة 
وتحقق الحلم! هي تشـبه كلمة اسـم 
اللـه العظيم.. كلمـة منعها القدر من 

ان تكون صمام امان لطفولتي، وحال 
لحريتـي ومنجاة أليـام محنتي، كلمة 
يمكنها أن تخفف منسـوب املسؤولية 

وان امتلـك معها بعـض الحرية، ال أن 
أكـون هكذا... شـيخ يف صبـاي، وابا 

ألبناء ابي
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ثقافية

fiÏéä@·ÓÁaãig
إنَّ العالقَة بني الرواية والفكر عالقة وثيقة ومتالزمة, 
فكالهمـا نتاج املخيلـة الجمعية للمجتمـع, إذ كثرياً 
مـا اشـتغلت الروايـة عـىل الفكـر وعّولـت عليـه يف 
خطابها الـرسدي, وكما يقول رفيق رضا صيداوي يف 
كتابه(الروايـة العربية بني الواقـع والتخييل) معرفاً 
الروايـة بأنها: جزء مـن الواقع االجتماعـي والثقايف 
الذي تنخـرط فيه آيديولوجيا. إذن هي خطاب جمايل 
تمـارس فيه األيديولوجيـا سـلطتها التأثريية فكرياً 
ونفسياً. ويقول د.محمد سبيال يف كتابه( اآليديولوجيا 
نحـو نظـرة تكامليـة):وإذا كانـت األيديولوجيـات 
املختلفـة بوصفهـا ظواهـر فكريـة وثقافيـة عامة 
تؤطـر املجتمـع. تعيش واقعـاً من الرصاع املسـتمر 
لفـرض رؤاهـا الفكريـة والسياسـية عـىل الواقـع 
االجتماعي,عمـار بلحسـن يف كتابه( مـا قبل ما بعد 
الكتابة): فإنها تكون يف الرواية نسقاً متوارياً يتخفى 
خلـف أقنعة رسديـة مختلفة قد تيش لغـة الكاتب أو 
طريقته يف بناء أحداث الرواية أو تقديم شـخصياتها, 
ذلك بأن عالقة األدب املوضوعية باأليديولوجيا تظهر 
يف كونه خطاباً أنتج تحت تأثريها, ويف كونه هو اآلخر 
ينتج آثاراً أيديولوجية, لذا فاأليديولوجيا العامة تبدو 
مضمـرة ومخفيـة يف النـص الذي تكشـفه القراءة . 
فتكـون العالقة بني الفكر والرواية وفقاً لهذه الرؤية 
عالقة تبادلية تقوم عىل التأثر والتأثري, فالرواية تنماز 
عن فنون األدب األخرى بقدرتها عىل استيعاب الواقع 
وتمثله وتمثيله بطريقة واعية, وهذا ما اشتغلت عليه 
رواية (قلق عتيق), إذ نرى أن الرواية قد اشتغلت عىل 
الفكـر كثيمـة واضحة جـداً, ولعلها عالجـت قضيًة 
مهمـة, إذ تحكـي التغـريات الفكرية والسياسـية يف 
مرحلٍة أو حقبٍة من تاريخ العراق السـيايس والثقايف, 
امتـازت املرحلـة التاريخيـة التـي تعالجهـا الرواية 
بأنهـا عبارة عـن رصاعـات وتناحر لتيـاراٍت فكرية 

وسياسـية, الروايـُة سـلطت الضوء عـىل الرصاعات 
الفكريـة والسياسـية يف مدينِة سـوق الشـيوخ التي 
اتخذها القاص أنموذجاً مصغراً للعراق, يقول النص 
يف صفحـة ٨٣ (كيف لهذه املدينـة احتضان كّل هذه 
املتناقضـات يف القوميـة والديـن واملذهـب واألحزاب 
والثقافـة والوعي.. تجلـس يف مقاهيها فتسـمع ما 
يمتـّد من اللهجـات والتجـارة) إذ وضـع املدينة هي 
محط اسـتقطاب الناس ونزوحهم إليهـا ألنها تضم 
كافة ألوان الطيف, هذه إشـارة ذكية منه, وتوظيف 
رائع ُيحسب للسـارد, إذ الفكرة أصبحت أكثر رمزية 
وتعطي مدلولهـا بحنكٍة عاليٍة,سـاحة العراق كانت 
تمـور يف الرصاعـات الفكرية وهذه املدينـة النموذج 
األكثر قربـًا يف التشـبيه,ألنها جمعـت الجميع تحت 

سـقفها وفوق ظهرها,فداللة املـكان أعطت داللتها 
بتقنية مميزة وصورة فنية جيدة, الرصاعاُت الفكرية 
والثقافيـة كانت تقام يف هذه املدينة بـني مٍد وجزٍر, 
واملدينـة رابضة منتظرة الخالص األخري واالسـتقرار 
التام فيها.لعلَّ شـخصية عبّيـس أكثر من عربت عن 
الحالة النافرة واملسـتهجنة لهـذه الدوامات الفكرية 
السـائدة وكشفت شـخصية (عبّيس) رأي الجمهور 

غري املنتمي أليِّ تياٍر من هذه التيارات.
إنَّ هـذه التيـارات الفكريـة التـي كانـت تتنافـس 
السـتقطاب الجمهور كانت تتخذ أساليب يف الدعاية 
والرتويج, والكاتب يأخذ عينات من كلِّ هذه التيارات 
التـي تتناحر فيمـا بينهـا, الالفت للنظـر أن الكاتب 
خلق شـخصية ممثلة لكل تيار ومعربة عنه, ألن لكل 
شـخصية مـن هذه الشـخصيات ميـزة خاصة بها, 
فمثالً شخصية البعثي تختلف عن شخصية الشيوعي 
اللذيـن هما عىل طريف نقيٍض تماماً, نجد االسـتخدام 
املضمـر للنظريـات التي كانـت ُمتداولة بـني الناس 
كاالشـرتاكية واملاركسـية وغريها, هـذه النظريات 
أضمرهـا النـص لرضورٍة فنية, النص أشـار إشـارة 
رمزيـة لحالـٍة عاشـتها كل أنظمة الحكـم املتعاقبة 
وهـي حالة (االنتقـام) هذه الحالة السـوداوية التي 
غلبت عىل أغلب أنظمة الحكم, إذ إنها تعمد إىل تصفية 
ومالحقـة رجال الحكـم الذين حكمـوا قبلهم وهذه 
الحالة تسـارع بتوليد ثغرة كبرية وفجـوة يف القيادة 
الجديدة, إذ يكشـف عن هذه الحالـة الحوار الرمزي 
الذي دار ما بني عبّيس ونعّيم: (أنت شـيخ ابن شيخ..
إرجْع لرشدْك وراح تشوْف نفسك شيخ عشرية بمكان 
الوالد..أصفْن شـوية وشـوف حالك..بـْس أوصيك ال 
تنتقـم أ لن إذا فّكـرت باالنتقام مـا راح تتخلّص من 
حالتـك أبْد)هـذه الرمزية التي كشـفها الحـوار تدل 
عـىل الطريقة التـي يتخذها رجال السـلطة الجديدة 
وهـو القصاص مـن رجال السـلطة السـابقة,هذه 

الحالـة عاشـها العـراق يف تاريخـه الحديث.القاُص 
هنا مارس دور الناقد بواسـطة خطاب النقد املتمثل 
يف داللـة النـص أعاله,وهذه الداللـة حولت الخطاب 
مـن خطاب بـارد إىل خطـاب ناقد ومسـتكره ليؤثر 
يف سـلوك السـلطة الجديدة عىس أن تعيَد النظر بهذا 
السلوك!السارد مارس دور الناقد لكثرٍي من سلوكيات 
هذه األطراف املتناحرة فيما بينها,فمثالً يقول النص 
عن سـلوك الفرد البعثي: (صري آدمـي..وال تبقى مع 
الشـيوعيني الكفرة..إنت رصت مسـلم.. البعث أقرب 
إلـك)..(إذا بقيت مع الشـيوعيني نقتـل زوجتك وأّمك 
وأبـوك وحتـى ابنـك) هذا النص كشـف عـن النزعة 
السـلوكية والثقافيـة لحـزب البعث,هـذا االشـتغال 
الفكري والنقد الثقايف الذي لعبه النص أعطى للرواية 
ككل قيمة فكرية إضافية تضاف إىل مزاياها الجمالية 
األخرى التي اشتغلت عليها،الروايُة تستدعي التاريخ 
يف خطابها وثيمتها  لتسـتحرض الحارض وتسترشف 
املسـتقبل فهي تنظر إىل املـايض ليس إال املايض لذاته 
بل ملا يعد طريقاً نحو فهم املستقبل,وكما يقول د.عبد 
السالم املسدي يف كتابه(التفكري اللساني يف الحضارة 
العربيـة): إنَّ قـراءَة املـايض هـي التأسـيس املغذي 
لسـريورة املسـتقبل. لعّل اسـتدعاَء الروايـة لحقبة 
زمنيـة ماضيـة هـو ومعالجـة التناحـرات الفكرية 
التي كانت سـائدة لهَو ُيعد رؤية استرشافية لحارض 
املُعاش أو املسـتقبل اآلتـي أو املجهول,النزعُة الذاتية 
لكل شـخصية مؤدلجة كانت واضحة,إذ هنالك دالئل 
كثرية تيش بتعريف الشخصية ألي تياٍر تنتمي,الالفت 
للنظـر إن القـاص ال ينظر لصدق األحـداث أو كذبها 
بقدر ما يحاول أن يؤسـس لفكرة. فرواية قلق عتيق 
هي رواية تحاكي الفكر.وهي ليسـت قصة للروي أو 
الحكي بل هي عملية ابداعية تعنى بالفكر وقام البناء 
الفني لها عىل أسـاس مخيلـة فكرية,كثرياً ما وردت 
ألفـاظ مثل(الثـورة) وهـي تعني الثـورة التي تكون 

عبارة عن انقالب أو مؤامرة ُيدبرها تيار معارض ضد 
تيار حاكم,هذه التوجهـات كانت تتالطم فيما بينها 
وتسـتعر نريان غضبها,فالرواية هي رواية سياسـية 
بالدرجِة األساس واجتماعية يف الدرجة الثانية لكنها 
ال تعنـي أن تكون عبارة عـن قصة خطاب أو خطاب 
قصة,بـل هي تعطـي للفكـر مسـاحة وللمخيلة أن 
تعرب,القضيـة الكربى التي عالجتهـا الرواية هي (ألـ 
ملاذا) ملاذا نحن هكذا؟ ملاذا يحصل هكذا؟ ملاذا ال نصل 
ملثـل تلك املجتمعـات التـي وصلت وتقدمت يف سـلم 
الحياة,هـذه الــ ( ملاذا) جعلت النـص يحمل خطاباً 
مضمراً تبوح منه االسـتفهامات الكثرية,الشخصية 
التـي انتقاها السـارد,إذ وضع لكل شـخصية تعبرياً 
أو مثـاالً عـن توجٍه ما,التسـاؤل الذي يلـح أين نجد 

شخصية السارد بني هذه التيارات املتصارعة 
مضمـراً  كان  السـارد  الرأسـمالية)  (االشـرتاكية, 
ومتـالٍش بـني النـص, ولكنـه كان كثـرياً مـا أعطى 
لشـخصية (عبيس) دوراً كبرياً, إذ جعل منه الوسيلة 
عـرب االنتقـال يف األزمنـة, ألن (عبيس)عـارص عـدة 
أنظمة وتيـارات ووقوفه بموقف الألبايل أو البعيد عن 
معمعـة الرصاعـات االيديولوجية يوحـي بأنه يمثل 
الرشيحة الغالبة عـىل املجتمع الذي ال يريد أن ينتمي 
ألي تيـاٍر من هـذه التيارات,وهذا مثـاالً واضحاً عىل 

كثري من أفراد املجتمع الذي يقفون عىل الحياد.
إن رواية قابلـة لعدة قراءات,وال تمر عليها النار التي 
تحرق الروايات,وهي نار املبارشة الفجة أو السطحية 
السـهلة,إذ إنها سـتبقى تحتاج إىل تأويـالٍت عدة ألن 
ثيمتها األبرز هـو الفكرة,وموضوعات الفكر بحرها 
سـاحل لـه. مثلت رواية قلـق عتيق التوجـه الفكري 
واالبداعـي الذي وصلت إليه الرواية العربية والعراقية 
بالتحديد,عرب تجديد العملية البنائية واالشـتغال عىل 
الفكر والتعويل عليه يف العملية الرسدية التي نضجت 

وأصبحت مواكبة للرواية الحديثة املبدعة.
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تلك الكلمة 
السائحة برشاقة 
يف حجرتي صوتي 

كعاصفة صدق 
أرهقت حباله جيئة وذهابا 

باتت تدغدغ عنقي 
وترسي خدرا 

يف جسد اإللهام  
حتى شل عن 

العدو بني األبيات 
وبات مزقا معلقة 

عىل أسطر 
تنتظر ملقط قلمك 
كي يلملم معانيها 

يف ذكر شوق 
ويصلبها عىل قافية 

أحبك .. 
عبثا أحاول لفظها 

فضحها 
كشف رسها 

فلقد تمادت يف 
اللهو حد الجنوح 

و فقد صمتي زمام أمره 
حتى الرصاخ 
قل لتفاحتيك 

أن تخرج من حلقي 
وهاك بدل ضلع أخرجني

منك  كل ضلوعي 
ورسبل بعيدا عن أرقي 

أريد أن أتوسد 
 فراش املنام 

دون سمفونية سهد  
تعزفك 

عىل رمويش دمعا 
أريد أن أبادل السكينة الغرام 

ونتوادد مدى العمر 
فالتحف النسيان

 لو سمحت 
لو استطعت  

ودعني أوكب ابتساماتي 
املصمودة يف خزائن االنتظار  

أريد أن ألبس صوت ضحكاتي
أريد أن أرتدي وجهي  

أريد أن أكون أنا 
أريد أن أترنم النجوم 

يف  ليايل  العاشقني 
ال يضريني أنك قمر 

معلق عىل قلب الحنني  
طاملا كنت أنا السماء 

بال تقنني ..
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         يـرى سـارتر يف نظـرة متقدمـة 
ألهمية القارئ ( أن األدب ليس شـيئاً 
يف ذاتـه وإنما هو كيان معّطل يتحقق 

وجوده بفعل القراءة)
وانطالقا من هـذا القول وهو صحيح 
وواقعي فإن مقاصد املؤلف ال يمكنها 
أن تتحقـق إال بعـد تحقـق التفاعلية 
القرائية ومن الطبيعي أن القصة وأي 
نـص أدبي يمكن أن يشـكل تصورات 
مختلفـة وفقاً لذائقة هـذا القارئ أو 
ذاك، بـل يمكـن أن تتحقـق قـراءات 
القـارئ  عنـد  مختلفـة  وتصـورات 
الواحد إن قرأ النص يف أوقات مختلفة 
وتحـت تأثري مزاجـات ودرجات وعي 
مختلفة، ومن هنا فـإن هذه القراءة 
ال تدعـي الوصـول إىل قناعات قطعية 
وإنما هي وجهـة نظر مقيدة بالوقت 
واملزاج واملرجعيـات الفكرية املحركة 
للتفاعـل بني النص وقارئه، وال بد من 
التنبيـه هنا إىل أن القـراءة غري معنية 
بالتقييـم، أي أن تقييـم النـص وفقاً 
ملسـتويات الجـودة الفنيـة أو الرداءة 
ليـس مـن اختصاصهـا وإن تطرقت 
إليـه ضمناً أو مبـارشة وإنما هو من 
مختصـات النقـد، وهذا أحـد الفروق 
التي تمري النقـد عن القراءة، إذ يمكن 
ألي قـارئ متمرس أن يعد دراسـة أو 
مقـاالً عن جمـل وعبـارات مضطربة 
يكتبها أطفال أو يتناول بالدراسـة ما 
ُيخُط عىل الجدران من عبارات ركيكة، 
بينما يعترب التقييـم الفني للنصوص 

أحد أهم مهام الناقد.
تتضمن املجموعـة إهداَءين، األول إىل 
روح محمـود عبدالوهـاب ( أسـتاذنا 
القاص الراحل) وهو اإلهداء الرئييس، 
والثاني إىل الشـاعرة نفيسة الرتيكي، 
وسأشـري فقط إىل أن اإلهـداء الداخيل 
األخريتـني  القصتـني  سـبق  الثانـي 
القصتـني  وكال  والثامنـة  التاسـعة 

تتمحور حول شـخصية نسائية وهو 
ما يتسـق مع اإلهـداء، بينما تتمحور 
القصص الثمانية األوىل مع شـخصية 
فتـى أو صبـي أو رجل وهذا ينسـجم 
مع كون اإلهـداء األول لرجل؛ وال أريد 
أن أحّمـل اإلهـداء أكثـر مـن طاقته، 
وانـرصف عنه إىل العنوان، فعىل الرغم 
من أن العنـوان يف اختيـار ذكي ُيلقي 
بمحموالت تشـري إىل القوة والعنفوان 
والبسالة لكننا ومع التقدم يف القراءة 
بل ومنذ النص/ القصة األوىل الحاملة 
فتـى   ) للمجموعـة  العـام  للعنـوان 
الحروب) سـنرى أنه عنوان مراوغ ال 
عالقة له بما تقدم من صفات إيجابية، 
ومـا أراده املؤلف قاصداً أو غري قاصد 
هو إظهـار الوجه اآلخر السـلبي لهذا 
الفتى املهـزوم واملضطهد والضعيف، 
وبيان قباحة وبشـاعة هذه الحروب 
وذاك التأريـخ املزري الذي عاشـه من 
دون رتـوش وال مكيـاج وال تزويـق، 
وبهـذا عرض الواقع كما استشـعرته 
حساسـياته ككاتـب وكإنسـان ومن 
دون شعارات وال تزوير، بل أن اختيار 
لوحـة الغـالف للفنانة الفلسـطينية 
تمام األكحـل جاء ذكياً أيضـاَ إذ نرى 
العـبء الثقيـل امللقى عىل جسـد هذا 
الفتـى الصبي، بل ونرى مالمح وجهه 

الفزع املرعوب.

وهكـذا تهيمـن األجواء السـلبية عىل 
جميـع القصـص العـرش بمـا فيهـا 
القصتـني األخريتني وتفرض املفردات 
عـىل  الشـاذة  واملمارسـات  املقـززة 
املجموعة بشكل عام نالحظ استخدام 
كلمات وتعابري مثل/ الشذوذ الجنيس/ 
الرباز/ التشكيل بالذكورة/ املجاري/ 
النفايات/ الفشـل يف الحب/ السخط 
عىل األب ألنه أنجبه/ فشل يف الزواج/ 
االسـتمناء/ األرس/ مؤخـرات نتنة/ 
الرضاط/ عبارات جنسـية خادشة/ 
الخـوف والرعـب والتبـول والتغوط/ 
وتتـوج هذه السـلبية بتأثـري املجندة 
األمريكية التي تشجعه عىل العودة إىل 
وطنـه والتحيل بالشـجاعة وكأن هذا 
الفتـى الجبان الشـاذ املهـزوم الحول 
وال إرادة عنده ولوال األمريكية ملا عاد 
إىل العـراق ! ) وبانتهائه من املجموعة 
يخـرج القـارئ ومعه صورة سـلبية 

بشعة لذاك الفتى.
 ففـي ثمـان مـن قصـص مجموعته 
العـرش واملعنونة ب ( فتـى الحروب) 
يصـور املؤلـف مشـاهد ُمجتـزأة من 
سـرية كلهـا بـؤس وضعـف ومعاناة 
لشـاب عراقي عاش يف زمـن الحروب 
والخـراب العراقي املسـتمر منذ حرب 

الثمانينات بل أقدم من ذلك. 
 وبينما تتناول القصص الثمانية األوىل 

سـرية مقطعة لفتى الحـروب تخرج 
القصتان األخريتان التاسعة والعارشة 
عن هذا السياق وال عالقة لهما بسرية 
فتى الحروب؛ قصة ( احالم مستعادة/ 
شـاعرة  إىل  واملهـداة   (  ٦٥-٧١ ص 
تونسية تتناول مشهداً ملعاناة مريضة 
يف مشفى ( فرحات حشاد) وهذا اسم 
ملناضـل نقابـي تونـيس، وبعيـداً عن 
دالالت االسـم واإلهداء فـإن القصة ال 
تلتزم باألسـس أو القواعـد التقليدية 
املعروفة للقصـة القصرية، فالحكاية 
هنا يمكن اعتبارهـا بدرجة ما غائبة 
فمـا يجده القارئ هو حالة إنسـانية 
عامة ال بداية واضحة لها، وكما تقدم 
فهي خارج السـياق العام للمجموعة 
والذي اندرجت فيه القصص الثمان إال 
إذا أولنـا االهتمام بحالـة تلك املريضة 
بتوسـعة اهتمامـات فتـى الحـروب 
لتكـون أبعـد مـن العـراق وشـاملة 
ملحيطه العربـي لكن هـذا التأويل قد 
يكون مقبوال لـو كان محتوى القصة 
قريبـا من مسـار القصص السـابقة 

لها.
والقصـة األخرية / العـارشة ( وحيدة 
يف قلـب الليـل ص ٧٣-٧٦) هي أيضاً 
بعيدة عن مسار أو سرية فتى الحروب 
وتتناول حالة أخـرى لفتاة تعاني من 

الوحدة والخوف والرعب ليالً.
أما القصص الثمان فقد انسـجمت مع 
بعضها لتقدم لنا مشـاهد أو مجتزءات 
من سـرية فتى الحروب وإن كانت غري 
متسلسلة وفقا ملسـار العمر الطبيعي 
لإلنسـان مـن الطفولة تجـاه النضج، 
وكمثال عـىل ذلك فإن القصـة الثامنة 
وليسـت األوىل وال الثانيـة وأعني قصة 
تتنـاول   (٦١-٦٤ ص  متقـدة  ليلـة   )
مقطعـاً من حيـاة فتى الحـروب وهو 
صبـي صغـري يف العارشة مـن عمره ( 
ص٦٢) ومـا يعانيه من سـوء معاملة 
املعلم له، وهكذا بقية القصص منها ما 

يستعرض ترشد الفتى يف الفنادق ( فتى 
الحـروب ص١٣-١٨) ويف قصـة ( ظل 
بارد ص ١٩-٢٢) نجد فتى الحروب هذا 
والـذي يتوقعه القارئ فتى شـجاعا أو 
فارساً نبيالً ولكنه يفاجئ به مستباحاً 
بفعل الشذوذ الجنيس الذي يحتل موقع 
االنحـدار والتدني األخالقـي اجتماعياً، 
فيما ترد يف القصتني الثالثة والسـابعة 
ملحات مـن وجود فتى الحروب وتردده 

كمثقف عىل مقهى األدباء.
وال تقترص هـذه التجزئة الرسدية أو 
التصويرية عـىل املجموعة وإنما نجد 
املشاهد الرسدية مجزأة ومتناثرة حتى 
داخل القصة الواحدة بشكل نستطيع 
معـه القول أن السـمة العامـة لهذه 
املجموعـة هو افتقـار أغلب القصص 
للحكاية، وكذلك افتقارها لهذا العنرص 
التقليـدي أو ذاك من عنـارص القصة 
القصرية، مع مالحظة أن هذا االفتقار 
لـم يأت نتيجـة ملحـاوالت يف التجريب 
فالقـاص نبيل مـن جيل التسـعينات 
وقد رافـق تجربـة جماعـة (البرصة 
أواخر القرن العرشين) التي ظهرت يف 
البرصة طيلة العقـد األخري من القرن 
املايض وإن لم يشارك فيها، قد تجاوز 
التجريب واسـتقرت تجربته  مرحلـة 

القصصية عىل ما هي عليه اآلن.
وتبقـى الخالصـة هـي أن املجموعـة 
سـعت لتقديـم الوجه القبيح البشـع 
وراء  االنسـياق  وعـدم  للحـروب 
عـىل  واملبنيـة  الجوفـاء  الشـعاراتية 
عذابات اإلنسـان ممثالً بفتى الحروب 
املسـكني هذا، وتبقـى الرصخة األهم 
يف املجموعـة هي الرصخـة اإليجابية 
الرافضـة للقتـل والحـروب: (البد أن 
تنتهي الحـروب - ص١٤) تبقى هذه 
الجملـة ومضمونهـا العـايل يف رصاع 
مـع السـلبية املهيمنة  وهـي ترد عىل 
هذه الرصخـة بالتهكم الخانق ( اهالً 

باملتفائل ! – ص ١٤). 
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تعتمد كل فتاة، عـىل الظهور بأجمل إطاللة 
بدًءا بالشـعر واملكياج وصوًال لألظافر، حيث 
تفضل أن تكـون بأظافر متألقة وخالية من 

الشوائب.
ويجب أن تبتعد املرأة عن عادات سيئة تقوم 
بها من دون أن تعلم أنها تسبب أرضاراً كبرية 
ألظافرها عىل املدى الطويـل، لذلك إليِك أبرز 
العادات السـيئة التي يجب تجنبها، لتنعمي 

بأظافر طويلة وقوية وصحية عىل الداوم.
استخدام أدوات أظافر غري مضمونة

يسبب بعض أدوات العناية باألظافر يف تكرس 
األظافر ومنعها من النمو بالشـكل املطلوب، 
لذلك، من املهم لكل امرأة االستثمار يف أدوات 
عنايـة باألظافرعالية الجودة، بما فيها مربد 
زجاجي أو كريستايل لألظافر، وهكذا تجنِّبي 
غـري  األدوات  تسـببها  أرضار  أي  أظافـرك 

املناسبة، أو تلك املنخفضة الجودة.
عـدم اسـتخدام طبقة أساسـية قبـل طالء 

األظافر
إذا كنـت تتخطـني وضع طبقة مـن املناكري 
األسـاس، قبل تطبيق املناكـري امللون، فأنت 
تسـببني الـرضر ألظافـرك مـن دون علمك، 

فاملناكـري الشـفاف ال يجعـل املناكـري يدوم 
لفـرتة أطـول فقـط، وإنمـا يحمـي أيضـاً 
األظافـر من البقع الداكنة، التي تحدث غالباً 
عند اسـتخدام ألوان مناكـري داكنة، لتصبح 
أظافرك يف ما بعد صفراء وباهتة، إضافة اىل 

أنه يحمي أظافرك من التكرس.
القيام بتقشري طالء األظافر

تقـوم كثريات من النسـاء بتقشـري املناكري 
باستخدام أسنانهن، ما ينتج أظافر مرقطة 
وخشنة ومتقرشة، ومع مرور الوقت، تصبح 
أظافرك ضعيفـة ورقيقة جًدا، لذلك احريص 
عىل تجنب هذه العادة السيئة، وقومي بإزالة 
املناكري باسـتخدام مزيل طالء أظافر لطيف 

خال من األسيتون.

إهمال الجلد الزائد حول األظافر
يؤثر الجلـد الزائد والخشـن يف فراش الظفر 
وعـىل الطريقـة التـي تنمـو بهـا األظافـر، 
خصوصـاً إذا مـا أصبحت البـرشة املحيطة 
باألظافـر ملتهبـة ومتقرحة بشـكل مؤلم، 
وهـذا بدوره يؤثر سـلباً عىل صحـة األظافر 

ويمنع نموها بالشكل املطلوب.
و احريص عىل ترطيب يديك وأظافرك بشكل 
دائم، باسـتخدام أحد زيوت البرشة الفعالة، 
وذلك كل ليلة قبل الخلـود اىل النوم، وافركي 
به يديـك وأظافرك لتنعيم أي أجزاء خشـنة 
حول الظفر، كذلك، رطبي يديك بشكل يومي 

خصوصاً بعد غسل اليدين.
استخدام مزيالت طالء األظافر القاسية

تسـبب مزيـالت طـالء األظافـر القاسـية 
الجفـاف والهشاشـة لألظافـر وإصابتهـا 
بالتشـققات، لذلـك احريص عىل اسـتخدام 
مزيـل مناكري خـال من األسـيتون بشـكل 
خاص، وعىل رغـم أن الرتكيبات الخالية من 
األسـيتون تسـتغرق وقتاً أطول قليالً إلزالة 
املناكـري، لكنها سـتفيد أظافـرك كثرياً عىل 

املدى الطويل. 

 كشـفت دراسـة علميـة جديدة 
عن أن أصحاب فصيلة دم بعينها 
معرضون أكثر من غريهم لخطر 
(كورونـا)  بفـريوس  اإلصابـة 

املستجد.
الفصيلـة  أن  الدراسـة  وذكـرت 
هـي ”A“، حيـث إن فصيلة الدم 
تؤثر عـىل احتمال إصابـة الفرد 

بفريوس (كورونا).
وكشـفت عن أنه بـرصف النظر 
الـدم، فـإن  عـن نـوع فصيلـة 
الفـريوس غري قادر عـىل إصابة 

خاليـا الـدم الحمراء، ومـع ذلك، 
فلدى الفريوس انجذاب أكرب تجاه 
خاليا الدم األخرى يف الجسم مثل 
تلك املوجودة يف الجهاز التنفيس.

وبحسـب الدراسـة، فإن الخاليا 
يف الحلق واألنف لألشخاص ذوي 
فصيلـة ”A“ أكثـر عرضـة مـن 

غريهم لإلصابة بالفريوس.
أعدهـا  التـي  الدراسـة  وقالـت 
باحثون يف مستشفى برمنغهام، 
-Blood A  ونـرشت يف دوريـة
vances: ”إن هناك سببا ما وراء 

عـدم التكافؤ يف تـوزع اإلصابات 
بني فصائل الدم املختلفة“.

دور  عـن  الباحثـون  وتحـدث 
بروتينـات معينـة عـىل سـطح 
تدعـى  الحمـراء،  الـدم  كريـات 

(Antigens) املستضدات
نسـبة  كانـت  بريطانيـا،  ويف 
املصابني بالفـريوس من فيصلة 
%30، ولـم  الـدم ”A“ تتجـاوز 
يشـكل هـؤالء سـوى %8، مـن 
الذيـن كانـت نتائـج اختباراتهم 

سلبية.

وعندمـا خلط الباحثـون عينات 
مـن فصائـل الدم بشـكل منفرد 
مـع عينـات أخـرى مـن بروتني 
الفـريوس، الذي يهاجـم الخاليا، 
لـم يكـن هنـاك اختـالف كبـري، 

.“A” باستثناء فصيلة الدم
ويقـول هـؤالء: ”إن التفاعل بني 
بروتني كورونا ومستضدات الدم 
يمكن أن تسـهم بشـكل كبري يف 
اإلصابـة بالفـريوس خاصـة أن 
أبـدى تفضيـال كبريا  الفـريوس 

.“A ” للفصيلة من نوع

يعمـل حـب السـيطرة عـىل الخلق بني 
الرشيكني الكثري من املشاكل، فيسيطر 
الطرف األقوى عـىل القرارات املصريية، 
الحيـاة  يف  السـيطرة  مـن  وللتخلـص 

الزوجية، إليِك أبرز النصائح.
1. يجـب االنتبـاه لألخطـاء التـي يتـم 
ارتكابها يف هذا السـياق، ومنها مراقبة 
ذلك الشـخص واالهتمام بمـا يقوله او 
يفعله بشـكل دائـم، ومنها السـعي اىل 
تغيري سـلوكه عن طريق التحـدث اليه 
بشأن عيوبه، فهذا يمكن ان يزيد االمور 

سوءاً.
اما ابـرز الهفوات التي يمكـن ارتكابها 
فهي الظهور بمظهر الضحية امامه ألن 
هذا يشعره باالنتصار ويمكن ان يدفعه 

اىل ممارسة املزيد من الضغط.
2. مـن املمكـن ان يلجأ الشـخص الذي 
يحـب السـيطرة اىل فعل هـذا من خالل 
اظهـار الغضب او الـرصاخ او غري ذلك، 
ويف هذه الحالة يجب عدم االستجابة له 
عـن طريق الخضوع او البكاء او التأثر، 
والحل األفضل هو اخباره بعدم التمكن 
من التحدث اليه يف هذه الحالة ورضورة 

انتظار ان يهدأ.
3.  مـن املهم عدم خـوض الجداالت مع 
هذا النوع من االشخاص، فهذا ال يؤدي 
غالباً اىل النتيجـة املرجوة، ومن االفضل 

مبـارشة العمـل عـىل تحقيـق الفكـرة 
واثبات صحتها بدالً من عرضها عىل من 

يحب السيطرة.
4. األفضل دائماً اال يشعر هذا النوع من 
األشـخاص بأن ما يفعلـه او يقوله هو 
محط اهتمام األشـخاص املحيطني به، 

فهذا قد يزيده اعتداداً بنفسـه وبقدراته 
وطاقاتـه، ولهـذا يـرى انه يحـق له ان 

يطغى بحضوره وافكاره عىل هؤالء.
5. عـدم اإللقـاء بالالئمـة عـىل الذات، 
فمن اجل التخلص من سـيطرة شخص 
آخر، ال بد من التخلص أوال من الشعور 

بالذنـب تجاهـه، فهـذا يشـكل نقطـة 
ضعف يمكنه استغاللها من اجل فرض 

سلطته. 
6. مـن املهـم أيضـا عدم اظهـار الرتدد 
والقلـق عـىل مرأى منـه، فهـذا يجعله 
نفسـه  فيمنـح  أيضـا  هـذا  يسـتغل 

صالحيـات اخـذ القـرارات او القيام 
بالخطوات بشـكل منفـرد ومن دون 

استشارة املعنيني بأي امر.
7. فرض الرشوط، وهو امر رضوري 
جداً للعالقة مع الشـخص املتسـلط، 
فمن املهم ان يعـرف ان لهذه العالقة 
حـدوداً وان ثمـة مـا يمكـن ان يقف 
يف وجـه اندفاعه او رغبتـه الدائمة يف 
السـيطرة عىل األشـخاص املحيطني 

به.
ويف هذه الحالة من الرضوري التحدث 
اليه بشأن ما يمكنه فعله او قوله وما 
ال يمكنه فعله او قوله، ولكن األفضل 

فعل هذا بهدوء ومن دون استفزاز.
8. التفاوض والحـوار، وهما اإلجابة 
األفضـل عـىل السـؤال كيـف تتعامل 
مـع شـخص يريـد السـيطرة عليك، 
ويف هـذه  الحالـة مـن املمكـن تبادل 
وجهات النظـر وإظهار الحضور عىل 
مسـتوى األفكار واالفعال، ومن املهم 
الحرص عىل عدم رفع النربة او فرض 

القرارات.
و يمكن ان يزيد املتسلط تسلطاً وتمسكاً 
بقراراتـه، ولهـذا مـن األفضـل اعتماد 
طريقة الـكالم الراقي والهادئ وسـيلة 
للتفاهـم، وهو ما يشـكل خطوة مهمة 
يف هذا السياق ويقدم إجابة مقنعة عىل 
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يتعلـق الطفل بلعبة مـا أو منديل 
أو يشء ما بشـكل كبـري. فهل هذا 
التعلق يشـري إىل مشـكلة نفسـية 
ما عند الطفل؟ أم هل يشـري إىل أن 
عالقتنـا به خاطئـة؟ وكيف علينا 

الترصف؟
حتـى تتعرفوا إىل الـرس وراء تعلق 

األوالد بيشء ما، اقرؤوا معنا
يف األشهر األوىل بعد الوالدة، يعيش 
الطفل بانسـجام تام مـع والدته. 
ولكـن عند بلوغـه شـهره الثامن 
تقريبـاً، يدرك فجـأة أن أمه كائن 
آخـر، منفصـل عنـه. وغالبـاً مـا 

يتعلّق بدمية أو دبدوب.
طريقة االسـتعمال :عندما يتعلق 
األطفال بدمية أو غرض ما بشدة، 
ال يفارقونها قيد أنملة، وال سـيما 
يف املحن التـي يمّرون فيها: دخول 
الفـراق  الحضانـة،  أو  املدرسـة 
أطبـاء  بعـض  املؤقـت... ويظـن 
األطفال وعلمـاء النفس أن لألهل 
دخالً يف هـذه العادة. لعلنا نشـعر 
باالطمئنـان عندمـا نـرى طفلنـا 

يتصدّى لوحدته بهذه الطريقة؟
يكـون  عندمـا  املستحسـن  مـن 

الطفل ال يزال صغرياً جداً أن نوّجه 
اختياره إىل دميـة أو غرض صغري 
الحجم (منديل مثالً)، يسهل غسله 
ونقله واسـتبداله. يف هذه الحالة، 
يمكنكم ترك هذا الغرض املحبب يف 
مهده ثم يف رسيره. النتيجة ليست 
مضمونة حتماً وقد يتعلق بوسادة 
ضخمـة أو دمية ”قيـاس عائيل“. 

غالباً ما يحدث ذلك.
ال تكونـوا حازمـني مـع طفلكم، 

وال تحاولـوا أخذ ”عّكازه“ الصغري 
منـه بالقوة. ما الذي قـد تفعلونه 
أنتم لو أخذ منكـم أحد عنوة علبة 
سـجائركم؟ تحلّوا بالصرب. عندما 
ينتهـي مـن الروضـة، ويبلـغ من 
العمر 5 سـنوات سوف يتخىل عن 
دميته خـالل النهار. علمـاً أنه قد 
يلجأ إليها عند عودته من املدرسـة 
أو يف األوقات التـي يحتاج فيها إىل 
اطمئنـان، كرغبـة يف زيـارة عالم 

الطفولة.
دميتـه،  طفلكـم  أضـاع  إذا  أمـا 
بـيشء  تسـتبدلوها  أن  فحاولـوا 
شـبيه. األمـر ليس صعبـاً. يكفي 
أحياناً أن تأتوا بالقماش أو امللمس 
نفسـه. ولكن اذا تخطى الخامسة 
مـن عمـره، قـد تكـون الفرصـة 
سانحة لتطووا الصفحة، وتقدموا 
له شـيئاً خاصـاً بالكبـار لتبعدوه 

عن عالم الطفولة.

ناقشـوا األمر معه :عندما نشـعر 
بالحـزن، تكون دميتنـا مثل رفيق 
لنـا، أو صديـق أمني. نتخّيـل أنها 
تسـمع األرسار وتفهم كل األمور. 
وعندمـا تضيع، نضيع نحن أيضاً، 

وال نعرف ماذا نفعل.
ولكـن عندمـا نكـرب، نتخـّىل عن 
اىل  ننـرصف  اللهايـة.  أو  الدميـة 
اللعـب أو الرسـم او املطالعـة أو 
التفكري يف أمور اخرى، أو التحدث 
اىل شخص ما، فنقول مثالً: ”ماما، 
أنا اليوم تضايقت يف املدرسـة“ أو 
”أتعرفني؟ أنـا أخاف من الظالم“، 

الخ.
عندما نكرب، كمـا قلت، نتخىل عن 
دميتنـا... ولكـن أحيانـاً تتحـول 
هـذه الدمـى أو األغـراض العزيزة 
عـىل قلبنـا مـن دون أن تختفـي 
نهائياً. انظر مثالً اىل الكبار: لديهم 
حاجـة دائماً، للعب بمفاتيحهم أو 
ملشـاهدة صور أفـراد عائلتهم، أو 
االحتفـاظ بكتاب قديم لم يتسـّن 
لهـم الوقـت يومـاً لقراءتـه. هذه 
أيضاً أغـراض محببة عـىل قلبهم 

ترافقهم دوماً.

يحـذر الخـرباء مـن أنـه من 
الخطـأ أن يتم حفظ البطاطا 
يف الثالجة لسـبب وجيه جداً، 
السـياق  هـذا  يف  ويذكـرون 
أن هـذا النـوع مـن الخضار 
يحتوي عـىل مكون يمكن أن 
يؤدي يف هـذه الحالة إىل تغري 

طعمها.
املـادة  أن هـذه  إىل  وأشـاروا 
هـي األكريالميد وهـي مادة 
يف  عـادة  تظهـر  كيميائيـة 
املأكوالت الغنية بالنشاء أثناء 
طهوهـا عـىل درجة حـرارة 
تزيد عىل 120 مئوية، ولفتوا 
إىل أن فرصة حدوث ذلك تزداد 

مع وضع الحبات يف الثالجة.
ويشـكل هـذا املكـون مـادة 
بحث يف املركز الدويل لألبحاث 
املتعلقة بالرسطان يف فرنسا. 
وقد صنفه الخـرباء بأنه من 

املـواد التي يمكن أن تسـبب 
الرسطـان. وهو مـا توصلت 
إليـه دراسـة حديثـة مولهـا 

االتحاد األوروبي.
إىل  الباحثـون  دعـا  ولهـذا 
تنـاول  مـن  الحـد  رضورة 
األطعمـة التـي تحتـوي عىل 
هذه املادة وخصوصاً البطاطا 

املقلية ورقاقات البطاطا.
ورأوا أنـه مـن املهـم حفـظ 
البطاطـا بشـكل جيـد منعاً 
لظهور هـذه املـادة ورأوا أن 
أفضل طريقة لذلك هي وضع 
الحبـات يف مـكان بعيـد عن 
الضوء وعىل درجـة حرارة 8 

مئوية.

املقادير :
أرز بسـمتي: كوبان (مغسـول 

ومصفى)
لحم مفروم: 450 غم

بازيـالء وجـزر: نصـف كـوب 
(مجمد)

مرق دجاج: 1 مكعب
الزيت: ملعقتان كبريتان

ملح: نصف ملعقة صغرية
حليب: 3 اكواب (للبشاميل)

كريما: كوب (للبشاميل)
كبـرية  مالعـق   4 دقيـق: 

(للبشاميل)
رّشـة  الطيـب:  جـوزة 

(للبشاميل)
ملـح: نصـف ملعقـة صغـرية 

(للبشاميل)
طريقة التحضري

1. تسـخن مقـالة غـري قابلـة 
للصق عىل النار ثم يضاف اللحم 
ويقلـب عىل نار متوسـطة ملدة 
10 دقائـق ثـم يضـاف البازيال 
والجزر ويـرتك الخليط عىل نار 
هادئة ملـدة 5 دقائـق أخرى ثم 

يرفع من عىل النار.

2. يف قـدر عـىل النـار يسـخن 
الزيت ثـم يضـاف األرز ويقلب 
ملدة دقيقتني ثم يضاف مقدار 3 
أكواب من املاء السـاخن مذوب 
بهـم مكعـب املـرق ثـم يضاف 

امللح.
3. يـرتك األرز ليغـيل قليال حتى 
يتـرشب السـوائل ثـم تحفـف 
الحـرارة ويرتك عىل نـار هادئة 

ملدة 20 دقيقة.
4. لتحضـري البشـاميل:  يذوب 
الدقيق مـع الحليـب والكريمة 
جيدا بواسـطة املرضب السـلك 

ثم يوضع عىل نار متوسطة مع 
التقليب حتـى يغلظ  اسـتمرار 
القوام ثـم يضاف نصف ملعقة 

صغرية من امللح.
زجاجـي  فـرن  طبـق  يف   .5
متوسـط الحجـم توضع طبقة 
مـن البشـاميل ثـم طبقـة من 
األرز ثم طبقة اللحم املفروم ثم 
طبقة أخرى من األرز ثم يغطى 

جيدا بالبشاميل.
6. يوضـع يف فرن سـاخن عىل 
170 درجة ملدة 25 دقيقة حتى 

يكتسب اللون الذهبي.

يعترب انتفاخ املعدة اسـتجابة طبيعية لتناول األطعمة الغازية، ولكن 
يمكن أن يشري إىل حدوث مشكلة خطرية. 

ويمكـن أن يكـون لتنـاول األطعمة الغازيـة، مثل الفـول والربوكيل، 
تداعيات مؤملة عىل الجسـم، بما يف ذلك انتفاخ املعدة - ذلك اإلحساس 

املؤلم حيث يتمدد البطن الستيعاب الغازات الزائدة.
ومع ذلك، ال يكون النتفاخ املعدة أسباب حميدة دائما، ويمكن أن يشري 

االنتفاخ الذي يحدث فجأة عندما تكرب إىل أن هناك شيئا خطريا.
ويبـدأ معظم األشـخاص الذين يعانون من االنتفاخ يف الشـعور به يف 
سـن مبكـرة، وقال الدكتـور كايل سـتالر، أخصائي أمـراض الجهاز 
الهضمي يف مستشفى ماساتشوستس العام التابع لجامعة هارفارد: 
”إذا كان شـخص مـا يعاني مـن االنتفاخ فجأة يف سـن أكرب، فهذا يف 
بعـض األحيـان عالمة حمراء تخربنا بأن أمرا ما قـد تغري ويحتاج إىل 

التحقيق“.
ووفقا للربوفيسور ستالر، يمكن أن يشري إىل ما يأتي:

• التهاب األمعاء.
• اإلمساك.

• عدم تحمل الالكتوز.
• مرض االضطرابات الهضمية، أو (يف حاالت نادرة) الرسطان.

ويمكـن القـول: ”إن االنتفاخ أحد أعراض رسطـان املبيض واألمعاء، 
وذلـك كما يوضح مركـز أبحاث الرسطان يف اململكـة املتحدة، أنه من 
املمكـن بأن يتسـبب الرسطـان أحيانا يف تراكـم السـوائل يف البطن، 

واالسم الطبي لرتاكم السوائل يف البطن هو االستسقاء“.
وهذا الرتاكم للسـوائل يسـبب أحيانـا تورما يمكـن أن يجعل البطن 
مشـدودة وغري مريحة للغاية، كما يوضـح مركز أبحاث الرسطان يف 

اململكة املتحدة.
وتقول املؤسسـة الخريية: ”غالبا ما يتطور عىل مدى بضعة أسابيع، 

ولكن قد يحدث خالل بضعة أيام“.
و يمكـن أن يشـري انتفـاخ املعدة أيضـا إىل عدم تحمـل الطعام، وهو 
صعوبـة هضم بعـض األطعمـة ورد فعل جسـدي مزعـج تجاهها، 

وممكن أن يؤدي عدم تحمل الطعام إىل االنتفاخ عندما:
• أمعاؤك ال تفّرغ بشكل صحيح.

• يتسبب الطعام يف احتباس الغازات.
• ينتج الكثري من الغازات كرد فعل للطعام.
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أبـــــــراج

ال تشـغل نفسـك كثـريا بمشـاكل األصدقـاء. حركـة 
الكواكب تدل عىل أن هذا الوقت هو األنسب لوضع حدود 
مختلفة مـع اآلخرين. عليـك أن تختار الصحبـة الصالحة 
وتبتعد عن أصدقاء السوء. ال تخجل من رفضك لحل مشاكلهم، 

فأنت ال تستطيع إصالح حياتهم بأي حال من األحوال.

تشـعر اليوم بالضعف واإلرهاق مما يؤثر عىل عملك 
ويـؤدي إىل صعوبـة الوفـاء بالتزاماتـك، ولذلـك من 
األفضـل ان توضح ملن حولك ما تشـعر بـه. عىل الرغم 
مـن ذلك تتحسـن أوضاعـك العاطفيـة وتحتـاج إىل اتخاذ 
خطوة جديدة يف عالقتكما. اسـمح اليـوم لغريك أن يتوىل بعض 

املسؤوليات حتى تشعر بتحسن يف حالتك الصحية.

تحقـق النجاح عىل الصعيد املهنـي وهذا النجاح قد 
يغـري مجرى حياتك ويأتيك بمشـاريع كبرية لم تكن 
تتوقعهـا. يعاني الرشيـك من قلة ثقتك بـه، فهو يحبك 
ويخلـص لـك إىل أبعد الحـدود لكنـك ال تبادله باملثـل. ربما 
تقـيض معظم وقتك يف تصليح السـيارة. من املتوقع أن تقرتض 

أو تعري غريك مجموعة من الكتب.

مـن املتوقـع أن تلتقـي بشـخص مـا اليـوم وهـذا 
الشـخص سـيكون له تأثري خالل الفـرتة املقبلة من 
حياتـك وخاصـة الجانـب املهني منهـا. إذا شـعرت أنك 
محبط بسـبب فشـل حياتك العاطفية، فإن هذا الشـخص 

سيكون قادرا عىل تخفيف آالمك.

ستشـعر اليوم بتحسـن كبري يف صحتك وسـرتى أن 
صحتك يف تحسـن كل يـوم عن الذى قبلـه. حاول أن 
تحافـظ عىل صحتك يف فـرتة النقاهة حتـى ال تتعرض 
لنكسـة صحية. سـتحقق مجموعة من األمنيـات لم تكن 
تحلم بها وسـوف تحصل عىل وظيفة جيدة بعد التنقل بني أكثر 
من وظيفة، من الواضح أن الخربات التي اكسبتها سوف تنفعك 

يف الفرتة القادمة.

عليـك أن تدرس خطواتك جيدا بعدما أصبحت محط 
أنظـار اآلخريـن، فهنالـك مـن ينتظر تعثـرك ليبني 
لنفسه مجدا وهميا. مهما حاول بعضهم النيل منك عرب 
تشـويه صورتك الحقيقية، فإّن الرشيك لن يستمع إليهم، 

ولذلك ننصحك بشكره وتقديره لثقته فيك.

أحـداث وتغيريات قـد تطرأ عـىل حياتـك العاطفية 
بصورة مفاجئة ما يسـبب لك االرتباك والتشـويش. 
اهدأ واسـرتخ! فهـذه التغيريات سـتكون لصالحك عىل 
الصعيد املهني وعىل العاطفي أيضا. يف الحقيقة، سـتتلقى 

اليوم بعض رسائل التهنئة والشكر والتقدير.

يف حياتـك العاطفيـة، هنـاك الكثري مـن التوتر الذي 
يجـب أن تتخلص منه. الفرتة املاضيـة، حدث الكثري 
من سـوء التفاهم غري الرضوري بـني األصدقاء، ولذلك، 
يجـب أن تخصص وقتاللحديث من القلب للقلب، والذي من 

خالله ستتمكن من إعادة األمور إىل طبيعتها.

األشـخاص القريبون منك قلقون عـىل وضعك جدا 
اليوم. العمل لساعات طويلة اليوم قد يجعلك تتقرب 
ممـن حولك يف بيئـة العمل، وبالتايل ستتحسـن عالقتك 
بهم. ربما تشـعر بأعـراض الحمى أو عىل األقل قد تشـعر 
بالصـداع. إذا ظهرت عليك هذه األعـراض، عليك الذهاب للمنزل 

فورا للراحة.

يتحـدث هذا اليوم عن ربح محتمـل تحرزه أو نجاح 
تكافأ عليـه، الجو اإليجابي يجعلك تجرؤ عىل التعبري 
عـن آرائك، وتنقذك رسعة البديهة من املواقف املحرجة. 
املواجهة يف الحقيقة صعبة، لكنها يف النهاية ستحدد طبيعة 
العالقة بالرشيك وتضع النقاط عىل الحروف. ممارسـة امليش يف 

السهول القريبة منك مفيد، وخصوصاً يف الصباح الباكر.

ربما يشـعر أحـد الزمالء بزيادة ضغـوط العمل ولن 
يجـد أمامه سـواك حتى يطلـب منك املسـاعدة. هذا 
الطلـب قد يزعجك جدا، ولذلك إذا شـعرت أنك سـتحمل 
نفسـك ما ال تطيق ارفض املسـاعدة. يتوقع منك رئيسك يف 
العمـل تقديم املزيـد ولكن هذا ال يعنـي أن تتحمل هذا الكم من 

األعمال.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تواجهك بعض الصعوبات فتشـعر أحيانا أنك تسري 
عـىل حبـل مشـدود، وبالتـايل أي خطـوة خاطئة أو 
متهـورة قـد تجعلك تقـع يف القاع. ال تحمل نفسـك ما 
التطيق لكي ال تشـعر بالضغـط والتعب. ترى كل يشء من 
حولـك معقدا ومتشـابكا ولذلـك من الصعـب أن تنجز أي يشء 

اليوم.
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161 - وفـاة االمرباطور أنطونيـوس بيوس وتويل 
ابنـاه بالتبنـي ماركـوس أوريليوس ولوسـيوس 

فريسوس الحكم.
238 - الرومان يقومون بثورة يف أفريكا ضد حكم 
ماكسيمينوس ثراكس وينتخبون جورديان األول 

حاكما لھم.
1849 - حل الربملان النمساوي.

1862 - الحرب األھليـة األمريكية: جيش االتحاد 
يھزمون جيـش الكونفدراليني يف موقعة بيا ريدج 

يف أركنساس.
1876 - ألكسـندر غراھام بيـل يحصل عىل براءة 

اخرتاع عىل اخرتاعه الھاتف.
1886 - إنشـاء مدينـة البريـا يف واليـة األمازون 

بالربازيل لتصبح اليوم مقاطعة البريا.
1902 - حـرب البوير الثانية: يف معركة تويبوتش 
قام قائد بوير كوس دي ال ري بالحاق الربيطانيني 

أكرب ھزيمة منذ بداية الحرب.
1912 - أعلن روال أموندسن أنه استطاع الوصول 
إىل أبعـد نقطة يف القطب الجنوبي يف 14 ديسـمرب 

.1911
1942 - القـوات الربيطانيـة تحتـل إثيوبيا وذلك 

أثناء الحرب العاملية الثانية.
1945 - قوات الحلفاء تعـرب نھر الراين، والقوات 
األمريكيـة تدخـل أملانيا وذلـك يف الحـرب العاملية 

الثانية.
1945 - الحـرب العاملية الثانية: القوات األمريكية 

تستويل عىل جرس لوديندورف عىل نھر راين.
1950 - الحرب الباردة: االتحاد السوفيتي ينكر أن 

كالوس فوخس جاسوس له.
1951 - الحـرب الكوريـة: قـوات األمـم املتحـدة 
بقيـادة فريـق أول ماثيـو ريدجـواي تتعدى عىل 

قوات صينية.
1962 - افتتاح أول جلسة من جلسات مفاوضات 

إيفيان التي أدت إىل استقالل الجزائر.

1968 - حـرب فيتنـام: الواليـات املتحدة وجيش 
جنـوب فيتنام يبـدؤون عملية ترونـغ كونغ دينه 
مـن أجل اخراج قـوات فيت كونغ مـن مدينة مي 

ثو.
الخرييـة  القـرى  أم  جمعيـة  تأسـيس   -  1975

النسائية يف مكة.
1979 - الرئيس األمريكي جيمي كارتر يقوم بأول 

زيارة لرئيس أمريكي إىل مرص.
1989 - إيـران تقطـع عالقتھا الدبلوماسـية مع 
اململكـة املتحدة بسـبب سـلمان رشـدي وروايته 

املثرية للجدل.
1994 - حقـوق التأليـف والنـرش: املحكمة العليا 
للواليـات املتحدة تسـمح باسـتخدام محدود من 
املـواد محفوظـة حقـوق التأليـف والنـرش دون 

اشرتاط إذن من أصحاب الحقوق.
1996 - انتخاب أول برملان فلسـطيني عىل أرايض 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
2007 - مجلـس العمـوم الربيطانـي يصوت عىل 
املوافقة عىل أن يعـني مجلس اللوردات باالنتخاب 

%.100
2009 - تصميـم التلسـكوب الفضائـي كبلر من 
أجل استكشاف كوكب أريض آخر يستطيع البرش 

العيش فيه.
2010 - العراقيون يدلون بأصواتھم يف االنتخابات 

الربملانية الثانية بعد سقوط نظام صدام حسني.
2011 - وزارة الداخليـة التونسـية تصـدر قـراراً 
يلغـي إدارة أمن الدولة التي كانـت تضم البوليس 
السـيايس املتھم باعتقـاالت وعمليـات تعذيب يف 

عھد نظام الرئيس زين العابدين بن عيل.
2015 - الرئيـس اليمنـي عبد ربـه منصور ھادي 
يعلن عدن عاصمة مؤقتـة لليمن بدال من صنعاء 

الواقعة تحت سيطرة الحوثيني.
داعـش  تنظيـم  مـن  لعنـارص  ھجـوم   -  2016

يستھدف مدينة بنقردان التونسية.

-هـل تعرف أن الحمـار هو الكائن الوحيـد القادر عىل 
رؤيـة حوافره األربعة باسـتمرار ويف وقـت واحد وذلك 

بسبب وضعية عيناه .
-هل تعلم أن الزرافة ال تنام يومياً غري 9 دقائق فقط 
عـىل ثالثـة مراحـل، أي كل مرحلة بمعـدل 3 دقائق 

فقط .
-هل تعلم أن صيد الفرئان 

ممنوع يف مدينة أوهايو 
إال برتخيص.

-هل تعلم أن الصومال 
العربيـة  الدولـة  هـي 
التـي يمر بها  الوحيدة 

خط االستواء .
-هل تعلم ان الذي أطلق 
عىل املحيط الهادي هذا 

االسم هو ماجالن .
-هـل تعلـم أن األنثـى 
مفضلـة عـىل الذكر يف 
اآليـة املباركـة.. وليس 
الذكـر كاألنثـى.. وذلك 
اللغـة  قواعـد  بسـبب 

العربية..رغم أننا تربينا عىل العكس .
-اكل عدد زوجي من التمر يتحول سكريات لذلك أوصانا 
الرسـول صىل الله عليه وسلم أكل عدد فردي من التمر 

لكي يتحول إىل كربوهيدرات .
-هل تعلم أنه من بني كل بليونني شخص هناك شخص 

واحد فقط يمكن أن يعمر إىل 116 سنة أو أكثر .
-هل تعلم أنه إن كتبت رقم 241543903 يف خانة بحث 
جوجل فسـوف يظهر لك أشـخاص يضعون رأسهم يف 

الثالجة ..
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غزل عراقي
انت وياي كلك وآنه سليّــــــــــــت
ريتك تبقى كتلك ، ريتك اويــــــاي

اوكلشي البيك اسمعه ايكول ياريت
كبلك ما عشت ، موعمر محسوب
خشبة كنطرة او للدوس ظلــــيت

******
شوصفك لو ردت اكتب وأجر اقالم 

اهن  عالشفه العسل لــــو شامه فوكَ
لو بخدودك الصارن مثــــل تفــــــاح 
وجنمه من السمه صاحت شمحالهن

يرضب للكّيس الفطن، والذكي املاهر، يستطيع بفطنته ومهارته 
أن يفلت من رش يحيق به أو رض يوشك أن يصيبه . 

أصله: 
أن أحـد اللصـوص سـطا عىل بيـت نيـاّر ( وهو الشـخص الذي 
يعمـل بالنـري والنري هو تهيئـة خيوط النسـيج وإعدادها ولفها 
عىل النبوبة). فشـعر به صاحـب البيت فانتىض قامة ماضية ثم 
هجـم عليه، فلما رآه اللص علم أنـه مأخوذ، فقال له : (( رويدك 
يارجـل .. فأنا لم آت ِ ألرسقك كما تظن وإنما جئت إليك مرشـدا 
وناصحا )) . فقال له صاحب البيت : (( وكيف تريد أن ترشـدني 
وتنصحنـي ؟ )) فقـال اللص : (( أنت تغـزل الخيوط من القطن 
فتكون ضعيفة وركيكة لذلك يكون النسـيج ضعيفا ركيكا كذلك 
.. فلماذا ال تتعلم كيف تشـّمع الخخيـوط فتصبح متينة قوية ؟ 
)) . فخدع الرجل بكالم اللص وسـأله: (( وكيف أشّمع الخيوط ؟ 
)) فقال اللص : (( سأعلمك ذلك يف التو واللحظة)). ثم أخرج من 

جيبه قطعة من الشـمع وأخذ خيطا طويال وأعطى طرفه للرجل 
وقـال له : (( امسـك طرف الخيط جيـدا وال تتحرك من مكانك .. 
وانظـر كيف سأشـّمع الخيط)). ثم بدأ اللص يمرر الشـمع عىل 
الخيط ويبتعد عن مكان الرجل شـيئا فشـيئا حتى أصبح خارج 
املنـزل، فربط الطرف الثانـي من الخيط يف بـاب البيت املجاور ، 
وفر هاربا . وانتظر الرجل عودة اللص حتى نفد صربه ، وملا طال 
عليـه اإلنتظـار خرج يبحث عنه ، فلم يعثر لـه عىل أثر . فعاد إىل 
بيته خائبا ، فسـألته زوجتـه : (( مالك ؟ .. وأين كنت ؟ )) فقال 
: (( كنت انتظر هذا الرجل .. فقد ذهب ليشـمع الخيط ، ولم يعد 
حتـى اآلن ! )) . فضحكت املرأة من قولـه وقالت له : (( ياخايب 
.. هذا ( شـّمع الخيط ) .. ووصـل بيتهم )) . ثم ذاع ذلك الحديث 
بني الناس فضحكوا من قول الرجل وسـخروا من غفلته وغبائه 
، وعجبـوا من فطنة اللص وحسـن تخلّصه . وذهـب ذلك القول 

مثال .

 قـد يضـّم املحيـط أشـخاصاً 
اآلخـرون  يحقـق  أن  يتمنـون 
النجاح واإلنجازات وأن يعيشوا 
السعادة الدائمة. ويف املقابل قد 
يعيـش فيه أشـخاص يخبئون 
النوايـا السـيئة تجـاه كل مـن 
يتفـوق عليهـم أو يحقق بعض 
التميـز. وللتفريـق بـني أولئـك 
هـذا  خـوض  يكفـي  وهـؤالء 
االختبار من خالل اختيار إحدى 

الورود الـ6.
-1 الوردة الحمراء  

إذا اخـرتت هـذه الـوردة فهـذا 
يعني أّنه يمكنك أن تمنحي أفراد 
أرستك الكبرية كل ثقتك. فليس 
منهم من يتمنى لك األذى. بل إن 
املشـاعر  الجميع يبدي تجاهك 
الطيبـة والنوايا الحسـنة. كما 
أنهـم يسـعون يف كل الظـروف 
إىل مسـاعدتك عـىل إيجـاد حل 
ملشـاكلك وعىل تحقيق التميز يف 
كل مجـاالت حياتـك ويفخرون 

بذلك.    
2 الوردة الخرضاء

يمكنـك أن تثقـي إىل حـّد كبري 
جـداً بصديقتـك املقربـة. فهي 
مسـتعدة ألن تبـذل الكثـري من 
التضحيـات مـن أجـل تقديـم 

املساعدة لك كلما احتجت إليها. 
كما أنها ال تفيش أياً من أرسارك 
مهمـا كلفهـا هـذا األمـر مـن 
أثمـان. وتأكدي أنها ال تسـمح 
ألي شخص باإلساءة إليك حتى 

يف غيابك.
 3الوردة الربتقالية

شقيقتك هي من أبرز األشخاص 
الذيـن يتمنون لـك الخري. فهي 
يف  مواكبتـك  يف  دائمـاً  ترغـب 
كل مجـاالت حياتـك. كمـا أنها 
إنجازاتك وإخفاقاتك  تشـاركك 
وال تتخىل عن دعمك يف أي وقت. 
قد تنشأ بينكما بعض الخالفات 
لكنهـا تكـون دائمـاً عابرة وال 

ترتك أي أثر لديها.
4 الوردة متعددة األلوان

يـدل اختيارك هذه الـوردة عىل 
أّنـك تتمتعني بشـخصية فريدة 
وجذابة يف الوقت نفسه. وهو ما 
قد يثري غرية بعض األشـخاص 
املحيطني بك. إال أن الئحة هؤالء 
ال تشـمل زميلـة مقربة منك يف 
العمـل. فهي تظهـر الكثري من 
الفـرح الصـادق كلمـا حققِت 
نجاحـاً ما. كما تتمنى لك املزيد 
مـن التقـدم ليـس عـن طريق 
الكالم فقـط بل بالفعـل أيضاً. 
إذاً يمكنـك إفشـاء أرسارك عىل 
مسـمعها والتحدث إليها بشأن 

مخططاتك املقبلة. فقد تحظني 
بمساعدتها.

5 الوردة الصفراء
يشـكل حضورك عالمـة فارقة 
إىل  بالنسـبة  أمـل  وبارقـة 
الكثـري مـن األشـخاص. فأنت 
ترصيـن عـىل االبتسـام حتـى 
ولهـذا  الصعبـة.  الظـروف  يف 
كثـرياً مـا تحصلني عـىل الثناء 
واملديـح. وهو مـا يفعله الكثري 
مـن األشـخاص املحيطـني بك 
وخصوصـاً قريباتك. إذاً يمكنك 
ألنهـن  منهـن  بالكثـري  الثقـة 
يتمنـني دائماً أن تبقي سـعيدة 

دائماً.
6الوردة الزرقاء

تعتـرب الرصاحة التامة من أبرز 
صفاتـك. لكنها قد تزعج بعض 
األشـخاص املحيطني بك. ورغم 
هـذا فإنهـا تحظـى بإعجـاب 
زوجـك الـذي يفضـل أال تتخيل 
عنها. كما أنه يسـعى إىل الدفاع 
عنـك وتقديـم الدعم لـك دائماً. 
قـد ال يفعـل ذلك بشـكل علني 
أمام اآلخريـن لكن تأكـدي أنه 
ال يسـمح ألي شخص أن ييسء 
إليك حتـى يف غيباك.بـل إنه قد 

يأخذ بثأرك وإن بعد انتظار.   
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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.

@Ú‡‡ófl@ÒáÌáu@pb„ÎäÜ@äÏ�m@bÓéÎä
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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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من أجمل الذكريات التي ما زالت عالقة يف ذهني وتفكريي خالل عميل 
الصحفي  يف وكالة االنباء العراقية قسم االخبار املحلية يوم حصلت فيه 
عىل سبق صحفي انفردت به الوكالة دون غريها من املؤسسات االعالمية، 
القرن  من  التسعينيات  بداية  عقد  فرتة  ففي   التكريم،  رشف  به  ونلت 
والتعليم، حيث كان  الرتبية  للوكالة عىل قطاع  يوم كنت مندوبا  املايض 
الرصاع بيننا نحن املندوبني يف قسم االخبار املحلية عىل اشده للحصول 
عىل االخبار املميزة، وكان يف حساباتي ان اكثر خرب مميز يف قطاعي هو 
للطلبة  العراقية  الجامعات  يف  القبول  نتائج  عن  تقرير  عىل   الحصول 
من  التعليم  وزارة  مع  الرصد  عملية  كانت  االعدادية..  الدراسة  خريجي 
قبل مندوبي الصحف املحلية ووكالة االنباء العراقية تستهوي املندوبني 
للحصول عىل هذا الخرب املميز، وكان ذلك من خالل املراجعة اليومية مع 
احمد  الدكتور  العايل،  التعليم  وزارة  يف  االلكرتونية  الحاسبة  عام  مدير 
يكون جاهزا  ان  املحتمل  وانه من  تأخر،  التقرير  ان  اخربنا  الذي  مكي، 
نحن  وخرجنا  القبول،  نتائج  عن  مفصال  تقريرا  لتسليمنا   غد  صباح 
املندوبني متحفزين للحضور صباح غد لتسلم هذا التقرير  املميز ونرشه 
حتى  االنتظار  اتحمل  لم  ولالمانة،  لكني،  االعالمية..  مؤسساتنا  عرب 
الصباح، فذهبت مساء اليوم نفسه اىل الدكتور احمد مكي الذي استغرب 
التميز  املتأخر، وكان وصويل موعدا مع  الوقت  للوزارة يف هذا  حضوري 
املحلية،  الصحف   مندوبي  قبل  القبول  نتائج  عىل  الحصول  يف  والنجاح 
وما ان تسلمت قوائم القبول من الحاسبة مبارشة حتى اخذتها اىل وكالة 
االنباء العراقية ودخلت عىل مديرها العام الدكتور عدنان الجبوري الذي 
فرح فرحا كبريا وهو ينظر لقوائم القبول، وطلب من مدير قسم االخبار 
اليوم حتما،  وتحديد  التقرير   التفرغ واالهتمام بموضوع نرش  املحلية 
لتأخر  للنرش  التقرير   وإعداد  تحرير  املندوبني ملساعدتي عىل  من  اثنني 
التقرير  وبث  العمل  اكمال  تم  حتى  اكثر  او  ساعة  إال  هي  وما  الوقت، 
بارزا  مكانا  التقرير  احتل  الصباح  ويف  املحلية،  الصحف  اىل  الوكالة  عرب 
العليا  «الدرجات  الكليات واملعاهد  القبول يف  آلية  يف كل الصحف يوضح 
مراكز  مراجعة  عن  الطلبة  عّوض  مميزا  تقريرا  بحق  وكان  والدنيا»، 
الصحف،  امامهم  من خالل قراءته يف  الصورة  اتضحت  ان  بعد  القبول 
فكان انتصارا كبريا يل، واصبح هذا التقرير حديث الوكالة، وحصلت من 
خالله عىل كتاب شكر وتقدير ومكافأة مالية، لكني خرست من خالله 
صداقة زمالئي يف الصحف املحلية الذين غضبوا غضبا شديدا بعد تأنيبهم 
السنوي  التقرير  الحصول عىل ذلك  من قبل مؤسساتهم عىل فشلهم يف 
املميز، لكني لالمانة تمكنت من اعادة عالقتي معهم بعد إغرائهم بدعوة 
غداء عىل حسابي الشخيص، خاصة ان «جيبي» اصبح عامرا بمبلغ كبري 
التي لن انىس  املنحلة  العراقية  العزيزة وكالة االنباء  مكافأة من دائرتي 
فضلها يف تعليمي اسس املهنة التي افتخر باالنتماء لها، حيث كانت بحق 
املميزة من بني  الصحفية  والتقارير  االخبار  كتابة  تعليم فن  مدرسة يف 
كل املؤسسات االعالمية، إال ان هذه الوكالة ألغيت بأمر من املندوب غري 
السامي (برايمر) الذي ارتكب حماقة ما زالت آثارها شاخصة يف قطاع 

االعالم العراقي.

أثارت  العويض،  أمل  للفنانة،  جديدة  صورة  انترشت 
ترند  اسمها  أصبح  املتابعني، حيث  اهتمام عدد كبري من 

عىل مواقع التواصل االجتماعي.
وتناقل الصورة عدد من الحسابات الناشطة عىل تطبيق تبادل 
الصور (إنستغرام)، ومما جاء يف التعليقات: «أين أمل العويض 
أنا ال أراها» و»سوت عملية تغيري رأس؟» و»راس جديد ذا وال عندي 
عمى ألوان؟» و»قاضية حياتها بس يف عيادات التجميل كل أسبوعني 
وجه و شكل وتصور تحسووها بروحها يف عالم» و»ال مستحيل هاي 
اسمع  تتكلم  خلها  هي  أعتقد  و»ما  بنفسها»  لعبت  و»حرام  أمل؟» 

صوتها عشان أصدق».
ُيشار إىل أن العويض كانت قد تعرّضت ملوجة من االنتقادات والسخرية 
مواقع  عىل  الناشطون  وتناقل  إطالالتها،  إحدى  بسبب  الالذعة 
وشفتني  منتفخ  بوجه  فيها  بدت  لها  صوراً  االجتماعي  التواصل 
أنها  إىل  معظمهم  يف  مشريين  السبب،  عن  هؤالء  وتساءل  بارزتني، 

بالغت يف الخضوع لعمليات التجميل وشّوهت جمالها الطبيعي.

أنه  عن  العدل،  جمال  املرصي،  املنتج  كشف 
بدخول  نرصي  أصالة  السورية  الفنانة  أقنع 
مجال  وخوض  التلفزيونية  الدراما  عالم 
التمثيل، عند إيجاد العمل املناسب لها والالئق 

باسمها.
أدور  إني  وأصالة  أنا  «اتفقنا  العدل:  وقال 
بس  دراما..  لها  أعملها  حاجة  عىل  لها 
لها  أقدم  رضوري  دة  الكبري  بحجمها  أصالة 
مرحلة  يف  زلت  فما  ومختلفة،  متفردة  حاجة 

البحث».
التمثيل..  بدخول  أقنعتها  اليل  أنا  وأضاف» 
قلتلها ما تيجي يا أصالة أعملك مسلسل ٨ أو 
١٠ حلقات.. فعجبتها الفكرة جدا.. لكن لسه 

مفيش حاجة استقرينا عليها».
دور  هتمثل  أصالة  أن  «األكيد  كالمه:  وختم 
مطربة يف املسلسل، لكن هذا العمل ال يتحدث 

عن قصة حياتها الحقيقية».
وكانت أصالة نرصي وّجهت الشكر لجمهورها 
التي طرحتها  أكابر»  أغنية «بنت  بعد تحقيق 

عىل قناتها الرسمية (يوتيوب) منذ عدة 
أشهر ١٠٠ مليون مشاهدة.

حسابها  عىل  أصالة  واحتفلت 
الخاص عىل تطبيق تبادل الصور 

العدد  بهذا  (انستغرام)، 
للفيديو،  املشاهدات،  من 

األغنية،  من  بمقطع 
لعظيم  «شكراً  وقالت: 

وحالوة  اهتمامكم، 
وجميل  محّبتكم، 

ثقتكم».
«ال   وتابعت 
الكلمات  ُتسعفني 
عن  لكم  ألعّرب 
وشعوري  امتناني 

الّذي  باملسؤولّية، 
وأنا  أحلم  يجعلني 

أجل  من  حلم..  أحّقق 
املحّبة  هذه  أستحق  أّن 

والفّياضة  بالّثقة  املكلّلة 
بالحنان».

أعلنت رشكة سوني ميوزيك إطالق أغنية «حياتي»، وهو 
والفرنسيني:  العرب  الفنانني  بني  مسبوق  غري  تعاون 

ديجي يوسف، كارول سماحة، الرتيسو دايف.
أراد الفنانون األربعة، الذين لديهم مجموعة متابعني عىل 
التواصل االجتماعي تتعدى  املنصات املوسيقية ومواقع 

الـ٤٠ مليونا، أن ينتجوا موسيقى مختلفة ومبتكرة.
اللبنانية  باللهجات  مكتوبة  األغنية  كلمات 
الفرنسية  إىل  باإلضافة  والخليجية، 
وبعض الكلمات الدارجة املغربية، 
بالفعل  األغنية  أثارت  وقد 
والصحافة  املعجبني  انتباه 
أن  بعد  األوسط،  الرشق  يف 
أنها  سماحة  كارول  أعلنت 

مئات  ظهور  إىل  أدى  ما  لها،  راب  أغنية  أول  ستطلق 
املنشورات عىل مواقع الويب والصفحات االجتماعية.

الفنان  لسماع  أيضاً  متحمسني  الرتيست  معجبو  وكان 
املفضل لديهم مرة أخرى بعد ألبومه املصدر العام املايض 

وتعاونه األول مع فناني الرشق األوسط.
تمكن دي جي يوسف مرة أخرى من إنتاج أغنية ناجحة 
متل  العربي،  املستوى  كبار عىل  فنانني  مع  تعاونه  بعد 

ديانا حداد وبلقيس ويارا ودوزي 
وغريهن، كما أضاف الفنان الكويتي دايف ملسة خليجية 

إىل هذا العمل.
املوسيقى  املنصات  جميع  عىل  اليوم  متاحة  األغنية   
الرقمية املحلية والعاملية، بما يف ذلك أنغامي، سبوتيفاي، 

ديزر، آبل ميوزيك وغريها.

الفنان املرصي محمد رمضان، هجوًما عنيًفا،  اللبنانية، مادلني طرب، عىل  الفنانة  شنت 
بسبب مقطع فيديو نرشه عىل حسابه الخاص عىل تطبيق تبادل الصور (إنستغرام).

وظهر رمضان وهو يستلقي عىل رسير يف الطائرة فيما تضع املضيفة غطاء 
الفيديو  عليه وهو يسّجل املقطع قبل أن يتقدم منها بالشكر، وأرفق 

بالتعليق: «املضيفة الحنينة رزق».
وقالت تعليقاً عىل الفيديو: «»بقت فيديوهاتك مستفزة يا زميل.. 
كفاية  تعندش..  ما  صدقني  بس  نصيحة  بتسمعش  ما  أنت 

استعراض، أنت عارف إن أنا من محبينك ؟ كفاية».
ُيشار إىل أن مؤّدي املهرجانات يوسف عبد القادر امللّقب بـ»أبو أصالة» 
شّن أيضاً هجوماً عىل رمضان بعد إعالنه إطالق أغنيته الجديدة «أنا 
هذا  عن  مسؤوليته  ومؤكداً  منه،  حقوقها  برسقة  إياه  متهماً  البطل» 
األغنية  تسجيل  من  بالفعل  انتهى  أنه  إىل  ومشرياً  االتهام، 

منذ ثالث سنوات وبّث النسخة التي يحتفظ بها منها.

الكردية استياء جمهور   «NRT» أثارت قناة
تقريراً  عرضها  بعد  الساهر  كاظم  الفنان 
الساهر  أّن عائلة عراقية تطالب  ذكرت فيه 
بإرجاع مبلغ مايل تم اقرتاضه مسبقاً، حيث 
عمل من العام ١٩٧٩ إىل العام ١٩٨١ معلّماً 
عىل  ويرشب  يأكل  كان  وأنه  عقرة،  قرية  يف 
أّن  التقرير  ذكر  كما  القرية.  أهل  حساب 
«الساهر لم يكن وفّياً معهم، ولم يسأل عن 
لهم،  شيئاً  يقدم  أو  يزرهم  ولم  القرية  أهل 

وهم الذين كانوا أوفياء معه».
اقرتض  الساهر  أّن  األشخاص  أحد  وذكر 
مبلغاً من املال من والدته، ووعدها أن يعيده 
ووالدته  يعد  لم  ولكنه  يعود،  عندما  لها 
توفيت، وبقي املبلغ يف ذمة الساهر، وطالب 

ابن السيدة بإعادة املبلغ.
القناة  بمقاضاة  طالب  الساهر  جمهور 
وتساءلوا  للساهر،  االساءة  بتهمة  والعائلة 

عن الهدف من عرض التقرير.

يف  الشاهق  خليفة  برج  أيضء 
بصور  اإلماراتية،  دبي  مدينة 
الفنانة  إليسا،  الفنانة  من  كل 
سريين عبد النور والفنانة مايا 
عربوا  حيث  وغريهّن،  دياب 
التي  عن حبهم لدولة اإلمارات 

تحرتم الفن.
ونرشت إليسا صورتها املضيئة 
عىل برج دبي، وعلقت بالقول: 
«يحدث اآلن»، بينما كتبت مايا 
دياب: «أنا سعيدة جداً بتواجدي 

عىل برج خليفة دبي .. تهانينا 
يف  مدرج  أول  لكونك  أنغامي 
بدمجها  نيويورك   NASDAQ
مع VMAC ..  إىل املزيد واملزيد 

من النجاحات».
بالقول:  فغرّدت  سريين،  أما 
بـ  تليق  العالية  «املراتب 
أنغامي واليوم سحر املوسيقى 
فخورة  أعىل،  ألماكن  أخذنا 
العربي  التطبيق  بإدراج  جًدا 
ناسداك  بورصة  ضمن  الرائد 

نيويورك».
التي ييضء  األوىل  املرة  تكن  لم 
بصور  خليفة  برج  فيها 
واحتفلت  سبق  فقد  نجمات، 
املغنية األمريكية ريهانا بإطالق  
العناية  خط   ،Fenty Skin
والذي  بها  الخاص  بالبرشة 
انتظاره من خالل فيديو  طال 
يف  خليفة  برج  عىل  عرض  لها 

دبي.
عىل  النجمة  فيديو  وُعرض 

أعىل مبنى يف العالم والذي يبلغ 
بالتزامن  مرتاً،   ٨٢٨ ارتفاعه 
سكني  «فينتي  افتتاح  مع 

آيالند» يف بروميناد دبي مول.
دبي،  «مرحباً  املغنية:  وقالت 
عرض  يتم  أن  جداً  يرشفني 
إلطالق  بي  الخاص  الفيديو 
Fenty Skin عىل برج خليفة» 
زيارة  معجبيها  من  وطلبت 
القسم الخاص بها يف بروميناد 

دبي مول.

يبدو أن تأّخر تصوير سمية الخشاب ملشاهدها 

من  الذي  «موىس»  مسلسل  أحداث  ضمن 

املقرر أن تشارك يف بطولته أمام محمد 

املقبل، له  رمضان يف سباق رمضان 

أسباب غري معلنة.

«موىس»  بوسرت  نرش  وبعد 

الرسمي،  يرتدد أن هناك خالفات 

البوسرت  بسبب  العمل  بطَيل  بني 

انطلق  الذي  للمسلسل؛  الرسمي 

مواقع  صفحات  عرب  أيام  قبل 

وكعادته  االجتماعي،  التواصل 

ويحاول  البوسرت  رمضان  يتصدر 

العالقة  توتر  إنهاء  العمل  فريق  حالياً 

مجدداً  الخشاب  سمية  لتعود  بينهما 

للتصوير.

من  أكثر  سمية  نرشت  املاضية،  الساعات  وخالل 

التواصل  مواقع  عىل  الرسمية  صفحاتها  عرب  تصوير  جلسة 

االجتماعي، وكانت قد قامت بتصويرها يف دبي.

وانترشت أخبار أن سبب توقف تصوير مشاهد سمية الخشاب 

املسلسل،  أبطال  أحد  رجب  سيد  أصابت  التي  كورونا  عدوى 

الذي تجمعها به العديد من املشاهد، فيما هناك 

أخبار أخرى عن تأخري تصوير مشاهدها 

بسبب وجودها يف دبي من أجل بعض 

االرتباطات األخرى مع رشكة روتانا 

معها  تعاقدت  التي  ستوديوز 

صفحاتها  عىل  لترشف  أخرياً 

بالسوشيال ميديا.

عن  الحديث  سمية  وتتجاهل 

أبطال  بقية  فيما  مسلسلها، 

تصوير  يواصلون  املسلسل 

األعمال  ضمن  مشاهدهم 

وينرشون صوراً خاصة من كواليس 

عرب  واآلخر  الحني  بني  التصوير 

التواصل  مواقع  عىل  الرسمية  صفحاتهم 

االجتماعي.

عماد،  وتارا  صربي  عبري  بطولته  يف  يشارك  املسلسل 

إخراج محمد سالمة وتأليف نارص عبد الرحمن.

الجدير بالذكر أن سمية الخشاب غابت عن املنافسة الرمضانية 

قبل سنوات منذ آخر أعمالها الدرامية بمسلسل «يا أنا يا هي» 

أمام فيفي عبده.
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 كشفت رشكة (واتسآب) عن أنها أطلقت دعما للمكاملات الصوتية واملرئية 
لتطبيقها عرب الحواسيب، مما يوفر الراحة لعدد كبري من املستخدمني.

وأوضحت (واتسآب) أن تطبيقها لسطح املكتب البالغ من العمر 5 سنوات 
تقريبا لنظامي التشـغيل ويندوز (Windows) وماك (Mac) يدعم املكاملات 
الفرديـة يف الوقـت الحـايل، لكنهـا ستوسـع هذه امليـزة لتشـمل املكاملات 
الصوتية واملرئية الجماعية يف املسـتقبل.وتعمل املكاملات املرئية بسالسـة، 
ويتم تعيني تطبيق سـطح املكتب ليكون دائما يف املقدمة حتى ال تفقد أبدا 
محادثات الفيديو يف عالمـة تبويب املتصفح أو كومة النوافذ املفتوحة، وال 
يمتـد دعـم املكاملات الصوتية واملرئيـة إىل تطبيق (واتسـآب) عرب الويب يف 

الوقت الحايل.
وسـيكون دعم امليزة الجديدة مفيدا ملاليني األشـخاص الذين يسـتخدمون 
تطبيق (واتسـآب) لسـطح املكتـب كل يـوم، وكان عليهم اسـتخدام زوم   
(Zoom) أو غوغـل ميت (Google Meet) إلجراء املكاملـات املرئية الفردية 
عرب سطح املكتب.ولم تشارك (واتسآب)، التي يستخدمها أكثر من ملياري 
شـخص، مدى انتشار املكاملات الصوتية واملرئية عرب منصتها، لكنها قالت 

إنها عالجت أكثر من 1.4 مليار مكاملة يف ليلة رأس السنة.
ومثل الـ100 مليار رسـالة التي تعالجها (واتسـآب) عرب منصتها كل يوم، 

فإن املكاملات الصوتية واملرئية يتم تشفريها أيضا من طرف إىل طرف.
وبعد أن اشـتهرت الخدمة باستغراقها شـهورا إلضافة امليزات املحسنة إىل 
تطبيقها، فمن الواضح أن (واتسآب) أصبحت أكثر رسعة يف إضافة امليزات 

الجديدة يف العام املايض.

أعلنت رشكة االتصاالت الروسـية ”أم تي أس“ عن إطالق شبكة الجيل 
الخامس ( 5G   ) يف 14 منطقة من العاصمة الروسية موسكو.

ووفقا للرشكة الروسية فإن مشـرتيكيها الذين يمتلكون هواتف ذكية 
تدعم ميزة 5G  سـيتمكنون من االتصال باإلنرتنت بشـكل غري محدود 
وبرسعة تصل إىل 1.5 غيغابايت بالثانية.وتتطور تقنية 5G  لالتصاالت 
يف العديـد مـن بلدان العالم، وامليزة الرئيسـية لهـذه التقنية هي رسعة 

تبادل البيانات مقارنة باإلصدارات السابقة.

كشـفت منصة (تويرت) عن فتح 
غرف الدردشة الصوتية املبارشة، 
 ،Twitter Spaces املعروفة باسم
للمستخدمني عرب أجهزة أندرويد، 
حيـث كانـت التجربة يف السـابق 
مفتوحـة ملسـتخدمي iOS فقط 
بعـد إطـالق اإلصـدار التجريبـي 
الخـاص باملنتـج يف أواخر شـهر 

ديسمرب 2020.
وقالت الرشكة: ”إن مسـتخدمي 
أندرويـد سـيكونون قادرين عىل 
 Twitter االنضمـام والتحـدث يف
Spaces يف الوقـت الحـايل، لكـن 
لن يتمكنـوا من بدء مسـاحتهم 
الخاصة، حيث إنه من املتوقع أن 
يتم توفري هذه الوظيفة اإلضافية 
قريبـاً، دون تقديـم إطـار زمني 

محدد“.
وكانـت الرشكـة تعمـل برسعة 
لطرح Twitter Spaces يف األشهر 
التجريبـي  الظهـور  تلـت  التـي 
وكانـت  األوىل،  للمـرة  للمنتـج 
شـفافة إىل حد ما بشأن خارطة 

الطريق الخاصة بها.
اسـتضاف  املـايض،  الشـهر  ويف 
-Twitter Spa  الفريق الذي طور
es مسـاحة، حيـث تمـت دعـوة 
التعليقات  لتقديـم  املسـتخدمني 
وطـرح األسـئلة والتعرف عىل ما 
قامت به (تويرت) بشـأن األعمال 
الخاصة باملنتج عىل املدى القريب 

وعىل املدى البعيد.

 وخـالل هذه الدردشـة املبارشة، 
أكدت (تويـرت) أن املنتج قادم إىل 
أندرويد يف شـهر مارس، ووعدت 
عـرض  كيفيـة  بإصـالح  أيًضـا 
املسـتمعني، التي تم طرحها منذ 

ذلك الحني.
-Spa ميـزات مشـاركة   وتتـم 
نظـرًا  األخـرى بشـكل عـام   es
لتصميمهـا ونماذجهـا األوليـة، 
بما يف ذلك أشـياء، مثل: العناوين 
الجدولـة  وخيـارات  واألوصـاف 
ودعم املضيفني واملنسقني وقوائم 

الضيوف واملزيد.
أيًضـا بتحديـث  وقامـت تويـرت 
بطاقـة املعاينـة التـي تظهـر يف 
الزمني وإعادة تسـمية  املخطط 
التوضيحيـة  التسـميات  ميـزة 
الخاصة بها لتكون أكثر دقة، من 

وجهة نظر إمكانية الوصول.
وأدت هـذه الوتـرية الرسيعة اآلن 
ملنافسـها  (تويـرت)  هزيمـة  إىل 
يف  حالًيـا  الرائـد   Clubhouse
االجتماعـي  التواصـل  مجـال 
الصوتـي فقط من حيـث تقديم 
الدعـم لنظـام أندرويـد، حيث ال 
 iOS يعمل عرب Clubhouse يـزال

فقط.
كمـا أن هذه الوترية الرسيعة تعد 
مؤًرشا عـىل املوارد التـي تضعها 
(تويرت) لهـذا املنتج الجديد، الذي 
تـم اإلعـالن عنـه للمـرة األوىل يف 

شهر نوفمرب.

كشـفت رشكة (فيس بـوك) عن 
أنها سرتفع الحظر املفروض عىل 
الذي ُفرض  اإلعالنات السياسـية 
يف أعقاب االنتخابات األمريكية يف 

نوفمرب العام املايض.
وقالـت الرشكـة عـىل موقعهـا: 
”نعيـد عرض اإلعالنـات التي لها 
واالنتخابات،  بالسياسـة  عالقـة 
باملسـائل  املرتبطـة  واإلعالنـات 
العامـة يف الواليـات املتحدة،ولقد 
طبقنـا هـذا الحظر املؤقـت بعد 
انتخابـات نوفمـرب 2020 لتجنب 

سوء االستخدام“.
وأوضحـت الرشكـة أنهـا تعلمت 

املتعلقـة  اإلعالنـات  عـىل  أكثـر 
خـالل  واالنتخابـات  بالسياسـة 
املاضيـة،  االنتخابيـة  الحملـة 
مضيفة أنه ”نتيجة لذلك، سنقوم 
يف األشـهر القادمة بدراسـة أكثر 
تفصيـال لكيفيـة عمـل مثل هذه 
التي  التغيـريات  اإلعالنـات وفهم 

يمكن إجراؤها“.
بدورهـا، رفعت رشكـة ”غوغل“ 
يف وقت سـابق، الحظر املفروض 
السياسـية، والذي  عىل اإلعالنات 
تم فرضـه بعد أعمال الشـغب يف 
واشـنطن يف يناير، وقبل تنصيب 

الرئيس األمريكي جو بايدن.
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