
بغداد/ الزوراء:

هنأ نقيـب الصحفيني العراقيني، 

رئيس اتحـاد الصحفيني العرب، 

العراقيـة  املـرأة  الالمـي،  مؤيـد 

بمناسـبة اليـوم العاملـي للمرأة.

وقـال الالمـي يف تغريـدة له عىل 

”الـزوراء“:  تابعتهـا  ”تويـرت“ 

وشـجاعة  لعطـاء  ”تحيـة 

يف  العراقيـة،  املـرأة  وتضحيـات 

 اليـوم العاملي للمرأة ، وتحية لكل 

نسـاء العالم“.يشـار اىل ان اليوم 

العاملي للمرأة هـو احتفال عاملي 

يحـدث يف اليوم الثامن من شـهر 

آذار مـن كل عام، ويقـام للداللة 

عىل االحرتام العام، وتقدير وحب 

االقتصاديـة،  إلنجازاتهـا  املـرأة 

والسياسية واالجتماعية. 

بغداد/ الزوراء:

كشـف تقريـر ملوقع األمـم املتحدة انه 

وضمن اتفاقيـة مرشوع التخفيف من 

آثـار وباء كورونا عـىل التعليم عن بعد 

قد نائـب السـفري اليابانـي يف العراق، 

ناكاجـاوا شـو، مبلغ 600 الـف دوالر 

لدعـم نظـام التعليـم عن بعـد لصالح 

وزارة الرتبيـة العراقيـة .وذكر التقرير 

الذي اطلعت ”الزوراء“ عىل ترجمته: ان 

“املرشوع مخصص لليونسكو ملواصلة 

دعـم وزارة الرتبيـة يف تقديـم التعليم 

عن بعـد من خالل قناتهـا التلفزيونية 

التعليميـة التـي تهـدف إىل الوصول إىل 

أكثر مـن 6.3 مليون طفـل يف املدارس 

االبتدائيـة وغريهم من األطفـال الذين 

ال يحصلـون عـىل التعليم طـوال فرتة 

جائحة كورونا“.

بغداد/ متابعة الزوراء:

وزارة  بإسـم  املتحـدث  أوضـح 

الخارجيـة اإليرانية، خطيـب زاده، 

ان الحكومة العراقية بدأت تسـديد 

الديون املرتتبة عليها إىل إيران.وقال 

املتحدث باسـم الخارجية اإليرانية، 

يف مؤتمر صحفـي يف طهران، امس 

االثنني: انه ”خالل االتصال الهاتفي 

بني الرئيس روحاني ورئيس الوزراء 

العراقي تم طـرح موضوع رضورة 

خـروج القوات األجنبية من العراق، 

وان الحكومة العراقية بدأت تسديد 

الديـون املرتتبـة عليهـا اىل إيران“.

وأضـاف ان“ رسـالة البابـا كانـت 

رسـالة الحـوار والسـالم والتعاون 

الحضاري“، الفتـا إىل ان ”املرجعية 

طرحـت كل املواضيـع املهمـة عىل 

لـم  إيـران  وان  الدوليـة،  السـاحة 

تتسـلم اي مـرشوع تحـت عنـوان 

خطوة مقابل خطوة، ولم يكن لدينا 

اي حوار مبـارش او غري مبارش مع 

أمريكا“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
علـق الرئيس األمريكـي، جو بايدن، 
البابـا  اإلثنـني، عـىل زيـارة  امـس 
فرنسـيس إىل العـراق، معتـربا أنها 
”زيـارة تاريخيـة وبعثـت برسـالة 
مهمـة، وهـي أن األمـل أقـوى مـن 
املوت، وأن السالم أقوى من الحرب“، 
فيما هنأ حكومة وشعب العراق عىل 
الرعاية والتخطيط اللذين ساهما يف 

تنظيـم هذه الزيـارة الضخمة.وقال 
بايـدن يف نـص التعليق عـىل الزيارة 
التي نرشها البيـت األبيض: ”العراق 
بلد غارق يف التنوع الديني والعرقي، 
كمـا أنـه موطـن لواحدة مـن أقدم 
املجتمعات املسـيحية وأكثرها تنوعا 
يف العالـم“.ورأى بايـدن أن ”زيـارة 
البابا فرنسـيس (للعراق) كانت أول 
زيـارة تاريخية ومرحـب بها للبالد. 

لقـد بعث برسـالة مهمـة، كما قال 
البابا فرانسيس نفسـه، مفادها أن 
األخوة أكثر ديمومة من قتل األخوة، 
وأن  املـوت،  أقـوى مـن  األمـل  وأن 
السـالم أقـوى مـن الحرب“.واعترب 
بايـدن أن ”رؤيـة البابـا فرنسـيس 
القديمـة،  الدينيـة  املواقـع  يـزور 
بمـا يف ذلـك مسـقط رأس إبراهيـم 
التوراتـي، وقضاء بعـض الوقت مع 

آيـة الله العظمى، عيل السيسـتاني، 
يف النجف، وإقامة الصالة يف املوصل، 
املدينة التي عانت قبل بضع سـنوات 
فقط من فسـاد وتعصـب جماعات 
متطرفة مثـل داعش، هو رمز األمل 
للعالـم بأرسه“.وأضاف: ”إني أهنئ 
حكومة وشـعب العراق عىل الرعاية 
والتخطيط اللذين سـاهما يف تنظيم 
وأواصـل  الضخمـة،  الزيـارة  هـذه 

اإلعجاب بالبابا فرنسـيس اللتزامه 
بتعزيز التسـامح الدينـي، والروابط 
املشرتكة إلنسـانيتنا، والتفاهم بني 
األديان“.يذكـر أن البابـا فرنسـيس 
العاصمـة  امـس،  صبـاح  غـادر، 
العراقيـة بغـداد، بعد ثالثـة أيام زار 
فيهـا خمـس محافظـات عراقيـة، 
وهـي بغداد، وأربيـل، والنجف، وذي 

قار، ونينوى.

الزوراء/ يوسف سلمان:
وجـه رئيـس مجلـس النـواب محمـد 
بـإدراج  االثنـني،  امـس  الحلبـويس، 
مرشوع قانون املوازنة املالية االتحادية 

للعام الجاري عىل جدول أعمال جلسـة 
بـأن  مصـدر  املقبلة.وأفـاد  الربملـان 
الحلبويس وجه بـإدراج مرشوع قانون 
املوازنة عىل جدول أعمال جلسة االثنني 

املقبل، بنـاًء عىل طلب مقدم من النائب 
يوسـف الكالبي موقع مـن ١٥٠ نائبا.
يأتي ذلك بعد ان صـوت مجلس النواب 
مسـاء امس ، عىل ثالثـة من اصل ستة 

مواد متبقيـة يف مرشوع قانون املحكمة 
االتحاديـة لم يتـم التصويت عليهـا يف 
االسـبوع املايض ، حيث شهدت جلسة 
مجلـس النـواب املنعقدة مسـاء امس 

االثنـني ، اختالل النصـاب القانوني مع 
انسـحاب نواب االقليـات من التصويت 

عىل قانون املحكمة االتحادية .

بغداد/ الزوراء:
احتل الجواز العراقي املرتبة قبل األخرية 
مـن أصـل ١٩٩ جوازا عامليـا، بمجموع 
مـؤرش  يف   ١٠٠ أصـل  مـن   ٢٣ نقـاط 

أقوى جوازات السـفر يف العالم بالنسبة 
لـرواد األعمال لعـام ٢٠٢١، الصادر عن 
 Nomad» رشكة االستشـارات العامليـة
أعدتـه  لتقريـر  Capitalist».ووفقـا 

الرشكة، واطلعت عليه «الزوراء» جاءت 
«لوكسمبورغ األوىل كأفضل جواز سفر 
لرواد األعمال، تلتها السويد، ثم إيرلندا، 
وسـويرسا، تلتهـا بلجيـكا، ثـم فنلندا، 

والربتغـال، وتشـاركت املرتبـة الثامنة 
كل من هولندا، سـنغافورة، والتشـيك، 
فيما حلت أفغانستان باملرتبة األخرية».
وعربيا، جـاءت «اإلمـارات التي احتلت 

املركز األول و ٣٨ عىل العالم، فيما جاءت 
الكويـت ثانيا و٩٧ عـىل العالم ومن ثم 

جاءت قطر ثالثا و٩٨ عىل العالم.

بغداد/ الزوراء:
العراقيـة  املـرأة  الثـالث  الرئاسـات  هنـات 
مشـيدة  للمـراة،  العاملـي  اليـوم  بمناسـبة 
بدورها يف بناء املجتمع العراقي، فيما صادق 
رئيس الجمهوريـة، برهم صالح، عىل قانون 

الناجيـات االيزيديات والرتكمانيات والشـبك 
االعالمـي  املكتـب  النواب.وقـال  مجلـس  يف 
لرئيس الجمهورية يف بيـان تلقته «الزوراء»: 
ان «رئيـس الجمهورية، برهم صالح، صادق 
رسـميا عـىل قانـون الناجيـات االيزيديـات 

والرتكمانيـات والشـبك، تحـت قبـة مجلس 
النـواب، ويف اليـوم العاملـي للمـرأة، بحضور 
رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء 
االعـىل، وعـدد مـن النسـاء الناجيـات مـن 
االرهـاب».يف هذه االثناء، ذكر صالح يف كلمة 

له يف االحتفالية التي نظمها تجمع الربملانيات 
العراقيـات يف اليوم العاملي للمـرأة: ان» املرأة 
العراقيـة حافظت عىل كيان االرسة يف ظروف 

بالغة التعقيد».
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بغداد/ متابعة الزوراء:
كشـف مصـدر رفيع املسـتوى عن تعـرض العراق 
اىل رسقـة كـربى بعد انتهاء زيـارة البابـا اىل اور يف 
النارصية.وأكـد املصـدر، الـذي طلب عدم الكشـف 
عن اسـمه: أن ”إحدى العامالت يف الرشكة اللبنانية 
املتعاقـدة مـع رئاسـة الجمهوريـة لتنظيـم حفل 
اسـتقبال بابا الفاتيكان فرنسيس إىل العراق، قامت 
بنقـل (الكـريس) الخـاص بالبابـا الذي أقيـم عليه 

قداس صـالة االديان يف مدينة أور االثرية بمحافظة 
ذي قار جنوبي البالد اىل مكان مجهول تمهيدا لنقله 
خـارج العراق“.وبـني أن“ الكريس يعـد الوحيد من 
نوعـه يف العالم، كونه أقيم عليـه قداس للمرة األوىل 
يف التاريخ“.ورجـح املصـدر ان“ يتم عرض الكريس 
خارج العراق بمزاد علني، وسـيكون سعره بماليني 
الدوالرات، ما يعني ان العراق خرس أثرا تاريخيا من 

آثاره املهمة“.

دمشق/ الزوراء:
الرئيـس  أن  السـورية  الرئاسـة  أعلنـت 
السـوري، بشـار األسـد، وعقيلته أسماء، 
أصيبـا بفـريوس كورونـا، وأنهما بصحة 
جيدة وحالتهما مسـتقرة.وقالت الرئاسة 
السورية يف بيان: ”بعد شعورهما بأعراض 
خفيفة تشـبه أعراض اإلصابة بفايروس 
كوفيد - 19، أجرى الرئيس األسد والسيدة 
أسـماء األسـد فحص الـ PCR، وأظهرت 
النتيجـة إصابتهما بالفريوس، علما أنهما 
بصحة جيدة وحالتهما مسـتقرة“.ولفت 
البيان إىل: أن الرئيس وعقيلته سـيتابعان 

عملهمـا خـالل قضائهمـا فـرتة الحجـر 
الصحي املنزيل التي ستسـتمر إىل أسبوعني 
أو ثالثة أسـابيع.وأضاف البيان: ”الرئيس 
األسد وعقيلته، يتمنيان السالمة والعافية 
لكل السـوريني ولجميع شعوب العالم من 
هذا الفريوس، ويدعوان جميع السـوريني 
لالستمرار باّتباع إجراءات الحذر والوقاية 
قـدر اإلمكان“.كمـا وجه األسـد وعقيلته 
أسماء التحية لكل الكوادر الطبية العاملة 
عـىل الخطـوط األوىل ملواجهـة الفـريوس 
والتخفيـف مـن آثاره عـىل املصابـني به، 

بحسب ما ذكره البيان.
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الزوراء/ حسني فالح:
اكـد نقيب االطباء، جاسـم العزاوي، 
العليـا للصحـة  اللجنـة  ان قـرارات 
والسالمة الوطنية غري كافية الحتواء 
ازمـة فـريوس كورونا، وفيمـا حذر 
من تفيش الوباء بسـبب عـدم التزام 
املواطنني باالجراءات الوقائية السيما 
يف داخل املدن، كشف عن رصد حاالت 
بقيام اطباء غـري متخصصني بعالج 

مرىض كورونا.
وقـال العزاوي يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان االجـراءات املتخذة من قبل اللجنة 
العليـا للصحـة والسـالمة الوطنيـة 
بشـأن تطبيـق حظـر التجـوال غري 
كافية الحتـواء ازمة فريوس كورونا. 
الفتـا اىل: ان الفريوس غريب العادات 
عـن مجتمعنـا ويقوم بتطويـر ذاته 
برسعـة  ويمتـاز  وبآخـر،  بشـكل 
االنتشـار يف الوقـت الذي يكـون فيه 
مجـال  يف  قليـال  املجتمعـي  الوعـي 
الصحة.واضاف: ان ذلك سـيؤثر عىل 
السـلوك البـرشي ويؤثـر ايضـا عىل 
تجـاوب االنسـان ملتطلبـات الوقاية 
بشـكل جيد ملنـع انتشـار الفريوس. 
مبينا: انه يتطلب التوخي الشديد من 
هذا الفـريوس وااللتـزام باالجراءات 
الوقائيـة كلبس الكمامـات والتباعد 
الشـخيص، باالضافـة اىل ان اللقـاح 

يف طريقـه للوصـول اىل العراق، فعىل 
اللقاحـات  يأخـذوا  ان  املواطنـني 
لكـي نخلـق عددا كبـريا مـن املناعة 
ان  اىل:  لالمراض.واشـار  الكافيـة 
اجراءات الحظر ال تفـي بالغرض إال 
ان اللجنـة العليـا للصحة والسـالمة 

الوطنيـة اتخذت هذا االجراء بسـبب 
عـدم وجود التزام مـن قبل املواطنني 
يف الوقـت الـذي بدأت فيـه االصابات 
تتصاعـد، فكان ال خيـار امام اللجنة 
سـوى فـرض الحظـر .واوضـح: ان 
فرض الحظر ال يعني انهاء االزمة او 

التوقف بها بشـكل كبـري، الن الحظر 
يحتـاج اىل متطلبـات اخـرى، ويجب 
ان تتوفـر بـأن يكون داخـل املناطق 
االلتـزام والتباعـد االجتماعي.ولفت 
اىل: ان هنـاك عـدم التـزام مـن قبـل 
املواطنـني داخل املناطـق ويف الطرق 

العامة وهذا خطأ كبري ويؤرش لخطر 
محتمل من انتشار الفريوس وبشكل 
كبـري. داعيـا اىل تطبيـق االجـراءات 
وتشـديدها داخل املناطـق، مع االخذ 
بنظـر االعتبـار الظـروف املعيشـية 
عـن  العـزاوي  للمواطنني.وكشـف 
رصـد النقابة حـاالت بوجـود اطباء 
غـري متخصصني يقومـون بمعالجة 
مرىض فـريوس كورونـا يف عياداتهم 
الخاصـة، وهـذا اجراء غـري صحيح 
ومخالـف للتعليمات الصحية سـواء 
العليـا  اللجنـة  او  الصحـة  لـوزارة 
للصحة والسـالمة الوطنيـة، وكذلك 
نقابة االطباء.واضاف: انه يجب عىل 
كل طبيب مختص أن يقوم بمعالجة 
املرىض حسـب اختصاصه. الفتا اىل: 
ان عالج مرىض كورونا يجب ان يكون 
مـن قبل طبيـب مختـص بالباطنية 
وااللتهابات، ولديه إملـام كبري .واكد: 
ان هنـاك بروتوكـوالت عالجية يجب 
ان تتبع الن هذا املوضوع هو جزء من 
الصحـة العامة، ومن االمـن القومي 
االلتـزام  اىل  الجميـع  داعيـا  للبلـد. 
باالجراءات الوقائية وبتعليمات وزارة 
الصحة واللجنة العليـا الحتواء ازمة 
فـريوس كورونا، السـيما بعد تفيش 
السـاللة الجديدة التي تمتاز برسعة 

االنتشار.

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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رويرتز/ متابعة الزوراء:
أعىل  لتبلغ  االثنني،  امس  النفط،  أسعار  ارتفعت 
أقوى  تقرير  بعد  وذلك  عام،  من  أكثر  يف  مستوى 
وقرار  املتحدة  الواليات  يف  للوظائف  املتوقع  من 
نيسان،  يف  اإلمدادات  زيادة  عدم  وحلفائها  أوبك 
كما يتزامن ذلك مع الهجمات عىل منشآت نفطية 
برنت  لخام  اآلجلة  العقود  سعر  سعودية.وتجاوز 
وذلك  الواحد،  للربميل  أمريكيا  دوالرا   ٧١ مستوى 
٢٠٢٠.وأفادت  الثاني  كانون  منذ  األوىل  للمرة 
لشهر  اآلجلة  العقود  بارتفاع  التداول  معطيات 
مايس ملزيج نفط بحر الشمال ماركة برنت بنسبة 

٢٫٣٢ باملئة لتبلغ ٧١٫١٥ دوالرا للربميل.

@71@Ä€a@åÎbvnÌ@o„ãi@‚bÇ
›Ófl5‹€@aä¸ÎÜ

@¿@ÚÓ”aã»€a@Òcãæa@¯‰ËÌ@Ôfl˝€a
@Ôæb»€a@bËflÏÌ

@·«á€@ä¸ÎÜ@—€c@600@‚á‘m@ÊbibÓ€a
ÚÓ”aã»€a@ÚÓi6€a@ÒäaåÎ

@ÊÏÌá€a@áÌáèm@cái@÷aã»€a@ZÊaãÌg
ÈÓ‹«@Újm6æa

@÷ãèm@›–z‹€@Ú‡ƒ‰æa@ÚÓ„b‰j‹€a@Ú◊ãì€a@¿@Ú‹flb«
ÚÌãñb‰€a@¿@\bibj€a@ëaá”^@Ôéã◊

b„ÎäÏ◊@ëÎ7–i@Èn‹Ó‘«Î@áé˛a@äbìi@Úibñg

åbn‡æa@äÎá€a@¿@ÜaáÃi@Ú„bfla@ÈuaÏÌ@Új‹�€aÎ@Öãÿ€a@—ÓõÌ@¡éÏ€a@¡–„

Hä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@2.5IÄi@Üaçæa@¿@…Ój‹€@ÚöÎã»fl@6ÌÏm@ÒáÌãÃm@‚á”cÒ7Ç¸a

6@ô

 @µ«Ïjéc@Òáæ@fiaÏvn€a@ãƒy@áÌá∏
bËè–„@Ú‘ibè€a@pb‡Ó‹»n€bi

@ÚÌÎáÌ@Ú„bflä@äbv–„bi@µÓ„áfl@8@Úibñg
ÜaáÃi@¿@Ú‡ˆ˛a@ãèu@lã”

بغداد/ الزوراء: 

اعلنـت االمانـة العامة ملجلـس الوزراء 

تمديـد حظـر التجـوال ملدة اسـبوعني 

بالتعليمـات السـابقة نفسـها.وذكرت 

االمانـة العامة ملجلس الـوزراء يف بيان 

تلقتـه «الـزوراء»: انه «نظـراً للموقف 

الوبائي الحايل، وما يرافقه من مؤرشات 

تتنبـأ بخطر زيادة اإلصابـات والحاالت 

الشـديدة والحرجـة، إذ تشـري البيانات 

الوبائية الحالية ملرض (كوفيد – ١٩) إىل 

زيـادة يف أعداد اإلصابات وحاالت دخول 

املستشـفيات، وللحفـاظ عىل سـالمة 

املواطنني».وتابـع: واسـتناداً لتوصيات 

وزارة الصحـة، تقـرر تمديـد إجراءات 

حظـر التجوال الشـامل أليـام الجمعة 

والسـبت واألحد، والجزئي مـن الثامنة 

مسـاًء حتى الخامسـة فجراً لبقية أيام 

األسـبوع ابتداًء من ٢٠٢١/٣/٩ ولغاية 

٢٠٢١/٣/٢٢، مـع التأكيـد عىل الفرق 

بمتابعـة  األمنيـة  والقـوات  الصحيـة 

اإلجراءات املأخوذة ومحاسبة املخالفني 

بشدة.

بغداد/ الزوراء:

اعلنـت خليـة االعـالم االمنـي، امـس 

االثنـني، اصابـة ٨ مدنيـني بانفجـار 

رمانة يدوية قرب جرس االئمة يف بغداد.

وذكرت الخلية يف بيان تلقته «الزوراء»: 

ان «رمانـة يدويـة انفجـرت يف مكـب 

نفايـات قـرب جـرس االئمـة يف بغداد، 

ممـا ادى اىل إصابـة ثمانيـة مواطنني 

دون وقـوع شـهداء ، كمعلومات أولية 

عن الحادث».واضافت، ان قوة خاصة 

بـارشت بالبحـث والتفتيـش الدقيـق 

قـرب مـكان الحـادث والتحقيـق من 

املالبسـات، ومازالـت جمـوع الزائرين 

عاليـة  بإنسـانية  مسـريتها  تواصـل 

إلحياء ذكرى استشـهاد االمام الكاظم 

(عليه السالم).

Ú‡Ëfl@Ú€béãi@or»iÎ@\ÚÓ≤ädn€a\Äi@÷aã»‹€@bibj€a@ÒäbÌå@—óÌ@ÊáÌbi
@¡Ó�Én€aÎ@ÚÌb«ã€a@Û‹«@Èj»íÎ@÷aã»€a@ÚflÏÿy@d‰Á

بغداد/ الزوراء:
وجه مدير املرور العام، اللواء الحقوقي طارق إسماعيل حسني، أمس االثنني، باستمرار 
الدوام يف مجمعات التسجيل لغاية الساعة السابعة مساًء يف أيام الحظر الجزئي.وقال 
قسم العالقات واإلعالم يف املرور العامة يف بيان: ان «مدير املرور العام، اللواء الحقوقي 
طارق إسـماعيل حسـني، وجه باسـتمرار الدوام يف مجمعات التسجيل لغاية الساعة 
السـابعة مساًء يف أيام الحظر الجزئي مع اسـتمرار العمل بنظام الشفتات الصباحي 
واملسـائي وحسـب توجيهات وتعليمات اللجنة العليا للصحة والسـالمة الوطنية بأن 
يكـون الدوام بنسـبة ٥٠٪ ملنتسـبي دوائرنا».وبحسـب البيان، أكد حسـني «رضورة 
االلتـزام من قبل املراجعني بموعد املراجعة حسـب الحجز االلكرتونـي وااللتزام التام 

باإلجراءات الصحية الوقائية من اجل الحفاظ عىل سالمة الجميع».

@¿@‚aÎá€a@äaã‡nébi@ÈuÏm@äÎãæa
›Óvèn€a@pb»‡™

bÁáÓ«@‚ÏÓi@›–n•@ÚÓ”aã»€a@Òcãæa

@@@2ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m

@paä¸Îá€a@µÌ˝∑@…Ój‹€@üã»Ì@á”

@@@5ô@›Óñb–m



Ôæb»€a@Òcãæa@‚ÏÌ@Újéb‰∑@ÚÓ”aã»€a@Òcãæa@¯‰Ëm@t˝r€a@pbébˆã€a

@Ô‘jÌÎ@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a@ÊÏ„b”@¿@Ú‹u˚fl@ÜaÏfl@S@Û‹«@pÏóÌ@ÊbÄæ5€a
@ÙãÇa@pbè‹u@∂a@bË‹rfl

|ÌãñÎ@ÅÏn–fl@?†Î@äaÏy@∂g@Ï«áÌ@Ô‡√bÿ€aÎ@NNÚÓ„bè„g@Âflbõm@Ú€béä@›r∏@bibj€a@ÒäbÌå@Z3bñ

بغداد/ الزوراء:
املسلحة،  للقوات  العام  القائد  وجه 
مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس 
الكاظمي، امس االثنني، قيادة عمليات 
التفتيش  نقاط  من  عدد  برفع  بغداد 
نقاط  لرفع  مدروسة  خطة  ووضع 
عبئا عىل  التي تشكل  االخرى  التفتيش 

حركة املواطن.
االعالمي  املكتب  عن  صدر  بيان  وذكر 
لرئيس مجلس الوزراء تلقته «الزوراء»: 
ان « القائد العام للقوات املسلحة، رئيس 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  مجلس 
بغداد،  عمليات  قيادة  اىل  زيارة  اجرى 
التقى خاللها بعدد من القادة االمنيني، 
املتخذة  االمنية  االجراءات  تابع  كما 
 » ان  اىل  مشريا  بغداد»،  العاصمة  يف 
التي  الكبرية  بالجهود  اشاد  الكاظمي 
بذلتها االجهزة االمنية يف تأمني وصول 
العاصمة  اىل  فرانسيس  البابا  قداسة 
العراق،  اىل  التاريخية  زيارته  يف  بغداد 

حظر  تطبيق  يف  االمنية  الجهود  وايضا 
التجول الذي اقرته اللجنة العليا للصحة 

والسالمة الوطنية».
واضاف أن « القائد العام للقوات املسلحة 
لتأمني مراسم  املوضوعة  الخطط  تابع 
جعفر  بن  موىس  االمام  مرقد  زيارة 
«العمل  عىل  مشددا  السالم)»،  (عليه 
يف  االستخباري  الجهد  وتفعيل  املهني 
مواجهة الجريمة، ومالحقة العصابات 
القانون،  عن  والخارجة  املجرمة 
وضمان  القانون  سيادة  عىل  والتأكيد 

حماية امن واستقرار املواطنني».
وتابع البيان ان « الكاظمي وجه قيادة 
عمليات بغداد بالرفع الفوري لعدد من 
التفتيش ووضع خطة مدروسة  نقاط 
نقاط  لرفع  وقت  وبأرسع  ايضا 
عبئا عىل  التي تشكل  االخرى  التفتيش 
حركة املواطن وانسيابية املرور يف ضوء 
التحسن االمني الذي تشهده العاصمة 

بغداد»  .

بغداد/ الزوراء:

املرتبة قبل األخرية من أصل ١٩٩ جوازا عامليا، بمجموع  العراقي  الجواز  احتل 

بالنسبة  العالم  يف  السفر  جوازات  أقوى  مؤرش  يف   ١٠٠ أصل  من   ٢٣ نقاط 

 Nomad» العاملية  االستشارات  رشكة  عن  الصادر   ،٢٠٢١ لعام  األعمال  لرواد 

.«Capitalist

«لوكسمبورغ  جاءت  «الزوراء»  عليه  واطلعت  الرشكة،  أعدته  لتقرير  ووفقا 

وسويرسا،  إيرلندا،  ثم  السويد،  تلتها  األعمال،  لرواد  سفر  جواز  كأفضل  األوىل 

هولندا،  من  كل  الثامنة  املرتبة  وتشاركت  والربتغال،  فنلندا،  ثم  بلجيكا،  تلتها 

سنغافورة، والتشيك، فيما حلت أفغانستان باملرتبة األخرية».

وعربيا، جاءت «اإلمارات التي احتلت املركز األول و ٣٨ عىل العالم، فيما جاءت 

العالم، تلتها  العالم ومن ثم جاءت قطر ثالثا و٩٨ عىل  الكويت ثانيا و٩٧ عىل 

حل  فيما  عاملياًن   ١٠٥ خامسا  البحرين  ثم  عاملياً،   ١٠٣ وباملرتبة  رابعا  ُعمان 

العراق املرتبة قبل االخرية تسبقه كل من اليمن وسوريا إريرتيا».

لخمسة  وفقاً  جنسية   ١٩٩  «Nomad Capitalist» الجوازات  مؤرش  ويصنف 

والسعادة  الدولية،  الرضيبة  وقوانني  تأشرية،  دون  من  السفر  هي:  معايري 

والتنمية، واملواطنة املزدوجة، والحرية الشخصية.

وبالنسبة ملعيار السفر، يستطيع حامل الجواز العراقي السفر إىل ٢٨ دولة فقط 

يف العالم من دون تأشرية أو بتأشرية إلكرتونية.

وتعتمد كذلك يف هذا املعيار عىل بيانات من منظمة «أياتا» و مؤرش هنيل لتصنيف 

بتأشرية  أو  تأشرية  دون  من  العالم  بلدان  إىل  السفر  عىل  الجواز  حامل  قدرة 

إلكرتونية.

أما يف معيار قوانني الرضيبة، فإن العراق سجل ٢٠ نقطة، ويف معيار املواطنة 

املزدوجة، سجل العراق ١٠ نقاط، وتقيس نوماد قدرة حامل جواز السفر عىل 

حمل مواطنة مزدوجة.

وسجل العراق ٣٠ نقطة يف معيار السعادة والتنمية، واستند املؤرش يف هذا املعيار 

إىل مؤرش التنمية البرشية وتقرير السعادة العاملية، ويف معيار الحرية الشخصية، 

سجل العراق ١٠ نقاط.

والرقابة  اإللزامية،  العسكرية  الخدمة  عىل  بناًء  املعيار  هذا  املؤرش  ويقيس 

الحكومية، وحرية الصحافة، وعوامل أخرى لتحديد الحرية الشخصية للمواطنني 

، وترتاوح النقاط ما بني ١٠ إىل ٥٠ نقطة.

ورشكة Nomad Capitalist هي رشكة استشارات يف مجال الرضائب والهجرة، تم 

إنشاؤها لرجل األعمال اندرو هندرسون، الذي يقدم املشورة ألصحاب املشاريع 

املكونة من ستة وسبعة شخصيات حول قضايا التخطيط الرضيبي القانوني يف 

الخارج واملواطنة وتخطيط نمط الحياة والثروة الدولية.

بغداد/ الزوراء:

هنات الرئاسات الثالث املرأة العراقية 

بمناسبة اليوم العاملي للمراة، مشيدة 

العراقي،  املجتمع  بناء  يف  بدورها 

الجمهورية،  رئيس  صادق  فيما 

الناجيات  قانون  عىل  صالح،  برهم 

يف  والشبك  والرتكمانيات  االيزيديات 

مجلس النواب.

لرئيس  االعالمي  املكتب  وقال 

الجمهورية يف بيان تلقته «الزوراء»: 

برهم  الجمهورية،  «رئيس  ان 

قانون  عىل  رسميا  صادق  صالح، 

والرتكمانيات  االيزيديات  الناجيات 

النواب،  مجلس  قبة  تحت  والشبك، 

بحضور  للمرأة،  العاملي  اليوم  ويف 

رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس 

النساء  من  وعدد  االعىل،  القضاء 

الناجيات من االرهاب».

كلمة  يف  صالح  ذكر  االثناء،  هذه  يف 

تجمع  نظمها  التي  االحتفالية  يف  له 

الربملانيات العراقيات يف اليوم العاملي 

حافظت  العراقية  املرأة  ان»  للمرأة: 

بالغة  ظروف  يف  االرسة  كيان  عىل 

التعقيد».

محنة  اليوم  «نتسذكر  واضاف 

االيزيديات والرتكمانيات ومقاومتهن 

لداعش»، الفتا اىل ان «عيد املرأة هو 

عيد لكل املجتمع».

واوضح ان «عصابات داعش ارتكبت 

بحق  االنسائية  الجرائم  ابشع 

املرأة».

الوزراء،  رئيس  هنأ  جهته،  من 

العراقية  املرأة  الكاظمي،  مصطفى 

بمناسبة اليوم العاملي للمرأة.

عىل  له  تغريدة  يف  الكاظمي  وقال 

موقع تويرت، تابعتها «الزوراء»:»بكل 

عرفان وتقدير، نرفع أسمى التهاني 

إىل املرأة العراقية وهي تصوغ معاني 

وطننا  وتمنح  عنها،  وتدافع  الحياة 

وتقف  والتسامح،  التعايش  قالدة 

بصمود لتدافع عن قيم املجتمع».

العراقية  واملرأة  عام  «كل  واضاف 

واملرأة يف كل أنحاء العالم بخري».

ويف بيان ملكتبه االعالمي، اكد رئيس 

ان  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء، 

التحديات  كل  تخّطت  العراقية  املرأة 

وتصّدت بشجاعة يف مختلف امليادين، 

املجتمعات  تراجع  أسباب  عزا  فيما 

لتعطيلها قدرات نسائها.

وقال مكتب الكاظمي يف بيان تلقته 

الوزراء،  «رئيس  ان  «الزوراء»: 

جمعا  استقبل  الكاظمي،  مصطفى 

وزيرات  ضم  العراقيات  النسوة  من 

النيابية،  املرأة  لجنة  يف  وعضوات 

شهداء  من  عدد  أرامل  اىل  إضافة 

الطبية  والكوادر  األبطال،  العراق 

قّدم  «الكاظمي  ان  مبينا  النسوية»، 

العراقية  للمرأة  وتقديره  تهانيه 

بمناسبة يوم املرأة العاملي».

«نحن  اللقاء  خالل  الكاظمي  واكد 

علينا  العاملي  املرأة  بيوم  نحتفل 

شموخ  أمام  بفخر  نقف  أن  جميًعا 

املرأة العراقية وتفانيها، ومواجهتها 

األزمات املتكررة التي مّر بها العراق»، 

مشريا اىل ان «املرأة العراقية تخّطت 

بشجاعة  وتصّدت  التحديات،  كل 

امليادين،  مختلف  يف  بالنفس  وثقة 

السلبيات  كل  رغم  بذلك  تقوم  وهي 

التي مازالت موجودة».

العراقية  «املرأة  الكاظمي  ووصف 

ألنها  استثنائية،   خصال  ذات  بأنها 

تمكنت من صيانة قيم املجتمع عرب 

كل الحروب واألزمات والكوارث التي 

مرّت بالعراق، وحفظت أمانة املحبة، 

أوارص عائلتها ومجتمعها»،  وحمت 

تراجع  أسباب  «من  ان  اىل  الفتا 

لقدرات  تعطيلها  هو  املجتمعات 

نسائها، فال يمكن ملجتمع أن يتقدم 

ونصفه معطل ومكبل».

حديثه  الوزراء  مجلس  رئيس  وختم 

بتجديد التهنئة والتعبري عن االعتزاز 

الرائدات،  العراق  نساء  بني  بوجوده 

بأنه  العراقية  املرأة  «دور  واصفا 

املنطقة،  مستوى  عىل  قيادي  دور 

التعبري  فرصة  تنال  التي  املرأة  وإن 

الكامل عن الراي والقرار، هي عالمة 

املستقبل املزدهر و الغد األفضل».

النواب،  مجلس  رئيس  اكد  ذلك،  اىل 

العراقية  املرأة  ان  الحلبويس،  محمد 

بناء  يف  واسهمت  الحياة  صنعت 

املجتمع.

عىل  له  تغريدة  يف  الحلبويس  وقال 

«الزوراء»:  تابعتها  تويرت،  موقع 

إكبار  تحية  العاملي،  يومها  «يف 

باألمس  وقفت  التي  العراقية  للمرأة 

بشجاعة وبطولة وواجهت الظروف 

والتحديات الصعبة».

اليوم وهي  لها  اعتزاز  «تحية  وتابع 

تصنع الحياة وتربي األجيال وتسهم 

يف بناء املجتمع».

بغداد/ الزوراء:
اختتم بابا الفاتيكان فرنسيس زيارته 
ايام  لثالثة  دامت  ان  بعد  العراق  اىل 
والنجف  بغداد  من  كل  خاللها  زار 
وسط  واربيل،  واملوصل  والنارصية 
بغداد  مطار  يف  وشعبي  رسمي  توديع 
الجمهورية،  رئيس  اكد  وفيما  الدويل، 
تمثل  البابا  زيارة  ان  صالح،  برهم 
رئيس  اشار  انسانية،  تضامن  رسالة 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  مجلس 
حقيقية  فرصة  أمام  العراق  ان  اىل 
املنطقة  يف  التاريخي  دوره  الستعادة 
حوار  اىل  املعارضني  داعيا  والعالم، 
عىل  الحكومة  مع  ورصيح  مفتوح 

أساس مصلحة البلد.
صالح  برهم  الجمهورية  رئيس  وقال 
تابعتها  «تويرت»  عىل  له  تغريدة  يف 
البابا  قداسة  «نودع  «الزوراء»: 
يف  عزيراً  ضيفا  كان  الذي  فرنسيس 

بغداد والنجف وأور واربيل ونينوى».
رسالة  تمثل  زيارته  أن»  واضاف 
تضامن انسانية كبرية، وتواجده بيننا 
يف  ذلك  وسيبقى  ومحبة،  سالم  اشارة 

قلوب جميع العراقيني».
من جهته، القى رئيس مجلس الوزراء، 
بمناسبة  كلمة  الكاظمي،  مصطفى 

اختتام زيارة البابا للعراق.
بيان  الكاظمي يف كلمته بحسب  وقال 
حفاوة  «بكل  «الزوراء»:  تلقته  ملكتبه 
وتقدير يودّع شعب العراق اليوم قداسة 
من  استقبله  ما  بمثل  فرنسيس  البابا 

محبة وكرم وأصالة انسانية».
الزيارة  هذه  مثلت  «لقد  واضاف: 

به  حفلت  ما  بكل  الكريمة،  العزيزة 
من مظاهر ترحيب ومن إجماع وطني 
نقطًة  النبيلة،  مقاصدها  إنجاح  عىل 
املُحب  شعبنا  جوهر  جسدت  مضيئًة 
الّصادق الحضاري املؤمن بقيم العدالة 

والسالم» .
البابا  قداسِة  «رسالة  ان  اىل  واشار 
وصلت اىل كل أنحاء العالم وهو يجول 
بقلٍب مفعم بروح األمل يف مدن العراق 
اىل  شعبنا  رسالة  ووصلت  الحبيبة، 
لتقول :نحن شعب  كل شعوب األرض 
العراق .. شعب التاريخ والحضارة لقد 
عانينا الكثري من الحروب .. وسال الدم 
عىل أرضنا حتى ارتوت .. ونشـر املوت 
منازلنا  يف  السود  ظالله  عقود  طوال 
السالح  غربان  ربوعنا  يف  وعاثت   ..

والفساد واإلرهاب والكراهية» ..
وتابع: «لكن َمعدننا األصيل لم يصدأ .. 
ألن روح الحياة وحب السالم والتمسك 
..ليس  يصدأ  لم  االنسانية  بالقيم 
اإلنسانية  املعاني  سوى  نفوسنا  يف 
اكثر  طوال  سوية  عشنا  لقد  الكبرية.. 
زلنا  وما  مضت  سنة  آالف  ستة  من 

معاً».
بعضنا  بيد  «نمسك  بالقول:  ومىض 
وقومياتنا  ومذاهبنا  أدياننا  بتعدد 
السيد  سماحة  أيادي  تماسكت  كما 

السيستاني وقداسة البابا ..
والسالم  االنسانية  رسالة  العراق 
مدينة  وبغداد  التسامح،  تاج  والعراق 

السالم ومنرب الحركة الفكرية».
فرصة  أمام  «العراق  ان  واوضح: 
التاريخي  دوره  الستعادة  حقيقية 

العقبات  كل  رغم  والعالم  املنطقة  يف 
والتحديات، واننا كحكومة متمسكون 
بإرادة شعبنا يف تحقيق األمن والسالم 

واالعمار واالزدهار» .
املسؤولية  هذه  أساس  «عىل  انه  واكد 
التاريخية، ويف أجواء املحبة والتسامح 
التي عززتها زيارة قداسة البابا ألرض 
اليوم  نطرح  الرافدين،  أرض  العراق، 
الدعوة اىل (حوار وطني) لتكون معرباً 

لتحقيق تطلعات شعبنا» .
قوى  من  املختلفني  جميع  ودعا 
وشبابية  شعبية  وفعاليات  سياسية 

اىل  الحكومة  ومعاريض   احتجاجية، 
شعبنا  أمام  املسؤول  الحوار  طاولة 
قوانا  ندعو  كما  مبينا  التاريخ،  وأمام 
وأحزابنا السياسية اىل تغليب مصلحة 
الخطاب  لغة  عن  واالبتعاد  الوطن 
واىل  السيايس،  والتسقيط  املتشنج 
املبكرة،  االنتخابات  إلنجاح  التهيئة 
والثقة  األمل  فرصة  شعبنا  ومنح 

بالدولة وبالنظام الديمقراطي.
وخاطب الشباب العراقي، قائال: «أدرك 
حجم معاناتكم وطموحاتكم والحيف 
الذي لحق بكم، ولكن علينا أن نصرب، 

أجل  ومن  العراق  أجل  من  نتوحد  وأن 
يليق  الذي  املستقبل  أجل  ومن  الوطن 
تحتاج  فالحكومة  ولهذا  بأجيالنا، 
وترتيب  العراق  لحماية  الكايف  الوقت 

بيتنا العراقي الوطني».
ليس من  األوضاع  إن «توتري  اىل  ولفت 
مصلحة البلد، ويجب منح الوقت الكايف 
خالل  ماحققت  عىل  للبناء  للحكومة 
الفرتة املاضية، وتأمني االنتخابات عىل 

أسس رصينة ونزيهة».
مفتوح  حوار  اىل  املعارضني  ودعا 
أساس  عىل  الحكومة  مع  ورصيح 

وعىل  وسيادته،  وأمنه  البلد  مصلحة 
الدولة  العراق ودعم  أمن  قاعدة حفظ 
الحوار  إن  مؤكدا  القانون،  وسيادة 
السرتاتيجي الذي بدأته الحكومة حول 
الدويل  التحالف  مع  التعاون  ترتيبات 
البيئة  إيجاد  عىل  األساس  يف  قائم 
والتوقيتات الخراج كل القوات املقاتلة 
فنية  آليات  ضمن  العراق،  أرض  من 
عىل  الحفاظ  مع  عليها  متفق  زمنية 
أفضل العالقات مع دول التحالف، وبما 

يضمن سيادة العراق وأمنه..
وطني  حوار  اىل  أدعو  كما  وتابع: 
املستويات  كل  وعىل  عميق،  حقيقي 
الرسمية والحزبية والشعبية،  للتوصل 
بني  للعالقة  النهائي  اإلتفاق  إطار  اىل 
الحكومة املركزية وإقليم كردستان بما 
يحفظ وحدة األرايض العراقية، ويعالج 

املشاكل املرتاكمة جذرًيا.
الحكومة  عكفت  لقد  بالقول:  ومىض 
منذ تشكيلها عىل ترميم عالقات العراق 
العراق  والتأسيس الستعادة  الخارجية 
موقعه الطبيعي ووزنه اإلقليمي دولياً، 
وحققنا خطوات متقدمة يف هذا املجال 
تعزيزاً   البابا  قداسة  زيارة  وكانت 
أن  يف  نجحنا  فقد  الخطوات،  لهذه 
للتفاهم والتواصل  العراق معربًا  يكون 
وهناك  املنطقة،  دول  من  العديد  بني 
مرشوع  يف  العراق  لدعم  دويل  استعداد 
يف  نجحنا  أن  بعد  االقتصادي  االصالح 

عبور األزمة االقتصادية. 
وجريانه  العراق  أشقاء  كل  عىل  وشدد 
السلم  قيم  ترسيخ  اىل  وأصدقائه 
والتعاون بني دول املنطقة وإبعاد شبح 

التي  والرصاعات  والخالفات  الحروب 
لن تخدم شعوبنا ذات التاريخ املشرتك.

الكامل  استعداده  اليوم  العراق  واكد 
التهدئة  تكريس  يف  فعال  دور  للعب 
وفتح أبواب الحوار لحل أزمات املنطقة، 
وأن يكون الجميع رشكاء يف التنمية ال 

محوًرا للخالف والرصاعات.
أن  العراق عىل رفضه  لقد أرص  وتابع: 
الخارجية  للصـراعات  ساحة  يكون 
الوحيد  هو  واألخوة  التعاون  ومنطق   ،
املقبول بالنسبة لشعبنا وللعراق، معربا 
عن شكره اىل كل من ساهم يف إنجاح 
اىل  البابا  لقداسة  التاريخية  الزيارة 
العراق ..من مؤسسات حكومية  أرض 

وفعاليات شعبية وقوى سياسية .
وتابع: وأشكر باسمكم جميًعا قداسة 
البابا الذي أحب العراق وشعب العراق ، 
وملس طيبة وعمق وأصالة هذا الشعب 
العظيم القوي بتنوعه، نشكر قداستكم 
 ، شعبنا  بحق  إنصاف  كلمة  كل  عىل 
والسالم  والتسامح  للحوار  دعوة  وكل 
وكل   ، الحبيب  العراق  ربوع  يف  ألقيتها 
التي  التحديات  مع  وجداني  تفاعل 

يواجهها هذا الشعب .
، عىل  العراق  أنتم  ومضىض بالقول: 
الحضارات  عاشت  أقدامكم  موطئ 
املحبة  ونشـرت  وتالقت  االنسانية، 
وبابل  سومر  انتم  والعلم،  والفكر 
املايض  امتداد  انتم  وآشور،  وأكد 
عراق  أنتم  باملستقبل،  بالحارض 
والعلماء  واألولياء  واألئمة  األنبياء 
واملبدعني .. وأنتم األمل املتجدد وأنتم 

صّناع الحياة ..

الزوراء/ يوسف سلمان:
وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، امس 
املالية  املوازنة  قانون  مرشوع  بإدراج  االثنني، 
جلسة  أعمال  جدول  عىل  الجاري  للعام  االتحادية 

الربملان املقبلة.
مرشوع  بإدراج  وجه  الحلبويس  بأن  مصدر  وأفاد 
االثنني  جلسة  أعمال  جدول  عىل  املوازنة  قانون 
يوسف  النائب  من  مقدم  طلب  عىل  بناًء  املقبل، 

الكالبي موقع من ١٥٠ نائبا.
يأتي ذلك بعد ان صوت مجلس النواب مساء امس ، 
عىل ثالثـة من اصل ستة مواد متبقيـة يف مرشوع 
قانون املحكمة االتحاديـة لم يتم التصويت عليهـا 
مجلس  جلسة  شهدت  حيث   ، املايض  االسبوع  يف 
اختالل   ، االثنني  امس  مساء  املنعقدة  النواب 
القانوني مع انسحاب نواب االقليات من  النصاب 

التصويت عىل قانون املحكمة االتحادية .
وتحدث نواب ان « ممثيل الكتل واملكونات املسيحيـة 
والصابئة وااليزيدية، انسحبوا من جلسة التصويت 
عىل قانون املحكمة االتحادية ، احتجاجا عىل عدم 
املحكمة  قضاة  عضويـة  يف  املكونات  هذه  تمثيل 

االتحادية».
ويف تلك االثناء ، ابلغت الكتل السياسية ، ممثليهـا 
املواد  تأجيل  االتفاق عىل  تم  انه  النواب  يف مجلس 
اىل  االتحاديـة  املحكمة  قانون  من  املتبقية  الثالث 

الجلسات املقبلة ، و املواد هي ٢ - ٣ - ١٢.
من  جانب  عن   ، مختلفـة  كتل  نواب  افصح  كما 
النواب  لرئاسة مجلس  املشرتك  االجتماع  تفاصيل 
واعضاء اللجنة القانونية ورؤساء الكتل، الستكمال 
مناقشة املواد املتبقية من مرشوع قانون املحكمة 

االتحادية.
تمرير  عىل  االتفاق  عدم   ، النواب  بعض  وتداول 
قانون  مرشوع  من  املتبقيتني   ١٢  -  ٣ املادتني 
بامليض  العام  التوجه  وان   ، االتحاديـة  املحكمة 

لتأجيلهـما اىل الجلسات املقبلة .
، عن  املايض  االحد   ، اعلنت  الربملان  وكانت رئاسة 
االتفاق عىل ٤ من اصل ست مواد مؤجلـة لم يتم 

التصويت عليها يف جلسة يوم الخميس املايض .
اىل ذلك قررت رئاسة مجلس النواب ، احالـة تقرير 
رئيس  مكتب  اىل   (١٤٨) املادة  لجنة  وتوصيات 
القضاء  مجلس  رئيس  ومكتب  الوزراء  مجلس 

االعىل .
اللجنة  تقرير  انهـى قراءة   ، النواب  وكان مجلس 
االربعاء  جلسة  يف   ،١٤٨ باملادة  الخاصة  النيابية 

املايض .

وقررت رئاسة مجلس النواب ، مطلع شهـر كانون 
ملراقبة   ١٤٨ املادة  لجنة  تشكيل   ، املايض  االول 
ومتابعة اعمال لجنة االمر الديواني رقم ٢٩ لسنة 

٢٠٢٠ الحكومية الخاصة بمكافحة الفساد.
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الجزائر/متابعة الزوراء:
صـادق الرئيـس الجزائـري، عبداملجيـد تبون، 
األحد، عىل قانون جديد لالنتخابات، يعتمد ألول 
مـرة نظام القائمة املفتوحة، يف محطة تعد قبل 

األخرية من دخوله حيز التطبيق.
وفق املسار القانوني ملشاريع القوانني العضوية، 
فـإن املحطة القادمـة هي املجلس الدسـتوري 
(املحكمـة الدسـتورية لـم يتم تنصيبهـا بعد)، 
من أجل النظر يف دسـتورية املرشوع يف آجال ال 

تتعدى 10 أيام من تاريخ تسلمه.
وبعد إبداء املجلس رأيـه يف القانون يتم إصداره 
بأمـر رئـايس يف الجريـدة الرسـمية، بحكم أن 
املجلس الشـعبي الوطني تم حله، وبالتايل تعود 
صالحيـة الترشيع بأوامر لرئيـس الجمهورية، 

ليدخل حيز التطبيق رسميا.
وأكـد تبون خالل اجتمـاع ملجلس الـوزراء: أنه 
”يجـب سـّد كل منافذ املحاوالت أمـام تالعبات 
كرّسـها قانـون االنتخابـات السـابق (صـادر 

.“(2016
ويملك تبون صالحيات السـلطة الترشيعية بعد 
حلـه املجلس الشـعبي (الغرفـة األوىل للربملان) 

مطلع مارس الجاري.
وتراهـن السـلطة يف الجزائـر عـىل االنتخابات 
املبكـرة، من أجـل إرسـاء مؤسسـات منتخبة 
جديدة تكرس املسار السيايس الذي رشعت فيه 
منذ تنحية الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، 
تحـت ضغط الحراك الشـعبي وتجاذبات أركان 

النظام آنذاك.
وقبل أيام، قال الرئيس الجزائري، يف مقابلة مع 
وسـائل إعالم محلية، إن اعتماد نظام ”القائمة 
املفتوحة“ سـينهي ”الفسـاد السـيايس“ الذي 

طال االنتخابات السابقة.
والقائمـة املفتوحـة تسـمح للناخـب برتتيـب 
املرشـحني داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، 
بخالف املغلقة التي كانـت تفرض عليه اختيار 
القائمـة كما هـي، ووفق الرتتيـب الذي وضعه 

الحزب دون الترصف يف الرتتيب. 
ووفق شهادات سـابقة لقيادات حزبية ونيابية 
ُحوكمت يف قضايا فساد ذات عالقة باالنتخابات، 
فإن املراتب األوىل يف قوائم أحزاب كبرية وخاصة، 
كانت ُتمنح مقابل ”رشاوى“، حيث يضمن ذلك 

للمرتشح دخول الربملان أو رئاسة البلديات.
وسـتكون االنتخابات املقبلة هي أول انتخابات 
منـذ  وصـول الرئيـس الحـايل عبداملجيـد تبون 

للحكـم يف 12 ديسـمرب 2019، خلفا لعبدالعزيز 
بوتفليقـة الذي اسـتقال إثر انتفاضة شـعبية، 

اندلعت يف 22 فرباير من العام ذاته.
تسـود أجواء من التوتر السـيايس واالجتماعي 
يف البـالد، يشـابه كثـريا املنـاخ الـذي جـرت يف 
االنتخابـات الرئاسـية وتعديل الدسـتور، وهما 
االسـتحقاقان اللذان أُجريـا يف ظروف محتقنة 
وعرفا عزوفا شعبيا كبريا هز مصداقية ورشعية 

الرئيس تبون نفسه والدستور الذي أتى به.
وأبدت أحـزاب جزائرية معارضـة رفضها قرار 
الرئيـس تبون تنظيم انتخابـات برملانية وبلدية 
يف نفس الوقت، وهي االنتخابات التي يرتقب أن 

تتم يف شهر يونيو املقبل.
والحظ سياسـيون جزائـرون أن إعالن الرئيس 
تبون، االسـبوع املايض، حل املجالس الشـعبية 
تنظيـم  بغـرض  والبلديـة،  الوالئيـة  املنتخبـة 
انتخابات محلية مبكرة، لم ينص عليه الدستور 
وال قانـون االنتخابـات، وبالتـايل سـيكون ذلك 
إجراء غـري قانونـي، بعكس الربملـان الذي يعد 
حله من صالحيات رئيس الجمهورية، الذي قام 

بحله فعالً قبل 10 أيام.
وقال تبون، يف مقابلة بّثها التلفزيون العمومي: 
إن ”هنـاك احتماال لالسـتجابة لطلـب عدد من 
األحزاب“، حـول إمكانيـة إجـراء الترشيعيات 
واملحليات يف اليوم نفسـه، داعيـًا املعارضني إىل 
”دخول االنتخابـات، واقتحام املجالس املنتخبة 
وممارسـة الرقابـة“، ومؤكـداً أن ”االنتخابات 
املقبلـة ليس لها أي صلة باملـايض، كون قانون 
الكفـاءات،  االنتخابـات يشـجع عـىل دخـول 
والنخب النظيفة يف املجتمع. وقد يحمل الربملان 
املقبـل غالبية معارضـة، وبالتـايل حكومة من 

صميم املعارضة أيضاً“.
وأكدت سـتة أحـزاب مشـاركتها يف االنتخابات 
”حركـة  وهـي  املرتقبـة،  املبكـرة  الربملانيـة 
مجتمـع السـلم“، و“حركـة البنـاء الوطنـي“ 
(إسـالمي)، و“جيل جديد“ (ليربايل)، إضافة إىل 
”جبهة املسـتقبل“ (وطني)، و“جبهة التحرير 
الوطني“ (حزب بوتفليقة)، و“التجمع الوطني 
الديمقراطـي“، الذي كان يقـوده رئيس الوزراء 
السـابق أحمد أويحيى قبل سـجنه بتهم فساد. 
بينمـا أبدت أحزاب أخرى تحفظاً عىل املسـعى، 
أبرزها ”حزب العمال“ اليساري، و“التجمع من 
أجل الثقافة والديمقراطية“ الالئكي، الذي يمثل 

املعارضة الراديكالية.
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بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة الصحـة والبيئة، امـس االثنني، 
اليومـي لفـريوس كورونـا  الوبائـي  املوقـف 
املستجد يف العراق، وفيما اكدت تسجيل 4468 
اصابـة جديدة و24 حالة وفاة وشـفاء 3920 
حالـة، حددت دائـرة صحة الرصافـة التوزيع 

الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكـرت الوزارة يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: ان 
عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 33021، 
ليصبح عـدد الفحوصات الكليـة: 7156783، 
مبينة انه تم تسجيل 4468 اصابة جديدة و24 

حالة وفاة وشفاء 3920 حالة.
الـكيل:  الشـفاء  حـاالت  عـدد  ان  واضافـت: 
664461 (%90.9)، امـا عدد حاالت االصابات 
الكيل: 731016 ، بينما عدد الحاالت التي تحت 
العـالج: 52959، يف حني عدد الحـاالت الراقدة 
يف العناية املركـزة: 413، وعدد حاالت الوفيات 

الكيل: 13596.
مـن جهتـه، اعلـن مديـر عـام صحـة بغـداد 
الرصافة عبد الغني السـاعدي، تسـجيل 637 
اصابـة جديـدة بفـريوس كورونـا بينها 445    

خالل الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
وقال السـاعدي يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: ان 
”املؤسسـات الصحية سـجلت امـس يف جانب 
الرصافة 637 اصابـة جديدة بفريوس كورونا 
موزعة كالتايل: 445 حالة خالل الرصد الوبائي  
للقطاعـات الصحيـة : قطاع املدائـن 41 حالة 
من خالل الرصد الوبائي . / قطاع االسـتقالل 
46 حالـة  مـن خـالل الرصد الوبائـي /قطاع 
االعظميـة 19 حالة من خـالل الرصد الوبائي  

/ قطـاع البلديـات االول 23 حالـة مـن خالل 
الرصد الوبائي/ قطـاع النهروان 19 حالة من 
خالل الرصـد الوبائي /قطاع بغـداد جيدة 62 
حالة من خـالل الرصد الوبائي /قطاع بلديات 
الثانـي 53 حالة من خـالل الرصـد الوبائي / 
قطاع الصدر 28 حالة من خالل الرصد الوبائي 
/ قطـاع الرصافـة 59 حالة من خـالل الرصد 

الوبائي .
192 حالـة خـالل مراجعتهـم  واشـار اىل ان 
للمؤسسـات الصحيـة : 37 حالـة  يف مدينـة 
الصدرموزعة عىل املحالت / الكيارة / الزراعي 
/ قطـاع 1 / رشكة رمضـان / قطاعات 11 / 
حـي االمانـة / الجوار/  االورفـيل  / الحبيبية 
/حـي طـارق / جميلـة  /7 حاالت  يف شـارع 
فلسطني محلة /   ساحة بريوت /املستنرصية  

/ 503 / 502 / /  508، 19 حالة   يف الشـعب  
محلـة/  الرسيـدات / سـبع قصـور  / حـي 
البسـاتني / 367 / البنـوك / 733 / حـي اور 
/ 341 ، 12 يف منطقـة الزعفرانية توزعت عىل 

محالتها وشوارعها . 
6 حاالت   يف النهروان / الزراعي / حي الوحدة 
/ قرب املستشفى ، 5 حاالت حاالت يف املدائن /   
جرس دياىل  / الجعارة / التاميم   / حي الوحدة 
، 7 حـاالت يف الحسـينية محلـة / الجريخي / 
الراشـدية / حي الزهور  / 225/  217 / 221  
،10حـاالت يف منطقة االعظميـة محلة 302/ 
303/ 312 / شـارع 20  / 310 ، 6 حاالت  يف 
منطقة الكرادة محلـة/ 930 / 909 / 901 / 
911 / 910 ، 24 حالـة يف البلديات توزعت عىل 
املحالت التالية : 730 / 728 / 723  / 9 نيسان 

/ 715  ،13 حالة يف منطقة بغداد جديدة محلة 
703 / 741 / 719 / السوق / 703 ، 7 حاالت 
يف منطقـة االمني محلـة 733 / 734 / الثانية 
/ 751 / السـوق ،6 حاالت يف منطقة املشـتل 
محلـة 729 / 730 ، 3 حاالت يف منطقة الدورة 
محلـة 840 / 808 ، 4 حاالت يف منطقة الغدير 
محلـة 710 / 711 ، 3 حاالت يف كل من / حي 
الزهراء /  جرس دياىل / ام الكرب/  حي الخليج 
محلة 727 و725 /  الشماعية الزراعي / حي 
العامـل   / زيونة محلـة 714 ، وحالتني يف كل 
من / سـاحة الوثبـة/ الحرية  / حـي العامل 
محلـة 803 / الكمالية محلـة 757 / الريموك 
محلـة 612 / الحرية محلة 424 / الشـعلة  / 

الحارثية / ابو دتشري / شهداء العبيدي .  
واضـاف السـاعدي: انـه ”تـم نقـل جميـع 
الحاالت اىل الحجر الصحي لتلقي العالج وفق 
الربوتوكوالت املعتمدة“، مشـريا اىل ان ”العدد 
الرتاكمـي لإلصابات  ارتفـع اىل 87627 تويف 
منهم 1461 لالسـف  فيما اكتسـب الشـفاء 
80164  حالـة شـفاء ومتبقـي قيـد العالج 

.” 6002
ودعا السـاعدي اىل ”مراعاة تلك الجهود والتي 
اسـفرت عـن هـذا الحجم مـن اعداد الشـفاء 
مـن خالل االلتـزام بإجـراءات الوقائية ولبس 
الكمامـات والرتكيز عـىل التباعـد االجتماعي 

وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود“. 
وثمـن السـاعدي ”الجهود التي تبـذل من قبل 
مـالكات صحـة الرصافـة ملعالجـة مصابـي 
فـريوس كورونـا مضحـني بأرواحهـم إلنقاذ 

املصابني الفريوس“.

واشنطن/د ب أ:

بعد نحو عام عىل مقتل األمريكي 

من ذوي البرشة السمراء جورج 

فلويـد، انطلقت، امـس االثنني، 

محاكمـة أحد ضبـاط الرشطة 

يف  شـاركوا  الذيـن  السـابقني 

اعتقاله بصورة وحشـية، وهو 

األمر الذي أسفر عن وفاته.

ويواجـه املتهم الرئيـيس ديريك 

شـوفني اتهامـات، مـن بينهـا 

القتـل العمد من الدرجة الثانية، 

والذي تصل عقوبته إىل السـجن 

40 عاما، يف والية مينيسوتا.

ومـن املقـرر أن تبـدأ املحاكمة، 

مينيابوليـس  التـي سـتعقد يف 

الواليـة، باختيار هيئة  عاصمة 

الجلسـة  وسـتبدأ  املحلفـني. 

الرئيسية يف 29 آذار الجاري.

وهـو  فلويـد،  مقتـل  وتسـبب 

أعـزل، العام املـايض، يف خروج 

احتجاجـات حاشـدة ضد عنف 

الرشطـة والعنرصية يف الواليات 

املتحدة. كمـا تظاهر كثريون يف 

دول أخرى.

ولقـي فلويد، البالـغ من العمر 

46 عامـا، حتفـه يف 25 أيـار/

مايـو مـن العـام املـايض، بعد 

إلقاء القبض عليه بشـبهة دفع 

فاتـورة بعملة مـزورة من فئة 

20 دوالرا.

ودفـع رجال الرشطة فلويد عىل 

األرض يف الشارع، وجثا شوفني 

بركبتـه عـىل رقبته ملـدة ثماني 

دقائق بينما كان فلويد يتوسـل 

لـه ويقـول إنه ليس قـادرا عىل 

التنفس، وفقا ملا أظهره مقطع 

فيديو للواقعة.

وتم فصل شـوفني مـن عمله يف 

الرشطة، وأُطلـق رساحه الحقا 

بكفالـة. ويواجـه أيضـا تهمـا 

تتعلـق بالقتـل غـري العمـد من 

الدرجـة الثانيـة، والتـي يعاقب 

عليهـا بالسـجن عرش سـنوات 

إضافية.

ويطالب االدعاء بضم تهمة قتل 

من الدرجة الثالثة، والتي يعاقب 

عليها بالسـجن 25 عاما أخرى، 

إال أنـه ال يـزال يتعـني أن يوافق 

القايض عىل ذلك.

ويواجـه ثالثـة ضبـاط رشطة 

سابقني شاركوا يف العملية تهما 

باملساعدة والتحريض عىل القتل 

العمد من الدرجة الثانية والقتل 

غري العمد من الدرجة الثانية.

وتـم تحديد محاكمـة منفصلة 

لهـم، عـىل أن تبـدأ يف 23 آب/

أغسطس.
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رام الله/متابعة الزوراء:

 ُيتوقـع أن يشـهد اجتمـاع اللجنـة املركزية 
لحركة فتح، الذي عقد امس االثنني يف رام الله 
برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
املزيـد من التصـدع بني قياداتهـا مع اقرتاب 
موعد إغالق باب تقديم القوائم الفلسـطينية 
التي سـتخوض االنتخابـات الترشيعية التي 
ستجرى يف مايو املقبل واالنتخابات الرئاسية 

يف يوليو القادم.
وكشفت مصادر داخل الحركة عن أن الرئيس 
عباس سـيدفع باتجاه فـرض عقوبات عىل 
القيـادي يف فتـح نـارص القدوة بعـد قراره 
الرتشـح يف قائمـة انتخابيـة مسـتقلة عـن 

الحركة.
وأضـاف القـدوة، ابن شـقيقة الراحل يارس 
عرفات مؤسس حركة فتح ومنظمة التحرير 
”سـئموا  الفلسـطينيني  أن  الفلسـطينية: 
الوضـع الحايل… سـواء الترصفات أو سـوء 
الترصفات الداخلية؛ أمور مثل غياب سـيادة 

القانون وغياب املساواة وغياب العدل“.
أن  مطلعـة  فلسـطينية  مصـادر  وتوقعـت 
العقوبـات التي توّعد بهـا الرئيس عباس لن 
تقترص عىل القدوة، وسـتخرج قوائم جديدة 
ُبعْيـد اإلعالن عن أسـماء قائمـة حركة فتح 
الرئيـس  برئاسـة  الترشيعيـة  لالنتخابـات 

عباس.
ومن املقرر إعالن القوائم الحزبية لالنتخابات 
الترشيعيـة بحلـول العرشيـن مـن مـارس 

الحايل.
ويحكـم عبـاس (٨٥ عاما) رئيس السـلطة 
الفلسـطينية يف املناطـق الخاضعـة للحكـم 
الذاتـي يف الضفة الغربية بمراسـيم منذ أكثر 

من عرش سنوات.
وتتواىل املراسيم التي يصدرها الرئيس عباس 
بهـدف عرقلـة عملية ترشـح قيادّيـي فتح 

لالنتخابات.
وأظهرت هـذه املراسـيم ارتباكا لـدى إدارة 

رئيس السلطة الفلسطينية والحلقة الداعمة 
له التي ال تخفي قلقها من تزايد قيادّيي فتح 
الذيـن يرغبـون يف خـوض االنتخابات ضمن 

قوائم مستقلة.
وترتكـز املعركة اآلن مع نـارص القدوة الذي 
أرص عـىل خوض االنتخابات خـارج القائمة 
الرسـمية غـري املعروفـة حتـى اآلن لحركة 

فتح.
ويرى القدوة وآخرون داخل الحركة أن قائمة 
عبـاس لـن تلبـي رشط الوجاهـة والجدارة 

اللتني تحتاجهما فتح يف هذه االنتخابات.
وبـدالً مـن أن يـرى عبـاس يف تعـدد قوائـم 
حركة فتـح عنرصا إضافيـا يمكن جمعه يف 

حال تعثرت قائمته، يتـرصف وكأن القائمة 
التي سيخرج بها سـتلقى تأييدا شعبيا، وأن 

القوائم األخرى ستخصم من رصيدها.
وشـبهت قيـادات مـن داخـل حركـة فتـح 
النـداءات التي تصدر مـن الحلقة املقربة من 
الرئيس عبـاس بـ“املذعـورة“ وهي تطالب 
بااللتزام بـ“قائمة الحركـة“ وعدم الخروج 
عنهـا واعتبـار مـن يخـرج عنهـا متمـردا 

وسيفصل من فتح.
وتسـاءلت مصـادر فلسـطينية مقربـة من 
حركة فتـح ”ِمّمْن الذعـر، إذا كانت حماس 
نفسـها املنافـس التقليـدي لحركـة فتح قد 
أصبحـت لـدى فريق عبـاس أليفـة وُيرجى 

االندماج معها يف قائمة واحدة؟“.
وعـزت املصـادر نفسـها القلق داخـل فريق 
الرئيـس الفلسـطيني إىل املخاوف من صعود 
التيـار اإلصالحي داخل فتـح، الذي بات يجد 
لـه املزيـد مـن التأييد الشـعبي، وفـوزه يف 

االنتخابات.
ويرى الكثري من الفلسطينيني أن عىل أقطاب 
السـلطة أن يسـألوا أنفسـهم: ما هو رصيد 
الحركة مـن الثقـة بنفسـها، إن كانت ترى 
مقتلها يف قائمة تجتهد، وستكون يف املحصلة 

لصالحها؟
وقال الكاتب الفلسطيني عديل صادق: ”ربما 
يتخذ رئيس السلطة والحركة خطوة متهورة 

بمحاولتـه فصـل عضـو اللجنـة املركزيـة 
شـخصية  وهـو  القـدوة،  نـارص  للحركـة 
سياسـية بامتياز ترأس بعثة فلسـطني لدى 
األمم املتحدة يف أكثر مراحل العمل السـيايس 

الفلسطيني أهمية ورواجا“.
وأضاف صادق، الذي سبق أن شغل مواقع 
دبلوماسية، يف ترصيح لـ“العرب“ ”القدوة 
لم يرتجل خطوته، وإنما اشتغل منذ وقت 
مبكـر عـىل تحالف مـع قيادات وسـطى 
وازنـة وعنـارص مشـهود لهـا بالنزاهة، 
وشخصيات اجتماعية مرموقة، وستكون 
محاولـة إقصائه عمالً محفوفا باملخاطر، 
بالنسبة إىل عباس يف حاالت قوته، فما بالنا 
بحاالت الذعـر التي تدل عليها مراسـيمه 

ونداءاته“.
وأدت محاولة انشقاق من أحد حلفاء عباس 
يف الحركـة إىل تزايد التكهنـات بأنه قد يلغي 
انتخابات الرئاسـة خشـيَة تحّد محتمل من 
مـروان الربغوثي املسـجون يف إرسائيل وهو 
مـن القيـادات الفلسـطينية التـي تحظـى 

بشعبية.
وينفـي مكتـب عبـاس أنـه يعتـزم تأجيـل 

انتخابات الرئاسة أو إلغاءها.
وقال القـدوة (٦٧ عاما) إنـه يأمل أن يكون 
عـىل رأس قائمته الربغوثي، وهو من قيادات 
حركـة فتح التـي ُطرحت أسـماؤها لخالفة 

عباس منذ فرتة طويلة.
ولم يحـدد الربغوثي ما إذا كان سـينضم إىل 
القائمـة أو سـيخوض انتخابـات الرئاسـة. 
ورفـض هـو ومحاميه طلبـا إلجـراء حوار 

معه.
غـري أن اسـتطالعات الـرأي تشـري إىل أنـه 
سـيفوز بفـارق مريح عىل عبـاس وقيادات 
حركـة حماس التـي تحكم قطاع غـزة منذ 
انتزعت السيطرة عىل القطاع من حركة فتح 

يف ٢٠٠٧.
وقال دبلوماسـيان غربيـان إن دوال أوروبية 

تحث عباس عىل عدم الرتاجع عن االنتخابات 
التي وعد بها.

وقال أحدهمـا ”ثمة مخاوف مـن أن عباس 
قـد يـرى حـال وسـطا يف السـماح بإجـراء 
االنتخابـات الترشيعيـة ويف الوقـت نفسـه 

تأجيل االنتخابات الرئاسية أو إلغائها“.
وبدا النظام السيايس الفلسطيني كما لو أنه 
دخـل حالة من التسـلط واالنفـراد بالحكم، 
حيث ضاقـت قاعدة اتخاذ القرار وتوسـعت 

الهوة بينه وبني املجتمع بكل فئاته.
وعـزز الرئيس محمـود عباس هذا التسـلط 
بالسـيطرة الكاملـة عىل حركة فتـح حزبه 
الحاكم وعىل منظمة التحرير الفلسـطينية، 
يف مؤتمريـن عامـني، كـرس فيهمـا تحالف 
طبقة السـلطة الفاسـدة مع طبقة طفيلية 
تجاريـة، تعتـاش من عالقتهـا الزبائنية مع 

االحتالل اإلرسائييل والسلطة.
وعـزا، محمـد مشـارقة، مدير مركـز تقدم 
للسياسـات يف لندن ”الصحوة الديمقراطية“ 
بني بعض القيادات الفلسطينية إىل التحوالت 
العامليـة التي مـن أهمهـا انتقـال الحكم يف 
الواليـات املتحـدة إىل الحـزب الديمقراطـي، 
وعقد حركة فتح ترتيبات مع حركة حماس 
التي تختطـف الحكم يف قطاع غـزة ُوصفت 
بتوافقـات القياديني جربيل الرجوب وصالح 
العـاروري املوقعـة يف إسـطنبول، للحفـاظ 
عىل مصالـح فئـة ضيقة مـن املتحكمني يف 

السلطتني.
وقال مشـارقة: ”تشـهد الحالة الفلسطينية 
توتـرا غـري مسـبوق، واتهامـات بالخيانـة 
والتآمر وشق الصفوف، ووصل التحريض إىل 
حد التهديد بالقتـل لكل من يخرج عن طوع 
اللجنة املركزية، وهو ما أثار قلقا وتخوفا من 
أن يصل التحشـيد واالسـتقطاب إىل الصدام 
املسـلح، وربما إىل ما هو أبعد مـن ذلك، بأن 
تلغى االنتخابات ويسـتعاض عنها بتشكيل 

حكومة وحدة وطنية مع حماس“.
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بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، امس االثنني، 
خالل  للنازحني  جديدا  مخيما   (٤٩) إغالق 
محافظات  خمس  يف  املاضية،  الستة  األشهر 

عىل إثر العودة الطوعية للنازحني.
ووفقا لبيان صادر عن خلية اإلعالم الحكومي 
العراق  ان  أكد  منه،  نسخة  «الزوراء»  تلقت 
بشكل  النازحني  ملف  إغالق  من  اقرتب  قد 
املخيمات سوى (٢٨)  يتبق من  لم  «إذ  نهائي؛ 
وواحد  كردستان،  إقليم  يف  منها   (٢٦) فقط، 
يف نينوى وآخر يف األنبار، بعد أن أغلقت جميع 
بغداد وكربالء وصالح  املخيمات يف محافظات 
توجيه  عىل  بناء  وذلك  ودياىل،  وكركوك  الدين 
الحكومة العراقية إلنهاء ملف النازحني وإغالق 

املخيمات».
باهتمام  يحظى  امللف  «هذا  أن  البيان  واضاف 
املعنية  الجهات  وجه  الذي  الحكومة  رئيس 
لترسيع معامالت العائدين طوعا، وتوفري البيئة 

املناسبة لتشجيع عودتهم إىل مناطقهم».
وتابع: «سجل العراق عودة أكثر من (٦٨٫٦٧١) 
إىل  الكيل  العائدين  عديد  ليصل  نازحة،  عائلة 

أكثر من ٥٧٢ ألف عائلة».
واشار اىل أن «وزارة الهجرة واملهجرين قدمت 
(٣٫٧) مليون حصة غذائية وصحية ولوجستية 

مختلفة للنازحني، خالل فرتة جائحة كورونا، 
 ٣٠٠ املتضمن  ميسان  مجمع  افتتحت  فيما 
ضمن  واملصنفة  العائدة  للعوائل  سكنية  شقة 

األرس الهشة الفقرية».
الوزارة  رممتها  التي  الدور  «عدد  أن  اىل  ولفت 
من  للعائدين  الدولية  املنظمات  مع  بالتنسيق 
األنبار  محافظتي  يف  دار  آالف   ٣ بلغ  النزوح 
سكنيا  كرفانا   ٤٩٤ بناء  عن  فضال  ونينوى، 

يف صالح الدين ونينوى واألنبار، فضال عن ٤١ 
العودة  وتشجيع  لتسهيل  كرفانية؛  مدرسة 
ومناطق  محافظاتهم  إىل  للنازحني  الطوعية 

سكناهم».
واردف البيان أن «الوزارة وزعت خمس وجبات 
النزوح  من  العائدة  للعوائل  املالية  املنح  من 
عائدة،  عائلة  لكل  دينار  مليون   ١٫٥ بواقع 

شملت ١١٫٧ ألف عائلة عائدة». 

يقارب  ما  اإلجراءات  «شملت  البيان:  وتابع 
(٣٥٠٠) نازحة من النساء واملطلقات واألرامل 
الحماية  شبكة  براتب  اإليزيديات  والناجيات 
من  إضافية  بحصص  ودعمهم  االجتماعية 

املساعدات اإلنساني».
لـ»العائدين  كبرية  تسهيالت  الوزارة  وقدمت 
طوعا من خارج البلد، فقد بلغ عديد املواطنني 
 (٥٠) و  مواطن،   (٨٠٠) تركيا  من  العائدين 

آخرين من أوربا، وتحملت تكاليف عودتهم».
موافقة  العراقية  الحكومة  استحصلت  كما 
العراقية  العوائل  منح  عىل  الرتكي  الجانب 
بتحويل  لهم  السماح  عىل  هناك  املتواجدة 
املنع  وإلغاء  سياحية،  إىل   (UN) من  إقامتهم 
والية  يف  اإلقامة  وتمديد  سنوات،  خمس  ملدة 

سامسون إىل ٦ أشهر بدال من ٣ أشهر.
الوزارة  تتخذها  التي  اإلجراءات  يخص  وفيما 
من  كبرية  أعداد  فيها  يتواجد  التي  الدول  يف 
فقد  لهم،  الدعم  تقديم  لتسهيل  العراقيني 
الوزراء،  مجلس  رئيس  موافقة  حصلت 
يف  للوزارة  مكاتب  بفتح  الكاظمي،  مصطفى 
السفارات العراقية، وقت تمت املبارشة بتشكيل 
واستحقاقات  معامالت  إنجاز  لتسهيل  فريق 
املواطنني العراقيني املقيمني يف اململكة األردنية 

الهاشمية.

بغداد/ الزوراء:

الساند  اإلعالمي  الطبي  الفريق  عضو  جددت 

طرح  عىل  التأكيد  فالح،  ربى  الصحة،  لوزارة 

سيكون  املواطنني  لكل  لكورونا  املضاد  اللقاح 

التي  األولوية  ذات  الفئات  تلقيح  من  االنتهاء 

حددتها الوزارة.

وقالت ربى، يف ترصيح صحفي:ان بعض الفئات 

باملرضعات  واملتمثلة  باللقاح  املشمولة  غري 

اىل من هم دون سن  ١٦  والحوامل  ومن سنة 

عاما وكذلك من يعانون من أمراض او اعتالالت 

مناعية تمنعهم من اخذ اللقاح.

باللقاح  الطبية  الكوادر  تطعيم  ان  وأضافت: 

ضمن  وذلك  مستمراً،  زال  ما  لكورونا  املضاد 

مساعي الوزارة لتغطية الفئات التي حددتها.

ال  كورونا  بفريوس  املصابني  ان  وأوضحت: 

التأكد من شفائهم  بعد  إال  اللقاح  اخذ  يمكنهم 

التام، ويجب ان تكون جرعتا اللقاح من الرشكة 

املصنعة نفسها.

اقليم  يف حكومة  الصحة  وزير  شدد  جهته،  من 

تشديد  رضورة  عىل  االثنني،  أمس  كوردستان، 

اإلجراءات الوقائية بسبب ارتفاع اعداد اإلصابات 

بفريوس كورونا، مشريا إىل أن اإلصابات التي تم 

تسجيلها مؤخرا هي من الساللة الجديدة.

وقال و زير الصحة سامان الربزنجي يف مؤتمر 

بإقليم  اللقاح  تلقي  يف  اليوم  شاركنا  صحفي: 

والكوادر  األطباء  اىل  رسالة  لتوجيه  كوردستان 

الصحية أن اللقاح آمن، وأيضا لرد كل الشائعات 

التي كانت تتحدث أن اللقاح غري جيد، ولهذا لم 

يؤخذ من قبل املسؤولني يف وزارة الصحة، ولهذا 

رأينا رضورة املشاركة يف تلقي اللقاح لتشجيع 

األطباء عىل أخذه.

وأضاف الربزنجي: أنه من املقرر ان تصل الوجبة 

الثانية من اللقاحات اىل اإلقليم عن طريق وزارة 

الصحة العراقية يف ١٥ من الشهر الحايل. مشريا 

ألف   ١٨٧ هي  وصولها  املقرر  الكمية  أن  إىل 

جرعة.

ودعا وزير الصحة إىل «رضورة تشديد اإلجراءات 

ارتفاع  نالحظ  يوم  بعد  يوم  ألننا  الوقائية 

تم  املنرصمة  ساعة  الـ٢٤  وخالل  اإلصابات، 

إىل  اربع وفيات»، الفتا  اصابة مع  تسجيل ٣٤٤ 

السالالت  من  هي  املسجلة  الحاالت  أغلب  «أن 

الجديدة».

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التخطيط، امس االثنني، 
ان الجهاز املركزي لإلحصاء استكمل 
لتنفيذ  واإلدارية  الفنية  استعداداته 
االجتماعية  املتكامل لألوضاع  املسح 

والصحية للمرأة يف العراق.
للوزارة،  الرسمي  املتحدث  وقال 
تلقت  بيان  يف  الهنداوي،  عبدالزهرة 
«املسح  ان  منه:  نسخة  «الزوراء» 
كبرية،  تنموية  اهمية  يمثل  املذكور 

املؤرشات  توفري  يف  سيسهم  لكونه 
املرأة  تخص  التي  اإلحصائية 

العراقية».
وأضاف ان» هذه املؤرشات ستشمل 
وتمكينها،  للمرأة  الصحية  الناحية 
فضال  االنجابية،  الصحة  وتعزيز 
الديموغرافية  الخصائص  عن 
لقياس  تهدف  التي  واالجتماعية، 
تكلفة العنف ضد املرأة، وأثر جائحة 

كورونا» .

وزير  هنأ  متصل،  جانب  من 
تهانيه  النجم،  بتال  خالد  التخطيط، 
ملناسبة  العراقيات،  للنساء  الطيبة 
يف  يصادف  الذي  العراقية  املرأة  عيد 
فيما  عام،  كل  من  آذار  من  الثامن 
أفصح عن ان النساء تشكل ٥٠٪ من 

مجموع سكان العراق.
«الزوراء»  تلقت  بيان  النجم يف  وقال 
ويسعدني  ”يرسني  إنه  منه:  نسخة 
كثريا ان أتقدم بوافر التهاني وعظيم 

كافة  العراقيات  للنساء  التربيكات، 
ملناسبة عيد املرأة العاملي، وإذ نهنئ 
املرأة العراقية بعيدها، فإنها تستحق 
منا كل الثناء والتقدير، ملا قدمته من 
جهد وعطاء عظيمني، وهي تشارك 
وتحقيق  البناء  يف  الرجل  أخاها 

التنمية يف العراق“
املرأة  بعيد  ”االحتفال  أن  وأضاف 
سياسات  ظل  يف  يأتي  العام،  لهذا 
التخطيط،  وزارة  وضعتها  تنموية 

الوطنية  التنمية  خطة  ضمن 
املستدامة  التنمية  ورؤية  الخمسية، 
إىل  جميعها،  تهدف  والتي   ،٢٠٣٠
اقتصاديا،  وتمكينها  املرأة،  أنصاف 
تستحقها،  التي  املساحة  وإعطائها 
من   ٪٥٠ نحو  النساء  تشكل  حيث 
مجموع السكان يف العراق، ولهن من 
القدرة والكفاءة ما يجعلهن قادرات 
وبناء  التنمية  أهداف  تحقيق  عىل 

الوطن“. 

بغداد/ الزوراء:
أمس  االعسم،  صفاء  العسكري،  الخبري  كشف 
عىل  للسيطرة  داعيش  مخطط  وجود  عن  االثنني، 
ناحية جرف النرص شمايل بابل، مبينا ان املخطط 

يستهدف انطالق الهجمات ضد بغداد وأطرافها.
وقال االعسم يف ترصيح صحفي: ان ”تنظيم داعش 
موطئ  عىل  يسيطر  ان  جاهدا  يحاول  اإلجرامي 
بابل التخاذها  النرص شمايل  ناحية جرف  يف  قدم 

منطلقا للهجمات اإلرهابية يف بغداد واطرافها“.

من  طبيعيا  امتدادا  تعد  ”الناحية  ان  وأضاف 
الصحراء الغربية باتجاه الحدود السورية للوصل 
الحيوية  املناطق  املقدسة وغريها من  العتبات  اىل 
للسيطرة  القصوى  االولوية  التنظيم  يضع  ما 

عليها“.
وأشار االعصم اىل ان ”سيطرة الحشد عىل الناحية 
ومنع التسلل االرهابي واملخططات املتكررة ساهم 
يف إنهاء الخطر عىل بغداد واملراقد املقدسة وغريها 

من املدن“.

بغداد/ الزوراء:
األمنية،  والقوات  الشعبي  الحشد  قوات  انطلقت 
محافظة  رشق  الشهداء  ثأر  بعمليات  االثنني،  امس 
تلقت  الشعبي  الحشد  بيان إلعالم  الدين.وذكر  صالح 
التاسع و٢٢ و٨٨  أن ”األلوية  «الزوراء» نسخة منه: 
الجيش  العملية، فضال عن  يف الحشد شاركت بتنفيذ 

وقوات سوات وبإسناد من طريان الجيش، بمحورين 
يف جزيرة العيث رشق صالح“.

األمن  لتعزيز  تهدف  ”العملية  أن  البيان  وأضاف 
واالستقرار من خالل رضب أوكار اإلرهاب ومالحقة 
يف  العملية  من  األوىل  املرحلة  داعش“.وانتهت  فلول 

الرابع من اذار الحايل بتحقيق أهدافها كافة. 

بغداد/ الزوراء:
اعتقال  من  العراقي  الوطني  املخابرات  جهاز  تمكن 
املسؤول السابق عن خلية اإلعدامات يف تنظيم داعش 
للقوات  العام  القائد  باسم  املتحدث  اإلرهابي.وقال 
منصة  عىل  تغريدة  يف  رسول،  يحيى  اللواء،  املسلحة 

النعيمي)  (عاشور  اإلرهابي  اعتقال  تم  انه  تويرت: 
خلية  عن  السابق  املسؤول  الذباح  عاشور  بـ  املكنى 
الريموك،  فرقة  الفلوجة  والية  يسمى  بما  اإلعدامات 
املدنيني  ضد  اإلرهابية  الجرائم  بعرشات  واملتورط 

والقوات األمنية.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت أمانة بغداد، امس االثنني، إطالق خطة خدمية خاصة لزيارة اإلمام الكاظم.

وذكرت أمانة بغداد يف بيان، تلقت «الزوراء» نسخة منه: أن «أمانة بغداد شكلت غرفة عمليات 
التي يسلكها  الطرق  الخدمات ضمن  تقديم  ملتابعة  الكاظمية  بلدية  بمقر  بغداد  أمني  برئاسة 

الزائرون بمدينة بغداد». 
وأضافت أن «الخطة تتضمن تحشيد جهود ١٤ دائرة بلدية وتقسيم قاطع بلدية الكاظمية إىل 

عدة قواطع تكون بإرشاف الوكالء واملديرين العامني». 
البيان أن «الخطة الخدمية انطلقت بالتزامن مع الخطة األمنية عرب استنفار الجهدين  وتابع 

اآليل والبرشي يف مدينة الكاظمية والطرق املؤدية إليها التي يسلكها الزائرون». 
ودعا أمني بغداد املواطنني وأصحاب املواكب، بحسب البيان، إىل «التعاون مع مالكات أمانة بغداد 
الجهد  امام  املجال  املخصصة وفسح  اماكنها  إال يف  األطعمة واملرشوبات  وعدم رمي مخلفات 

البلدي حرصاً عىل نظافة الطريق».

بغداد/ الزوراء:
االثنني،  أمس  نينوى،  رشطة  مديرية  أعلنت 
داعش  تنظيم  من  عنارص  ثالثة  عىل  القبض 

اإلرهابي يف الجانب األيرس ملدينة املوصل.
«الزوراء»  تلقت  بيان  يف  املديرية  وذكرت 
فوج  من  مشرتكة  «قوة  أن  منه:  نسخة 
لقيادة  التابع  عرش  الثاني  الرشطة  طوارئ 
رشطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة 
إرهاب نينوى وبناًء عىل معلومات استخبارية 
إلقاء  من  تمكنوا  املواطنني  وتعاون  دقيقة 

عصابات  من  عنارص  ثالثة  عىل  القبض 
ع  م   ) و   ( ع  م  (وج  وهم   اإلرهابية  داعش 
غ غ ) واللذان كانا يعمالن بصفة مقاتل فيما 
 ( العامة  واملعسكرات  الجند  بديوان   ) يسمى 
و اإلرهابي ( و ج ح ع ) الذي كان يعمل فيما 
داعش  سيطرة  فرتة  خالل  (الحسبة)  يسمى 

عىل مدينة املوصل».
يف  عليهم  القبض  «تم  انه  البيان  وأضاف 
مناطق واحياء (الزهراء والتحرير واالربجية) 

يف الجانب األيرس ملدينة املوصل».

بغداد/ الزوراء:

حذر مدير الرشطة املجتمعية، العميد غالب العطية، املواطنني من التواصل والتعامل 

التواصل  مواقع  عىل  واملشعوذين  «بالروحانيني  الخاصة  الوهمية  الصفحات  مع 

االجتماعي».

ترد  املناشدات  من  العرشات  إن  منه:  نسخة  «الزوراء»  تلقت  بيان  يف  العطية  وقال 

يف  الذين  أصحابها  فيها  يشكو   (٤٩٧) الساخن  خطها  عرب  املجتمعية  الرشطة  إىل 

قبل  من  واحتيال،  ونصب  ابتزاز  حاالت  إىل  تعرضهم  والفتيات  النساء  من  غالبيتهم 

الفيس  الطالع وغريها، عىل مواقع  بالروحانيات وكشف  يدعون معرفتهم  أشخاص 

بوك واالنستغرام.

صفحات  هكذا  إىل  االنجرار  وعدم  والوعي  بالثقافة  التسلح  إىل  املواطنني  إىل  داعيا 

وأشخاص، والذين يف غالبيتهم من الدجالني والنصابني، والذين يستغلون جهل وحاجة 

املواطنني الصطياد فرائسهم بغية ابتزازهم. وفقا للبيان.

بغداد/ الزوراء:
االثنني،  امس  الرتبية،  وزارة  كشفت 
عن جهودها يف مكافحة األمية وتطوير 
تلقت  بيان  يف  الوزارة  التعليم.وذكرت 
جهوداً  «قدمنا  منه:  نسخة  «الزوراء» 
وتطوير  األمية  مكافحة  يف  حثيثة 
تسببه  ما  «أدركنا  التعليم».وتابعت: 
برامج  أمام  عقبات  من  األمية  مشكلة 
التنمية املستدامة، فعملت وزارة الرتبية 
ومحو  الكبار  لتعليم  مراكز  فتح  عىل 
األمية وتوسعت فيها حتى شملت جميع 
التعليمية  الفرص  لتوفري  البالد  أرجاء 
دون  ظروفهم  حالت  الذين  للمواطنني 

مواصلة تعلمهم».
البيان: «حيث تمكنا من تحقيق  وأردف 
تمثلت  املجال  ذلك  يف  نوعية  قفزة 

كاآلتي: 
-تم تخريج (٨) دفعات من حملة محو 
 ،  ٢٠١٢ عام  الحملة  انطالق  ُمنذ  األمية 
برامجها  املستفيدين من  عدد  بلغ  حيث 

املتنوعة نحو (٢) مليون.
تجاوزت  افتتاحها  تم  التي  -املراكز 

(١٢٠٠) مركز يف عموم العراق.
-تخصيص مبالغ مالية من وزارة الرتبية 
املجتمعي  التعلم  مراكز  وتطوير  لدعم 
الرضورية،  باملستلزمات  وتجهيزها 
حيث بلغ عدد املراكز املجتمعية املطورة 
بني  موزعًة   (٤١) افتتاحها  تم  التي 

املحافظات كافة.
باعتماد  األمية  محو  مركز  افتتاح   -
البرصة  سجن  يف  املكثف»  «املنهج 
وتزويدهم  االميني  من  للنزالء  املركزي 

باملستلزمات الرتبوية.
- بلغ عدد املمتحنني من أنصاف املتعلمني 
لغاية االنتهاء من الدفعة الثامنة ما يزيد 

عن (٣٥) ألف دارس.   
- التنسيق مع املؤسسات األخرى للقضاء 
عىل االمية، حيث تم التنسيق مؤخراً مع 
هيئة الحشد الشعبي لفتح مراكز محو 

األمية خاصة لهم.
االمية  «التاسعة» ملحو  الدفعة  اطلقنا   -
الدارسني  وعدد   ،٢٠٢١  –  ٢٠٢٠ لعام 
فيها تجاوز الـ(٥٣) ألف دارس من كال 

الجنسني.

بغداد/ الزوراء:
أمس  الجنابي،  إبراهيم  االنبار،  بمحافظة  الرمادي  قضاء  قائممقام  أعلن 
االثنني، عن املبارشة بوضع التصاميم النهائية إلنشاء مطار االنبار الدويل قبيل 

عرضه كفرصة استثمارية .
وقال الجنابي يف ترصيح صحفي: ان “ لجانا هندسية وفنية من ديوان محافظة 
النهائية  التصاميم  بوضع  بارشت  الحكومية  الدوائر  مع  وبالتنسيق  االنبار 
إلنشاء مطار االنبار الدويل يف منطقة الـ ٣٥ كيلو غربي مدينة الرمادي، تمهيدا 

لعرضه كفرصة استثمارية حال اقرار املوازنة املالية للعام الحايل ”.
املرشوع  لدراسة  مختصة  لجانا  شكلت  املحلية  االنبار  حكومة  ان“  وأضاف 
من جميع النواحي بعد اجراء عمليات مسح جوي ملوقع املطار ”، مبينا ان“ 
موافقة  خلفية  عىل  جاء  املطار  إلنشاء  النهائية  التصاميم  بوضع  املبارشة 
العمالقة  املشاريع  أهم  من  يعد  الذي  املرشوع  إنشاء  عىل  املركزية  الحكومة 

التي ستنفذ خالل العام الحايل من ميزانية املحافظة“.
انشاء  يف  املختصة  العاملية  االستثمارية  الرشكات  من  العديد  ان“  إىل  وأشار 
الجهات  قبل  من  عرضه  بانتظار  املطار  استثمار  يف  رغبتها  أبدت  املطارات 

املعنية بعد انتهاء التصاميم النهائية ”.
يشار اىل ان مدير هيئة استثمار االنبار، مهدي صالح النومان، رصح، يف وقت 
سابق، ان “ عام ٢٠٢٢ سوف يشهد انطالق أول رحلة جوية لنقل املسافرين 

من مطار االنبار الدويل.  

بغداد/ الزوراء:

امس  الحدودية،  املنافذ  هيئة  أعلنت 

دراجات  تهريب  محاولة  إحباط  االثنني، 

هوائية ومواد مخالفة لضوابط االسترياد، 

يف منفذ ميناء أم قرص األوسط، بمحافظة 

البرصة.

«الزوراء»  تلقت  بيان  يف  الهيئة  وقالت 

من  تمكنت  «مفارزها  ان  منه:  نسخة 

حاويات   (٣) تهريب  محاولة  إحباط 

ومعسل  هوائية  دراجات  عىل  تحتوي 

اركيلة مخالفة لضوابط االسترياد يف منفذ 

ميناء أم قرص األوسط».

إىل  استناداً  تمت  العملية  أن  إىل  واشارت 

املخابرات  جهاز  من  الواردة  «املعلومات 

«إحالة  إىل  الفتة  العراقي»،  الوطني 

الحاويات وفق محرض أصويل اىل الجهات 

اإلجراءات  التخاذ  املختصة  القضائية 

القانونية الالزمة».
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بغداد/ الزوراء:
أعلـن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجـي، عن حصول موافقة 
وزارة  املاليـة بجدولـة قـروض املبـادرة الزراعيـة وملدة خمس 

سنوات.
وقـال الناطـق الرسمي للـوزارة حميـد النايف يف بيـان تلقت ” 
الـزوراء“ نسخة منه : إنه ”القـرار جاء نتيجة للجهود املتواصلة 
التي بذلها وزير الزراعة من  أجل مساعدة مربي الدواجن والثروة 

الحيوانية وتخفيف معاناتهم نتيجة للظروف التي عانو منها“.
ووصـف النايف هذا القرار بـ“املهم لـكل مربي الدواجن والثروة 
الحيوانية وسيساهم بتشجيعهم عىل زيادة االنتاج واعادة تأهيل 
املشاريـع املتوقفة ،فضال عن القيـد االنجاز والتي سوف تساهم  
يف زيادة انتـاج قطاع الدواجن من بيض املائـدة والدجاج الالحم 
وصـوال اىل االكتفاء الذاتي وتوفري عملـة صعبة للبلد،  فضال عن 

تشغيل االالف من االيدي العاملة“.
ودعـا الخفاجي كافة منتجـي الدواجن اىل ”االستفـادة من هذا 
القـرار واستثمـاره ألجل تنامـي  قطاع الدواجن واعـادة تأهيله  

وجعله رقم مهم يف الدخل القومي للبالد“.

بغداد/ نينا:
أكـد الخبـري يف الشـأن االقتصـادي، 
مالذ األمني، ان ارتفـاع أسعار النفط 
عامليـا حقق وفورات ماليـة تزيد عن 
5 مليارات دوالر شـهريا عما رسمته 
داعيـا  العراقيـة،  املوازنـة  مسـودة 
االستفـادة مـن هـذه  إىل  الحكومـة 

الزيادة يف سد عجز املوازنة .
للوكالـة  ترصيـح  يف  االمـني  وقـال 
الوطنيـة العراقيـة لألنبـاء ”نينـا“ : 
تكللت جهود دول (اوبـك+) بالنجاح 
خالل أزمة جائحة كورونا وانخفاض 
معـدل استهالك الطاقـة عامليا، فبعد 
االتفاق عىل خفـض اإلنتاج وااللتزام 
بالحصص املقررة ارتفع سعر الربميل 
من 38 دوالرا يف الربع األخري من العام 
65 دوالرا نهايـة شـباط  املـايض اىل 
املايض، وربما يرتفع ليعرب حاجز 70 

دوالرا خالل الشهر الجاري ”.
وأشار اىل:“ ان العراق ترضر اقتصاديا 
كباقي دول العالم من الجائحة، لكون 
اقتصاده يعتمد باألساس عىل تصدير 

النفـط، مـا أجـرب وزارة املاليـة عىل 
االقرتاض لسد عجـز ميزانيتها ودفع 
رواتـب املوظفني، إىل جانب رفع سعر 
رصف الـدوالر مقابل الدينـار بنسبة 
٪20 لتتمكن الـوزارة من سد الديون 

والقروض التي بذمتها“.
وأضـاف : ” يف الوقت الذي ينتظر فيه 
العراقيـون التصويـت عـىل املوازنـة 
ارتفع سعر برميـل النفط عما مثبت 
يف مسـودة قانـون املوازنـة بفـارق 
يتعـدى 20 دوالرا للربميـل، مع توجه 
إنتـاج الخـام مـن  النفـط اىل  وزارة 
الحقـول األقل كلفة، ما يعني تحقيق 
وفـورات ماليـة تزيد عـن  5مليارات 
دوالر شـهريا عمـا رسمتـه مسودة 
املوازنة“. مشريا إىل :“ ان هذه األموال 
يجـب أن تذهب باتجاه تسديد الديون 
وعجز املوازنة، ومـا يزيد منها يذهب 
إىل البنـك املركـزي كاحتياطـي نقدي 

يعزز من قيمة العملة الوطنية“.
وشـدد عىل ”أهميـة استفـادة وزارة 
املاليـة والبنـك املركـزي مـن ارتفاع 

أسعار الخام وزيـادة العائدات املالية 
إلصـالح بنية القطاعـات االقتصادية 

وتحجيم االسترياد ودعم املنتج املحيل، 
وجذب االستثمـارات لتنفيذ املشاريع 

اإلسرتاتيجية لخدمة االقتصاد الوطني 
وتوفري فرص عمل للعاطلني“.
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بغداد / نينا:
 كشفـت النائبـة عالية نصيف عـن إرصار جهات عـىل التعاقد مع رشكة 
بريطانيـة خارسة عدد موظفيها 6 أشـخاص وغري مؤهلـة مالياً وال فنياً 
لتنفيذ مرشوع ماء البرصة بأكثر من أربعة مليارات دوالر، مطالبة الجهات 

التي تفاوضت مع هذه الرشكة بعرض األعمال املماثلة التي نفذتها .
وقالـت يف بيـان أنه :“ عـىل الرغم من اعـرتاض وزارة االعمـار واالسكان 
والبلديات ودائرة متابعـة املشاريع يف مجلس محافظة البرصة عىل إحالة 
مرشوع معالجة شحة وملوحة املياه يف البرصة ضمن القرض الربيطاني، 
اىل رشكة / بي ووتر هولدنغ / الخارسة وغري املؤهلة مالياً وال فنياً والتي 
اليتجاوز عدد موظفيها 6 أشخاص، إال أن بعض الجهات ترص عىل التعاقد 
معهـا ” ، مشرية اىل ” تورط شـخصية بريطانيـة دبلوماسية معروفة يف 

هذه الفضيحة املخجلة طمعاً باملال“.
وبينـت انها :“ ستعلن يف بيان قادم عن هذا الشخص الذي استغل منصبه 

استغالالً سيئاً، كما ستتابع نرش تفاصيل القضية معززة بالوثائق ”.
وشـددت نصيف عىل ” رضورة تدخل الجهات الرقابية املعنية للكشف عن 
الجهات التي تقف وراء هذه الصفقة وفضحها مهما كان حجم منصبها، 
وإتاحة الفرصة للرشكـات العاملية للتنافس عىل املرشوع وتقديم أعمالها 
املماثلـة وضمان تنفيذها لهذا املرشوع الذي ينتظره البرصيون منذ سنني 

طويلة ”.

بغداد/ الزوراء:
اعلـن مـرصف الرافدين، امـس االثنني، حصيلـة السلف التي تـم منحها 

للموظفني ومنتسبي وزارة الداخلية وتحديدا يف 3/1 ولغاية 3/4 .
وذكـر املكتب اإلعالمـي للمرصف يف بيان تلقت ”الـزوراء“ نسخة منه: ان 

”عدد الذين تم منحهم السلف وصل اىل 1790 مستلفا“.
وأضـاف ان ”عملية تسليم السلف ال تـزال مستمرة والتقديم عليها يكون 
عـن طريـق فـروع املـرصف املنتـرشة يف بغـداد واملحافظـات والحصول 
عليهـا بطريقة فورية وبواسطة برنامج الكرتونـي يتيح تسليمها بشكل 

فوري“.

بغداد/ الزوراء:
بـني الخبري االقتصادي، وسـام التميمي، ان استمـرار الحكومة بسياسة 
رفـع سعـر رصف الدوالر، سيـؤدي اىل ارتفاع نسبة الفقر مـن 30 إىل 50 
باملئـة، الفتا اىل ان ما يزيد من هذه النسبة هو حظر التجوال الذي فرضته 
الحكومة.وقال التميمي يف ترصيح صحفي: ان ”قرارات الحكومة املتعلقة 
برفـع سعر رصف الدوالر زادت مـن معاناة املواطن، وجاءت بالفائدة عىل 

بعض الرشكات اململوكة للسياسيني“.
وأضـاف ان ”نسبة الفقر يف العراق سرتتفع من 30 اىل 50 باملئة مع نهاية 
العـام الجاري خاصـة مع استمرار قرار رفع سعـر رصف الدوالر، وكذلك 
حظـر التجوال املفروض مـن قبل الحكومـة بحجة الوقايـة وتاليف زيادة 

اإلصابات بكورونا“.
وبني ان ”أسعار النفط تعافت من جديد، وهناك نهضة كبرية يف دول العالم 
وعودة املصانع واملعامل للعمل، وهو ما سريفع سعر برميل النفط اىل أكثر 
مـن 75 دوالرا يف الصيـف املقبـل، وهو ما سيحقـق للحكومة طموحها يف 
تحقيق الوفرة املالية وتجـاوز العجز وحتى إعداد موازنة تكميلية يف وقت 
تواصـل فيه حصارهـا االقتصادي عىل الشعـب، إذ ان ارتفاع سعر النفط 

يجب ان يتزامن معه تخفيض قيمة الدوالر“. 

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسعـار رصف الـدوالر، أمـس االثنـني، يف البورصـة الرئيسية يف 

بغداد.
وسجلت بورصـة الكفاح املركزية يف بغـداد 145400 دينار عراقي مقابل 
100 دوالر أمريكـي، وسجلـت بورصـة الحارثية 145350 دينـاراً عراقياً 

مقابل 100 دوالر.
فيمـا سجلت بورصـة الكفاح املركزية خـالل افتتاحها صبـاح الخميس 

املايض 145300 دينار عراقي.
يذكـر أن اسعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باالٔسواق املحلية 
يف بغـداد، حيث بلغ سعر البيـع 146000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار 

الرشاء 145000 دينار لكل 100 دوالر أمريكي.

 بغداد/ الزوراء:
اعتـربت اللجنـة املاليـة النيابيـة ان 
اعتمـاد سعـر رصف 45 $ يف املوازنة 
بعيـد كل البعـد عن الواقـع لكون كل 
املعطيـات وتوقعات خرباء النفط بأن 
سعر النفط سـوف يرتاوح بني 61 اىل 
69 $ خالل عام 2021، مبينة أنه كان 
األجـدر احتساب سعـر برميل النفط 
عىل األقل بـ 50 $. وفيما عد مستشار 
رئيس الـوزراء للشـؤون االقتصادية 
ارتفـاع سعـر برميـل النفـط الخـام 
للبـرصة بحدود الـ $70 سيسهم بسد 
فجـوة عجـز املوازنـة االتحادية لعام 
2021 ، أكد انه قد يغني العراق عن أي 
اقـرتاض رشيطة االستمـرار عىل هذا 

املعدل من االرتفاع حتى نهاية العام.
وقال مقـرر اللجنـة املاليـة النيابية، 
احمد الصفار, امس االثنني, يف ترصيح 
صحفي: ان “ بنـاء املوازنة عىل سعر 
برميـل النفط بــ 45 $ بعيد كل البعد 
عن الواقع، إذ ان األشـهر األخرية من 
العـام املايض بدأ صعـود سعر النفط 
بشـكل متسارعا عىل وفـق معطيات 
متوقعـة منها إيجاد لقاحات لكورونا 
وانخفاض كبري يف االحتياطي النفطي 

األمريكي “ .

وأضـاف ان “ اغلـب أعضـاء اللجنـة 
املاليـة طالبـوا الحكومـة اىل اعتمـاد 
سعـر 50 $ للربميل وهـذا متحقق أال 
ان الحكومـة رفضت ذلك “ , مبينا انه 
“ لـو تم اعتمـاد $50 دوالرا لتوفر لنا 
يف املوازنـة 20 تريليـون دينـار، وهذا 
بالتأكيـد سـوف يقلـل عجـز املوازنة 

بشكل كبري وتوفـري درجات وظيفية 
وتنشيـط القطـاع الخـاص والرتبية 

والتعليم والصحة “ .
وأشـار الصفـار إىل ان ”اللجنة قامت 
برفـع حجم املوازنـة اىل 129 تريليون 
لدعـم قطاعات مهمـة مستندين عىل 
الوفـرة املاليـة نتيجة ارتفـاع أسعار 

النفـط, وربما سوف نعمل عىل إجراء 
موازنـة تكميلية بعد الشهـر السابع 
اذا مـا استمـرت أسعـار النفـط بهذا 

املستوى “.
من جهته، عد مستشار رئيس الوزراء 
للشـؤون االقتصاديـة، مظهر محمد 
صالـح، ارتفـاع سعـر برميـل النفط 

الخام للبرصة بحدود الـ $70 سيسهم 
بسـد فجوة عجـز املوازنـة االتحادية 
لعام 2021 ، وقد يغني العراق عن أي 
اقـرتاض رشيطة االستمـرار عىل هذا 

املعدل من االرتفاع حتى نهاية العام.
وأضـاف صالـح، يف ترصيح صحفي: 
أن توجهات السـوق النفطية العاملية 
تسـري نحـو االنفراجة، وذلـك بسبب 
انتشـار اللقاحـات الخاصة بفريوس 

كورونا.
ولفت إىل: أن هناك تعديالت يف املوازنة 
مرجحـاً  اإلنفـاق،  خفـض  باتجـاه 

تمريرها خالل أسبوعني.
وأضاف ان ”العجز تقلص ومن املمكن 
االستغنـاء عـن االقـرتاض اذا استمر 
سعر برميل النفط نحو السعر الحايل“، 
مشريا اىل ان ”الفائض النفطي العاملي 
انتهى واوبك تبحث زيادة اإلنتاج لكل 

الدول املصدرة وتحثهم عىل ذلك“.
النفطيـة،  بالسـوق  يتعلـق  وفيمـا 
بـني صالـح: انه كـان هنـاك فائض 
بنسبـة %10 يف سـوق النفـط إال أن 
هذا الفائض اختفـى تقريبا“. منوها 
إىل ”أن منظمـة أوبـك تبحـث حاليـا 
مسألة حث الدول األعضاء عىل زيارة 

اإلنتاج“.

بغداد/ الزوراء:
كشف تقرير ملوقع األمم املتحدة انه 
وضمـن اتفاقية مرشوع التخفيف 
مـن آثار وباء كورونـا عىل التعليم 
عن بعد قد نائب السفري الياباني يف 
العراق، ناكاجاوا شـو، مبلغ 600 
الف دوالر لدعم نظـام التعليم عن 
بعد لصالـح وزارة الرتبية العراقية 

.
اطلعـت  الـذي  التقريـر  وذكـر 
ان  ترجمتـه:  عـىل  ”الـزوراء“ 
لليونسكـو  مخصـص  “املـرشوع 
يف  الرتبيـة  وزارة  دعـم  ملواصلـة 
تقديـم التعليم عن بعـد من خالل 
قناتهـا التلفزيونية التعليمية التي 
تهـدف إىل الوصول إىل أكثر من 6.3 
مليـون طفل يف املـدارس االبتدائية 
الذيـن ال  وغريهـم مـن األطفـال 
يحصلـون عىل التعليـم طوال فرتة 

جائحة كورونا“.
وأضـاف انـه “ واستجابـة ألزمـة 
جائحـة كورونـا وإغـالق املدارس 

منذ نهاية شباط عام 2020 ، تبنى 
اليونسكو عىل مساعدتها السابقة 
للقناة التلفزيونيـة التابعة لوزارة 
الرتبيـة والتعليم ، مـن خالل دعم 
إنتاج محارضات تلفزيونية لجميع 
املواد للصفوف من الصف األول اىل 
السادس وبرنامـج التعلم الرسيع 

من خالل هذا املرشوع“.
وأشـار اىل أن “هـذه ليسـت املـرة 
األوىل التـي تساهـم فيهـا اليابان 

بتقديـم املنح لليونسكـو يف العراق 
، ففي عـام 2019 دعمت حكومة 
اليابـان مرشوع ”أصـوات أطفال 
املوصـل القديمـة إلعـادة تأهيـل 
وإدارة املدارس االبتدائية يف املناطق 
الحرضية الخارجـة من الرصاع“، 
”خلـق  مـرشوع   2020 عـام  ويف 
فرص عمل للشباب يف املوصل ملركز 
التميز املهني يف مهارات البناء التي 

تدعم نتائج سوق العمل ”. 

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت مبيعـات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبـة، امس االثنني، بنسبة بلغت 58 يف 
املئـة لتصل اىل 45 مليون دوالر.وشـهد البنك املركزي العراقي خالل مـزاده لبيع ورشاء العمالت 
األجنبيـة امس انخفاضـاً يف مبيعاته بنسبة 58.18 باملئة لتصـل اىل 45 مليوناً و655 ألف دوالر، 
غطاها البنك بسعر رصف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر، مقارنة بيوم الخميس املايض حيث 
بلغت املبيعات فيها 109 ماليني و16 ألف دوالر.وذهبت جميع املشرتيات البالغة 45 مليوناً و655 
الف دوالر، لتعزيز االٔرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما لم تتقدم املصارف بأي 

رشاء للدوالر بشكل نقدي.. وقامت 8 مصارف بتلبية طلبات تعزيز األرصدة يف الخارج.

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
ارتفـع الذهب، أمـس االثنني، يف آسيا، مرتًدا من أدنى مستوى يف تسعة أشـهر سجلها خالل 

الجلسة السابقة مقابل تراجع الدوالر.
وارتفعت العقود االٓجلة للذهب بنسبة ٪0.38 عند 1704.89 دوالرا يف الساعة 05:50 (بتوقيت 

جرينتش)، بعد أن وصلت إىل أدنى مستوى لها منذ 8 يونيو 2020 يوم الجمعة.
كما أعطت عوائد السندات االٔمريكية الٔجل عرش سنوات، التي تراجعت عن أعىل مستوى لها 

يف عام واحد يوم الجمعة، دفعة للمعدن االٔصفر.
وبالنسبة للمعـادن الثمينة االٔخرى، ارتفعت الفضة بنسبـة %2.3 والبالديوم بنسبة 0.1% 

باملئة والبالتني بنسبة 1.1%.

…”aÏ€a@Â«@áÓ»i@¡–‰€a@›Ófl5€ $@45@ã»é@Üb‡n«a@ZÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa

@·«á€@ä¸ÎÜ@—€c@600@‚á‘m@ÊbibÓ€a
ÚÓ”aã»€a@ÚÓi6€a@ÒäaåÎ

@¿@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@45@ÏÆ@…ÓjÌ@ç◊ãæa
Ú‹‡»€a@Üaçfl

@·Àä@b–Ó–†@b«b–mäa@áËìÌ@ã–ñ˛a@Êá»æa
çÓ–zn€a@Úflçy
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بغداد/ متابعة الزوراء
اعلن رئيس نادي الديوانية حسني العنكويش، 
بغداد  العاصمة  اىل  اوروبيني  العبني  وصول 
الحايل.وقال  املوسم  الفريق يف  لتمثيل  تمهيداً 
العنكويش إن ”ادارة الديوانية ابرمت صفقتني 
منتصف  يف  الفريق  صفوف  لتعزيز  جديدتني 

املوسم الحايل“.واوضح أن ”املهاجم البوسني 
نيدو وصانع االلعاب بوغدان وصال العاصمة 
ليلة امس، من  بغداد يف ساعات متأخرة من 

اجل توقيع العقد واالنخراط بالتدريبات“.
يذكر ان فرتة االنتقاالت الشتوية يف العراق قد 

انتهت يف االول من اذار الحايل.

بغداد/ احمد حطاب التميمي
تدعو ادارة نادي الطلبة الريايض جميع اعضاء الهيأة العامة اىل حضور املؤتمر االستثنائي الذي 
سيعقد يوم الخميس املوافق ١١/٣/٢٠٢١ يف قاعة فندق بغداد الساعة الثالثة عرصاً  ، ادارة 
املايل واالداري والتصويت  التقريرين  اىل املؤتمر االستثنائي لقراءة  العامة  الهيأة  النادي دعت 
بالتباعد  وااللتزام  الكمامات  وارتداء  الوقاية  بإجراءات  االلتزام  عىل  االدارة  واكدت   ، عليهما 

االجتماعي نظراً للظروف الصحية وما يمر به البلد والعالم من وباء فايروس كورونا .

@Êaåç»Ì@ÊaáÀÏiÎ@ÎáÓ„@ÊbÓ‰éÏj€a
ÚÓ„aÏÌá€a@’Ìãœ@“Ï–ñ

@á‘»€@aá«Ïfl@êÓ‡©a@‚ÏÌ@áÌá•
’Ó„˝€@Úflb»€a@Ú˜Ó:a@ b‡nua

بغداد/ متابعة الزوراء
الجولة  منافسات  الثالثاء،  اليوم  تنطلق 
الدوري  عمر  من  والعرشين  الثالثة 

املمتاز، بإقامة اربع مباريات.
وتتجدد طموحات عدد من االٔندية، التي 
مناطق  من  االبتعاد  أجل  من  تصارع 
من  املقدمة  أندية  تسعى  فيما  الهبوط، 

اللحاق باملتصدر القوة الجوية. 
النفط × زاخو 

عىل  مهمة  وزاخو،  النفط  مواجهة  تعد 
لتساوي  نظرًا  الرتتيب،  جدول  مستوى 

الفريقني يف الرصيد (٣١ نقطة).
مباراة اليوم فرصة لكرس التساوي بني 
السادس،  باملركز  واالنفراد  الطرفني 
بنقاط  املباراة  أن  الطرفان  يرى  لذا 

مضاعفة.
بعد  الجريح،  بثوب  املباراة  يدخل  زاخو 
أما  أمام الرشطة،  خسارة مثرية للجدل 

النفط قادم من تعادل مع أمانة بغداد. 
السماوة × نفط ميسان 

مواجهة  السماوة،  ملعب  يستضيف 
لقاء  يف  ميسان،  نفط  مع  السماوة 

الجريحني.
االٔخرية  الثواني  يف  السماوة  وخرس 
بالفوز  مطالًبا  وسيكون  النجف،  أمام 
الجدول  يتذيل  حيث  ترتيبه،  لتحسني 

برصيد ١٨ نقطة.
أما نفط ميسان مع مدربه الجديد عدي 
يف  الخسارة  آثار  يتطلع ملحو  إسماعيل، 
الجولة املاضية أمام نفط الوسط، علًما 
برصيد  الثامن  املركز  يحتل  الفريق  بأن 

٢٩ نقطة.
نفط الوسط × الكرخ 

مبارياته  لخوض  الوسط  نفط  سيعود 
الدويل،  كربالء  ملعب  عىل  الكرخ،  أمام 

بقرار من مجلس االٕدارة.
ويسعى نفط الوسط الستعادة مكانته، 
أما  جولة،   ١٣ املسابقة  تصدر  بعدما 
يريد  أحمد،  ثأير  يقوده  الذي  الكرخ 
عىل  املاضية  الجولة  يف  فوزه  تعزيز 

نظريه الديوانية.
الخامس  املركز  يحتل  الوسط  نفط 
برصيد ٣٥ نقطة، أما الكرخ يأتي تاسًعا 

برصيد ٢٧ نقطة.  
الطلبة × أمانة بغداد 

نتأيجه  مسار  لتصحيح  الطلبة  يتطلع 
أمام أمانة بغداد، رغم الظروف التي مر 
بها الفريق، والتعادل يف الجولة املاضية 

أمام الزوراء.
جماهري الطلبة تريد تأمني موقع الفريق 
أما  بالهبوط،  املهددة  املناطق  عن  بعيًدا 
أمانة بغداد يبحث عن فرصة االستقرار 

بعد تذبذب نتأيجه.

ويحتل أمانة بغداد، املركز العارش برصيد 
٢٧ نقطة، أما الطلبة يأتي يف املركز ١٨ 

برصيد ٢١ نقطة.
فريق  حارس  يغيب  منفصل  سياق  ويف 
رسمي،  بشكل  حسن،  جالل  الزوراء، 
يف  الجوية  القوة  مع  النوارس  قمة  عن 
الخميس  يوم  املقرر  العراق  كالسكو 

املقبل.

عبد  الزوراء  نادي  ادارة  عضو  وقال 
الرحمن رشيد ، ان «جالل حسن سيغيب 

عن مواجهتي الجوية والحدود».
فاضل  أحمد  الزوراء  «العب  ان  وأضاف 

جهاز ملواجهة القوة الجوية».
وعزا رشيد غياب حسن «بسبب االصابة 

وعدم وصوله اىل الجاهزية الكاملة».
الزوراء قدمت كل  نادي  ”ادارة  إن  وبني 

قبل  والالعبني  التدريبي  للكادر  الدعم 
ممتاز  قمة  يف  الجوية  القوة  مواجهة 

الكرة“.
يواصل  الزوراء  كرة  ”فريق  أن  واوضح 
الثانوي  الشعب  ملعب  عىل  تدريباته 
الجوانب  عىل  تركزت  مكثفة  بتدريبات 
البدنية والفنية لتهئية الالعبني للمباراة 

املهمة“.

بغداد/ عيل عنب
تصوير / عدسة حسام عبد الرضا 

املمتاز  الدوري  الجيش درع  حقق نادي 
نادي  الغريم  عىل  الفوز  بعد  اليد  لكرة 
التي  الختامية  املباراة  يف  الرشطة 
امس  السليمانية  نادي  قاعة  ضيفتها 
هدفا   ٢٣ مقابل   ٢٨ وبنتيجة   االثنني 
صالح  املدرب  كتيبة  استطاعت  حيث 
يف  الفوز  بعد  اللقب  تحقيقي  راجي 
وتسجيل  الدوري  مباريات  جميع 
نادي  امام  النقاط  من  الكاملة  العالمة 
الفريقان  ثانيا وقدم  الذي حل  الرشطة 
بقوة  القيثارة  ابناء  وبدأ  مباراة كبريه، 
الجيش  العبي  تدارك  ما  رسعان  لكن 

لينهوه  االول  الشوط  نتيجة  رسيعا 
ويف  اهداف  ثالثة  بفارق  متقدمني 
الجيش  نادي  استمر  الثاني  الشوط 
اىل  الفارق  بتوسيع  وينجح  بتقدمه 
سبعة اهداف يف الدقأيق االخرية بفضل 
تألق حارسه احمد مكي الذي رد الكثري 
من الرميات الخطرة لالعبي الرشطة ويف 
الجيش  ملصلحة  االمور  حسمت  االخري 
بطال  ليتوج  اهداف  خمسة  بفارق 
اللقب  عن  غياب  بعد  العراقي  للدوري 
منذ موسم ٢٠١٢-٢٠١٣ وجاء يف املركز 
الثالث نادي كربالء ورابعا نادي القاسم 
السادس  املركز  ويف  الفتوة  وخامسا 

نادي السليمانية.

بغداد/ متابعة الزوراء

االردني  السلة  كرة  العب  اعتذر 

بفريق  االلتحاق  عن  بزيع،  سامي 

نفط الشمال .

للصحافة  ترصيحات  يف  بزيع  وقال 

عن  اعتذاري  ”قدمت  االردنية  

رغم  الشمال  نفط  بفريق  االلتحاق 

التوقيع معهم“.

اعتذاري  ”سبب  ان  بالقول،  واوضح 

املرتدي  االمني  الوضع  اىل  يعود 

حد  عىل  العراق“،  يف  والصحي 

وصفه.

وكان نفط الشمال قد اعلن تعاقده 

املوسم  يف  الفريق  لتمثيل  بزيع  مع 

الحايل.

بغداد/ متابعة الزوراء

شدد مدرب السماوة شاكر محمود، عىل 

اليوم  والفوز  التوازن،  استعادة  رضورة 

من   ٢٣ الجولة  يف  ميسان،  نفط  عىل 

الدوري املمتاز.

من  عدد  استنزف  فريقنا  محمود  وقال 

من  الثانية  املرحلة  يف  املهمة  النقاط 

الفوز  سيكون  هدفنا  وبالتايل  الدوري، 

يف  املستحقة  غري  الخسارة  بعد  اليوم، 

بهدف  النجف،  أمام  املاضية  الجولة 

بالثواني  للجدل  مثرية  جزاء  ركلة  من 

األخرية».

يستغل  أن  يجب  السماوة  أن  إىل  وأشار 

املباريات يف أرضه لتحسني رصيده، بعد 

إىل  الرتتيب  جدول  يف  الفريق  تراجع  أن 

املركز األخري.

وبني «نراهن عىل تكامل صفوف الفريق 

فرصة  وهناك  موقوفني،   ٣ عودة  بعد 

الستعادة العبني مصابني أيضا، وبالتايل 

يجب أن نستثمر الفرصة لتحقيق نتيجة 

الفوز».

يشار إىل أن السماوة يقبع يف املركز األخري 

برصيد ١٨ نقطة فيما يحتل فريق نفط 

ميسان املركز الثامن برصيد ٢٩ نقطة.

بغداد/ متابعة الزوراء
استعاد فريق النفط، مهاجمه وليد كريم، العائد من اإلصابة، قبل 
مواجهة زاخو، اليوم الثالثاء، ضمن الجولة ٢٣ من الدوري العراقي 

املمتاز.
الالعب  خدمات  استعاد  «الفريق  علوان  يحيى  النفط،  مدرب  وقال 

وليد كريم، بعدما أبعدته اإلصابة، سيكون جاهزًا ملباراة زاخو».
أطول  وقت  إىل  تحتاج  عدنان  وموىس  شاكر  بسام  إصابة  وأضاف 
من أجل التعايف».وأشار إىل أن النفط مطالب بالفوز وكرس سلسلة 
التعادالت التي تعرض لها يف الجوالت املاضية، وبالتايل الفوز هدفنا 
املراس، ويضم مجموعة  زاخو خصم صعب  أن  املباراة».ونوه  من 

طيبة من الالعبني، ويسعى لتعويض خسارته أمام الرشطة.
وأتم «املباراة التي تقام يف أرضنا، ال يمكن التفريط يف نقاطها من 
أجل التقدم يف جدول الرتتيب».ويبلغ رصيد النفط، ٣١ نقطة، وهو 

نفس رصيد زاخو.

@åbn‡æa@äÎá€a@¿@ÜaáÃi@Ú„bfla@ÈuaÏÌ@Új‹�€aÎ@Öãÿ€a@—ÓõÌ@¡éÏ€a@¡–„
ÚÌÏßa@Òaäbjfl@Â«@kÓÃÌ@Âèy@fi˝u

@áÓ€a@Òã◊@äÎá€@˝�i@xÏnÌÎ@Ú†ãì€a@ÒÏ�é@ãèÿÌ@îÓßa @⁄äbìÓé@·Ìã◊@áÓ€Î@Z¡–‰€a@läáfl
ÏÇaå@‚bfla@‚ÏÓ€a@ıb‘€@¿

@b‰vˆbn„@Ú‹ñaÏæ@|‡�„@ZÅbjñ@›Ój„
äb‰ÿ€a@‚bflc@ÚÓib∞�a

fib‡ì€a@¡–„@Ú‹é@›Ór∏@Â«@äân»Ì@…Ìçi@Ôflbé@Ô„Üä¸a

بغداد/ متابعة الزوراء
قال العب نفط الوسط نبيل صباح، إن فريقه عازم عىل مواصلة النتائج اإليجابية، بعد 

الفوز عىل نفط ميسان.
وأضاف ان الفريق واصل تدريباته اليومية بهمة عالية، وعازمون عىل أن تكون مواجهة 

الكرخ فرصة الستعادة موقعنا يف الئحة الرتتيب واالقرتاب من املربع الذهبي».
وبني «الفريق مر بفرتة سوء حظ تسببت برتاجعنا، لكننا اليوم بوضعية أفضل ونطمح 

ملواصلة النتائج الطيبة، يف ظل اكتمال الصفوف».
وأشار إىل الجهاز الفني يعرف جيدا فريق الكرخ وسيضع طريقة لعب مناسبة للظفر 

بالنقاط الثالث.
الدويل،  الكرخ بملعب كربالء  الثالثاء فريق  اليوم  يشار إىل أن نفط الوسط يستضيف 

ضمن منافسات الجولة ٢٣ من الدوري املمتاز.

ÊbèÓfl@¡–„@Û‹«@åÏ–€a@7Ãi@›j‘„@Â€Î@“Ï–ó€a@fib‡n◊a@Û‹«@ÂÁaã„@ZÜÏ‡´

6الرياضيالرياضي @ıÏv‹€a@›j”@¬bjõ„¸a@äaã”@ãƒn‰„@ZÏÇaå
ëb◊@Ú‡ÿ0

بغداد/ متابعة الزوراء
أوضـح املرشف عـىل زاخو، طه زاخـويل، أن ناديه ينتظر نتائـج لجنة االنضباط، بعد االعـرتاض املقدم ضد 

نظريه الرشطة، الذي خالف الالئحة.
وقال زاخويل ان إدارة زاخو قدمت اعرتاًضا رسمًيا بعد املخالفة التي ارتكبها الرشطة، بإجراء تبديالت عىل ٤ 
فرتات مختلفة».وأضاف «تنص لوائح املسابقات بأنه يحق ألي فريق، إجراء ٥ تبديالت لكن برشط أن تكون 

عىل ٣ فرتات، وبالتايل هذا الخرق يجب البت فيه».
وأشـار «ننتظر قرار لجنة االنضباط، سـنلجأ إىل محكمة التحكيم الريايض (كاس) السـرتجاع حقنا إذا لم 

نحصل عليه، وقتها ستكون الشكوى ضد اللجنة التطبيعية ألنها لم تستند عىل اللوائح املعتمدة دولًيا».

ãºcÎ@ã–ñc
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ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
عقـدت اللجنة املهنية يف االتحـاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة اجتماعهـا االٔول عرب تطبيق واتسـاب 
وناقشـت عدد مـن القضايا املهمـة ضمن جدول 

أعمالها.
وقـررت اللجنـة رفـع طلـب ملجلـس إدارة االتحاد 
للموافقـة عىل تقييـم شـامل للهئية العامـة الخاصة 
باالتحـاد ومن ثم خلق قاعدة بيانـات لجميع الزمالء وفق التقييم الذي 

تتطلع اللجنة اتمامه بزمن قيايس. 
وتتقـدم اللجنة بالشـكر والعرفـان إىل الزمالء يف مجلـس االٕدارة الذين 
يرأسون االٔقسام الرياضية يف الصحف لتعاونهم بمنح فضاء ومساحات 
يف صفحـات صحفهـم لجميع الزمالء مـن أجل التواصل كـون اللجنة 

املهنية ستعتمد بتصنيفها عىل فاعلية االٔعضاء.
وستناقش اللجنة يف اجتماعات أخرى عدد من النقاط املهمة السيما أن 
اللجنة اسـتقبلت أكثر من طلب لالٕنضمام إىل االتحاد العراقي للصحافة 

الرياضية.
 ******************

االعالمي هشام عيل الذي يعمل يف فريق اعداد برنامج 
(الحكـم الرابع) الذي يقدمـه الزميل عمر رياض 

من عىل شاشـة فضأيية (العهد)، اعلن اصابته 
بفايـروس كورونـا املسـتجد.. نبتهـل اىل العيل 
القديـر ان يشـايف زميلنا املبدع وان يلبسـه ثوب 

الصحة والعافية ليعود من جديد ملمارسـة عمله 
املهني.



تخيـم أجـواء الريمونتادا عـىل إياب ثمن 
نهائـي دوري أبطـال أوروبـا، مع إرصار 

الفرق عىل التأهل إىل الدور ربع النهائي.
هيمنـة  الذهـاب  مواجهـات  وشـهدت 
واضحـة للفـرق الزائـرة، والتـي أنهـت 
دور املجموعـات يف الصـدارة ويبـدو أن 
الوضع غري املألوف بسبب الجائحة حيث 
املدرجـات الخاويـة، وحرمـان أصحـاب 
األرض مـن عامـل الجمهـور الـذي كان 

يمنحها أفضلية.
لـذا ستسعـى الفرق التي خـرست ذهابا 
عىل أرضهـا، إىل استغالل نفـس العوامل 
حني تلعـب إيابـا يف عقـر دار منافسيها 
بـدون جمهورهم، خاصـة وأن الخسارة 
لـم تكن كبـرية يف حالـة أتلتيكـو مدريد 
وإشـبيلية وأتاالنتا، والتـي انهزمت نعم 

لكن ليس بنتيجة حاسمة.
يف املقابل، سيحـاول تشيليس وبوروسيا 
دورتمونـد وريال مدريـد تأكيد أحقيتهم 
بالتأهـل ووأد أي محاوالت لقلب النتيجة 
التـي  البطولـة مـن مالعبهـم  وتوديـع 

ستكون بال جمهور أيضا.
وتقـام يومـا الثالثـاء واألربعـاء من هذا 
يف  ستكشـف  لقـاءآت  أربـع  األسبـوع 
نهايتها عـن أول أربعـة متأهلني إىل ربع 

نهائي التشامبيونزليج.

فإضافـة إىل زيارة إشـبيلية إىل دورتموند 
سانشيـز  بملعـب   2-3 الهزيمـة  بعـد 
بيثخـوان، يتواجه ليفربول مـع اليبزيج 
يف ملعـب ”بوشـكاش أرينـا“ املحايـد يف 
بودابست والذي استضـاف لقاء الذهاب 

الـذي فـاز بـه الريـدز 2-0، فيمـا يحل 
برشلونة ضيفا عىل باريس سان جريمان 
يف حديقـة األمراء بعـد هزيمتـه الثقيلة 

4-1 يف كامب نو.
وكان يوفنتوس هو الوحيد الذي خرس يف 
مباراة الذهاب خارج ملعبه يف املواجهات 
الثمان التـي أجريت يف ذهاب دور الـ16. 
وبوغت العبو اليويف بهزيمة مفاجئة عىل 

يد بورتو 2-1.
لكـن الهدف الـذي أحرزه فدريكـو كييزا 
أثلـج صـدر املـدرب أندريا بريلـو ومنح 
(السيـدة العجوز) آماال أكرب يف التعويض 

أثناء مباراة اإلياب بتورينو.
فيما يبـدو بوروسيا دورتمونـد يف أزهى 
حاالتـه بعـد تألق نجمـه الواعـد إرلينج 
هاالنـد يف مواجهـة إشـبيلية األوىل، لـذا 
سيعمل عىل تأكيـد جدارته بالتأهل لربع 
النهائـي من ملعب سيجنـال إيدونا بارك 
الرهيب الذي سيخلو كذلك من الجمهور، 
وهـو األمـر الـذي يعـول عليـه الفريـق 
األندليس مـن أجل تحقيق نتيجة إيجابية 

يعوض بها خسارته عىل أرضه ذهابا.
أمـا برشـلونة فبصـدد مهمـة عصيبـة 
بملعب حديقة األمـراء حيث يواجه البي 
إس جـي الذي عـاد بفوز كبـري 4-1 من 
موقعـة كامب نـو، إال أن رونالـد كومان 
ورجاله يمـرون بحالة طيبـة مؤخرا لذا 

فال يشء مستبعد.
كمـا أن البارسا يف حالة نشـوة بوصوله 
لنهائـي كأس ملك إسبانيـا واقرتابه من 
صـدارة الليجا.عىل الناحية املقابلة، يعود 
األرجنتينـي أنخـل دي ماريـا والربازيـيل 
الباريـيس  الفريـق  صفـوف  إىل  نيمـار 
وينتظر أن يشاركا إىل جوار كيليان مبابي 
يف مبـاراة اإليـاب بعـد أن غـاب الثنائـي 
األرجنتينـي الربازيـيل عن املبـاراة األوىل. 
وتستكمـل مواجهات إيـاب ثمن النهائي 
املقبـل بمباريـات مانشسـرت  األسبـوع 
سيتـي ضـد بوروسيـا مونشنجالدباخ، 
وريال مدريد مـع أتاالنتا، وتشيليس أمام 
أتلتيكو مدريد، وأخريا حامل اللقب بايرن 

ميونيخ يف مواجهة التسيو.

قـاد نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريق ”ليربون 
جيمس“ إىل حسم مباراة كل النجوم التقليدية التي تجمع أفضل العبي 
دوري كـرة السلـة األمريكـي للمحرتفـني، عـىل حساب فريـق ”كيفن 

دورانت“ 170-150.
وعلّـق جيمس قائـال: ”أحـاول دائًما اختيـار الفريق املناسـب، وكنت 
محظوًظـا بما يكفي ألربع سنوات يف اختيار الفريق املناسب. الالعبون 
يتنافسون ويلعبون من أجل الفوز. لقد كنت يف الجانب الفائز يف النسخ 

األربع األخرية“.
وتـم اختيـار جيمـس ودورانـت، الغائب األبرز عـن نسخة هـذا العام 
بسبـب اإلصابة، قائديـن للفريقني بعد حصولهما عـىل أكرب نسبة من 
األصـوات، وقد اختـارا بالتعاقب قوائم الالعبني: الــ 8 األساسيني والـ 

14 االحتياطيني.
وقـّررت رابطة الدوري إقامـة هذه ”االحتفال“ الـذي يمتد عادة لثالثة 
أيـام لكنه قلـص اىل يوم واحد تقام فيه مبـاراة ”أول ستار“ إضافة اىل 
مسابقتي الرميات الثالثيـة وأجمل سلة ساحقة ”دانك“، رغم املطالبة 
بإلغائـه هذا العام بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع بسبب 

تداعيات فريوس كورونا.
عىل ملعـب ”ستايت فارم أرينـا“ يف أتالنتا، فـرض أنتيتوكنمبو نفسه 
نجمـا للمباراة وكان األفضـل تسجيال برصيد 35 نقطـة يف 20 دقيقة 
بنسبـة مئوية يف الرميات 16 مـن أصل 16 محاولة بينها 3 ثالثيات مع 
سبـع متابعات وثالث تمريـرات حاسمة، فنـال كأس ”كوبي براينت“ 

التي تمنح لألفضل فيها.
وخالفا للعام املايض عندما كانت الكلمة األخرية أيضا لـ“فريق ليربون“ 
عـىل حسـاب ”فريق يانيـس“ بعد مبـاراة مثرية ومشوقـة حسمت يف 
األنفاس األخرية (155-157)، لم يجد فريق ”امللك“ جيمس أي صعوبة 

يف تحقيق الفوز هذا العام.
وحسم زمالء القائد جيمـس األرباع الثالثة األوىل يف صالحهم (40-39، 
41-60، 45-46 عـىل التوايل)، حيث كان هناك رهان خاللها ألن الفريق 

الفائـز يف كل منها ينال 200 ألف دوالر يتم التربع بها إىل جمعية خريية 
من اختيارهم (مقابل 100 ألف للفريق الخارس).

وتقدم فريق ليـربون 125-146 يف نهاية الربع الثالث، فكان التحدي يف 
الربـع األخري الوصـول إىل 170 نقطة دون حد زمنـي بموجب القانون 

الجديد الذي فرضته الرابطة يف النسخة االخرية.
واعتمـدت رابطـة الدوري األمريكـي للمحرتفني العديد مـن التغيريات، 
أبرزها اعتماد ربع أخري من دون توقيت مع هدف الوصول اىل رقم معني 
لكـي يحسم الفوز ألحد الفريقني. ويحدد الرقم الواجب بلوغه يف نهاية 
املبـاراة بإضافة 24 نقطـة (تكريًما لرقم قميص النجـم الراحل كوبي 
براينـت الذي تويف بشكل مأساوي يف 26 كانـون الثاني/يناير 2020 يف 
لوس أنجليس يف حادث مروحية) إىل إجمايل نقاط الفريق املتقدم عقب 

نهاية الربع الثالث.
وبرز يف صفوف فريق ”ليربون“ أيضا نجم بورتالند ترايل باليزرز داميان 
ليـالرد بتسجيله 32 نقطـة بينها 8 ثالثيات، اثنتـان منها من منتصف 
املعلـب، يف 21 دقيقـة ونجـم غولـدن ستايـت ووريرز ستيفـن كوري 
صاحـب 28 نقطـة بينهـا 8 ثالثيات أيضـا واثنتان منهـا من منتصف 

املعلب، مع أربع متابعـات ومثلها تمريرات حاسمة يف 22 دقيقة، فيما 
اكتفى جيمس بأربع نقاط يف 13 دقيقة.

يف املقابـل، كـان نجم واشـنطن ويزاردز بـراديل بيل أفضـل مسجل يف 
صفوف فريق ”دورانـت“ برصيد 26 نقطة وأضاف نجم بروكلني نتس 
كايـري إرفينـغ 24 نقطة مـع 12 تمريرة حاسمة، وكل مـن زميله يف 
الفريق جيمـس هاردن ونجم بوسطن سلتيكـس جايسون تايتوم 21 

نقطة.
وبرز يف صفوف فريق ”ليربون“ أيضا نجم بورتالند ترايل باليزرز داميان 
ليـالرد بتسجيله 32 نقطـة بينها 8 ثالثيات، اثنتـان منها من منتصف 
املعلب، يف 21 دقيقة ونجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري صاحب 
28 نقطـة بينها 8 ثالثيات أيضا واثنتـان منها من منتصف املعلب، مع 
أربـع متابعـات ومثلهـا تمريرات حاسمـة يف 22 دقيقـة، فيما اكتفى 

جيمس الذي يتعاىف من اصابة يف الكاحل، بأربع نقاط يف 13 دقيقة.
يف املقابـل، كـان نجم واشـنطن ويزاردز بـراديل بيل أفضـل مسجل يف 
صفوف فريق ”دورانـت“ برصيد 26 نقطة وأضاف نجم بروكلني نتس 
كايـري إرفينـغ 24 نقطة مـع 12 تمريرة حاسمة، وكل مـن زميله يف 
الفريق جيمـس هاردن ونجم بوسطن سلتيكـس جايسون تايتوم 21 
نقطة.وتألق كوري يف مسابقة الرميات الثالثية التي أقيمت قبل مباراة 
”كل النجـوم“ برصيد 28 ثالثية متفوقا بفـارق ثالثية واحدة عىل نجم 

يوتا جاز مايك كونيل يف الدور النهائي. وحل تايتوم ثالثا.
وهي املـرة الثانية التي يتفوق فيها كوري الـذي غاب عن نسخة العام 

املايض بسبب اإلصابة، يف مسابقة الرميات الثالثية بعد عام 2015.
يذكـر أن كـوري هو ثاني أفضـل مسجل من خارج القـوس يف التاريخ 
برصيد 2664 ثالثية خلف راي ألن (2973)، وهو يتصدر ترتيب اإلفضل 

يف الدوري هذا املوسم برصيد 169 ثالثية.
ويف مسابقة أجمل سلة ساحقة والتي أقيمت خالل اسرتاحة الشوطني، 
كان الفائـز العب بورتالند ترايـر باليزرز أنفرينـي سيمونز أمام العب 

نيويورك نيكس أوبي توبني.
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أكد خـوان البورتا، الفائـز بمنصب رئيس برشـلونة، أن ليونيل 
ميـيس نجم وقائـد الفريق الكتالونـي، حرص عـىل تهنئته بعد 

االنتخابات.
وقـال البورتـا يف ترصيحات أبرزتها صحيفـة ”سبورت“: ”كان 

من الرائـع رؤية مييس يصوت 
يف االنتخابـات، إنـه دليـل آخر 

عىل أنه يحب برشلونة“.
وأضـاف: ”أنا مقتنع بأنه يريد 
البقاء، لقد هنأني بالفعل عىل 
الفوز باالنتخابـات، أعتقد أنه 
مستقبل  طبيعي“.وعـن  أمـر 
وتشـايف  كرويـف  جـوردي 
علـق  بالفريـق،  هرينانديـز 
البورتـا: ”أنا ال أؤكـد أي يشء، 

ليس لـدي أي التزام تجاه أي شـخص، عندما نعرف كيف تسري 
األمـور سنتخذ قـرارات، لكـن أوالً علينا احرتام مـن يتواجدون 
اآلن بالنـادي، يجب أن أتحـدث معهـم“.وزاد البورتا: ”مواجهة 
باريـس؟ معقدة للغاية بعـد ما حدث يف الذهـاب، وسنلعب من 
أجـل الكرامة يف حديقـة األمراء“.وأتم: ”الـدوري اإلسباني؟ أنا 
متفائـل، نحن نبتعـد بنقطتني عن أتلتيكو مدريـد، حتى لو كنا 
قـد لعبنا مباراة أكثر، علينا أن نقاتل حتى النهاية ألن برشـلونة 
ليست لديه مواسم انتقالية“.ومن املقرر أن يحل فريق برشلونة 
ضيًفا عىل باريس سان جريمان، مساء غدا األربعاء، يف إياب دور 
الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز 

الفريق الفرنيس بنتيجة (1-4) يف معقل البارسا بالكامب نو.

أكـد السويـدي زالتـان إبراهيموفيتـش، مهاجم ميـالن، أنه 
مستعد للبقاء يف الروسونريي ملوسم آخر.

وقـال إبراهيموفيتـش يف ترصيحات لقنـاة ”راي سبورت“: 
”أنا زالتان، أشـعر باملسؤولية وبأنني قائـد، هذا الفريق هو 
الوحيد الذي جعلني أشـعر بالسعادة، أريد أن أتعلم وأن أكون 

مرشًدا“.
وأضاف: ”أردت أن أكون مـع الفريق يف فريونا رغم اإلصابة، 
شعرت بذلك من داخيل، عندما أقيض يوًما بدونهم فهذا يشبه 

البقاء بدون أبنائي“.
وعن بقائه يف ميـالن، علق إبراهيموفيتش: ”ال أعرف، فلنرى 
مـا سيحدث، األمـر يف يـد باولـو مالدينـي، إذا أراد ذلك فأنا 

مستعد“.
وزاد: ”املوسـم مـا زال طويالً، وهنـاك العديد مـن املباريات 

املتبقية، نحن نلعب دائًما من أجل الفوز“.
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احتفـل نيمـار جونيـور، نجـم باريـس سان 
جريمـان، بذكرى استثنائية يف مسريته، قبل 3 
أيـام من اللقاء املرتقب مع برشـلونة، يف إياب 

دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وكتـب نيمـار، عرب حسابـه عىل تويـرت: قبل 
12 عامـا أدركـت حلم الطفولـة.. أعشق كرة 

القدم“.
ونرش الالعب الربازيـيل صورة، تشري إىل مرور 
12 عاًمـا عىل مباراته األوىل مع فريقه القديم، 

سانتوس، يف 7 مارس/آذار 2009.
ورحـل نيمار عـن سانتوس يف صيـف 2013، 
متوجها إىل برشلونة، حيث قىض 4 مواسم بني 

جدرانـه، قبل انضمامه إىل بي إس جي مقابل 
222 مليون يورو، عام 2017.

ويأمل نجم سان جريمان، أن يكون جاهزا 
ملواجهـة فريقـه السابـق، حيـث تعـاىف 
مؤخـرا من إصابـة عضليـة، أبعدته عن 

املالعب ملدة 4 أسابيع.

بـات توتنهام ثاني فريـق يف الدوريات الخمس الكربى يف 
أوروبا، يصل إىل 100 هدف، بجميع املسابقات هذا املوسم، 
بعد فوزه 1-4 عىل كريستال باالس يف الدوري اإلنجليزي، 
أمس األحـد، ليمنح مدربه جوزيـه مورينيو فرصة للرد 
عىل منتقديه، الذين يتهمونـه بتقديم أداء دفاعي بحت.
وقبـل مسرية انتصاراته الـ3 املتتالية الحالية يف الدوري، 
كـان توتنهـام يرتاجـع يف الرتتيـب وأصبحـت أساليـب 
مورينيـو الخططية موضع تدقيق.لكـن الفوز -4صفر 
عـىل برينيل األسبوع املايض ثم االنتصار عىل باالس أمس 
األحد، وهي مباراة تعـاون فيها هاري كني وجاريث بيل 
بطريقة رائعة ليسجـل كل منهما هدفني، أعادا توتنهام 
إىل املركـز السـادس واملنافسة عىل إنهـاء املوسم ضمن 
املربـع الذهبي.وقـال مورينيو للصحفيـني ساخرا: ”إذا 
كانت اإلحصاءآت التي وصلتني سليمة، وهي أننا سجلنا 
100 هـدف هذا املوسـم، فهذا يشء ال بأس بـه بالنسبة 
لفريـق دفاعي وسلبي للغاية“.وتنتظر توتنهام مواجهة 
يف ثمـن نهائـي الـدوري األوروبـي أمام دينامـو زغرب، 
الخميس املقبل، ثم قمة شـمال لندن أمـام آرسنال.كما 
يتطلـع توتنهام إىل نهائي كأس رابطة األندية اإلنجليزية 
أمـام مانشسرت سيتي مع عـودة موسمـه للحياة.وهز 

بيل الشبـاك بعد 25 دقيقة لكن بـاالس عادل النتيجة 
برضبة رأس من كريستيان بنتيكي يف الدقيقة 

األخرية من الشوط األول.وقبل عدة أسابيع 
كـان هذا الهـدف ربما يؤثـر عىل فريق 

مورينيـو، لكنه رد بقـوة وأعاده بيل 
إىل املقدمة قبـل أن يسجل كني هدفا 
رائعـا ثم اختتـم الرباعيـة برضبة 
رأس بعد تمريرة من سون هيونج 

الربتغـايل  املـدرب  مني.وأضـاف 
متحدثا عـن الثنائي كني وبيل: 

”كـان هدفـا رائعـا.. عندما 
رأيـت الكـرة تـرتك قدميه 
علمت أنها ستدخل املرمى، 
بيـل بحاجـة لالستمتـاع 
بالحديث اإليجابي عنه بعد 

تشكيك الجميع يف قدراته 
األول من  النصف  خالل 

املوسـم، يلعـب جيـدا 
جهـدا  ويبـذل  جـدا 

كبريا مع الفريق“.
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نوفـاك  الرصبـي  بـات 
دجوكوفيتـش ”املصنـف األول 
الالعبـني  لرابطـة  التاريخـي“ 
املحرتفـني بعدما أمىض أسبوعه 
التصنيـف  رأس  عـىل  الــ311 

العاملي.
ونجـح دجوكوفيتـش البالـغ من 
العمـر 33 عاما والذي يملك 12030 
نقطة، يف تحطيـم الرقم القيايس الذي 
كان يملـه السويرسي روجيـه فيدرر 

وهو 310 أسابيع.
وتراجـع فيـدرر البالغ مـن العمر 39 
عامـاً والعائـد هـذا االسبـوع إىل 
املالعـب للمشاركة يف بطولة 
قطـر إكسـون موبيـل 
13 شهراً  بعد غياب 
بسبب اإلصابة، إىل 
املركـز السادس 
صيـد  بر
نقطـة   6630

حيـث تخطـاه اليونانـي ستيفانوس 
تسيتسيبـاس الـذي بلـغ دور االربعة 
أن  قبـل  الهولنديـة  روتـردام  لـدورة 
يخرس أمـام الـرويس أنـدري روبليف 

املتوج باللقب.
ويتفـوق دجوكوفيتش عـىل مطارده 
املبـارش اإلسبانـي رافايل نـادال الذي 
سيرتاجـع إىل املركـز الثالـث االسبوع 
املـايض لصالـح الرويس االخـر دانييل 

مدفيديف.
ويغيب نـادال عن املالعب منذ خروجه 
أسرتاليـا  بطولـة  نهائـي  ربـع  مـن 
املفتوحـة عىل يـد تسيتسيباس، وذلك 
أرغمتـه  الكتـف  يف  مشكلـة  بسبـب 
عـىل االنسحاب مـن دورتـي روتردام 
االسبوع املايض واكابولكو املكسيكية 

املقررة هذا االسبوع.
ترتيب العرشة األوائل:

دجوكوفيتـش  نوفـاك  الرصبـي  ـ   1
12030 نقطة.

2 ـ اإلسباني رافايل نادال 9850.
3 ـ الرويس دانييل مدفيديف 9735.
4 ـ النمساوي دومينيك تييم 9125.

5 ـ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 
.6660

6 ـ السويرسي روجيه فيدرر 6630.
7 ـ األملاني ألكسندر زفرييف 5615.

8 ـ الرويس أندري روبليف 5019.
9 ـ األرجنتينـي دييغو شـفارتسمان 

.3640
10 ـ اإليطايل ماتيو برييتيني 3480.

اليابانيني  غالبية  يعارض 
مـن  جماهـري  وجـود 
الخارج يف أوملبياد طوكيو 
الصيـف  هـذا  املقـرر 
بسبـب مخـاوف تفـيش 
وذلـك  كورونـا،  فـريوس 
وفًقا الستطـالع ُنرش أمس 
سيعلـن  وقـت  يف  االثنـني، 
املنظمون قرارا بشأن األمر 

هذا الشهر.
الـذي  االستطـالع  وأظهـر 
أجرته صحيفـة ”يوميوري“ 
اليوميـة أن %18 فقـط مـن 
الذيـن تـم استجوابهـم يؤيدون 
السمـاح لجماهـري األجنبيـة بدخول 
اليابـان لحضور منافسـات األوملبيـاد، بينما 

يعارض 77% .
وتـم تأجيل أوملبيـاد طوكيو الذي كان مقـررا صيف عام 
2020، بسبـب األزمة الصحية العامليـة. وسيقام الصيف 

املقبل يف الفرتة بني 23 تموز/يوليو إىل 8 آب/أغسطس.
وقالـت اللجنـة املنظمة لألوملبيـاد األسبوع املـايض إنها 
تخطـط للحسم يف قضية املتفرجـني األجانب قبل نهاية 
الشهـر الجاري، وعـىل األرجح قبل بدء مسـرية الشعلة 

األوملبية يف البالد يف 25 الجاري.
لكـن وفقـا لوسائل اإلعـالم املحلية، تميـل الحكومـة اليابانية 
ومدينـة طوكيو واللجنة املنظمـة لألوملبياد نحو منع املتفرجني 

من الخارج وإقامة الحدث أمام جمهور محيل فقط.
وبحسب استطالع صحيفة يوميوري، فإن %45 من املستطلعني 
يؤيدون حضـور املتفرجني بشكل عام لأللعاب، بينما يعارضها 

. 48%
وقالـت رئيسـة طوكيـو 2020 سيكو هاشـيموتو إن املنظمني 
”يريـدون حقا إقامة الحـدث يف املالعب الكاملـة مع مشجعني 
من جميـع أنحاء العالـم“، لكنهم سيواجهـون صعوبة ”إذا لم 
نكن قادرين عـىل استقبالهم وإذا لم تكن حالـة املرافق الطبية 

مثالية“.
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واشنطن/متابعة الزوراء:
عالم الصحافة ملؤه التحديات والتجاذبات، يعيش فيه من 
يختاره حالة تأهب دائم مشبع بأدرينالني األخبار العاجلة 
والبحـث عن الحقيقة. من يدخله تصعـب عليه مغادرته، 
فمهنة البحث عن املتاعب هواية يصعب تغيريها، وتختلف 
مصاعبها بحسب رادار التغطية وطبيعة الحدث وموقعه.
ولكن يف بعـض األحيان تكمن الصعوبـة بهوية الصحفي 
نفسـه... فالنسـاء يف هـذه املهنة قـد يواجهـن تحديات 
مختلفـة عن تلك التي يواجههـا الرجال، إذ يحاولن فرض 

أنفسهن يف عالم طغى عليه يف السابق الطابع الذكورًي.
«الـرشق األوسـط» التقت بمناسبـة «يوم املـرأة العاملي» 

بأربع مراسالت عربيات يعملن يف واشنطن.
نادية البلبييس، ابنة مدينة غـزة ومديرة مكتب «العربية» 
يف واشـنطن، تحدثـت لـ«الـرشق األوسـط» عـن طبيعة 
التحديـات التي واجهتهـا منذ بدأت مشوارهـا الصحفي، 
فقالـت: «ال أرى نفـيس كامرأة بل كصحفيـة، أنا فخورة 
بأنـي أدعم حقوق النسـاء وأني أم وامـرأة، لكن يف العمل 
الصحفـي أنت تفرضني عىل األشـخاص كيـف يتعاملون 
معـك. مثـًال عندمـا كنت أغطـي أفريقيـا يف أيـام الحرب 
كنت أجلـس يف مكان محاطة بأمراء الحـرب يف الصومال 
إلجـراء مقابالت، وبعـد االنتهاء من املقابلـة الحظت أني 
املـرأة الوحيدة والبقية كلهم رجال مسلحون. االحرتام هو 

كالحرية، ُينتزع من الناس وُيفرض عليهم».
أمـا جويس كـرم، مراسلة صحيفـة «ذي ناشـيونال» يف 
العاصمـة األمريكيـة، فتعلـق قائلـة: «كنسـاء مطلـوب 
منـا أحياناً بذل ضعفـي املجهود والوقت إلثبـات جدارتنا 
يف املهنـة»، وتضيـف «إنمـا مع ذلك أنـا ممتنـة لزميالت 
وأستـاذات قبيل رائدات يف الصحافة العربية وسهلن يل هذا 

األمر».
التحديـات اختلفت بالنسبـة ملراسلة تلفزيـون «الرشق» 
هبـة نـرص، إذ قالت: «أنا مـن بيئة محافظـة (من قضاء 
حاصبيا بجنوب رشقي لبنان) وبالنسبة لتلك البيئة دخول 
هذا العالم كان بحد ذاته تحدياً. فبمجرد سلوك هذا الدرب 
أنـٍت تتخذين مسـاراً مختلفاً عن املسـار املرسوم مسبقاً 
ألي امرأة من بيئة محافظة». وتضيف هبة نقطة أجمعت 
عليها الصحفيات اللواتي تحدثت «الرشق األوسط» معهن 
وهـي أن التحـدّي املشرتك الذي يجمعهن هـو السعي كي 

يتعاطى الجميع معهـن خالل العمل كصحفيات بالدرجة 
األوىل وليس كنساء.

من جهتها، قالت منى شقاقي مراسلة «العربية» موضحة 
هذا الجانب: «النساء بشكل عام ليس لديهن الثقة بالنفس 
نفسهـا التي يتمتع بها الرجال. وأنـا أالحظ هذا املوضوع 
خالل مقابالتي مع خرباء، النساء يقللن من املواضيع التي 
يحكـني عنها، فيقلـن يل: أنا لست خبـرية يف هذا املوضوع 
أو ذاك، بينمـا الرجال مستعـدون لإلجابة عن أي موضوع 

حتى لو كانت خربتهم فيه محدودة».
يف مشـوار مراسالت واشـنطن العربيات رسالـة للفتيات 
اللواتـي يحلمـن بخوض غمـار الصحافـة. تحدثت عنها 
جويس قائلة: «ال ترتددن ولتكـن الحقيقة دائما البوصلة 
مـن دون أن يكـون الهـدف إرضـاء أي جانـب سيايس». 
وأضافـت منى: «كن واثقات من أنفسكن. فهناك مهارات 
تكتسب وال تولد معكن. مثالً أنا كنت خجولة جداً يف بداية 
مشـواري، وكنت أخجل مـن طرح األسئلـة والحديث مع 
أشخاص ال أعرفهم، لكني بنيت هذه املهارة بمرور الوقت، 

وما عدت اليوم أخىش من الرفض كالسابق».
وتعّقـب هبة: «تجرأت عىل الحلـم. القدرة تكمن يف االتزان 
والحفـاظ عىل الثوابت. الثوابت تبقى بينما الشكل متغري. 

والعربة يف االستمرار وفقها».
وتختـم نادية اللقاء بالتطـرق إىل تجربتها الشخصية كأم 
لطفلني فقدت زوجها يف حادث اختطاف طائرة يف إثيوبيا، 
فتقول: «عندما أتيت إىل واشـنطن مع ولدين بعدما فقدت 
زوجي، كان األمر صعباً، لكني رأيت الضوء يف نهاية النفق، 
وحاولت أن أكون مثاالً ألوالدي، فعملت بجهد. فقد أجريت 
6 مقابـالت مع الرئيـس السابق جورج بـوش وكان ابني 

وابنتي فخورين بي».(املصدر/الرشق االوسط)

القاهرة/متابعة الزوراء:
 تزامنـاً مع ما يؤكـده املراقبون والخرباء بشأن 
«تحديات تواجـه الصحافة واإلعالم التقليدي»، 
اكتسب وجـود الصحفيات عىل مواقع التواصل 
االجتماعـي أهميـة متزايـدة، سعيـاً لبنـاء ما 
تسمـى «هويتهـن الرقميـة». هـذه «الهوية» 
تشّكل جزءاً مهماً من شهرتهن ومصداقيتهن، 
بـني الصحفيـات  الـذي خلـق رصاعـاً  األمـر 
واملؤثـرات عىل زيادة عـدد املتابعني عىل مواقع 
التواصل االجتماعي، بوصفها مقياساً للنجاح. 
وهـذا األمر ما دعـا البعض للتسـاؤل بشأن إذا 
كان هذا الـرصاع، منافسًة من أجـل اإلقناع أم 

لزيادة املتابعني؟
خبريات يف اإلعـالم حاورتهن «الرشق األوسط» 
يشـددن عـىل أهميـة وجـود الصحفيـات عىل 
مواقـع التواصل االجتماعي، كجزء من الرتويج 
ألنفسهـن. إال أنهـم يرشن أيضـًا إىل أن «نجاح 
الصحفية ال يقاس بعدد املتابعني؛ بل بمصداقية 
املحتـوى الـذي تقدمـه، وأن يكـون الهدف هو 
اإلقنـاع والتأثـري، ال زيادة عـدد املتابعني». كما 
أوضـح بعضهن أن هناك فرقـاً بني الصحفيني 

واملؤثرين نساًء ورجاالً.
سايل حمود، الباحثة اللبنانية يف شـؤون اإلعالم 
املعـارص والذكـاء الصناعـي وأستـاذة اإلعالم 
والتواصل، ذكرت يف رسالـة الدكتوراه الخاصة 
بها «قضية الهوية الرقمية... وسوق املؤثرين»، 
أن «عدد املتابعني عىل مواقع التواصل االجتماعي 
لم يعـد مقياساً للتأثري، وهو مـا يدفع املعلنني 
اليـوم لالتجاه لحسابات يشبه أصحابها الناس 
العاديـة». وأكـدت حمود لـ«الـرشق األوسط» 
أن «العـربة باملحتـوى وبدرجة التأثـري والقدرة 
عىل اإلقنـاع، وليس بعدد املتابعـني عىل مواقع 

التواصل االجتماعي».
من جانبها، ترى فاطمـة خري، الكاتبة وخبرية 
اإلعالم املرصية، أن «الوجود الرقمي للصحفيات 
ال يعنـي البحـث عن زيـادة املتابعـني، فاألكثر 
شـهرة وعـدداً مـن املتابعني، ليـس بالرضورة 
هو األكثر نجاحـًا، واملهم بالنسبة إىل الصحفي 
والصحفية، هو تحقيق املصداقية». وتابعت أن 
«جائحـة كوفيد - 19 قفزت بنـا عرش سنوات 
لألمـام، وأصبـح هـذا الوجـود الرقمـي مهماً 
للحصـول عـىل وظيفـة أو الرتشـيح ملنحـة أو 
جائـزة»، مضيفًة: «يجب أال تقارن الصحفيات 
أنفسهن باملؤثرات، فالخطاب اإلعالمي محرتف، 
يف حني أن خطاب املؤثرين شـعبوي؛ لكن يمكن 
االستفادة مـن املؤثرين يف تعلـم أساليب جذب 
الجمهـور». ثـم قالـت إنهـا «تتابع عـدداً من 
املؤثـرات الالتـي يقّدمـن وصفات طبـخ مثالً، 
وهن ربات منازل بسيطـات، ويقدمن املحتوى 

بطريقة بسيطة».
مـا ُيذكر أنه وفق تقرير نرشه موقع «فوربس» 
يف ديسمرب (كانـون األول) املايض، فإن «تقييم 
املؤثريـن ال يعتمـد فقـط عـىل عـدد املتابعني، 
بل هنـاك عوامـل أخرى مثـل حجـم التفاعل، 
واهتمامـات املتابعني، وحجـم التأثري أو نسبة 
املتشككـني من املتابعـني». وهنا انتقلت رشـا 

الشامي، منتجة محتوى عـىل اإلنرتنت، ولديها 
120 ألـف متابـع عـىل «إنستغرام» مـن قالب 
الصحفية املسؤولة عن إدارة صاالت تحرير، إىل 

قالب املؤثرة عىل مواقع التواصل االجتماعي.
الشامـي قالـت لـ«الـرشق األوسـط» إنهـا «رغم 
امتالكهـا حسابـات عـىل مواقـع التواصـل منـذ 
سنـوات، لم تسع الكتسـاب املتابعـني خالل فرتة 
عملهـا كصحفية وكمسـؤول تحريـر يف عدد من 
املؤسسـات، إيمانـاً منهـا باملسؤولية تجـاه هذه 
املؤسسات. لكن مع بداية تفيش جائحة «كوفيد - 
19» ثم الحظر وتركها لعملها، وجدت لديها متسعاً 
من الوقت حاولـت استخدامه بشكل مفيد، فبدأت 
يف عمل دروس اليوغـا عىل حسابها الشخيص عىل 

«إنستغرام» مع ابنتها، ما زاد عدد متابعيها.
مـن جهـة أخـرى، ضمـن توقعاتـه ملستقبـل 
الصحافة واإلعـالم، نرش موقـع «نيمان الب»، 
املتخصـص يف الدراسـات والبحـوث اإلعالمية، 
تقريـراً يف نهايـة عام 2018 ذكر فيـه أنه «مع 
االضطراب الذي تشهده الساحة اإلعالمية، فإن 
كثريين من الصحفيني سيعطون األولوية لبناء 
هويتهـم الرقميـة الشخصية وحشـد عدد من 
املتابعـني وتطوير نظام لتوزيـع املحتوى الذي 
يقدمونه». وحسب التقرير فإن «الصحفيني لن 
يحتاجـوا إىل ماليني املتابعني للوصـول إىل الحد 

التنافيس».
يف هذا الصدد، تقول الدكتورة نهى بلعيد، أستاذ 
اإلعالم واالتصال الرقمي يف تونس، إن «الجميع 
يحتاج اليوم لبناء صورته الرقمية عىل املنصات 
اإللكرتونية املختلفة، كجزء من التطور املهني، 
خصوصاً أن هذه املنصات تمنح فرصاً للتشبيك 
عـىل املستـوى الـدويل وليـس املحـيل فقـط»، 
وأردفـت: «عـىل الصحفيـة أن تهتـم بصورتها 
الرقميـة، بـرشط احرتام قواعـد املؤسسة التي 

تعمل بها».
عـودة إىل فاطمة خري، فهي تقول إن «التسويق 
الشخـيص مهـم جداً لـكل من يعمـل يف املجال 
اإلعالمي، ليحقق نوعاً من الشهرة»، مشريًة إىل 
أنـه «يف املايض كان عدد الصحفيني أقل، وكانوا 
معروفـني باالسم، أما اليـوم فالوضع مختلف، 
وقليلـون منهـم يحصلـون عىل هـذه الشهرة، 
ويحققون نوعاً من الزخم حول أسمائهم». ثم 

تضيف أن «وسائـل التواصل تعد بمثابة رشكة 
عالقـات عامـة مجانية، لو امتلكـت الصحفية 
أدواتهـا؛ لكن يف نفس الوقـت عىل الصحفية أن 
تتعامل مـع نفسها بوصفها شـخصية عامة، 
وأن تـدرك أن كل مـا تنـرشه يسهـم يف تكوين 

صورتها وهويتها الرقمية».
عـىل هذا، تعلق رشـا الشامي فتقـول إنه «من 
املفـرتض أن تعمـل الصحفيـة عـىل مشاركـة 
مواضيعها عـىل مواقع التواصل، دون أن يكون 
هدفها جـذب املزيد من املتابعني، فاملحتوى هو 

سيد املوقف، وليس عدد القراءات».
عـىل صعيد آخـر، وفـق التقرير السنـوي الذي 
أعـده «إنفلوينرسز ماركتينع هب»، املتخصص 
يف بحـث «سـوق املؤثرين» حـول العالـم، فقد 
«زاد نمو سوق املؤثريـن من حدة املنافسة بني 
الصحفيـات واملؤثـرات، حيث يتوقـع أن ينمو 
سـوق املؤثريـن عـىل اإلنرتنـت مـن 9.7 مليار 
دوالر أمريكـي عـام 2020 إىل 13.8 مليار دوالر 
خالل العـام الجاري». وحسـب موقع «بيزنس 
إنسايـدر» فـإن «العالمـات التجارية خصصت 
نحو 15 مليار دوالر لسوق املؤثرين عام 2022». 
وتخىش الشامي مـن أن «يصبح املؤثرون بدالء 
لـكل يشء من اإلعـالم إىل األطبـاء»، مؤكدة أن 

«كل تخصص أصبح له مؤثروه».
نهى بلعيد ترى يف هـذا الشأن أنه «مثلما كانت 
وسائـل اإلعـالم سابقـاً تؤثـر يف الـرأي العام، 
أصبحـت وسائـل التواصل االجتماعـي تؤثر يف 
الرأي العام بقدر تأثري وسائل اإلعالم التقليدية، 
وهنـاك تكامـل بني مـا تقدمه وسائـل اإلعالم 
التقليدية ووسائـل التواصل االجتماعي، بحيث 
إن لـكل وسيلة جمهورها الخـاص، وال يمكننا 
تجنب مواقـع التواصل يف هذا العرص». بدورها 
أكـدت سايل حمـود أن «املشكلة هنا أنه يف إطار 
املنافسـة والسعـي وراء زيادة عـدد املتابعني، 
اعتمـدت إعالميـات أسلوب الخطـاب وطريقة 
عمل املؤثرات، والـذي يختلف عن اإلعالم، وهنا 
تكمـن الخطـورة». وتوضـح أن «السعي وراء 
زيادة عـدد املتابعني يجعـل الرتكيز عىل إرضاء 
الجمهور، بـدالً من التأثري فيه وإقناعه»، الفتة 
إىل أن «الوجـود عىل مواقع التواصل االجتماعي 

مهم لإلعالمي، رشط أال ُيخّل بمصداقيته».
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واشنطن/متابعة الزوراء:
سرتيـت  ”وول  صحيفـة  أفـادت 
جورنـال“، نقالً عن مسؤول يف مركز 
تابع لوزارة الخارجية األمريكية، بأن 
أربـع منصات عـىل اإلنرتنت مرتبطة 
بوكـاالت املخابـرات الروسيـة تنرش 
معلومـات خاطئـة أو مضللـة حول 

لقاحات فريوس كورونا املستمر.
 New واملواقـع موضوع االتهـام هي
Oriental Re-و  Eastern Outlook
Rebel In-و  News Frontو  view

 .side
اآلثـار  املواقـع عـىل  وركـزت هـذه 
الجانبيـة للقاح من رشكـة ”فايزر“ 

ورشكـات األدويـة الغربيـة األخرى، 
بشـكل يثري مخـاوف حـول فاعلية 

اللقاحات.
وال تحظـى هـذه املواقـع بجماهـري 

إن  قالـوا  املسؤولـني  لكـن  كبـرية، 
قصصهـم الكاذبـة غالبـاً مـا يتـم 
التقاطهـا ونرشهـا من قبـل وسائل 

اإلعالم الدولية. 
وتركز هـذه املصـادر عـىل التقارير 
اآلثـار  الحقيقيـة حـول  اإلخباريـة 
الجانبيـة النادرة للقاحـات، لكنها ال 
تقـّدم السياق الدقيق الذي يوضح أن 

اللقاحات آمنة ملعظم الناس. 
وقـال متحدث باسم وزارة الخارجية 
املخابـرات  ”أجهـزة  إن  للصحيفـة 
الروسية تتحمـل املسؤولية املبارشة 
عـن استخدام هـذه املنصـات األربع 

لنرش الدعاية واألكاذيب“.
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القاهرة/متابعة الزوراء: 
تاريخ ومسريات طويلة من العمل املهني والنسوي 
لرائـدات اإلعالم املرصي، مـن الصحافة إىل اإلذاعة 
والتلفزيـون «ماسبـريو». وطوال سنـوات امتدت 
لقـرن كامـل بزغـت أسمـاء يف سمـاء الصحافـة 
واإلعـالم، من بينهن آمال فهمـي، و«أبلة فضيلة»، 
وأمينـة السعيد، ومنرية ثابت. إعالميات دافعن عن 
املرأة وحقوقهـا وكان لربامجهـن تأثري يف مختلف 
املجـاالت. فضالً عن صحفيـات تربى عىل كتابتهن 
أجيال. ال يمكن أن نبحث تاريخ الصحافة واإلعالم 
يف مرص، من دون أن نذكر الصحفية أمينة السعيد، 
أول امـرأة تتـوىل منصـب رئيـس تحريـر مجلـة 
«املصّور» عـام 1973. وأول امرأة ترتأس مؤسسة 
«دار الهـالل» الصحفية الرسمية عام 1976. وهي 
حتـى اآلن ما زالـت الصحفية الوحيـدة التي تولت 
هذيـن املنصبني، كمـا أنها أّسست مجلـة «حواء» 
ورأست تحريرها عـام 1954. وكانت املجلة توّزع 

يف ذلك الوقت نحو 175 ألف نسخة.
دور أمينة السعيد

تمـردت أمينـة السعيـد عـىل تقاليـد محافظتهـا 
الصعيديـة أسيـوط، وخرجت منهـا لتقتحم عالم 
الصحافـة مدافعـة عـن املـرأة وحقوقهـا. وبدأت 
رحلتها مـع الصحافة مبكراً منـذ دخولها جامعة 
فؤاد األول (جامعة القاهـرة اليوم)، التي تخرّجت 
فيها عـام 1931. حيـث زاملت الكاتـب الصحفي 
مصطفـى أمـني، وكانـت تذهـب معـه إىل مجلـة 
«آخر ساعة»، لتنـرش محاوالتها القصصية. وبعد 
تخرّجهـا عملـت بمجلـة «املصـّور» عـام 1935. 
وكانـت أول صحفيـة بـدوام كامـل، وأول عضوة 
منتخبة يف مجلس نقابة الصحفيني، وتولت منصب 
وكيل النقابة عـام 1959. وكانت عضواً يف مجلس 

«الشورى سابقاً».
اشـتهرت أمينـة السعيـد بمقاالتها ضـد الرجعية 
واألصولية وبنضالها دفاعاً عن املساواة بني الرجل 
واملرأة، واملطالبة بتعديل قانون األحوال الشخصية، 
مـن خالل باب «اسألوني»، الذي كانت ترد فيه عىل 
أسئلـة القراء. وربما كان لنشأتها يف فرتة شـهدت 
مـرص فيهـا حركة نضاليـة نسائية بقيـادة هدى 
شـعراوي، دور يف نشاطهـا هذا. فهـي التحقت يف 
سن الرابعة عرشة باالتحاد النسائي، الذي أصبحت 
األمني العـام له فيما بعد يف الفـرتة من عام 1958 

وحتى 1969.
جميلة حافظ ومنرية ثابت

وإذا كانـت أمينة السعيد - عـرب «حواء» - تعد أول 
مـن ترأست مجلة عامـة كربى، فـإن تاريخ املرأة 
املرصيـة يف الصحافـة بـدأ قبل ذلـك. تحديـداً من 
أيام جميلة حافظ، ابنـة حلوان (جنوب القاهرة). 
جميلـة حافـظ أول امـرأة مرصية أسسـت مجلة 
نسائية هـي «الريحانة» عـام 1907. التي تحولت 
فيمـا بعد إىل جريدة عـام 1908. وكان إصدار هذه 
املجلـة نوعـاً من املغامـرة، يف عرص كانـت غالبية 
النسـاء «تعانني مـن األمية»؛ لكـن جميلة حافظ 
كانت تؤمن بأهمية «نرش الوعي». ويف بداية القرن 
املايض امتزجـت الصحافة بالسياسـة، وبالنسبة 
للمـرأة كانت ساحة للمناداة بحقوقهن، وهنا يربز 
اسـم عميـدة الصحفيـات املرصيات منـرية ثابت، 
املولودة عام 1906. انطلقت منرية ثابت من دراسة 
القانـون بكلية الحقـوق إىل عالم الصحافة، وغدت 
أول محاميـة عربية تقيد أمام املحكمة، وأول امرأة 
تصـدر صحيفـة سياسية، هـي جريـدة «األمل»، 
وأول رئيـس تحرير ملجلـة سياسية، وأول صحفية 

نقابية.
بـدأت عالقة منـرية ثابـت بالصحافـة يف السابعة 
عرشة من عمرها، عندما اعرتفت بها الدولة رسمياً 

كصحفيـة عـام 1926، واستدعتهـا للمثـول أمام 
النائب العـام، وهي دون السن القانونية، للتحقيق 
معهـا يف «جريمة سب وقذف صحفـي»، بأمر من 
املنـدوب السامي الربيطاني يف ذلـك الوقت. التهمة 
كانت مهاجمة «التدخل األجنبي» يف مرص، وعلقت 
عـىل القضية وقتهـا بقولها إنها «تهمـة ال أنفيها 
ورشف ال أدعيـه»، وجرى إعفاؤهـا من املسؤولية 
الجنائية باعتبارهـا َحَدثاً. ويف أعقاب هذه الواقعة 
قيـد اسمهـا يف النقابـة األهليـة األوىل للصحفيني، 
ومن هنـا حصلت عىل لقـب «عميـدة الصحفيات 

املرصيات».
رائدات أخريات

محاوالت رائـدات اإلعالم لم تقتـرص عىل الصحافة 
السياسيـة؛ بل عملن أيضاً يف الصحافة املتخصصة، 
وإذا عدنا إىل الوراء سنوات سنجد اسم جليلة صالح 
- أو جليلة تمرهان -، التي تعد أول طبيبة وصحفية 
يف مـرص والوطـن العربـي، والصحفيـة الوحيـدة 
بـني فريق مـن الرجال مسـؤول عن تحريـر مجلة 
«اليعسـوب» الطبيـة، الصـادرة يف عـرص الخديوي 
إسماعيل. وهذه املجلة كانت أول مجلة طبية تصدر 
باللغة العربية، أصدرها عـام 1865 الدكتور محمد 

عـيل باشـا البقيل، رئيـس مدرسـة قـرص العيني، 
وكانت شهرية وتوقفت عن الصدور عام 1876. وال 
يمكـن أن يغفل التاريخ مشـوار الصحفية املرصية 
عائشة عبـد الرحمن، امللقبة بـ«بنـت الشاطئ» يف 
بـالط صاحبة الجاللة. «بنـت الشاطئ» كانت ثاني 
كاتبـة تكتـب يف جريدة «األهـرام» املرصية بعد مي 
زيادة، التي بدأت مشوارها قبل أن تتخطى العرشين 
مـن عمرهـا، ولقبهـا الصحفيون بــ«أم األهرام». 
ويذكرها كثريون بمعاركها الصحفية والفكرية مع 
عبـاس محمود العقـاد ود. مصطفى محمود، حول 

املرأة وتفسري القرآن، وكتبت نحو 40 كتاباً.
روز اليوسف

تاريـخ الصحافـة املرصيـة حافـل باملبدعـات من 
مـرص وغريها، وعىل أرض مرص أسست صحفيات، 
مؤسسـات صحفية وتجارب مهمـة ما زال بعضها 
باقياً إىل اآلن، من أشـهرهن فاطمة اليوسف، املمثلة 
لبنانيـة األصل، ووالدة األديب إحسان عبد القّدوس، 
التـي اعتزلت املـرسح واتجهـت للصحافة وأسست 
مجلة «روز اليوسف» عـام 1925. ومن لبنان أيضاً 
جاءت لبيبة هاشـم إىل مرص، وأصدرت مجلة «فتاة 
الـرشق» يف الفرتة من 1906 وحتى 1939. وكغريها 
من أبنـاء جيلها كانت معنية باملـرأة وحقوقها. وال 
يمكـن أن ننىس هند نوفل، التي أسست وهي الثانية 
والثالثني مـن عمرها مجلة نسائية اسمها «الفتاة» 
عـام 1892، والتـي تعترب أول الصحـف النسائية يف 
الوطـن العربـي، وبها يـؤّرخ للصحافـة النسائية، 
حتى أن بعض املؤرخني يطلقون عىل هند نوفل لقب 
عميـدة الصحفيات العرب، وتنتمي هند نوفل ألرسة 
من سوريـا، استقرت يف اإلسكندريـة، وكان والدها 

سليم نوفل يعمل بالصحافة.
اإلذاعة والتلفزيون

ويشار إىل أن الريادة يف الصحافة كانت لها توابع يف 
اإلذاعة أيضاً، التي ارتبط اسمها بإعالميات المعات، 
شـكلن مدرسة إذاعيـة تتلمذ عىل يديهـا كثريون، 
مـن أهمهن «ملكـة الـكالم» أو «ملكـة الفوازير» 
آمـال فهمـي، صاحبـة برنامـج «عـىل الناصية». 
وهـي أول من أدخل الفوازيـر إىل اإلذاعة، بالتعاون 
مع الشاعرين بـريم التونيس وصالح جاهني، وأول 
امرأة تـرأس إذاعة الرشق األوسط عـام 1964. لم 
تكن فهمي مذيعة تقليدية؛ بل كانت مبدعة، حولت 
الربامج اإلذاعية إىل تحقيقات صحفية، وكانت أول 
من يخـرج بميكروفون اإلذاعـة إىل الشارع، ورغم 
عشقهـا للميكروفون. فـإن اإلعالميـة التي ولدت 

عام 1926، لم تحب التلفزيون، ورفضت العمل به، 
ألنها كانت تريد للجمهور، أن يسبح بخياله معها. 
فالعمـل اإلذاعي بالنسبة لها: «مثل الفن التشكييل 
الذي يثري خيـال املستمع»، ليبقى ظهورها الوحيد 
مـن خالل حوارهـا يف برنامج «عـىل الناصية» مع 

املطرب عبد الحليم حافظ يف فيلم «حكاية حب».
وعىل حواديـت الربنامج اإلذاعي «غنـوة وحدوتة»، 
تربـى جيل كامل مـن األطفال ملبياً النـداء اإلذاعي 
«يـا والد يـا والد... تعالـوا تعالـوا... علشان نسمع 
أبلـة فضيلة رح تحكي لنا حكاية جميلة»، واستمع 
لحكايات وحواديـت فضيلة توفيق الشهرية بـ«أبلة 
فضيلـة»، التي اختـارت أن تكون أختـاً لألطفال، ال 
والدة لهـم، وقرنت اسمها بلقب أبلة، بدالً من ماما. 
ولـدت فضيلـة توفيـق يف أبريـل (نيسـان) 1929. 
وتخرجـت يف كلية الحقوق؛ لكـن حلمها كان العمل 
يف اإلذاعـة، وهو مـا تحقق بتعيينهـا مذيعة لنرشة 
األخبـار، وبعد ذلك اختارهـا اإلذاعي محمد محمود 
شـعبان «بابا شـارو» لتحل محله يف تقديم برنامج 

«غنوة وحدوتة».
مسـرية  تواصلـت  التلفزيـون،  إىل  اإلذاعـة  ومـن 
اإلعالميات املرصيات، حيث شهد تأسيس التلفزيون 
املـرصي عـام 1960 انتقال مجموعة مـن مذيعات 
اإلذاعـة إليـه، واعتمـدت شـهرتهن عـىل الربامـج 
الحوارية التي أجرينها مع نجوم الفن واألدب يف ذلك 
الوقت. من األبرز اإلعالمية أماني ناشد، التي حققت 
شـهرة واسعة ممن خالل برامج مثـل «كامريا 9»، 
و«سهرة مع فنان»، التي حـاورت فيها كبار نجوم 
الفـن واألدب، مـن بينهـم عبـاس محمـود العقاد، 
وطه حسني، ولطفي السيـد، وفاتن حمامة، وعمر 
الرشيـف، وعادل إمام، لكن رحيلهـا املفاجئ بأزمة 
قلبيـة عام 1980. عن عمر 42 سنة، لم يمكنها من 

إكمال املسرية.
وهنـاك اإلعالميـة صاحبـة الوجـه الـربيء سلوى 
حجـازي، التي سجلـت حوارات مـع مشاهري الفن 
واألدب، مـن بينهم أم كلثوم وبديع خريي، يف برامج 
مثل «العالم يغني»، و«املجلة الفنية». وعىل مستوى 
املناصـب اإلدارية كانـت تمارض توفيـق، وهي أول 
رئيسة للتلفزيون املرصي، يف الفرتة من 1977 حتى 
1985، ولدت توفيق يف فرباير (شـباط) عام 1920، 
وأحبـت التمثيل، فانضمت إىل فريـق مرسح األوبرا، 
ومنه إىل اإلذاعة، وسافرت يف بعثات للخارج لدراسة 
الفـن اإلذاعـي، والتلفزيونـي، وكانـت أول مخرجة 

بالتلفزيون املرصي.(املصدر/الرشق االوسط)

CÎ7jébflD@∂g@Úœbzó€a@Âfl@ÚÓ‰Ëfl@pa7èfl@ãóæa@‚˝«�a@paáˆaä
No: 7444 Tue 9 Mar 2021العدد: 7444 الثالثاء - 9 اذار 2021



Êb‡‹è€a@ÊaÏ‹«
  للشاعـرة ..الشعـر هو الكلمـة الحقيقية الوحيـدة الصادقة التي تنزُّ 
من قلـب عالم نابـض باألكاذيب والتي نستطيع بفضـل وجودها غري 
املتوقعـأن نخلق مساحة مـن الصمت املفيض اىل التأمل حول األشـياء 

الصاخبة وبالتايل فالشاعر هو حالم اليرى سوى أصل الواقع .
من حدق بي

الح له ظيل
ومن الح له ظيل
ابرص يف تواجده

ومن ابرص ضوء تواجده
تاه..........

ونحـن نرى مـا رآه ت.س.اليوت( الشعـر ليس اطالقـا لالنفعالية وال 
تعبريا عن الشخصية.. ولكنه هروب من الشخصية) ..

والشاعـرة فليحـة حسـن يف نصوصهـا 
الصوريـة القصـرية جدا تعتمـد نقنيات 
الشعـري  بنائهـا  يف  واسلوبيـة   فنيـة 
الـذي يشـكل عالمـة فارقة بـني الكالم 
املرسل والفني والتي هـي مقياس ابداع 
املنتج(الشاعر) الذي  يكشف عن شعرية 

النص املنجز..
ال أُنزُه نفيس من الجنون* 

وقد رصَت كّل فكرتي ؛
* عالقتي بنسيانك، 

كعالقتي بالتعثربحجر
ليس يف طريقي..

نفسيـا  مسـارا  تتخـذ  فالنصـوص 
واجتماعيـا مـع تركيز وتكثيف الصـورة املشهدية التـي تمنحها قدرة 
ايحائية مستفزة لذهنية املستهلك(املتلقي)..وهي تساير ايقاع دهاليز 
الـروح وتمتد اقىص مديات الجغرافيا الرسية للذات متجاوزة عتباتها..
كونهـا (محاولة لهتك حرمة الخطـاب) عىل حد تعبري هايدجر.. فضال 
عـن انها مكتنـزة بالحياة وجاذبيـة االنزياح والرتميـز املكتظ بدهشة 
املعاني واملتحرر من(رئة الجسد) كما يقول نيتشه.. النها تفرض طوق 
السكـون وترتمي يف احضـان الحلميـة املمزوجـة بالواقع..فضال عن 
انها تحاكـي اسئلة الوجود وتجيب عن عتمة الـروح يف عالم دينامي..
متحول..بلغـة مفعمـة بـروح الشعر املبنية عـىل االختـزال والتكثيف 
املفضيـان اىل تحقيق االنزياح بتوظيف االستعارات واملجازات اللغوية..

(بتصميم محمل بقدر من الحساسية) عىل حد تعبري هربرت ريد..
* لقد سلبتني املنايف

عمري، صحتي، نقودي
والكثري من االحذية؛

فالشاعـرة تكشف عن ان اوىل اهتماماتها تـدور يف توسيع آفاق اللفظ 
الخالـق للصورة الشعرية التي هي(ملكة التصور) عىل حد تعبري جون 

مدلتون..            
وبذلـك قدمت نصا شـعريا محققا لعنـرص االضـاءة الرسيعة للحظة 
املستفزة للذاكرة بما تحمله من معنى ايحائي معرب عن الحالة النفسية 

التي انعشتها لحظة االنفعال الشعري..
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يف خضم التحوالت الدراماتيكية التي شـهدها االنسان 
عىل سطـح البسيطـة خالل العقـد االخري مـن القرن 
العرشيـن وما تـاله من اوائـل قرننا الحـايل استجدت 
تغيـريات كبـرية وفارقـة قفـزت بالتفكـري البـرشي 
واملساهمـة اإلنسانيـة إىل مصاٍف أربكـت أولئك الذين 
يريـدون للحيـاة أن تسـري كسلحفـاة واليـوم أن يمرَّ 
وقتـاً ُيرصف بالخطـو الرتيب بينما نظـر لها االنسان 
املوضوعي املنفتح عىل الديالكتيك والتقدم اىل أمام  عىل 
لـة واقعية للتفكـري البـرشي الفاعل، الذي  أنهـا ُمحصِّ
يسعـى اىل استحداث كل ما يعني االنسـان عىل العيش 
بسعادة واطمئنـان بعيداً عن القهر والعسف، وتضئيل 
خشيتـه من املصري املجهول الـذي يكمن يف جزر الغيب 
واملستقبل البعيد عن االستـرشاف النرّي.. ودخولنا عىل 
بستـان االدب ونهـر املعرفة الثقافيـة ووسائل التعبري 
عما يبغي الفـرد البوح به واالفضاء عنه ُيعد من نافلة 
االهتمام املعريف والتوّجه بما يشعرنا بإنسانيتنا والسري 
بيقـني التواصـل والتفاعل لنخـرج بحصيلـة وجودنا 
عـىل السكة الصح نأئيـاً عن الهامشيـة التي تخشاها 

الشعوب الفاعلة.
واذا كـان الشعـر جنسـاً أدبيـاً لـه حـدوده ومملكته 
التعبرييـة بأشـكاله املتعددة؛ وإذا كـان الرسد قصاً أو 
روايـة جنساً أدبيـاً صنع لـه محبني ومريديـن وأتباع 
يكتبـون فيه ويقـرأون عنه فإن ثمة كتابـات تدوينية 
استجـدت بعد قرون من الزمن كـان فيها الشعر سيداً 
والقصة زائرة رسعان ما تحولت اىل سيدة لها وجودها 
وارثهـا، قرائهـا واملتعاملني معهـا. تلـك الكتابات بما 
تضمنـت مـن شـكل ومضمـون وحملت  مـن دالالت 
ومدلـوالت استطاعـت الظهـور كحاجـة خلقت داخل 
الـذات املتوهجة باإلبـداع والخلق فكـان لها حضورها 
وتأثريهـا عىل املتلقـي إْذ يرى فيهـا الطابع املستحدث 
لقـراء وقفـوا عند مملكـة ابداعية تنقلهـم من االرض 
املألوفة بجغرافيتهـا وتضاريسها إىل أرض لم تكتشف 
تهبهـم االطالع عىل خلـق جديد يحمل صفـات االبهار 

ويمنح لذاذة التلقي بمتعة غري معهودة.
النص املفتوح ليس جنساً

وألنـه جديد عىل املتلقي مثلمـا هو جديد عىل الدارسني 
والباحثـني، شـأنه شـأن القصـة القصرية جـداً التي 
دخلـت ميـدان االدب الرسدي واثبتـت وجودها الفاعل 
(يف تسعينيات القرن املايض، وتوالت) وشـكلت انحيازاً 
لصالحها عىل حسب القصة القصرية/ الطويلة وصار 
القـراء والكتـاب عـىل السـواء يفضلونهـا كمستجـد 
حتمتـه الظـروف وتسـارع العـرص وتفـاوت الذائقة 
لكـن الباحثـني واالكاديميني ظلوا حذريـن من تناولها 
وتداولهـا وتوصيفها كجنس أدبي لـه سماته الخاصة 
وفعـل تأثـريه. اقـول ألن النـص املفتـوح  جديـد عىل 
التلقـي  ال جـذور له ُيعتمـد عليها وُيستنـد اليها بقي 
الباحثون حذرين حني التعامل معه؛ يخشون املجازفة 
يف اعالنه جنساً أدبياً شـأنهم شـأن حذرهم من القصة 
القصـرية جـداً.. من هـذا البـاب أرى ان الباحث عزيز 
حسني عيل املوسوي آثر دخـول ميدان التحدي فاختار 
املوضوع الغائم، مثري الحذر لدى الكثريين، والجغرافية 

غـري املكتَشفة تلك التـي يهابها النائون عـن املغامرة، 
املفضلون ايرس السبل لنيل املبتغى مقرراً الخوض بكل 
مـا يمتلك مـن عدة وما لديه من طاقـة كي يالحق هذا 
النوع االدبي املستحدث وإن قلَّت مصادر التعامل معه، 
وإن ضئلـت محـاوالت البحـث فيه. فاملرحلـة الراهنة 
كمـا يراهـا الباحث ((لـم تحظ بذلك القـدر من جهود 
التنظـري والتأسيس الشـتغال نقـدي يشـّكل الصورة 
النقديـة لهـا(...) ولـم يوَقـف كتـاٌب كامـل للتقعيـد 
والتنظري والتأسيس لهذه الظاهرة الواضحة يف الكتابة 
العربيـة)) ص١٣ عىل الرغم من اعتقـاد الباحث(( أنَّ 
النـص املفتوح يشكل ظاهرة كبـرية يف الكتابة العربية 
الراهنة، لها ولدراستها أهمية خاصة، بوصفها التطور 

األخري الذي بلغته الكتابة العربية)) ص١٤.
يدخل الباحث عىل جـذور النص املفتوح فيجد انه جاء 
من دراسـات وبحوث امربتو ايكو التـي توصلت اىل ان 
هذا النص ارىس وجوده بعد مخاض طويل عرب مفاهيم 
نقديـة اعتمدت التأويـل والقراءة والفهـم فكان العام 
١٩٥٨ عـام تأكيد نجازته وامتالكـه هويته . فهو نص 
ال يدور يف مجاله االدبي فقط انما يتعداه اىل املوسيقى 
والهندسة وباقي العلوم التي تقر بالديالكتيك والتطور 
وتغـري املفاهيم مـع تغري حياة االنسـان ورؤيته اىل ما 
حوله وما هو يف عداد الغيب املستقبيل.. فالباحث يعدد 
مفاهيـم هذا النص من خالل رؤيـة عدد من املنظرين. 
فهـو عند امربتـو ايكو انفتـاح هذا النص عـىل اعمال 
اخرى(( فيجمـع التناص واالنفتـاح الثقايف واملعريف)) 
ص١٤٨؛ وهو عند روالن بارت(( كتابة من دون تاريخ، 
يكتبها كاتب من دون ادب )) ص١٤٨. أما عند باختني 
فهو (( متعدد االصوات، الذي يمثل القاعدة للنصوص، 
وليـس النص االستثناء))؛ وثمة مفهوم آخر يشري اليه 
الباحث نفسه عىل أنـه (( يربط انفتاح النص بانفتاح 
نهايته ونقـص اهدافه ـ ويكون عـىل القارىء فيه ان 
يكمـل هذه النهايـة الناقصة ويضيف هـذا النقص إىل 
اهـداف النـص االخـرى)) ص١٤٩ وهي رؤيـة مكملة 

لرؤية واستنتاج امربتو ايكو لتعريف هذا النص.
وممـا يشار إليـه أن الحركة النقديـة العربية توجهت 

يف النصـف الثانـي مـن القـرن العرشيـن بانفتـاح إىل 
الدراسات النقدية الغربية فوجدت يف البنيوية وما تالها 
مـا بعد البنيوية املتمثلة بالسيميـاء والتفكيك مقرونًة 
بالتأويـل والتلقي وما فيـه من جماليـات وتأثري. هذا 
االنفتاح عىل ميدان النظريات الغربية الجديدة واالطالع 
بشـكل واسع عـىل الحركة النقديـة والفكرية الحديثة 
ع هو اآلخر مـن توجه النقاد  للمفكريـن الغربيـني وسَّ
العرب لدراسة النظريات والتأثر بها وتقبل نسبة مهمة 
منهـا يف مسارهـا النقـدي فتواربت أمام اولئـك النقاد 
االبـواب دخوالً عىل بستان الكتابة وسياحًة عىل فاكهة 
األجنـاس والتدوينـات والنصوص . وكـان منها النص 

املفتوح.
جهد الباحث الكبري

َمـن يدخل عوالم كتاب املوسوي ويطالعه حتى النهاية 
البـد أْن يخـرج بحصيلـة انَّ الباحـث بذل جهـداً كبرياً 
ُيحسد عليه ملا ضم مـن ابواب وفصول ومباحث حوت 
كنزاً معرفياً ثميناً اعتماداً عىل مصادر وآراء الشك انها 
ارهقتـه ، وجعلـت منه رّحالة ال يـكل وال يمل من اجل 
الوصول اىل آللـئ املعرفة وجمعها عـىل حساب راحته 
وهنائـه( احسب إن هناءه كان يتفاقـم مع كل لؤلؤة 
يكتشفها ويضمها اىل خزين اكتشافاته، نافضاً التعب 

وطارداً االرهاق)* 
الكتاب .. التبويب / الهيكلة

احتـوى الكتاب الـذي جاء بــــــــ ٣٠٤ صفحة من 
الحجم الكبـري ُمفهرَساً عىل بابني ..احتوى الباب االول 
عنوانـاً جامعاً (نحـو النص املفتوح) فيمـا جاء الباب 

الثاني بعنوان ( النص املفتوح ) 
الباب االول : ضم ثالثة فصـول. والفصول  تفرَّع منها 

عدد من  املباحث.
الفصـل االول حمـَل عنوان (جـذور الحداثـة وبدايات 
الخلخلـة) وجمـع اربعـة مباحث؛ جاءت عـىل التوايل: 
املبحث االول عنونه الباحث بـــ» جدل الثبات والتغيري 
يف االدب العربـي». أمـا املبحـث الثانـي فجـاء حامـًال 
عنوانـني:» عرص النهضـة.. وهم الحداثـة «، و»عرص 
النهضـة؛ االنواع االدبيـة.. تجاور ال تداخـل».. وحوى 

املبحـث الثالـث بعنوانه « املؤثـرات الجديـدة يف الفكر 
العربـي» عـىل عنوانني، همـا» عرص النهضـة واللقاء 
بالغـرب»، و» جذور الحداثة وبدايات الخلخلة «.. ولقد 
ضـم املبحث الرابع الـذي عرّف بنفسـه» الخلخلة عىل 
مستـوى االدب « عنوانني « عىل مستـوى املفهومات:، 

و» عىل مستوى املتحقق النيص». 
الفصـل الثانـي الذي حمـل عنـوان ( مرحلـة السطر 
الشعـري ) جمـع ثالثـة مباحث؛ جـاءت عـىل التوايل: 
املبحث االول عنونه الباحث «الشاعر والرتاث»؛ واحتوى 
عنوانـني :» مشـكالت الشعـر العربي التقليـدي» ، و» 
نظرة الشاعر العربي إىل الرتاث».. وحوى املبحث الثاني 
الذي جاء بعنوان «مرحلة السطر الشعري» ضاماً ثالثة 
اهتمامـات:» اصالـة التغيـري»، و» التحـول اىل السطر 
الشعري»، و» ظواهر فنية جديدة «.. أما املبحث الثالث 
والذي ّعرف بهويتـه عىل أنه « تداخل االجناس االدبية: 
فحـوى» التحول من الغنائيـة إىل الدرامية «،و» تداخل 

االجناس االدبية».
الفصـل الثالـث الـذي حمـل عنـوان (مرحلـة الجملة 
الشعريـة ) كـان بأربعـة مباحـث؛ أتـت عـىل التوايل: 
املبحث االول بعنـوان الشاعر والرتاث. واحتوى خمسة 
عناوين:» الواقع العربي وأثره يف نشوء قصيدة النثر»، 
و» البحـث عـن قيٍم جديـدٍة «، و» موقـف الشاعر من 
الرتاث «، و»املوقف من ادوات الكتابة املنتمية إىل الرتاث 
؛ وفيهـا دخـل الباحث عـىل اللغة ثـم االوزان والقوايف؛ 
و»اشـكالية اتِّبـاع أنموذج غربي يف الشعـر.».. املبحث 
الثانـي حمل عناوين «التحول يف مفهوم الشعر»؛ وفيه 
دخل عـىل «الشعر من االنفعـال إىل الرؤية»، و» الشعر 
مـن االطـر إىل الفضـاء املفتـوح»، و» التجريـب»، و» 
الغمـوض» .. أما املبحث الثالث فكان بعنوان « التحول 
إىل الجملة الشعرية «، وضم « التدوير مرحلة انتقالية»، 
و» التحـول إىل الجملة الشعريـة» ، و» تحول االيقاع يف 
قصيـدة النثر «؛ فيما جاء املبحث الرابع يحمل عنوان» 
تداخل االجنـاس االدبية. وفيه» اشـكالية التجنيس يف 
قصيدة النثر»، و» تداخل الشعر مع الرسد»، و» تداخل 

الشعر مع التشكيل».
الباب الثاني احتوى ثالثة فصول وجمع ّعدة مباحث:

الفصل االول حمل عنوان (النص املفتوح عربياً)  وجاء 
بأربعـة مباحـث.. كـان االول بعنـوان « مفهوم النص 
املفتـوح «. وفيه تطرق إىل: «املفهـوم» ،و» من التأويل 
إىل االنفتـاح» ، و»االصـول الفلسفيـة للتأويـل». أمـا 
املبحث الثانـي فيحمل عنوان «حدود االنفتاح والتأويل 
املفـرط «. وفيـه « املقصديـة»، و» حـدود االنفتـاح 
والتأويل املفرط»، و» التحـول من النص إىل القارىء»؛ 
فيما جـاء املبحث الثالث بـ « آليـات االنفتاح» فتناول 
« التنـاص» ، و»التجريـب»، و» البناء النيص الخاص»، 
و» التوظيف الخاص لالستعارة «.. ولقد احتوى املبحث 
الرابع الـذي جاء بعنوان» حقـل املصطلحات النقدية» 
بــ» املصطلحـات الخاصة باملتلقي» ، و» املصطلحات 

الخاصة بالنص».
الفصـل الثاني جـاء بعنـوان (مفهوم النـص املفتوح 
عربيـاً)  واحتوى ثالثة مباحث.. املبحث االول بعنوان « 
مفهوم النص املفتوح» وفيـه قدم للمتلقي « املفهوم» 
بفروعه: « االنفتـاح االجنايس» ، و» االنفتاح التأوييل» 
، و» االنفتـاح املعريف»، ثم انتقل إىل» حدود االنفتاح» .. 
وكان املبحث الثاني مقترصاً عىل» آليات االنفتاح»، مثله 

مثـل املبحث الثالـث الذي احتوى « حقـل املصطلحات 
النقدية».

الفصـل الثالـث الذي جـاء بعنـوان( النـص املفتوح ، 
الـوالدة والتلقـي) احتـوى ثالثة مباحث؛ كـان مبحثه 
االول بعنـوان «بيئة النـص املفتوح». وفيـه « البيئة»، 
و»مرحلـة ما بعـد البنيوية». ثم يأتـي املبحث الثاني» 
العرص والرتاث» وضـمَّ «الخلفية الفلسفية لالنفتاح»، 
و»الرتاث»؛ يف حني دخل املبحث الثالث الذي جاء بعنوان( 
النص املفتوح يف التلّقي العربي) عىل ثالث اشـكاليات: 
« اشـكالية التجنيـس» ، و» اشـكالية التوصيـل»، و» 
اشـكالية العرص».. ويف خاتمة االطروحة البحثية التي 
ـل لها الباحث  تنم عـن الخروج بحصيلـة نهائية توصَّ
ليقدمهـا عـىل طبق مـن وجبـة معرفية دسمـة تفيد 
مـن يرغب عىل تناولها إلشـباع جوعـه املعريف وتزوده 

بفيتامينات التواصل مع املسرية العلمية. 
  يدخـل الباحث مـن الفصل االول منطلقـاً من( جذور 
الحداثـة وبدايـات الخلخلـة) حيث الشعر لـه تعاليمه 
وأسسه ومـن يحاول الخـروج عليه يصطـدم بثوابت 
بنائية وهيكيلـة بمثابة قيم تستوجب املحافظة عليها 
وااللتـزام بها؛ وحيث النثر لـه معايريه االسلوبية وفق 
بالغة ال يمكن الحياد عنهـا ؛ فهي(( الدستور االسمى 
لـكل كتابة نثريـة عربية)) ص٢٥. لكـن هذه االسس 
وتلـك القيـم رشعـت تصطـدم – كأوىل االصطدامات-  
برؤى جديدة تولدت بفعـل الحمالت الحربية واملدارس 
التبشرييـة والهجرات العربية املعاكسـة طلباً للعلم او 
العمل مضافاً لها بدء حركة ترجمة من الثقافة الغربية 
اىل الوسـط املعـريف العربي؛ كذلك اهتمـام املسترشقني 

الراغبني يف سرب اغوار الثقافة العربية وآدابها.  
لسنا مع آراء كمـال ابي ديب الناحية باتجاه اعتبار(( 
انهيار الطوق الرضب حول الشعر(...) من اهم الوجوه 
االيجابية لالنهيار العربي الراهن)) ص٢٣٤ احد اسباب 
ظهـور النص املفتـوح؛ ولسنا مع شـجاع العاني الذي 
يشري إىل أنه كلما زادت(( حدة القمع وشمولية السلطة 
زادت حـدة انكبـاب املبـدع عـىل النص وتفجـريه من 
الداخل))ص٢٣٤ والذي يتوازى برأيه مع رأي أبي ديب 
(( ظاهـرة التفكك يف القصيـدة الحديثة تعكس  من أنَّ
حالـة اخفاق املـرشوع السيـايس واالجتماعي لحركة 
التحـرر يف الوطـن العربي)) ص٢٣٤ انمـا نحن مع ما 
اشـار إليـه الباحث من ارجاع كتابـة النص املفتوح إىل 
اولئك الذين يقول عنهـم ( البعض) والذين يرجعون(( 
سبب الكتابة عىل وفق النص املفتوح إىل  الحراك الثقايف 
املعـارص  وكونهـا سمة من سمات التحـاور والتفاعل 
الثقـايف)) ص٢٣٥... ولقـد أحسـن الباحـث يف رؤيتـه 
للنص املفتوح عىل أنه بعد فلسفي(( وعي كتابي جديد 
انتجه ظرف حضاري وثقـايف خاص ))ص٢٤١؛ ظرٌف 
تمثل بثـورة االتصـاالت والتسـارع الحياتـي وخروج 
االنسان مـن قولبته الوطنية املتمثلـة بقوميته وعرقه 
إىل العامليـة والتالقح الحثيث مـع رسعة التحرك إلنتاج 
عملية تواصل ال تتوقف، محكومة بديناميكية تغذي يف 
دواخل االنسان شـعور التغيري الذي البد ويتساوق مع 

ايقاع الحياة الجديدة.
إننـا إذ نعرض لهـذا الكتاب انمـا نصنفه كتابـاً مهماً 
ومرجعـاً ذا تأثري للقراء والباحثـني يف موضوع يخىش 
الدخول عليه الكثري مـن الباحثني لجدته وقلّة املصادر 

التي تخصه وتتعامل معه.
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الدكتـور فرسـت  العزيـز  ارسـل يل الصديـق 
روزبيانـي مقاال رائعا للكاتبـة الروسية ايرينا 
ايفانوفـا عـن قصـة حـب الكاتـب الـرويس 
العبقـري إسحـاق بابـل ، وزوجنـه املهندسة 
العبقريـة انطونينا برييزكوفـا ، التي صممت 
وارشفـت عىل بنـاء اجمـل محطـات املرتو يف 
موسكـو يف الثالثينات مـن القرن املايض. ومن 
املحطـات الجميلة التي صممتهـا برييزكوفا ، 
محطـة مرتو « مايا كوفسكايا « وهي ما زالت 
مـن اجمـل واروع محطات املـرتو يف موسكو 
والعالـم. وكانـت اول مهنسة ألفـت كتاباً عن 

اسس تصميم محطات املرتو .
اعـدم بابـل بتهم ملفقـة يف اوائل عـام ١٩٤٠ 
وعاشـت برييزكوفا يف انتظاره لسنوات عديدة 
. وطـوال هذه السنني كانت كلما راجعت ادارة 
السجـون واملعتقالت للسؤال عن اخبار زوجها 
، كانت تقابـل باكاذيب اتقن الجالدون جبكها  
: يقولـون لهـا ان بابل ما يـزال يف السجن حي 
يـرزق. ولم تنكشـف الحقيقة اال  عام ١٩٥٤  ، 
حـني اثمرت مراجعاتها املتعـددة اىل السلطات 

املختصـة عـن رد االعتبـار اىل زوجهـا املعدوم 
ظلمـا وغـدرا قبـل اربعة عرش عامـا . كرست 
برييزكوفا مـا تبقى من حياتهـا لجمع كل ما 
يتعلـق ببابل من آثـار ، وكتبت عنه وعن قصة 

حبهما كتابني ثمينني . 
كان بابل طـوال زواجهما - الذي لم يدم سوى 
سبع سنـوات – مزهوا وفخـورا بزوجته . ويف 
كل يـوم كان يذهب اىل مكتب تصميم محطات 
املـرتو ، ليستقبلها امام باب املكتب بعد انتهاء 
الدوام الرسمي ، ويدقق النظر يف لوحة الرشف 
املعلقة قرب باب املكتـب ، ليجد صورة زوجته 

تتصدر القائمة من جديد .
كان لكل منهما يف املنـزل مكتبه الخاص. بابل 
يـذرع الغرفة جيئة وذهابا يفكر ويردد ما طرأ 
يف ذهنه مـن افكار، وانطونينـا تواصل البحث 

عن حلول لقضايا هندسية بالغة التعقيد 
ذات مرة كان عدد من كتاب املرسح والسيناريو 
ضيوفا عىل بابل يف منزله . يتبادلون الرأي حول 
األدب واملـرسح والسينما . لـم يكن بابل يحب 
الحديـث عـن األدب ، وال يطيق النقاش جوله . 
وعندما احتد النقـاش قال بابل : تفضلوا معي 
سأريكـم الفن الخقيقـي ، واخذهم اىل غرفة ( 
مكتـب ) زوجته وقال مخاطبـا اصدقاءه من 
الكّتـاب : انظروا اىل لوحـة التصاميم هذه . ان 
اعمالكـم بالقياس اىل هـذه التصاميم املعقدة 

الرائعة مجرد لعب اطفال .

—éÏÌ@Êbõflä@ÊbèÀ
القمر

مىش القمر ليالً، قطع مسافات 
طويلة، تسامر مع النجوم، أنار 
الطرقـات للفالحـني والتائهني، 
قلـوب  إىل  الفرحـة  أدخـل 
يف  السفـن  أرشـد  العاشـقني، 
البحار، رسم أجمل اللوحات عىل 
مياه األنهـار، شـعر بالنشوة، 
فتأخـر يف السهر قليـال، لكن ملا 
أرشقت الشمـس لم يلتفت إليه 

أحد.
خفيف الظل 

دخـل.. سلم .. قعـد .. تحدث .. 

أسكـت الجميع .. ودع الجميع، 
ومـن َثـّم غـادر، ولـم ينس أن 

يقول: لم ينته الحديث بعد.
دردشة

وضعـت غطـاًء عـىل رأسهـا، 
التعازي،  ذرفِت الدموع، تقبلت 
ويف املسـاء عـادت إىل التحـدث 
مع حبيبها، لكنها هذه املرة لم 

تمُح ما كتبت!
انتظار العاشقني

الساعـة  املوعـد بينهمـا  كـان 
العارشة صباحاً، انتظرها خمس 
ساعاٍت تحت حر الشمس، وملا 

جاءت تركها وغادر.
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١ - قالوا مات امللك
فانقلبت االدوار

الفقري ، صار غنّيا
والغني ، صار فقريا

والخائف ، بصق فوق خوفه 
وهو يرتدي زّي التحدي

واآلمن اصبح خائفا جدا ،
 بل مرعوبا ضعيفا يخاف صفري الرصاصري

صغريها ، وكبريها… 
وانتهكت االعراض

وغرّد بدال عن البلبل الغراب
وهدر املال العام

٢ - من داخل الحدث 
---> كلنا رصعى

انا… 
والفكرة… 

واملبادئ…. 
واالحياء الذين ال حياة لهم

وال حياء يغلف افعالهم
 رفعوا الفتة الظالم

ليهَزوا النور.. 
عندما نحرت القضية…

فما اهتّز له طرف..
ظ+++
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تعانـي غالبيـة النسـاء تساقـط الشعر. 
لكن يف بعـض األحيان تكون املشكلة أكرب 
بكثـري من فقـدان عدد مـن الشعريات. إذ 
تكـون ناجمـة عن مـرض الثعلبـة، الذي 
قـد يعرّض املريض اىل خسـارة الكثري من 
الشعر وحتى أجزاء منه. هذا املرض يؤدي 
إىل تساقـط الشعـر يف كتـل. أحياًنا تكون 
ترسيحة شـعرِك الخاطئـة، أو االستخدام 
املتكـرر للـ شـعر املستعار، مـن األسباب 
املؤديـة إىل الثعلبة. لكـّن الحد من تساقط 
الشعر ليس باملستحيل، ويمكنِك استعادة 

حالته الصحية.
الطـرق التـي تصففـني فيها شـعرك، قد 
تؤدي إما لتساقط الشعر أو حمايته. تحب 
كل سيـدة الشعـر الطويـل والترسيحات 
املتكـرر  االستخـدام  أّن  إال  املتنوعـة، 
للخصـالت وللشعـر املستعـار، يمكن أن 
يؤدي إىل الضغط املتكرر عىل فروة الرأس، 

وبالتايل إىل الثعلبة.
كمـا أّن األسبـاب األساسيـة للثعلبة هي 
نتيجـة أي يشء يسحـب الشعـر ويسبب 
الرضر بالجذور، ويمكن أن يؤدي إىل تنّدب، 
وفقـدان الشعـر الدائـم. إذ تكـون أحياًنا 
الضفائـر الضيقـة الصغـرية واملشدودة، 
وترسيحة ذيل الحصان املشدودة، أو حتى 

مجرد سحب الشعر.
نصيحـة ذهبية: من املهـم مراقبة مقدار 
الشعـر الذي تخرسينه، حتـى تكون لديِك 
الفرصـة لتـدارك الوضع ووقفـه يف وقت 

مبّكر.
العناية الروتينية بالشعر

تبـدأ أعراض الثعلبة باالحمـرار، والوجع، 
والتهّيج، وتشـكل مطبات وبثوًرا يف فروة 
الـرأس. ثـم يتكـرس الشعر ويسقـط. إذا 

كـان املـرض يف مراحلـة متقدمـة ُينصح 
باستشـارة طبيـب مختص. أمـا إذا كنِت 
قد أدركِت املـرض يف مراحله االوىل، وأردِت 

عالجه بنفسِك فعليك:
رعايـة فـروة رأسـِك بالدرجـة االوىل، إذ 
يجـب عليـِك ضمـان أن يكون لديـِك بيئة 
مثاليـة لنمـو شـعر صحـي، خـاٍل مـن 
تراكـم املنتجـات، والبكترييـا الزائدة. من 
هنـا، رضورة اختيـار الشامبـو والبلسم 

املناسبـني، باإلضافـة إىل تطهـري املنطقة 
وتنظيفها جيًدا، ليصبح بإمكان بصيالت 

الشعر أن تتنفس.
استخدمـي املنتجـات املخصصة وضعيها 
مبـارشة عـىل فروة الـرأس وعـىل الشعر 
املغسول حديًثا أو الشعر الجاف. إذ يمكنها 
أن تعالـج وتحـّد مـن األرضار املوجـودة 

وتمنع املزيد من فقدان الشعر.
أما بالنسبة لترسيحات الشعر، فعليِك قدر 
االمكـان التخفيـف من استخـدام مملّس 
الشعـر الكهربائي واالبتعـاد عن الرفعات 
والضفائـر. أمـا إذا كنـِت ال تستطيعـني 
التخيل عن هذه الترسيحات فعليِك جعلها 
فضفاضـة. كمـا عليـِك تجنـب ملحقات 
الشعـر أو الشعر املستعـار، اىل حني عودة 
شعرِك إىل حالته الطبيعية. يستغرق األمر 
بعـض الوقت لبصيالت الشعر يف التدهور، 
لذلك قد تأخذ وقًتا طويًال إلعادة بناء خاليا 

الجلد، ما بني ثالثة إىل تسعة أشهر.
يمنحِك شـعرِك عالمات تحذيـر عىل غرار 
األجـزاء األخرى من جسمك، عليِك االنتباه 
إليها. إذا أصبحت فـروة الرأس اسفنجية 
يف املنطقة حيث الشعـر الرقيق، قد يكون 
هنـاك التهاب موجـود ويجـب استشارة 

طبيب األمراض الجلدية للعالج.

هل تبحثني عن أفضل طريقة للتخلّص من 
املواد الكيميائية املرضة للصحة يف الخضار 
والدجاج؟ يف التايل نكشف عن أفضل طريقة 
للتخلّص من املـواد املؤذية وبالتايل الحفاظ 

عىل سالمة عائلتك وصحتها:
املاء وامللح

ننصـح كّل ربـة منـزل بغسـل الفواكـه، 
الخضـار والدجـاج باملـاء البارد مـع امللح 
أّوالً. فهـذه الطريقـة تساعد عـىل إزالة ما 
يقـارب مـن 75 اىل 80 يف املئـة مـن بقايـا 
املبيدات. ونشّدد عـىل اعتماد هذه الطريقة 
عند غسل الفواكه والخضار التالية: العنب، 

التفاح، الجوافة، الخوخ، املانجو، الكمثرى، 
الطماطم، البامية والباذنجان.

املاء والخّل األبيض
%10 مـن  جّهـزي خلطـة تحتـوي عـىل 
الخـّل األبيـض و%90 مـن املـاء. إن الخّل 
األبيض يساهـم يف إزالة 90 باملئة من املواد 
الكيميائية يف األطعمة. لذلك ننصح بإعتماد 
هذه الحيلة لغسل الدجاج والخضار. ولكن 
إحذري مـن إعتماد هـذه الحيلة عند غسل 
الفواكـه التـي تتمّتـع بقـرشة رقيقة مثل 
التـوت ألن هذه الخلطة قـد تخرتق القرشة 

بسهولة.

التقشري
ضعـي الخضـار أو الفواكـه التـي يمكـن 
تقشريهـا مثـل البطاطـا يف إناء مـن املياه 
الدافئـة. بعدهـا، قومـي بتقشريهـا جيداً 
للتخلّـص مـن املـواد الكيميائيـة العالقـة 
عليها. كما ننصح بقطع الدهون الزائدة يف 
الدجـاج واللحوم، ألنها تمتّص املبيدات غري 

املرغوب فيها.
ال تـرتّددي يف إعتماد هذه الطـرق الصحية 
والفّعالة لتنظيف الخضار، الفاكهة، الدجاج 
واللحوم، ألنها ستساعدك عىل التخلّص من 

املواد الكيميائية يف شكل نهائي!

يف اآلونـة األخرية ومع انتشـار مواقع 
التواصـل االجتماعـي والتعـارف، زاد 
الفضـول عنـد بعـض النـاس خاصة 
الزوجني للتجسس ومعرفة ما يخفيه 
الطـرف اآلخر من محادثـات وتعارف 
وصداقات عىل هذه املواقع بل وتفتيش 
كال الزوجـني لهاتـف الطـرف اآلخـر 

ملعرفة ما قد يخفيه عنه!
وقد يرى البعض أن مثل هذه الترصفات 
أمـر طبيعي بني الزوجـني.. إال أن هذا 
الترصف أوجد الكثري من املشاكل، كما 
أن هنـاك قضايـا وجـدت طريقها إىل 
املحاكم وانتهت بالطالق بسبب اطالع 

أحدهما عىل هاتف اآلخر.
والتساؤل الذي تطرحه هذه الترصفات 
ومـا ينتـج عنها مـن مشـكالت، هو: 
وهل يجوز لـكال الطرفني أن يكون له 
خصوصياته التـي ال يرغب أن يعرفها 
الطـرف اآلخر؟ وما خطـورة تجسس 
أحـد الزوجـني عـىل اآلخر عـىل األمن 
شـعور  وعـىل  واالجتماعـي،  األرسي 
األبنـاء باألمـان وشـيوع املـودة بـني 

الزوجني؟

مـن الـرضوري يف جميـع معامالتنـا 
اإلنسانيـة أن يحـرتم كل طـرف اآلخر 
حتـى تعتـدل الحياة وتستقيـم، وهنا 
فـاألوىل أن يكـون االحرتام هـو سمة 

حياة نواة املجتمعات وهي األرسة.
ولكي يعتاد األبناء ذلك االحرتام، فيجب 
أن يقتـدوا بـاألم واألب يف معاملتهمـا 

مًعـا.. مبينـًة أن من جوانـب االحرتام 
كل  خصوصيـات  الزوجـني  احـرتام 

منهما لآلخر..
ولألسف نجد البعـض يستبيح جميع 
للـزوج والعكس  الزوجة  خصوصيات 
أيًضـا، وبالطبع هـذا مفهوم خاطئ.. 
فمن حق كل شخص االحتفاظ ببعض 

خصوصياتـه التـي قـد تـرض ببعض 
األطـراف األخـرى، أو قد يستـاء منها 
الزوج باطالع زوجته عليها وقد تستاء 
هـي أيًضا لنفس السبـب.. كأن تكون 
إحـدى صديقات الزوجة مؤتمنة إياها 
عىل رس مـا، أو عىل صـور خاصة بها 
بـدون حجاب مثالً وهي محجبة أو ما 

إىل ذلك، فهنا حقـوق الزوج تخطت 
حدود خصوصيات زوجته.

للزوج،  وكذلك هنـاك خصوصيـات 
مثل خصوصياتـه مع أصدقائه.. أو 
أن يكـون هنـاك أمر عائـيل محاط 
بالرسيـة يف إطـار عائلـة الزوجـة، 
وال يود أحد من أفـراد العائلة إطالع 
األصهار أو حتى أقاربهم من الدرجة 
األوىل عليه.. ونفس األمر مع الزوجة 

فيما يخص عالقة زوجها بأهله.
وقد يؤَذي نفسًيا أي منهما حينما 
يّتبع فضوله بالبحـث وراء اآلخر، 
وربما أثر ذلك سلبًيـا يف عالقتهما 
مًعا، كالبحث الدائم من الزوجة يف 
مالبس زوجها وهاتفه الشخيص، 
ونفس النهـج أحياًنا يتبعه بعض 
األزواج مع زوجاتهم، مما يتسبب 
يف بعـض اللبس أو الفهـم والتفسري 
الخاطئ لبعض األمور، فيصور لهما 
الشيطـان- والعيـاذ باللـه- الوضع 
بشـكل سيـئ للغايـة، ألنهمـا هنـا 
أغفال قول الحق تبـارك وتعاىل: {َوَال 

ُسوا..}.  َتَجسَّ
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يف  الفتيـات  مـن  الحـايل  الجيـل 
سـن املراهقـة يختلف عـن جيل 
األمهـات كثـرياً، فهـن محاطات 
االجتماعـي،  التواصـل  بوسائـل 
التـي تصّدر صوراً  والتكنولوجيا 
مثالية تجعـل معركة الرىض عن 
الصـورة الذاتيـة أصعـب من ذي 

قبل.
وسـط كل هـذه التحديـات، أنِت 
البوصلـة  توجيـه  إىل  بحاجـة 
الحقيقة،  الداخليـة البنتك نحـو 
حتى تنشأ واثقـة بنفسها، وهو 
مـا يمكنِك تحقيقـه عرب غرس 5 

حقائق داخل ابنتك.
-1 ”ليس عليِك الوصول إىل صورة 

جسدية مثالية“
التواصـل  تطبيقـات  تصـّدر 
لعارضـات  صـوراً  االجتماعـي 
األزيـاء واملشاهري وهـن يمتلكن 
أجسـاداً مثالية، وهـو ما يسبب 
مـن  بالخجـل  الفتيـات  شـعور 

أجسادهن.
ابنتـك  تحـب  أن  اجعـيل هدفـك 
هـو،  كمـا  الجميـل  جسدهـا 
أخرجيهـا من القوالـب الجمالية 
التكنولوجيـا،  تصدرهـا  التـي 
اجعليهـا تشعر أنهـا تستحق أن 
ُتحـب، ال أن ُتستخـدم يف ثقافـة 
مثـايل،  جسـد  يف  املـرأة  تختـزل 

وجنسهـا  جسدهـا  أن  علميهـا 
مقدسـان، وأن جمالها الحقيقي 
يكمن يف روحهـا وطباعها، وأنها 
تستحـق الحـب والحصـول عىل 

حياة سعيدة لذاتها.
تكونـي  أن  عليـِك  ”ليـس   2-

مشهورة أو ثرية“
احريص عىل أن تؤمن ابنتك بأنها 

ر بثمن، بغـض النظر عن  ال ُتقـدَّ
عـدد  أو  ثروتهـا  أو  ممتلكاتهـا 
متابعيهـا عـىل وسائـل التواصل 
االجتماعي، وأن قيمتها الحقيقية 

يف امتالكها لقلب متميز.
تكونـي  أن  عليـِك  ”ليـس   3-

مسيطرة“
يضع املجتمـع عىل املرأة ضغوطاً 
كبـرية لفـرض فكـرة السيطـرة 
حتـى تشعـر بأهميتهـا، علّمـي 
ابنتـك أن ليـس عليهـا أن تكون 
قائـدة أو رائدة طول الوقت، املهم 
بشخصيتهـا  ذاتهـا  تحقـق  أن 
الواقعيـة،  وقدراتهـا  الحقيقيـة 
واألهـم بشخصيتها التـي تظهر 
قوتها من لطفها، وهو ما يجذب 
إليها الناس ويجعلهم يثقون بها 

ويحبونها.
الرتـداء  مضطـرة  ”لسـِت   4-

ماركات باهظة الثمن“
الوقـت  طـول  ابنتـك  تتعـرّض 

تمتلـك  أن  أجـل  مـن  لضغـوط 
مالبـس وأكسسـوارات وغريهـا 
مـن املاركـات العامليـة الباهظة 
الثمـن، هذه الضغـوط سواء من 
وسائـل اإلعـالم أو مـن قريناتها 
تحتاج إىل مجهود كبري منِك حتى 
تساعديها عىل رفضها، وأن تؤمن 
بأن قيمتها ليسـت يف ما ترتديه، 
وأن عليهـا ارتـداء مـا يعجبهـا 
بالراحة فقط، علّميها  ويشعرها 

عقلية االدخار ال االستحقاق.
-5 ”ليـس عليِك أن تتبعي الحشد 

والعقل الجمعي“
علمي ابنتك كيف تكون شجاعة، 
وأن تبحـث عـن الحقيقة وتنرص 
لها حتى إن لم يكن لهذه الحقيقة 
شـعبية كبـرية، علميهـا التفكري 
النقدي بـدالً من االنجـراف وراء 
آراء العقل الجمعي، وأن ليس كل 
ما يحصـل عىل موافقـة األغلبية 

هو الصحيح.

إن مىض وقت عىل رشائِك لبعض 
األطعمة، ال شّك أن أّول ما تقومني 
بتفقـده هـو تاريـخ الصالحية، 
وذلـك للتأّكد ما إن كـان تناولها 
آمنـاً. ولكـن هل تعلمـني أّن هذا 
الرقم ليس مهماً للغاية بالنسبة 
لبعض املنتجـات؟ إكتشفي معنا 
يف هذا السيـاق وبالجدول ما هي 
األطعمة التي تستطيعني تناولها 
بعد إنتهاء مدّة صالحيتها، مقابل 

تلك التي عليِك رميها فوراً.
فعـىل سبيل املثـال ال للحرص، قد 
ُتفاجئـني بـأّن الخبـز ال يخضع 
”انتهـاء  لقاعـدة  بالـرضورة 
الصالحية“ حسب التاريخ املدّون 
عـىل العبـوة، ولكـن تحت رشط 
واحد: أن يتّم حفظه داخل الرباد. 
أّمـا عند تركـه يف أجـواء الغرفة، 
فعندها من األفضل إتباع التاريخ 
املذكـور وعـدم تخّطيـه بسبـب 

داخـل  العفـن  تشـّكل  احتمـال 
الكيس.

الجـدول  االعتبـار  بعـني  خـذي 
أعاله قبل رمـي أي غرض منتهي 

التاريـخ  حسـب  الصالحيـة 
املذكور، ولكن تأّكدي أوالً من أّنِك 
اتبعـت سابقـاً رشوط التخزيـن 

واالستهالك املذكورة!

املقادير
- طحني : كوب ونصف 

ملعقتـان   : بـودر  بيكنـج   -
صغريتان 

- ملح : ربع ملعقة صغرية 
- سكر : كوب 

صغـرية  ملعقـة   : هيـل   -
(مطحون) 

- برش الربتقال : ملعقة صغرية 
ونصف 

- لبن زبادي : نصف كوب 
- الزيت النباتي : نصف كوب 

- البيض : 2 حبة 
- الفانيليا : ملعقة صغرية 

ملعقتـان   : البـودرة  سكـر   -
كبريتان (للزينة / اختياري) 

طريقة التحضري
1. سخني الفرن عىل حرارة 350 

درجة.
2. جهـزي قالب الكيـك وادهنيه 

طحـني،  ورشـة  بالزبـدة 
يمكنـك استخـدام قالـب الكيك 

السيليكون.
وامللـح  الطحـني  اخلطـي   .3

والبيكنج باودر والهيل يف وعاء.
الطحـني  لخليـط  أضيفـي   .4
بـرش الربتفـال والسكـر واللبن 
و  والبيـض  النباتـي  والزيـت 
بالخفاقـة  واخفقـي  الفانيـال 
الكهربائية حتى تمتزج املكونات 

وتتجانس.
5. صبي مزيج الكيـك يف القالب 

املجهز.
6. أدخـيل الفرن للفـرن املحمى 
55 دقيقـة   -  50 ملـدة  مسبقـا 
حتـى يصبح لـون الكيـك ذهبياً 

وينضج.
7. اتركـي الكيـك ليـربد مدة 15 
دقيقة ثم ضعيه يف طبق التقديم 

واتركيه ليربد.
السكـر  ريش  التقديـم  عنـد   .8
وقطعيـه  الوجـه  عـىل  الناعـم 

وقدميه.

 
إن اإلمساك مشكلة صحية طبيعية وشـائعة لدى الجميع. لكن 
هـل تساءلت يوماً ما قد تكون أسبابهـا؟ وهل كنت تعلمني أن 
لهـا أسباب غـري متوقعة وغريبة جـّداً؟ اكتشفي ما هي يف هذا 

املقال:
قصـور الغدة الدرقية: هل كنت تعلمني أن قصور الغدة الدرقية 
يؤّثر يف عمل الجسم بأكمله؟ فإن هذه املشكلة قد تؤثر يف عملية 

الحيض وبالتايل قد تسّبب اإلمساك.
الشوكوال املّر: أثبتت الدراست الحديثة أن كثرة تناول الشوكوال 

املّر قد يسبب اإلمساك!
حبـوب الفيتامينات: إن فيتامينات الحديـد والكالسيوم تسّبب 

اإلمساك حسب ما أفادت به الدراسات الحديثة.
كثرة تناول املرشوبات واألدوية املضادة لإلمساك: إن أفرطت يف 
تنـاول هذا النوع من األدوية، سيعتاد جسمك عليها وبالتايل لن 

تساعدك عىل التخلّص من مشكلة اإلمساك.
كثرة تناول منتجات الحليب والجبنة: هل كنت تعلمني أن كثرة 
تناول هذه األطعمة قد يسّبب اإلمساك؟ فهذه املأكوالت تؤثر يف 
عمل الجهاز الهضمي بشكل كبري، لذلك ننصح بتناول املنتجات 

الغنية باأللياف معها. 
األدوية املضادة لالكتئاب: أشارت بعض الدراسات إىل أن األدوية 

املضادة لالكتئاب قد تؤدي إىل اإلمساك.
االكتئـاب: االكتئاب يؤثر يف صحـة الجسم بأكمله. ال تستغربي 

إن أّثر يف جهازك الهضمي وسّبب لك اإلمساك!
أدويـة الضغـط املرتفـع وأدويـة الحساسية: إن هـذه األدوية 
تتمتـع بآثـار جانبيـة منهـا اإلمسـاك. إن كنـت تتناولني هذه 
األدويـة بانتظام، ننصحـك إذاً باإلكثار مـن رشب املياه لتجّنب 

هذه املشكلة.
السكـري: إن مـرض السكـري قـد يؤثـر يف قدرتـك عىل هضم 

األطعمة وبالتايل يسّبب اإلمساك.
تنـاول األدوية املسكنة لأللم: هل كنت تعلمني أن تناول األدوية 
املسّكنة لأللم قد تسّبب اإلمساك؟ فقد أثبتت الدراسات الحديثة 
أن هـذه األدويـة قد تؤثـر يف عمل الجهاز الهضمـي لدى بعض 

األشخاص.
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اعرف شاب من سنتني، وكل ترصفاته  فتاة  انا 
عىل  نتكلم  ملا  لكن  بي،  ويهتم  يحبني  أنه  تدل 
البيت  حاله،  مجهز  مو  لسه  يقول  الزواج 

ان  اريد  وال  كثرياً،  أحبه  وأنا  واملصاريف 
أخرسه. كيف أقنعه نعمل خطوبة 

هو  نتزوج؟  وبعدين  باألول؟ 
بعدين  بالخطوبة  يؤمن  ال 

يعمل  هويريد  الزواج، 
بيوم  وزواج  خطوبة 

واحد
النصائح والحلول:

- والله أنا ال أعرف ماذا 
وما  الشاب،  هذا  يضمر 

بالخطوبة  قناعته  مدى 
أعتقد  واحد.  يوم  يف  والزواج 

رصيح  غري  بينكما  الوضع  أن 
ومغطى بعواطف واهتمامات غري واقعية.

ومدى  وظروفكما  وعمره  عمرك  تذكري  -لم 
قدرتك عىل مساعدته مثالً، ولكن يف حالتك فمرور 
سنتني فرتة كافية لتحديد مسار لالرتباط بشكل 

يريض الضمري، ووضعك العائيل واالجتماعي.
-لهذا فالحل يبدأ من املصارحة ومحاولة تقريب 

بمطلبك  مقتنعة  كنت  فإن  النظر،  وجهات 
من  وإياك  بحزم،  ولكن  بهدوء  عليه  فأرصي 
للتنازل  طريق  أرسع  هو  فالخوف  املخاوف، 
مقتنعة  غري  ألنك  العالقة؛  لتدهور  وبالتايل 

بها يف أعماقك.
آن  أنه  األخرى  -نصيحتي 
أطراف  لتكون  األوان 
أخرى عىل علم بمرشوع 
وعليك  هذا،  االرتباط 
أن  عىل  ترصي  أن 
رشعي  أمر  الخطوبة 
كل  وتقره  وأخالقي 
األديان، ولهذا فإرصاره 
أن  كما  مقبول،  غري 
تجهيز البيت يجب أن تكوني 
يكون  لن  وهذا  فيه،  مشاركة 

بدون إطار رشعي وعائيل وأخالقي.
عنه  تتنازيل  فال  حق  صاحبة  أنت  -باختصار 
وحاربيه،  السيف  احميل  لك  أقول  ال  تخايف،  وال 
لكني واثقة أنه سيحرتمك أكثر وسيسعى لعدم 
خسارتك، حني يلمس لديك كرامة تأبى االستمرار 

يف وضع غامض غري مفهوم وغري مريح.

11 مرفأ
www.alzawraapaper.com

غزل عراقي
شـوك  قصـت  بعيونـه  ولـف  املفـارك 
والدمعـه  اعيونـه  عالغـرام  تسولـف 
عـود  يقنـع  ابغـريه  ابطيفـه  املاقانـع 
شـيقنعه،، بالفرگـه  عشـك  شـابع  املـا 
ابجفـاك  نوارضنـه  تتـوادع  *حگهـه 
للحـزن  چـوادر  أتخيـم  أرواحنـة 
ضـواك  بيهـه  املايمـر  عـني  عميـه 
تـون  بـس  أسمـك  لومربيهـه  روحـي 
العـزاك  صواويـن  عمـرك  جبـت  يـل 
تحـن  العـربه  وعـىل  وتفـز  تغفـى 
أبسـواك  صـار  فـال  أبحالـك  الجـره 
طحـن تطحـن  الدمـع  وروحـه  روحـك 
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1230 القيـرص البلغـاري إيفـان آسـني الثاني 
يھـزم تيودور أمري إمارة إبـريوس البيزنطية يف 

.Klokotnitsa معركة
1276 آوغسبـورغ تصبـح مدينـة امرباطورية 

حرة.
الفرنـيس نابليـون  1796 - زواج اإلمرباطـور 

بونابرت من امللكة جوزفني البوھيمية.
1919 - إنـدالع ثـورة املرصيـني ضـد االحتالل 
الربيطانـي بقيادة سعـد زغلـول والتي عرفت 

باسم ثورة 1919.
1945 - املقاتـالت األمريكية تشـن ھجوم عىل 
اليابـان حيث أسقطـت عىل العاصمـة طوكيو 
قنابـل تـزن حـوايل 2000 طـن وأدى ذلـك إىل 
مقتـل ما يقارب 130000 شـخصا من املدنيني 

اليابانيني.
1956 - اململكة املتحـدة تنفي الزعيم القربيص 

مكاريوس الثالث إىل جزيرة سيشيل.
1969 - املدفعية اإلرسائيلية تغتال رئيس أركان 
الجيش املرصي الفريـق عبد املنعم رياض أثناء 

تفقده للجبھة املرصية إبان حرب االستنزاف.
1970 - رئيـس حركة فتح يـارس عرفات يزور 
موسكو ألول مرة، وبـدأ منذ ھذه الزيارة الدعم 
السوفيتـي لنضـال ھـذه املنظمـة التـي بدأت 

يسارية.
1973 - شعب أيرلندا الشمالية يصوت بأغلبية 

ساحقة عىل البقاء ضمن اململكة املتحدة.

1990 - منتخـب الكويـت لكـرة القـدم يفـوز 
بكأس بطولة الخليج املقامة يف الكويت.

2000 - جمعيـة دينية يھوديـة متطرفة تدعى 
”عزرات مناحيم“ تعمل إلقامة قاعة احتفاالت 
كربى يف ساحة الرباق من أجل إقامة االحتفاالت 

اليھوديـة فيھـا.
2003 - إنشـاء أول قضـاء دويل دائم يف التاريخ 
ينظر يف جرائم الحرب وجرائم اإلبادة الجماعية 
والجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم العدوان، 
حيث تـم انتخاب أول ھيئـة قضائية للمحكمة 
الجنائيـة الدولية تتكون من 18 قاضيا بينھم 7 
نسـاء، وتحاكم ھذه املحكمـة مرتكبي الجرائم 
السابقة كأشـخاص وھي تختلف عن محكمة 
العـدل الدولية التي تنظر يف املنازعات بني الدول 

وال تنظر يف شكاوى األشخاص كأفراد.
- 2015الطائـرة الكھربائيـة سـوالر إمبلس 2 
تقلع مـن أبوظبي للقيـام برحلة حـول العالم 

بدون وقود.
حادث تصادم جوي بني مروحيتني يف األرجنتني 
يـودي بحياة 10 أشـخاص بينھـم 8 فرنسيني 
دوليـني  محرتفـني  رياضيـني  ثالثـة  منھـم 

وأوملبيني.
يف  للشمـس  كامـل  كسـوف  وقـوع   -  2016

إندونيسيا وإقليم شمال املحيط الھادئ.
2018 - انطالق دورة األلعاب الباراملبية الشتوية 

2018 يف كوريا الجنوبية.

افقي
-1من الدول االسيوية املصنعة ـ مغارة.

-2ألسنة النريان ـ ذكرى أليمة (م) ـ إناء“مبعثرة“.
-3حرف مكرر ـ متشابهان ـ مدينة أسرتالية.

-4 انهض (م) ـ مدينة ايطالية (م) ـ من الطيور .
-5رضوري للحياة ـ طبل ـ مضخة الهواء يف الجسم.

-6 يغوي (م) ـ للتمني ـ متشابهان.
-7طليق (م) ـ مخلوقات نورانية (م).

-8نجمة سينمائية عربية ـ من اصابع اليد (م).
-9ذكر الدجاج ـ عني يف الجنة (م) ـ للنصب (م).

عمودي
-1من اإلنبياء (عليهم السالم) ـ بسط يده.

-2 صوت الحمار ـ تمهل.
-3أبله ـ فاه (م) ـ آخر العالج (م).

-4أشهر موسيقيي األندلس (م).
-5مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ـ مواعظ.

-6تهديد بالعقاب ـ متشابهان.
-7دق ـ أسوة.

-8سالح قديم ـ يعيش يف البحر (م).
-9تسبق العمل ـ ماركة سيارات .
-10 أوشك ـ  عظام امليت البالية.

-11عاصمة اسيوية ـ من مشتقات الحليب .
-12ممثلة عربية اعتزلت التمثيل .

مـن أنت؟ ومـا الصفـات األبرز 
التـي تتسم بها شـخصيتك؟ ال 
شّك يف أّنك ترغبني يف إيجاد بعض 
اإلجابـات عىل هذيـن السؤالني. 
لـذا، ندعـوك إىل أن تقومي بهذا 
االختبـار: أن ترّكـزي جيداً وأن 

تختاري إحدى هذه العيون.
العني األوىل  

هـل اخـرتت هـذه العـني؟ إذاً، 
اعلمـي أن أفكـارك ومشاعـرك 
تنبع مـن داخلك وأّنـك تفّكرين 
بطريقـة أكثـر عمقـاً مـن تلك 
الخاصـة باآلخريـن. عـادة مـا 
تصيب مخططاتك وال سيما حني 
يتعلق األمر بجني األرباح. فأنت 
تسعني دائماً إىل تحقيق أهدافك 
بكل مـا أوتيت من قـوة وبدقة 
باالستقالليـة  تتحلـني  بالغـة. 
وتهتمني بنفسـك حتى النهاية. 
إال أن شـخصيتك تنطـوي عـىل 
جانـب غامـض يلفـت اهتمام 

األشخاص املحيطني بك.
العني الثانية

أنت شديدة االنتباه إال أّنك قليلة 
الكالم. مـا يعني أّنك ال تتكلمني 
حـال  ويف  الـرضورة.  عنـد  إال 
فعلت ذلك، فإّنك تتمتعني بقدرة 
كبـرية عـىل اإلقنـاع، وال سيما 

أنـك ُتحسنـني اختيـار كلماتك 
متابعـة  تفضلـني  وعباراتـك. 
األحـداث التي تجري يف محيطك 
عن ُبعـد، وال سيما أّنك تتسمني 
فإّنـك  املقابـل،  ويف  بالحـذر. 
تسعني دائماً إىل جمع املعلومات 

وتتمتعني بالفضول.
العني الثالثة

ترّكزين دائمـاً عىل هدف محدد 
فأنـت  تحقيقـه.  إىل  وتسعـني 
تعرفـني تمامـاً مـا تريدين وال 
ترتاجعـني أمـام التحديات وإن 
كانت صعبة. كمـا أّنك تتمتعني 
والطاقة.  واالندفـاع  بالحيويـة 
تثقني كثـرياً بمواهبك وتعرفني 

جيـداً مـا تريديـن تحقيقه من 
خاللهـا وتعملـني عـىل تخطي 
كّل الصعوبـات التي قد تعرتض 
طريقـك. لذا، قد يـرى اآلخرون 

أّنك تتسمني أحياناً بالعدائية.
العني الرابعة

تعيشـني مـع نفسـك حالة من 
االنسجام التام وترين يف الحياة 
رحلـة مثـرية لالهتمـام. لَم ال؟ 
فأنـت تتمتعـني باالنفتـاح عىل 
املستـوى الذهني. بـل أكثر من 
هـذا، يشـكل الفضول جـزًءا ال 
يتجـزأ من شـخصيتك ويدفعك 
إىل البحـث الدائم عـن الحقائق 
والتجارب الجديـدة عىل الصعد 

كافـة. ويف املقابل، أنت ال تدعني 
القلـق يتحّكـم بـك. كمـا أّنـك 
تتحلّـني باإليجابّية واملرح وحّب 

الحياة وحرية التفكري.
العني الخامسة

أنت امرأة عاطفية وتولني الكثري 
من االهتمام ملشاعر األشخاص 
املحيطني بـك وُتظهرين تفهمك 
لألسبـاب التـي قـد تدفعهم إىل 
التّرصف عـىل نحو معـني. لذا، 
يـرى هؤالء أّنك شـخص لطيف 
وحسـاس وال يدركـون أّنـك، يف 
بالكثـري  تتمتعـني  الحقيقـة، 
مـن القوة وأّن هـدوءك ال يعني 

مطلقاً أّنك هشة أو ضعيفة.
العني السادسة

يف حـال وقع اختيـارك عىل هذه 
العني، فهذا يدّل عىل أّنك تنتمني 
واسعـي  األشـخاص  فئـة  إىل 
املخّيلـة. إذاً، أنـت تنظريـن إىل 
العالـم بطريقـة فريـدة وغـري 
اآلخـرون  يـرى  لـذا،  مألوفـة. 
أّنـك تّتسمني باإلبـداع ويتمنون 
التحّيل بصفاتك الذهنية نفسها. 
املتجددة  فأفكـارك ومقرتحاتك 
غالبـاً مـا تحظـى بإعجابهـم. 
يف  صعوبـة  يجـدون  أّنهـم  إال 

منافستك أو السري يف موازاتك. 

هـل تعلـم أن قلب اإلنسـان ينبـض 18 مرة 
خـالل 15 ثانيـة ويطـرح الجسم خـالل تلك 
الفـرتة حواىل 1.2 جرام مـن غاز ثاني أكسيد 

الكربون.
هـل تعلم أن جسـم اإلنسان ينتـج حوايل 48 
مليون خلية دم حمراء خالل 15 ثانية ويف تلك 
الفرتة الزمنية القصرية يسافر الدم مسافة 2 

ميل داخل جسم اإلنسان.
هل تعلـم أن جسـم اإلنسان يولـد 100 واط 
مـن الطاقة وذلك خالل 15 ثانية فقط ، وتلك 
الكمية من الطاقة تكفي إلضاءة غرفة منزل 

كبرية.

هل تعلـم أنه خالل 15 ثانيـة تنتج 20 فكرة 
جديـدة يف دماغك ستلعب فيما بعد دورا ما يف 

حياتك.
هـل تعلـم أن السمكـة ذات الـرأس األصفـر 
يحمـل ذكورهـا البيـض ىف الفـم لريوعوها، 
وتعيـش تلـك السمكـة بالقرب مـن الشعب 
املرجانيـة حتـى تتمكـن مـن االختبـاء من 
األعداء، والغريب يف هذا النوع من األسماك أن 
الذكـر ال يستطيع تناول الطعام حتى يتمكن 
البيـض من الفقس، وخـالل تلك الفرتة يفقد 
الذكر وزنه بشكل ملحـوظ وتعود له عافيته 

بعد فقس البيض.
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مهنيـاً: الخسـارة املهنيـة يمكـن تعويضهـا الحًقا لكن 
خسـارة املبـادئ مـن الصعـب أن تجـد عوضاً لهـا، فضع 

مبادئك يف املقام األول
عاطفيـاً: الحاجة إىل االستمتاع بلحظـات رومانسية مع الحبيب 

أصبحت ُملّحة، خاصة بعد فرتة الفتور التي تمر بها العالقة
صحيـاً: زيـادة الوزن التـي تعرضت لهـا تفرض عليـك الكثري من 
األشـياء، أبرزهـا رضورة الذهـاب لطبيـب تغذية حتـى ال تتفاقم 

األمور

مهنياً: تتوّضح نقاط ويتجاوب املحيط معك، وقد تعرف 
لقـاًء استثنائياً أو يبرص عمل خالّق النور أو تجد قاسماً 

مشرتكاً للتفاهم 
عاطفياً: ال تتوان عن القيام بخطوات كثرية وتحسينات جدية 
يف طريقـة ترصفـك لتنـال رىض الحبيـب وتصل معـه إىل االتفاق 

الشامل 
صحياً: كن معتدالً يف انفعاالتك وابتعد عن املواقف الحرجة

مهنيـاً: حـاول التفّرغ لألمـور املهمة يف العمـل، فذلك 
يبعدك عن الشكليات واملواجهات غري املجدية 

عاطفيـاً: كثرة العمـل تبعدك إىل حد ما عـن الرشيك، وهذا 
يدفعه إىل التذمر أحياناً فحاول التوفيق بني االثنني

صحيـاً: ابتعد قليالً عـن الضجة وتردد إىل أماكـن هادئة لتسرتجع 
قواك وحيويتك

مهنيـاً: تصل إىل العمـل يف وقت متأخـر بسبب الزحام 
الشديـد، ولكنك تميض وقتـاً إضافياً بعد انتهـاء الدوام 

الرسمي للتعويض
عاطفياً: اليوم تخرج مـع الرشيك وتستعيد الذكريات الجميلة 

معه قبل االرتباط وبعده، وتفكران يف تمضية شهر عسل جديد
صحياً: دور برد شـديد يطرق بابك، عليك أن تحمي نفسك جيدا من 

أعراضه

مهنيـاً: لقـاء مهم يحـدد آفـاق املرحلة املقبلـة، وهي 
ستكون أكثر ازدهاراً من املتوقع

عاطفيا: الثقة توّفر لك استقراراً أكرب يف العالقة مع الرشيك 
والسيما اذا كان اهالً لها

صحيـاً: رياضـة املـيش تساعـدك عـىل التفكـري بذهنيـة أفضل، 
وخصوصاً يف الصباح

مهنيـاً: ال تحـاول التخلص من اآلخريـن بغية تحقيق 
األهـداف التـي حددتهـا لنفسك، فقـد تنقلـب األدوار 

وتصبح الضحية
عاطفياً: تقّبل النصائح من الرشيك، فهو أكثر األشخاص قرباً 

منك والقادر الوحيد عىل مساعدتك
صحياً: هل تعتقـد أن صحتك عىل خري ما يرام؟ ال يمكن التأكد من 

ذلك إال بعد إجراء الفحوص الرضورية

مهنيـاً: األجواء اليوم أفضل من أمـس، لذلك يفضل أن 
تستخدم مشاعرك الجيدة يف عمل إبداعي

عاطفياً: الضغوط من قبل الرشيك قد ترتك آثاراً سلبية عىل 
العالقة بينكما، فحاول أن تستعيد املبادرة إذا كنت مهتماً

صحيـاً: إذا عرفـت كيـف تستغـل أوقـات فراغك بأمـور مسلية 
وممتعن تستطيع أن تبعد عنك شبح اإلحباط والكآبة

مهنيـاً: تستغرب أن األمور تسـري معك عكس ما تتوقع 
ولألفضـل، عليـك باستغالل هـذا اليوم إلنجـاز األعمال 

الصعبة والتي تتطلب منك جهداً كبرياً
عاطفيـاً: يف الجو عالقة عاطفية ناشـئة ومبـادالت غرامية ال 

تقاوم ميالً نحو التغيري
صحيـاً: خصص لنفسك قسطـاً وافراً من الراحـة الجسدية أو قم 

برحلة ترفيهية مع الحبيب

مهنياً: مهما بذلت من جهود، فإنك قد ال تجد من يقّدر 
عملـك، وهـذا يدفعك إىل البحـث عن عمل جديـد وأكثر 

إنتاجاً
عاطفيـاً: الخصومة مـع الرشيك يجب أال تـدوم طويالً، فهو 

الوحيد القادر عىل مساعدتك يف كل الظروف
صحيـاً: ال تتمـاَد بالسهـر أو إهمـال نظـام تغذيتك، عليـك بالنوم 

والراحة كي تحافظ عىل توازنك الصحي

مهنياً: بانتظارك مشاريع جديدة وأفكار مميزة، تظهر 
تفوقـاً، وتبتسـم لك األقـدار وتتـاح لك فرصـة إظهار 

مواهبك 
عاطفيـاً: تبدالت تجعلك تفكر يف املستقبـل جدياً، أحد مواليد 

العقرب يظهر اهتمامه بك ويصارحك بمشاعره
صحيـاً: يمكنك الحفـاظ عىل لياقتك البدنيـة بالذهاب مع صديقك 
املقـرب ملمارسة التماريـن الرياضية يف أحد األنديـة التي يقرتحها 

عليك

مهنيـاً: مـرشوع جديـد يحـدد مستقبلـك يف العمـل، 
وخصوصـاً اذا كنت تستعد لتأمـني عمل مرادف يحميك 

من غدر الزمن
عاطفيـاً: تستقطـب الرشيـك إليـك أكثـر فأكثر، وهـذا ليس 

مصادفة فأنت تعرف كيف ترضب عىل وتره الحساس
صحيـاً: ال تهمـل صحتك إطالقاً عىل حساب أمـور تافهة أخرى لن 

تفيدك بيشء.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: أجواء العمل املريحـة تمّكنك من إنجاز األعمال 
املطلوبة منك بجدارة ونجاح وتنفيذ املشاريع الكبرية

عاطفيـاً: ال تعانـد الرشيك يف قرارته، التطـورات كثرية يف 
العالقة بينكما وال سيما بعد األجواء اإليجابية السائدة حالياً

صحيـاً: ابتعد عن األماكن الصاخبـة وابحث عن الهدوء، فأنت ال 
تحب الفوىض والضجيج

صــــورة و حــــدث
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ذو  رجل  هناك  كان  حيث  حقيقية  قصة  للمثل 
حظ سيئ جدا ويف مرة من املرات كان راكبا جمال 
وال يظن ان كلبا من الكالب سيعظه ولكن لسوء 
حظه اقرتب الجمل الذي هو راكب عليه من جدار 
طيني نابت عليه بعض العاگول لياكله وكان عىل 

الجدار نائم كلب فتفاجأ واخرتع وهجم عىل رجل 
هذا الرجل وعضها وهرب تاركا الدماء تنزف من 
رجل الراجل عاثر الحظ فدهش املسكني من سوء 
وقالوا  الحظ  هذا  من  الناس  فعال  وتعجب  حظه 

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

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

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

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

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

ورشكة إنتاج كبرية.

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

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

ألكثر من ساعة متواصلة.

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

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

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

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

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

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

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

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

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

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

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

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

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

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

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

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

مرتبطون بها.

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

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

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

حدث يف مهرجان الجونة“.

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

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

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

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

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

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

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

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

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

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

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

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

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

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

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

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

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

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

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

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

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

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

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

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

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

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

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

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 
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لعبت املرأة دورا أساسيا يف بناء الحياة، فهي إضافة إىل دورها يف الجوانب 
يف  طاقاتها  بكل  تساهم  زالت  فما  والسياسية  والثقافية  االقتصادية 
رعاية األرسة والبيت، فهي األم التي ترعى أطفالها وتساهم يف تربيتهم، 
وهي الزوجة التي تدير شؤون البيت، وهي البنت والزوجة والحبيبة التي 

ترفد الحياة بكل منابع العطاء والديمومة والهناء.
الحياة،  تتوقف  املجتمع فبدونها  املرأة يف  أن يغفل دور  أحد يستطيع  ال 
اآلمنة  الحياة  مواصلة  يف  وسنده  الرجل  ورشيكة  املجتمع،  نصف  فهي 
املستقرة لألرسة، وهي التي تقع عىل مسؤوليتها إعداد الجيل املستقبيل 
إعدادا تربويا سليما، وهي التي تمد يدها نحو يد الرجل للمشاركة يف خلق 

الحياة، ومواجهة املحن والصعوبات.
املرأة عطر الحياة الذي يفوح شذاه عىل الكون، فهي الجّدة التي غرست 
به عىل مر  نفتخر  وتراثا  الجذر عطرا ومحبة  فأينع  األرض  جذورها يف 
األيام، وهي األم التي يتبخرت األمل عىل صدرها ويصبح حاضنات للدفء 
والحنان، وهي البنت التي يرى الجميع براعم األمل تتفتح عىل جبينها، 
السعادة يف أجواء  التي تبعث  الطفلة  واملستقبل يطرز مستقبلها، وهي 

العائلة، وتمنح الحياة لونا ينضح بالبهجة والغبطة والرسور.
وتقديرا،  إجالال  أمامه  نقف  الذي  امليمون،  املبارك  عيدها  يف  املرأة  هي 
والتضحيات،  بالورود  الحياة  اللواتي طرزن طريق  النساء  لكل  وننحني 
وندعو لهن باملزيد من العطاء من أجل أن تكون الحياة متألقة بعطائهن 

الذي يمنح الجميع فجرا جديدا.
إن الثامن من آذار، الذي يمثل يوم املرأة العاملي، يفرز اهتماما خاصا باملرأة 
العربية التي عانت من صنوف القهر واالضطهاد والتهميش، ويؤكد عىل 
رضورة االهتمام بهذا اليوم التاريخي بأهمية دور املرأة يف أبعاده الثالثة 
املتمثلة يف كونها زوجة وأماً وربة بيت، وأهمية هذا الدور يف بناء الحياة، 

فهي روح املجتمع وبدون هذه الروح تصاب الحياة بالشلل التام.
والتي   ١٨٥٦ عام  نستذكر  املرأة،  بعيد  به  نحتفل  الذي  الوقت  يف  إننا 
النساء األمريكيات يف شوارع نيويورك لالحتجاج عىل  خرجت فيه آالف 
قد  الرشطة  أن  ورغم  النساء،  فيها  تعامل  التي  الالإنسانية  الظروف 
ترصفت بطريقة همجية لتفريق النساء إال أن املسرية دفعت أويل األمر 
إىل طرح مشكلة املرأة عىل جدول األعمال، ويف الثامن من آذار عام ١٩٠٨ 
اليابس وباقات  التظاهر وهن يحملن الخبز  النساء من جديد إىل  عادت 
من الورود، واخرتن لحركتهن شعار (خبز وورود) عندها تحركت الدول 

االوربية مع أمريكا إىل تخصيص الثامن من آذار كيوم للمرأة العاملي.
تحية لكل النساء املكافحات، تحية لألمهات والزوجات يف عيدهن األغر .. 

وتحية إجالل وإكبار للمرأة العراقية.
إىل اللقاء... 

صفحاتها  عرب  عبدو،  جييس  اللبنانية،  النجمة  أعلنت 

عىل مواقع التواصل االجتماعي، عن مرشوع جديد بدأت 

من  مؤلف  مرشوع  وهو  ظبي،  أبو  يف  أيام  قبل  بتصويره 

النمر،  املحسن  السعودي عبد  بالنجم  ١٠ حلقات، يجمعها 

ومجموعة من كبار نجوم الدراما، من إخراج التونيس محمد 

الخياري، وإنتاج ISEE Media للمنتج إياد الخزوز.

يف  نوعها ومختلفة  درامية جديدة من  اجتماعية  العمل قصته 

الطرح والتشويق، تقدم فيه جييس دوراً جديداً عليها، وهو أول 

عمل يجمعها بالنمر والخياري.

للمرة  زواجه  كيدج،  نيكوالس  الشهري،  املمثل  أعلن 
تصغره  شيباتا  ريكو  تدعى  يابانية  من  الخامسة، 
بنحو ٣١ عاما، بعد أسبوعني من شائعات ارتباطهما.

نرش  «كيدج»  «تويرت»،  عىل  الشخيص  حسابه  وعرب 
يف  عاما-   ٢٦- ريكو  عروسه  مع  صوراً  عاما-   ٥٧-
بحضور  فيجاس،  الس  مدينة  يف  بسيط  زفاف  حفل 

زوجته السابقة أليس كيم.
«كيدج وشيباتا» تزوجا يف ١٦ فرباير املايض وهو تاريخ 
خاص بالنسبة لـ«كيدج» وعروسه، حيث اختارا هذا 

التاريخ تكريما ليوم ميالد والد العروس الراحل.
تم  يابانيا  كيمونو  زفاف  فستان  العروس  ارتدت 
تصميمه يدويا يف مدينة كيوتو اليابانية يتكون من ٣ 
م األزياء  طبقات، وارتدى «كيدج» بدلة صممها مصمِّ

األمريكي «توم فورد» لهذا اليوم الخاص.

 «Winter» أغنية  أنغام  عىل  املمر  يف  العروس  وسارت 
«كريورو»،  اليابانية  املغنية  بصوت  لديها،  املفضلة 
وتباَدَل العروسان الوعود التقليدية، عىل أبيات الشاعر 
األمريكي والت ويتمان وقصائد هايكو اليابانية وقبل 

العريس عروسه وسط تصفيق الحضور.
وعقب مراسم الزفاف انضم الزوجان إىل احتفاٍل صغري 
يزال  ال  التي  أليس،  السابقة  كيدج  زوجة  حرضته 

محافظا عىل عالقته الطيبة بها وابنهما «كال».
نيكوالس  هوليوود  لنجم  الخامس  هو  الزواج 

السابقة  زوجته  عن  انفصاله  بعد  كيدج، 
 ٤ منها  زواجه  استمر  التي  كوكي،  إريكا 

أيام يف مارس ٢٠١٩، وعقد أيضا يف الس 
فيجاس، حيث حصال عىل الطالق بعد 

ذلك بشهرين.

كشفت الفنانة املرصية، منة فضايل، عن رأيها يف تمثيل الفنانة ياسمني صربي، ما 
أدى إلشعال موجة جدل وغضب بني جمهورها وجمهور األخرية.

وكانت منة قد علقت عىل تمثيل ياسمني بقولها: «ال تعليق .. هي حلوة وبنوتة 
صربي،  ياسمني  أو  رمضان  محمد  مع  العمل  بني  االختيار  وحول  وبس»،  قمر 

قالت: بالطبع رمضان ألنه ممثل تقيل واشتغل عىل نفسه كويس جدا ومطلعش 
مرة واحدة».

االنتقادات من جمهور ومحبي ياسمني صربي،  تعليقات منة، حولها  وأشعلت 
الذين اتهموا منة بأنها تغار من نجومية ياسمني.

آدم ٢»،  السيد  التحضري للمشاركة يف مسلسل «مقابلة مع  أن منة بدأت  يذكر 
حيث تقوم بدور خبرية تجميل، لديها أخت ليست شقيقة، سورية، تكتشف أنها 

قتلت وتم رسقة أعضائها، فتقرر االنتقام وتبدأ رحلتها، وهو من إخراج فادي سليم 
ومن بطولة غسان مسعود ومحمد األحمد ورنا شميس، باإلضافة إىل ممثلني جدد 
الرواس  ونظيل  عمايري  املنعم  وعبد  خياط  باسل  وأبرزهم  الثاني،  للموسم  انضموا 

وهيا مرعشيل.

التواصل  مواقع  بها  ضجت  حادة،  انتقادات 
املسلسل  ضد  األخرية،  اآلونة  خالل  االجتماعي، 
املرصي «أحمس امللك»، املزمع عرضه خالل شهر 

رمضان املقبل.
امللصق  الهجوم  وطال 
للمسلسل،  الدعائي 
الذي يظهر فيه عمرو 
بينما  بلحية،  يوسف 
النصوص التاريخية 
أحمس  إن  تقول 

كان حليقا.
صلت  و و
إىل  االنتقادات 
صالحية  عدم 
املمثل املرصي 
عمرو يوسف، 

يف 

كان  أحمس  أن  بسبب  تحديًدا،  الدور  هذا  أداء 
جنوبي  كل  شأن  العينني،  أسود  البرشة،  أسمر 

مرصي، عىل عكس هيئة يوسف.
صحفًيا،  بياًنا  أصدرت  اإلنتاج  رشكة  أن  ورغم 
أن  إال  يخصها،  ال  الدعائي  امللصق  إن  فيه  قالت 
تاريخية  مساحات  إىل  وامتد  يتوقف  لم  الجدل 
وفنية، اختلف حولها كتاب وباحثون مرصيون، 
العمل  وأحقية  التاريخية،  الرواية  صحة  حول 
املعروفة  التاريخ  مفردات  عىل  التمرد  يف  الفني 

سلًفا.
ويف هذا السياق، يقول بسام الشماع، الباحث يف 
رواية  عن  مأخوذ  املسلسل  «إن  املرصيات:  علم 
واصًفا  محفوظ،  نجيب  للروائي  طيبة»  «كفاح 
التاريخي،  املستوى  عىل  الرديئة  بالرواية  إياها 

وقد ترقى إىل درجة الخيانة.
عىل الجانب اآلخر، يرى الكاتب املرصي، الدكتور 
«أحمس  مسلسل  عىل  الحكم  أن  حافظ،  حاتم 
االنتظار  رضورة  إىل  الفًتا  مبكرًا،  يزال  ال  امللك»، 
إصدار  ثم  ومن  للنور،  الفني  العمل  يخرج  حتى 

أحكام تجاهه.
ويضيف حافظ: أنه ال يؤيد إيقاف أي عمل فني 
عىل اإلطالق، لكن ما يمكن القيام به هو معارضة 
العمل الفني بكتابات نقدية، أو تقديم عمل فني 

آخر يتبنى الرواية األخرى.

الرحيم  عبد  املرصي،  السيناريست  كشف 
«القاهرة  مسلسل  تفاصيل  عن  كمال، 
خالل  عرضه  عن  اإلعالن  تم  الذي  كابول» 

شهر رمضان ٢٠٢١.
وقال كمال إن قصة املسلسل تروي أحداث ٣٠ 
عاما مرت بها مرص، واملنعطفات التي تمت 
اجتماعية،  قصة  إطار  يف  و»يدور  خاللها، 
الدنيا يف كل ربوع  حول ٤ أصدقاء، فرقتهم 

الدنيا واجتمعوا بعد ٣٠ عاما من جديد».
وأوضح أن «العمل الدرامي سيكون يف إطار 
فيه  الدراما  تطعيم  وتم  مشوق،  تسلسيل 
بالشكل املطلوب حتى تكون أحداثه مرضية 

للجمهور ويتفاعل معه بشكل كبري».
من جانبه، طرح املنتج، تامر مريس، رئيس 
العمل،  منتجة  املتحدة،  رشكة  إدارة  مجلس 
صفحته  عرب  للمسلسل،  الدعائي  البوسرت 

الرسمية عىل موقع فيسبوك.
وعلق مريس، قائال: «محاولة درامية جديدة 
اإلرهاب  بخطورة  والتوعية  التطرف  لفهم 
وفضحه، والدراما املرصية تطور نفسها عىل 

املستوى الفني واملحتوى».
الوعي،  معركة  تخوض  «املتحدة  وتابع: 
مرص  يف  اإلرهاب  مخططات  وتفضح 

واملنطقة».
مع  االجتماعي  التواصل  مواقع  واشتعلت 
بوسرت املسلسل املشوق، التي تعتمد أحداثه 
اإلعالمي  هم:  رئيسية  شخصيات   ٣ عىل 
ويجسده النجم فتحي عبد الوهاب، وضابط 
األمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوي، 
النجم  يجسده  والذي  اإلرهابي  وشخصية 
األخرى  األدوار  عن  فضًال  لطفي،  طارق 

الحلفاوي  ونبيل  مطاوع  حنان  للنجوم 
وشريين.

طارق  بطولة  كابول»  «القاهرة  مسلسل 
لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، 
حسنى  الحلفاوي،  نبيل  مطاوع،  وحنان 
شتا، وكريم رسور، وعدد آخر من الفنانني، 
إخراج  ومن  كمال،  الرحيم  عبد  تأليف  ومن 

حسام عيل.

اللبنانية  النجمة  بعد ترصيح  السجال  ينتِه  لم 

الجزء  يف  دورها  عن  أخرياً  سابا  نيكول 

«الهيبة/العودة»  مسلسل  من  الثاني 

٢٠١٨ والهجوم أو العتب الذي ُوّجه 

لرشكة الصّباح منتجة العمل.

وُعلم أن نيكول سابا كانت تأمل 

الرشكة  قطعتها  وعود  وفق 

قبيل توقيع عقدها للمشاركة يف 

بالوفاء  الثاني  بجزئه  «الهيبة» 

ذلك  ورغم  أقله،  الوعود  بهذه 

نهائياً  تغاضت  نيكول  أن  علم 

تسلّم  يف  حصل  الذي  التأخري  عن 

القصة  كاتب  انسحاب  بعد  النصوص 

السلكا  باسم  وتوّيل  عكو،  هوزان  األول 

كتابة ما بقي من حلقات، اذ كان عكو قد سلّم 

سبع حلقات فقط.

وهذا ما أضعف العمل يف الجزء الثاني وأعاد الصورة إىل الوراء، 

يف وقت حاولت رشكة صادق الصباح الرتفع عن هذه املشكلة، 

لكّن ذلك ظهر واضحاً للناس أو الجمهور املتابع بعد العرض.

واملمثل  الصباح  بني  الخالف  ان  أيضاً  وُعلم 

بما حصل مع  له  الخال ال عالقة  يوسف 

وبالتايل  الخال،  زوجة  كونها  نيكول 

فهي عىل عالقة طيبة بكل رشكات 

يف  الصباح  مع  وعملت  اإلنتاج 

«أوالد  طويل  مرصي  مسلسل 

تسعة» ونال نجاحاً كبرياً.

خاصة،  معلومات  وبحسب 

العودة  حالياً  نيكول  تنتظر 

عروض  عدة  بعد  القاهرة  إىل 

أزمة  تفاقم  بسبب  رفضتها 

األمر،  من  وحذرها  كورونا  فريوس 

وُعلم أن مجموعة من السيناريوهات، 

ومنها كان ملوسم رمضان الحايل اعتذرت 

عنها، لكنها عند أول فرصة ستعود إىل القاهرة 

وتستأنف نشاطها هناك، وبذلك تكون قد أغلقت الباب 

عىل األعمال الدرامية املعروفة املشرتكة التي تحتكرها بعض 

الرشكات القليلة، منها الصّباح وإيغل فيلمز ومقرها الرئيس 

لبنان.
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عـرض، جاك دوريس، الرئيس التنفيذي لرشكة ”تويرت“ وأحد مؤسسـيها، 
أول وأقـدم تغريدة نرشت عـىل املنصة عىل اإلطالق يف مارس/آذار من العام 

2006، للبيع يف مزاد عىل اإلنرتنت كـ“رمز غيز قابل لالستبدال“.
وقـام دوريس بنرش تغريـدة تضمنت رابطاً، يأخذ مـن ينقر عليه إىل موقع 
مزاد ”فاليوبلز باي سـنت“، حيـث تظهر التغريدة املعروضـة للبيع والتي 

كتب فيها دوريس قبل 15 عاماً: ”أعمل عىل إعداد تويرت الخاص بي“.
وقـد تلقت التغريدة حتـى اآلن عروض رشاء بلغـت 2.5 مليون دوالر حتى 

كتابة هذا التقرير.
وتعد ”الرموز غري القابلة لالستبدال“ املعروفة باسم ”NFT“، رموز رقمية 
فريـدة توثق أصالة وملكية املواد الرقميـة عىل اإلنرتنت، وتحقق التذكارات 
الرقميـة مثـل الصور ومقاطع فيديـو واملحتوى غري امللمـوس املتوفر عىل 

اإلنرتنت.
ومن بني املزايدين عىل رشاء تغريدة دوريس، رجل األعمال الصيني، جاستن 
صن، مؤسس منصة العمالت املشفرة ”ترون“، والذي عرض رشاء التغريدة 

مقابل 2 مليون دوالر.
ويـرشح موقـع ”فاليوبلز باي سـنت“ أن التغريدة سـتواصل التواجد عىل 
”تويـرت“ بعد بيعها، موضحاً أن ما يمتلكه املشـرتي عند إتمام العملية هو 
شـهادة رقمية فريدة للتغريـدة، موقعة وتم التحقق منهـا من قبل صانع 

التغريدة.
كمـا يؤكد املوقـع أن الشـهادة الرقمية املوقعـة تصدر مـرة واحدة فقط، 
وتوقع باسـتخدام تقنية تشـفري تتضمن بيانات وصفية للتغريدة األصلية 
مثـل تاريخ نرشها، ومحتوى نّصهـا، والطابع الزمنـي لنرشها، والتوقيع 

الرقمي من عنوان املحفظة املشفرة لصانع التغريدة.

زادت املنافسـة بني تطبيقات املراسلة الفورية واالستحواذ عىل حصة أكرب 
مـن هذا السـوق الضخم وتعظيـم األرباح يف آتـون رصاع رشس عىل جذب 

املستخدمني.
وقبـل أيام أعلن تطبيق (تليغرام) عن إطالق تحديثات جديدة عىل خدماته، 
لكسـب أرض جديدة من مساحة (واتسـآب) املرتاجعة يف الشهور األخرية، 

بسبب سياسة الخصوصية الجديدة التي أعلنتها الرشكة األم.
 وأعلـن تطبيـق (تليغرام) عـن تحديث أجراه عـىل خدماتـه، بينها خدمة 
إخفاء الرسـائل تلقائيا، وإنهاء صالحية روابط الدعوات عربه ومجموعات 

الدردشة غري محدودة العدد.
وتأتـي هـذه الخطوة من (تليغـرام) بعد االنتقادات املوجهة إىل (آ) بسـبب 
سياسة الخصوصية الجديدة، التي أعلن عنها مؤخرا ملستخدميه أنه يجّهز 
سياسـة جديدة للخصوصية، قد يتبادل بموجبها بيانات املسـتخدمني مع 
الرشكة األم ”فيسـبوك“ وهو مـا أثار مخاوف املسـتخدمني الذين يتجاوز 
عددهم الــ2 مليار حـول العالم.وبحسـب آخر اإلحصـاءات الصادرة عن 
التطبيق فإن عدد مسـتخدمي (تليغرام) الناشـطني يراوح الـ500 مليون 
شـخص، حيث يري املـدون التقنـي املرصي محمـد عـادل أن اإلمكانيات 
املتاحة لتطبيق ”تيلغرام“ ال تسـاعده عىل إزاحة (واتسـآب) بسهولة.وأكد 
أن التحديثـات الصوتيـة التي أدخلهـا (تليغرام) عىل نظامـه، هي أكثر ما 
يمكنه جذب مسـتخدمني جدد، حيث يـرى الخبري التقني بأن ”الصوت هو 

مستقبل تطبيقات املراسلة الفورية“.

”اختاري أن تتحدي“ هو الشعار 
الـذي أطلقـه املنظمـون يف يـوم 
املـرأة العاملـي هذا العـام، لكرس 
الصورة النمطية عن املرأة.. املرأة 
األم واملربيـة وربة املنـزل ال تقل 
اهمية عن املرأة الطيارة الناجحة 
يف قيـادة الطائـرات، أو عن املرأة 
املتألقة يف عالم السياسـة أو تلك 
الناجحـة يف إدارة الرشكات.. لكل 
منهـا حصة من التقدير يف يومها 
العاملي عىل الجهود التي تبذلها يف 

بيتها وعملها ومجتمعها.
ويف هذه املناسـبة، احتفل محرك 
البحث غوغل بيـوم املرأة العاملي، 
من خـالل فيديو يعرض انجازات 
املـرأة يف مختلـف املجـاالت عـرب 
التاريخ، يف مجال التعليم والكتابة 
والطـب والعلوم والفـن وغريها. 
وركز عىل املرأة التي حققت تميزا 

يف قيادة الطائرات ويف الوصول اىل 
الفضاء. كما ان الفيديو شدد عىل 
الـدور يف اعطاء املـرأة حق االدالء 
بصوتهـا، كمـا عىل حيـازة املرأة 
عـىل جوائز عاملية نظـرا لتميزها 

يف عملها. 
اىل ذلك، لم ينَس تقدير املرأة التي 
تعانـي مـن بعـض االحتياجات 
الخاصة، والتي بدورها لم تقرص 

يف عملها ويف تحقيق النجاحات.
كما يسلط الضوء عىل ان النجاح 
ال يقتـرص عىل بعـض األعراق... 
فال فـرق بني املـرأة البيضـاء أو 
املـرأة صاحبة البرشة السـمراء، 
اننـا شـهدنا نجاحاتهن  والدليل 
املختلفـة عـىل حـد سـواء. وقد 
ركز الفيديو عىل اشـتباك االيادي 
بني النسـاء من مختلـف االعراق 

لتحقيق النجاحات.

نوفوسيبريسـك  منطفـة  شـهدت 
الروسية افتتاح أكرب حديقة ألزهار 
األلـوان  ذات  الهولنديـة  الجـوري 
الخالبة، وذلك حسـبما نقلت وكالة 
األنبـاء الروسـية صـورا ألشـكال 
الجـوري يف  مختلفـة مـن زهـور 

حديقة نوفوسيبريسك الروسية.
وتقـع دفيئة ”نوفوسيبريسـك“ يف 
منطقة نوفوسيبريسـك الروسـية، 
وتحوي 171 ألف شجرية من أزهار 
الجـوري الهولنديـة عىل مسـاحة 

قدرها 10.000 مرت مربع.
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