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بغداد/ الزوراء:
قررت الحكومـة العراقية منح سـمات 
الدخـول للمواطنـني االجانـب مـن 37 
دولـة داخل املطـارات واملنافذ الحدودية 
العراقية.وذكرت وثيقة صادرة عن وزارة 
الداخلية تحمل توقيع مدير عام االحوال 
املدنية والجوازات واالقامة، اللواء رياض 
الكعبي، حصلت ”الزوراء“ عىل نسـخة 
منه: تقرر شـمول مواطني الدول دائمة 
العضوية يف مجلس االمن الدويل (امريكا، 
بريطانيا، فرنسا روسيا، الصني، املانيا ) 

ودول االتحاد االوروبي (ايطاليا، بلجيكا 
، لوكسمبورغ، هولندا، دنمارك، ايرلندا، 
جبل طارق، اليونان، اسبانيان الربتغال، 
السويد، النمسا، فنلندا، استونيا، بولندا، 
الجيك، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، قربص، 
التونيـا، التيفيا، مالطـا، املجر، بلغاريا، 
رومانيـا، كرواتيـا) و(اسـرتاليا، كنـدا، 
كوريـا الجنوبيـة، اليابان) بمنح سـمة 
دخـول اعتياديـة يف املطـارات واملنافـذ 
الحدوديـة مقابل رسـم سـمة الدخول، 

وابتداًء من تاريخ (15/3/2021).

بغداد/ الزوراء:
كشـفت لجنة الرتبية النيابية، امس االثنني، 
عن مساٍع لتحويل املحارضين اىل عقود.وقال 
رئيـس اللجنة، قـيص اليـارسي، يف ترصيح 
صحفي: ان ”موازنة العام الحايل ضمن فيها 
تخصيصـات ماليـة للمحارضيـن“، مؤكـدا 
”العمـل عىل تضمني فقرة يف املوازنة لتحويل 
جميع املحارضين الذيـن لديهم أوامر ادارية 

ومبارشة يف عـام ٢٠٢٠ وما قبله اىل عقود“.
واشـار اىل ان ” اغلـب اعضاء اللجنـة املالية 
مع تحويل املحارضيـن اىل عقود، لكن هناك 
عقبات يجري العمل عليها لتجاوزها وامليض 
بإقرار الفقـرة الخاصة بالتحويل اىل عقود“.
ولفـت اىل ان ”عـدد املحارضيـن يف املديريات 
الرتبية املتوزعة عـىل املحافظات يتجاوز الـ 

٢٣٠ الف محارض“.

بغداد/ الزوراء:
اعلن السكرتري الشخيص للقائد العام، الفريق 
الركن محمد حميد البياتي، امس االثنني، عن 
رفع سـيطرتني اثنني يف بغداد.وقـال البياتي 
يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: إن ” الجهد الفني 
بـارش، مـن السـاعة ٣ عرص امـس االثنني، 

برفع سيطرة مدخل حي الخرضاء وسيطرة 
القادسـية مجاور جامع بالل وسط بغداد“.
واضـاف: أن ”ذلـك يأتـي اسـتكماال لتوجيه 
القائد العام للقوات املسلحة برفع السيطرات 
الزحـم  لتخفيـف  مرابطـات  اىل  وتحويلهـا 

املروري، وتذليل صعوبة تنقل املواطنني“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار النفط، امـس االثنني، مع 
تراجـع خام برنـت بالقرب مـن 70 دوالرا 
للربميـل، مدعوما بتخفيضـات اإلنتاج من 
كبـار املنتجني والتفـاؤل بشـأن االقتصاد 
العاملي وتعايف الطلب عىل الوقود يف النصف 
الثاني مـن العام.وارتفعت العقـود اآلجلة 
لخام برنت لشهر ايار 50 سنًتا، أو 0.72٪، 
إىل 69.72 دوالًرا للربميـل بحلـول السـاعة 
05:28 بتوقيـت غرينتش، بينمـا بلغ خام 
غرب تكسـاس الوسـيط األمريكي لشـهر 
مرتفًعـا  للربميـل،  دوالًرا   66.13 أبريـل 
تخفيضـات  ٪0.79.وتأتـي  أو  سـنًتا،   52

اإلمدادات يف الوقت الذي قررت فيه منظمة 
البلدان املصدرة للبرتول (أوبك) وحلفاؤها، 
املجموعة املعروفة باسـم أوبـك +، يف وقت 
سابق هذا الشهر، تمديد معظم تخفيضات 
اإلمدادات حتى نيسان.ويتوقع املستثمرون 
أن تصدر الصني بيانات اقتصادية إيجابية، 
مما يدعم توقعات نمـو أقوى يف ثاني أكرب 
مستهلك للنفط يف العالم.وبشكل منفصل، 
خفضـت رشكات الطاقـة األمريكيـة عدد 
التـي  النفـط والغـاز الطبيعـي  منصـات 
تعمـل بواحـدة يف أول انخفاض أسـبوعي 
منـذ ترشيـن الثاني، وهو مـا اعطى دفعة 

اضافية الرتفاع أسعار النفط.

 باريس/ متابعة الزوراء:
امـس  وإيطاليـا،  فرنسـا  أعلنـت 
االثنـني، تعليـق اسـتخدام لقاح رشكة 
السـويدية  األمريكيـة  ”أسـرتازينيكا“ 
املضاد لفريوس كورونا عىل أراضيهما، 
وذلك بعد تعليق أملانيا اسـتخدام اللقاح 
املذكور، فيما يأتـي هذا التعليق املؤقت 
مدفوعا بمخاوف من تجلط الدم واآلثار 
األخرى.وأوضـح  املحتملـة  الجانبيـة 

الرئيـس الفرنيس، إيمانويـل ماكرون، 
خالل مؤتمر صحفي مشرتك مع رئيس 
الـوزراء اإلسـباني، بيـدرو سانشـيز، 
تعليـق  بشـأن  القـرار  أن  باريـس:  يف 
اسـتخدام اللقـاح املذكـور تـم اتخاذه 
”بناًء عىل توصية وزير الصحة كإجراء 
احـرتازي، وأمـال يف إمكانية اسـتئنافه 
برسعـة إذا سـمح رأي وكالـة األدوية 
األوروبية بذلك“.وأشـار ماكرون إىل: أن 

قرار التعليق سـيبقى ساريا حتى إدالء 
الوكالـة برأيها بشـأن اللقـاح املذكور 
يف النصـف الثاني من يـوم الثالثاء. من 
جهتها، أعلنت وكالـة األدوية اإليطالية 
(Aifa) أنهـا قـررت ”حظر اسـتخدام 
لقاح ”أسـرتازينيكا“ يف البـالد كإجراء 
احرتازي مؤقت حتى إشـعار من وكالة 
إىل   Aifa األوروبية.وأشـارت  األدويـة 
أن القـرار تـم اتخـاذه ”بالتوافـق مع 

اإلجراءات املماثلة التـي اتخذتها الدول 
األوروبية األخرى.يف غضون ذلك، أفادت 
إذاعـة ”كادينـا سـري“ اإلسـبانية بأن 
السـلطات قررت تعليق استخدام لقاح 
”أسرتازينيكا“ املضاد لكورونا 15 يوما 
عـىل األقل.وقررت عدد من الدول تعليق 
اسـتخدام اللقاح هي كل مـن ” أملانيا- 
فرنسـا- إيطاليا- الدنمارك- أيسـلندا- 
النرويـج- بلغاريـا- تايالنـد- الكونغو 

هولنـدا-  أيرلنـدا-  الديموقراطيـة- 
ليتوانيا-  النمسا-إستونيا-  إندونيسيا- 
التفيا- لوكسمبورغ –رومانيا“.التعليق 
املؤقـت يف هـذه البلـدان يأتـي مدفوعا 
بمخاوف من تجلط الدم واآلثار الجانبية 
املحتملـة األخرى، بعد تسـجيل حاالت 
وفـاة، رغـم إرصار الرشكـة ومنظمـة 
الصحة العاملية عىل عـدم وجود خطر، 

حسبما نقلت وكالة ”فرانس برس“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن رئيس الـوزراء، مصطفـى الكاظمي، امس 
االثنـني، النجاح بتخفيض عدد القـوات األجنبية، 
وفيما شـدد عىل رضورة مغادرة ظاهرة عسكرة 
املجتمع، دعا اىل اهمية خلق خطاب وطني موحد.
وذكر بيان ملكتبه االعالمـي تلقته «الزوراء»: أن « 
رئيس مجلس الوزراء، وخـالل زيارته مقر وزارة 
الخارجية، وجه شـكره لالخـوان يف الوزارة الذين 

كانـوا جنوًدا مجهولني لعبـوا دوًرا مهًما يف انجاح 
زيـارة قداسـة البابـا للعراق».وأضـاف: اتفق ان 
القوة الناعمـة يجب ان تأخذ مجراها، فالسـالح 
الذي كان يمتلكه العراق لم يوصله اىل يشء سـوى 
الدمـار والحـروب العبثية والعداءات»، مشـريا إىل 
أن «الدبلوماسـية والحـوار هما القـوة الحقيقية 
لحمايـة النـاس واالبتعـاد عـن الحـروب، وهـي 
فرصتنـا الوحيدة للخروج مـن دوامة الرصاعات، 

والبديـل عنها ليـس إال جنون الحـروب والخراب 
الـذي عانى منه هذا البلد لعقـود طويلة».وأكد أن 
«الدبلوماسـية الفاعلـة تتطلب جهـدا كبريا عىل 
مختلف الجهات، وهذا دور سفاراتنا ودبلوماسيينا 
واملنظمات الدولية وتفعيل أدوات ووسائل حوارية 
متنوعـة تضمن مصالح البلد وتوجهه نحو حلول 

دائمية».

بغداد/ الزوراء:
كشـفت خلية األزمة النيابية، امس 
االثنـني، التوصيـات املرتقبة املقرر 

رفعها إىل اللجنة العليا بشـأن حظر 
التجوال وامتحانات نصف السـنة، 
وفيمـا بينـت انهـا اوصـت برفـع 

حظر التجوال الشامل واالبقاء عىل 
الجزئـي ، أكـدت وزارة الصحة، إن 
رفع الحظر متوقف عىل مستجدات 

املوقـف الوبائي.وقال مقـرر خلية 
األزمـة جـواد املوسـوي يف ترصيح 
صحفي: إن «خليـة األزمة النيابية 

ستعقد اجتماعاً يوم االربعاء املقبل 
بحضور وزيري الرتبية والصحة».
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ليبيا/ متابعة الزوراء:
أدت حكومـة الوحـدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسـة 
عبـد الحميد الدبيبـة، امس االثنـني، اليمني الدسـتورية 
أمـام مجلس النـواب الليبي وسـط حضور سـفراء من 
عـدة دول ومسـؤولني من البعثة األمميـة للدعم يف ليبيا.
وأدى رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، القسم وتبعه 
الوزراء، يف خطوة يليها تسـلم السـلطة بشـكل رسـمي 
غـدا من السـلطات الحالية يف طرابلـس وبنغازي، إلنهاء 
سـنوات من االنقسـام.من جانبه، أكد الناطق الرسـمي 
باسـم رئيس حكومة الوحـدة الوطنيـة، محمد حموده: 
أن ”رئيـس الحكومـة برفقـة 27 وزيـرا يـؤدون اليمني 
الدستورية بحضور رئيس املحكمة العليا ورئيس مجلس 

النـواب ورئيـس مجلـس الدولة وسـفراء بعـض الدول 
وممثلـني عـن البعثـات الدبلوماسـية“.يذكر أن حكومة 
الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة نالت، 
يـوم األربعاء املايض، ثقة الربملـان الليبي بأغلبية أصوات 
األعضاء، يف خطوة نحو إنهاء انقسام املؤسسات يف البالد 
بني الرشق والغرب واملسـتمر منذ حوايل 6 سـنوات.وكان 
امللتقى السـيايس الليبي قد صّوت، الشهر املايض، لصالح 
اختيـار سـلطة تنفيذية مؤقتـة جديدة يقودهـا محمد 
املنفـي رئيسـا للمجلس الرئـايس، وعبد الحميـد الدبيبة 
رئيسـا للوزراء.وجـاء التصويت يف إطار جهـود تقودها 
األمـم املتحدة لصنع السـالم وتهدف إىل إجـراء انتخابات 

رئاسية وبرملانية يف 24 كانون األول/ديسمرب املقبل.

انقرة/ متابعة الزوراء:
قلـل وزير الدفـاع الرتكي، خلـويص أكار، 
من شـأن املناورات العسـكرية املشرتكة 
بني اليونان والسـعودية، مشريا إىل أنها ال 
تعني شـيئا أمام قدرات تركيا العسكرية.
وقال أكار، يف ترصيح صحفي: ”عليهم أن 
يعلموا ويروا أنهم ال يمكنهم تحقيق يشء 
بهـذا وال قيمة عسـكرية لهـذه املناورات 

أمام تركيا وقواتها املسلحة“.
وقـال: ”نحـن كالعـادة نحـرتم القوانني 
الدوليـة والحوار، لكن مع األسـف ال تزال 
اليونان تترصف بأسلوب التهديد بما يتناىف 
مع حسـن الجـوار ويزيد التوتـر ويعرقل 
تأسـيس عالقات جـوار حسـنة“.وتابع: 

”نرفـض محاوالت تصويـر املوضوع بني 
تركيـا واليونان عىل أنه خـالف بني تركيا 
واالتحـاد األوروبـي أو تركيـا والواليـات 
املتحـدة، لن يصلـوا إىل نتيجة مـن ذلك“.

جرياننـا  يتخـىل  أن  ”نتمنـى  وأضـاف: 
االسـتفزازية  اليونانيـون عـن مواقفهم 
بأقـرب وقت ممكـن، ونـرى أن ذلك مهم 
لرفاهية املنطقة واليونان وشـعبها الذي 
يعاني ظروفـا اقتصادية صعبة يف حني ال 

تزال حكومته تسعى ملزيد من التسلح“.
وكانت مناورة ”عني الصقر1“ قد انطلقت 
بني القوات املسـلحة السعودية ونظريتها 

اليونانية.
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الزوراء/ حسني فالح:
استبعد تحالف سائرون انعقاد الحوار 
الوطنـي الذي دعا اليـه رئيس مجلس 
بـني  الكاظمـي،  مصطفـى  الـوزراء، 
جميع رشائح املجتمع العراقي، وفيما 
حدد اسباب عدم االنعقاد، رحب الحزب 
بمبـادرة  الكردسـتاني  الديمقراطـي 
رئيـس الـوزراء، مؤكـدا ان الحـوارات 
الوطنية سـتتكفل بحـل الخالفات بني 

بغداد واربيل.
وقال النائب عن تحالف سائرون، رياض 
لـ“الـزوراء“:  حديـث  يف  املسـعودي، 
ان مبـادرة الحـوار الوطنـي لـم تقدم 
بشكل رسـمي، وانما طرحت بتغريدة 
مـن قبل رئيـس الوزراء، فهي ليسـت 
دعـوة رسـمية للحـوار. الفتـا اىل: ان 
املبادرة تفتقر اىل الرؤية، وهل سيكون 
هنـاك حـوار بـني القـوى السياسـية 
نفسـها ام مع من؟.واضاف: ان هناك 
االوىل  العـراق،  يف  متعـددة  مجاميـع 
القوى السياسـية الداخلـة يف العملية 
السياسـية، والثانية القوى السياسية 
الداخلـة يف العمليـة السياسـية وغـري 
مشـرتكة فيهـا، والثالثة القـوى التي 
تشـرتط الدخول بحوارات مثل الحراك 
الشـعبي، والرابعـة ال تؤمـن اساسـا 
بالعملية السياسية، حيث بقية القوى 
ال ترغـب بمشـاركة املجموعة االخرية 
يف الحوار.واشـار اىل: ان اول شـخص 
تفاعل مـع مبادرة رئيـس الوزراء هو 

السـيد مقتـدى الصدر عـرب تغريدة له 
أيـد فيهـا مثل هكـذا حـوارات وطنية 
مرشوطـة بعـدم مشـاركة البعثيـني 
واالرهابيني. مؤكـدا: ان تحالف الفتح 
قـدم رؤية برفـض انعقاد مثـل هكذا 
حوارات ما لم يكن هناك اخراج للقوات 
االجنبية مـن العراق.واوضح: ان هناك 
نوعـا من الفتـور يف التعاطـي مع هذا 

املرشوع بسـبب ان رئيس الـوزراء قد 
اكتشف ان االجواء الحالية غري مناسبة 
إلجراء حـوارات. الفتـا اىل: ان التجربة 
املاضية اثبتت فشل مثل هكذا حوارات 
النه ال توجد جهة مستقلة راعية لهذه 
الحـوارات، إذ ان رئيـس الحكومة هو 
جزء مـن العملية السياسـية، وبالتايل 
ال يمتلـك الحياديـة يف هـذا املوضوع، 

وهو نتاج القوى السياسية.واسـتبعد 
املسـعودي انعقاد مثل هكـذا حوارات 
لالسـباب اعاله، مبينـا: ان الذهاب اىل 
انتخابات حرة ونزيهة وتطبيق الدستور 
واالبتعـاد عن الفسـاد املـايل واالداري 
والسـيايس، كل ذلـك يؤمـن تناسـقا 
وطنيـا بـدال من الذهـاب اىل حـوارات 
وطنيـة قد يؤدي فشـلها، كما جرى يف 

السابق، اىل انتكاسات امنية وسياسية 
واجتماعية.مـن جهته، ذكـر القيادي 
يف الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني، 
ريبـني سـالم، يف حديث لـ“الـزوراء“: 
واملناقشـات  الوطنيـة  الحـوارات  ان 
والتفاوض يعد تكنيكا للعمل بالنسـبة 
إلقليم كردستان، بينما بعض االطراف 
يستخدمونها تكتيكيا من اجل الضغط 
او غري ذلك.واضاف: ان جميع الحروب 
العاملية انتهـت بالتفاوض والحوارات، 
خصوصا اذا كانت اطراف النزاع عبارة 
عن مكونات مذهبية وقومية كاالقليم 
واملركـز. الفتا اىل: ان اقليم كردسـتان 
دافـع يف اصعـب الظروف عـن العراق 
يف ابـان سـيطرة داعـش عـام 2014.

واشـار اىل: ان طاولـة الحـوارات هـو 
الحـل االول واالخـري لالقليـم للخروج 
من االزمـات والخالفـات. مؤكـدا: ان 
رئيس اقليم كردستان ورئيس حكومة 
االقليـم ورئيـس الحـزب الديمقراطي 
الكردستاني مسـعود بارزاني تجاوبوا 
مـع هذه املبادرة وأيدوهـا وباركوا لها 
من اجـل حلول جذريـة للخالفات بني 
ان  اىل:  سـالم  واالقليم.ولفـت  املركـز 
الجهـات التـي تضـع رشوطـا مقابل 
الدخول بالحوارات فهي تحاول انعقاد 
مثل هكذا حوارات النها ترى فيه رضرا 
ملصالحهـا، وال تريـد التنازل عن يشء، 
الن القبـول يعنـي التنـازل عن بعض 

مصالحها.
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بغداد/ الزوراء:
كشف رئيس اتحاد النقابات العمالية يف العراق، ستار 
دنبوس، امس االثنني، عن وجود ١٥ مليون عاطل عن 
الدخل  وأصحاب  العمال  أن  إىل  الفتا  العراق،  يف  العمل 
املحدود باتوا ”طبقة مسحوقة“.وقال دنبوس يف حوار 
العراق“،  يف  عاطل  مليون   ١٥ من  ”أكثر  إن  صحفي: 
باتوا  املحدود  الدخل  وأصحاب  ”العمال  ان  إىل  مشريا 
طبقة مسحوقة بسبب اإلجراءات األخرية“.وأضاف ان 
”العمال اكثر من نصف املجتمع العراقي“، موضحا أن 
”صعود الدوالر اثر كثريا عىل الطبقة العاملة وحاالت 

العنف االجتماعي تأثرت بارتفاع نسب الفقر“.
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بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة الصحـة والبيئـة، امـس 
االثنني، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 
كورونـا املسـتجد يف العـراق، فيمـا اكد 
و37  جديـدة  اصابـة   4901 تسـجيل 
حالة وفاة وشـفاء 4850 حالة.وذكرت 
الـوزارة يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ان 
عـدد الفحوصات املختربيـة ليوم امس:  
33485، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 

7419942 ، مبينة انه تم تسجيل 4901 
اصابـة جديدة و37 حالة وفاة وشـفاء 
4850 حالة.واضافـت: ان عـدد حـاالت 
 ،(90.5%)  690620 الـكيل:   الشـفاء 
بينمـا عـدد حـاالت االصابـات الـكيل: 
763085 ، أمـا عدد الحـاالت التي تحت 
العالج: 58677 ، يف حني ان عدد الحاالت 
الراقـدة يف العناية املركـزة: 458 ، وعدد 

حاالت الوفيات الكيل: 13788 .

بغداد/ الزوراء:
اعلنت خلية االعالم االمني، امس االثنني، 
باستهداف قاعدة بلد الجوية بصاروخني، 
فيما اكد آمر القاعدة اللواء الركن الطيار 
العامـري عـدم وجـود  ضيـاء محسـن 
خسـائر مادية او برشية اثر االسـتهداف 
الصاروخي.وذكـرت الخلية يف بيان تلقته 
”الـزوراء“: ان صاروخني سـقطا خارج 
قاعـدة بلـد الجويـة دون خسـائر تذكر، 
وقـد تبني أن انطالقهمـا كان من منطقة 

سـعدية الشـط قاطع عمليات دياىل .من 
جهته، أكـد آمر قاعدة بلـد الجوية اللواء 
الركـن الطيار ضيـاء محسـن العامري، 
إثـر  ماديـة  أو  أنـه ال خسـائر برشيـة 
االسـتهداف الصاروخي.وقـال العامـري 
يف ترصيـح صحفـي، إن ”أبـراج القاعدة 
رصدت سـقوط صواريخ خارج القاعدة 
بمسـافة تصل اىل نحـو كيلومرت ونصف 
الكيلومرت“.ونفى سعد، سقوط صواريخ 

داخل القاعدة.
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بغداد/ الزوراء:
االثنني،  أمس  املحلية،  االٔسواق  يف  والعراقي  األجنبي  الذهب  أسعار  سجلت 
ارتفاعا طفيفا عن االيام املاضية.ففي أسواق الجملة ل   شارع النهر يف   بغداد، 
واالٔوربي  والرتكي  الخليجي  الذهب  ٢١ من  عيار  الواحد  املثقال  سجل سعر 
البيع ٣٥٢ الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء ٣٤٧ ألف دينار.أما سعر بيع 
يف  دينار،  الف   ٣٢٢ سجل  فقد  العراقي  الذهب  من   ٢١ عيار  الواحد  املثقال 
الذهب يف محال  أسعار  الف دينار.وفيما يخص  حني بلغ سعر الرشاء ٣١٧ 
الصياغة، فيرتاوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار ٢١ بني ٣٥٥ ألفاً 
و٣٦٥ ألف دينار، فيما يرتاوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بني ٣٢٥ ألفاً 

و٣٣٥ الف دينار.
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بغداد/ الزوراء:

كشفت خلية األزمة النيابية، امس 

املقرر  املرتقبة  التوصيات  االثنني، 

رفعها إىل اللجنة العليا بشأن حظر 

السنة،  نصف  وامتحانات  التجوال 

برفع  اوصت  انها  بينت  وفيما 

حظر التجوال الشامل واالبقاء عىل 

إن  الصحة،  وزارة  أكدت   ، الجزئي 

رفع الحظر متوقف عىل مستجدات 

املوقف الوبائي.

جواد  األزمة  خلية  مقرر  وقال 

إن  صحفي:  ترصيح  يف  املوسوي 

ستعقد  النيابية  األزمة  «خلية 

اجتماعاً يوم االربعاء املقبل بحضور 

وزيري الرتبية والصحة».

التي  «التوصيات  أن  وأضاف، 

تتضمن  العليا  اللجنة  اىل  سرتفع 

عىل  واالبقاء  الكيل  الحظر  رفع 

الحظر الجزئي».

االخرى  «التوصيات  أن  اىل  وأشار 

المتحانات  موعد  تحديد  تتضمن 

نصف السنة يكون حضورياً»، مبينا 

بني  يكون  االمتحانات  «موعد  أن 

العرشين اىل ٢٥ من الشهر الجاري».

التوصيات  بني  «من  أن  وأوضح 

الكمامة  لبس  عىل  التشديد 

وعدم  الكبرية  القاعات  واستغالل 

واعتماد  بالتجمعات  السماح 

التباعد االجتماعي».

يف غضون ذلك أكدت وزارة الصحة 

والبيئة، إن رفع الحظر متوقف عىل 

فيما  الوبائي،  املوقف  مستجدات 

اشارت اىل ان إجراءات اللجنة العليا 

منعت  الوطنية  والسالمة  للصحة 

آالف اإلصابات بكورونا.

سيف  الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 

إن  صحفي:  ترصيح  يف  البدر 

االجراءات  من  املرجوة  «االهداف 

العليا  للجنة  املقررة  الصحية 

رغم  الوطنية  والسالمة  للصحة 

عدم تطبيقها بالشكل الصحيح، إال 

االصابات  اعداد  نسبيا  احتوت  أنها 

بكورونا»، مبينا أن «خرباء الصحة 

هذه  فرض  قبل  توقعوا  العامة 

االصابات  ترتفع  أن  االجراءات 

سجل  عما  باآلالف  يوميا  املسجلة 

هذه  أن  علميا  يعني  وهذا  فعال، 

تطبيقها  عدم  رغم  االجراءات 

وزارة  ارادته  الذي  املثايل  بالشكل 

آالف  بمنع  ساهمت  قد  الصحة 

االصابات».

وأضاف: أن «وزارة الصحة مازالت 

تطالب بتطبيق هذه االجراءات بجد 

اكرب ورصامة ومتابعة من الجهات 

أنه  اىل  مشريا  وغريها»،  الحكومية 

«ال يمكن االن تقييم املوقف الوبائي، 

كوننا نحتاج اىل وقت اكثر».

تقييما  هناك  «سيكون  وتابع: 

الـ٢٢  يوم  قبل  الوبائي  للموقف 

للجنة  ويرفع  الحايل،  الشهر  من 

الوطنية»،  والسالمة  للصحة  العليا 

متوقف  الحظر  «رفع  أن  موضحا 

النهائي  والقرار  املستجدات  عىل 

والسالمة  للصحة  العليا  للجنة 

الوطنية».
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سياسة

تعلُن رشكة مصايف الشـمال (مصفى الصمود) احدى تشـكيالت وزارة النفط عن اعالن 
(مناقصـات عامة محلية) وحسـب التفاصيل املبينة يف الجدول ادنـاه وجدول الكميات 
واملواصفات الفنية واملناشئ، فعىل الراغبني باالشرتاك من الرشكات او املكاتب املتخصصة 
ممـن تتوفر فيهم الـرشوط القانونية املذكورة يف ادناه مراجعـة مقر رشكتنا يف بيجي-
مصفى الصمود، اعتبارا من تاريخ نرش االعالن السـتالم نسـخة مـن جدول املواصفات 
والكميات ووثائـق املناقصة مقابل مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) فقط مائة الف دينار عراقي 
غـري قابلـة للرد اال يف حال الغـاء املناقصة او تغيري اسـلوب تنفيذها عىل ان يتم تسـليم 
العطاء بظرف مغلق يف او قبل الساعة الواحدة  ظهرا ليوم االربعاء املوافق ٢٠٢١/٣/٣١ 
ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسـمية او حظرا للتجوال من قبل الجهات الرسـمية 
فيكـون تاريـخ الغلق يف اول يوم دوام رسـمي ييل تاريخ العطلـة او الحظر ويتحمل من 
تحال بعهدته املناقصة اجو نرش االعالن والرسـوم القانونية، علما انه سيتم عقد املؤتمر 
الخـاص باالجابة عىل االستفسـارات يف تمام السـاعة العارشة من صباح يـوم االربعاء 

املوافق ٢٠٢١/٣/٢٤ يف نفس مكان القطع. 

اوال :- املستمسكات املطلوب ارفاقها مع العطاء:- 
١. هوية الرشكة او مكتب (متخصص) نافذة لعام ٢٠٢١ مع ارفاق (شـهادة التأسـيس 

–اجازة ممارسة مهنة –عقد التأسيس –النظام الداخيل للرشكة)
٢. التأمينات االولية حسب املبلغ املبني يف الجدول اعاله عىل شكل صك مصدق ممغنط او 
خطـاب ضمان صادر من مرصف حكومي او مرصف اهيل معتمد من قبل البنك املركزي 
العراقي المر رشكة مصايف الشـمال عىل اال يكون ضمن املصارف املحظور التعامل معها 
واملبينة يف القائمة املرفقة ضمن وثائق املناقصة ويتم مصادرة التأمينات عند النكول عن 
توقيـع العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة او عند سـحب مقـدم العطاء لعطائه خالل فرتة 
نفـاذه وبعد غلق املناقصة او رفض التصحيح عىل اخطاءه الحسـابية يف العطاء وتتخذ 

بحقه االجراءات القانونية .
٣. جلـب كتاب عدم ممانعة من االشـرتاك باملناقصة صادر مـن الهيئة العامة للرضائب 

نافذة لعام ٢٠٢١ (تصوير ملون ) بأسم الرشكة مقدمة العطاء (حرصا).
٤. اعمـال مماثلـة بالتجهيز عـىل ان يتم تقديم العطاء مع املستمسـكات اعاله (بظرف 

مغلق).
٥. وصل رشاء وثائق املناقصة (االصيل).

٦. تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية او عدم شموله باجراءات الحجب .
ثانيا:- تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءا ال يتجزأ من العقد :-

١. يتم توقيع العقد بعد االحالة من قبل املدير املفوض.
٢. يكون التجهيز حسـب ما محـدد من كميات ومواصفات ومناشـئ ورشوط يف جدول 

املواصفات او الكميات.
٣. يعترب العطاء نافذ ملدة (١٢٠) يوم من تاريخ غلق املناقصة ويهمل اي تحفظ يرد عىل 

فرتة نفاذية العطاء .
٤. يكون الصنف املطلوب بالنسبة للمناقصة اعاله للمكاتب والرشكات ال يقل عن الصنف 

(املمتاز).
٥. رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار .

٦. يكون التسـعري بالدينـار العراقي حرصا ويتم تثبيت االسـعار رقمـا وكتابة (طباعة 
الكرتونيـة او باملداد) عىل جدول الكميات املرفقـة طي هذه املناقصة خالية من الحك او 
الشـطب وختمهـا ومصادقتها عىل جميع الصفحات ويعول عىل السـعر املدون كتابة يف 
حال اختالفه مع السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ 

الفقرة.
٧. ال يجـوز ملقدم العطاء شـطب او حك اي بند من بنـود وثائق املناقصة او اجراء تعديل 

عليها .

٨. ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة او القطاع العام االشرتاك يف املناقصة بصورة مبارشة او 
غري مبارشة ويتحمل املخالف التبعات القانونية .

٩. ال يجـوز للمديـر املفوض يف اكثر من رشكـة تقديم اكثر من عطـاء واحد يف املناقصة 
الواحدة .

١٠. تقديم الحسابات الختامية للسنتني االخريتني كحد ادنى.
١١. ال يجـوز مطلقـا بيع العقد او التنازل عنه اىل شـخص اخر ويف حالـة ثبوت ذلك يعد 

ناكال وتتخذ االجراءات القانونية بحقه .
١٢. يتحمـل من تحـال بعهدتـه املناقصة كافة الرضائـب والرسـوم املفروضة بموجب 

القوانني النافذة .
١٣. العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسـوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية 

رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ والقوانني العراقية النافذة .
١٤. يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ املعدلة والضوابط 

امللحقة بها املعدلة والوثائق القياسية .
١٥. يعترب مبلغ االحالة قطعيا واليجوز التفاوض عليه.

١٦. عىل املتقدم تثبيت اسـمه وعنوانه وارقام هواتفه والربيد االلكرتوني وبشـكل دقيق 
وواضح.

١٧. يلتزم من تحال بعهدته املناقصة تقديم كفالة حسـن التنفيذ بنسبة (٥٪) من مبلغ 
االحالـة تغطي كامـل مدة العقد وفرتة الضمـان للمناقصة قبل توقيع العقد عىل شـكل 
خطـاب ضمان او صك مصـدق صادر من مرصف حكومي او مـرصف اهيل معتمد لدى 

وزارة النفط والبنك املركزي العراقي المر رشكة مصايف الشمال (ش ع ).
١٨. يمكنكم االطالع عىل صيغة العقد والرشوط التعاقدية من خالل االطالع عىل نسـخة 

.(http://nrc.oil.gov.iq) العقد املنشورة عىل موقع رشكتنا عىل االنرتنت
١٩. املفاضلة واالحالة ستكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ 
املعدلة والوثائق القياسية ومعايري الرتجيح املرفقة طيا والتي يجب ختمها وتقديمها مع 
وثائق املناقصة مع مراعاة االسـتثناء املمنوح لرشكتنا بخصوص قبول العطاء الذي يقل 
بنسـبة اكثـر من (٢٠٪) عن الكلفـة التخمينية اذا كانت العطـاءات مقبولة من الناحية 

الفنية حسب قرار املجلس الوزاري للطاقة رقم (١) لسنة ٢٠١٩.
٢٠. لرشكتنـا الحق يف تمديد موعـد غلق املناقصة او الغاءهـا يف اي مرحلة من مراحلها 

دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية .
٢١. يتم رصف املستحقات للرشكة املحال بعهدتها املناقصة عىل حساب(I BAN) حسب 

نظام املدفوعات العراقي .
٢٢. يلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة باالعالن .

٢٣. للجنة دراسـة وتحليل العطاءات اهمال اي عطاء يف حال وجود اخطاء يف االسعار او 
حك او شطب او تصحيح او تعديل حتى وان كان املتقدم اوطأ العطاءات.

٢٤. يكون القطع واالشـرتاك باملناقصة يف كافة ايام االسـبوع (ايام الدوام الرسمي) من 
الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة ظهراً واعتباراً من تاريخ نرش االعالن .

٢٥. بامـكان كافة املشـرتكني باملناقصـة او ممثليهم حضور اجتمـاع فتح العطاءات يف 
تمام السـاعة التاسـعة من صباح يـوم الخميس املوافـق ٢٠٢١/٤/١ يف مقر رشكتنا يف 

بيجي-مصفى الصمود .
٢٦. ال تـرصف املسـتحقات النهائيـة اال بعد تقديم بـراءة ذمة مـن الهيئة العامة 

للرضائب .
٢٧. تدفع املستحقات بعد التجهيز بالكامل ومطابقتها من قبل رشكتنا حسب املواصفات 

والكميات الواردة يف جدول الكميات.
٢٨. الزام رشكات القطاع املختلط بتقديم التأمينات االولية استنادا اىل كتاب وزارة التخطيط 
/دائرة العقود الحكومية العامة –قسـم االستشـارات والتدريـب املرقم ع/١٩٠٠٦/٧ يف 

.٢٠١٩/٨/٦
٢٩. لالطـالع عىل الرشوط الخاصة بالتقديم وجدول املواصفات الخاص باملناقصة اعاله 

.(  http://nrc.oil.gov.iq) يمكن تصفح موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية
٣٠. يجب االطالع عىل الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها .

nrclocalcontract@) ٣١. لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني
.(nrc.oil.gov.iq

قاسم عبد الرحمن حسني 
                                            املديرالعام 
                                           رئيس مجلس اإلدارة 
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 جزيرة كريت/متابعة الزوراء:

بددت السـعودية آماال تركية مسـتعجلة 
ملصالحة تتجاوز الخالفات، بعد أن وصلت 
مقاتـالت سـعودية من طـراز ”أف – 15 
يس“ إىل جزيرة كريت مع أطقمها الكاملة 
للمشـاركة يف مناورة تدريـب مع اليونان 
يف منطقة رشق املتوسـط، يف خطوة يبدو 

أنها تحظى بالدعم املرصي.
وعـّربت تركيـا الرسـمية عـن صدمتهـا 
الكاملة بالقرار السعودي، وأعلن الرئيس 
الرتكـي رجب طيب أردوغـان قبل أيام أن 
بالده سـتبحث مع السـلطات السـعودية 
قرارها بشأن إجراء مناورات عسكرية مع 
اليونان، فيما عـّرب وزير الخارجية مولود 
جاويـش أوغلو عن أسـف بـالده وحزنها 
ملشاركة السعودية يف املناورات العسكرية 
مـع اليونان، مؤكـدا أن أنقرة كانت تفكر 
بعدم وجود هذه العالقة العسـكرية أصال 

بني الرياض وأثينا.
ويزيـد وصـول املقاتـالت السـعودية إىل 
قاعدة سـودا الجوية يف كريت للمشـاركة 
يف تمريـن ”عـني الصقـر1“ مـن الضغط 
الفرنـيس املـرصي عـىل تركيـا للحد من 

توسعها يف رشق املتوسط.
وباإلضافـة إىل الضغـوط املعنوية الكبرية 
التي سلطتها أنقرة عىل السعودية بسبب 
مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي 
وقيادتها مع قطر لحملة تشويه سياسية 
استثنائية ضد الرياض، إال أن تركيا عملت 
عىل تأكيد انتشـارها العسكري الواسع يف 
نقاط اسرتاتيجية رشق السعودية وغربها 
وجنوبهـا، يف القاعدة العسـكرية يف قطر 
ويف قواعـد صومالية ويف الوجود املتزايد يف 

اليمن، يف حني تجوب بوارج وسفن حربية 
تركية البحر األحمر وبحر العرب.

وتـرى الريـاض أن رشق املتوسـط أقرب 
لها جغرافيا وتأثريه أكثر اسرتاتيجية عىل 
أمن شمال السـعودية من قرب الصومال 
عىل تركيا، والذي يعد استفزازا للسعودية 

وحلفائها.
وذكرت وزارة الدفاع السعودية أن قواتها 
اليونانيـة  القـوات  ستشـارك  الجويـة 
طلعاتهـا الجوية وتمارينها املشـرتكة يف 

سماء البحر املتوسط.
ونـرشت الـوزارة مقطـع فيديـو وصورا 
توثـق اللحظات األوىل لوصـول مقاتالتها 
الجويـة مـع طواقمها. وأشـارت الوزارة 
إىل أن تمريـن ”عـني الصقـر1“ يهدف إىل 
صقل مهـارات األطقـم الجويـة والفنية 
القتاليـة  الجاهزيـة  ورفـع  وتطويرهـا 
للقـوات الجوية، إضافة إىل تبادل الخربات 
العمليـات  تنفيـذ  مجـال  يف  العسـكرية 

الجوية وتخطيطها.
وأشار العقيد الركن عبدالرحمن بن سعيد 
الشهري قائد املجموعة السعودية القتالية 
املشـاركة يف املناورة إىل أن التمرين يهدف 
إىل ”دعـم أوارص التعـاون املشـرتك بـني 
القوات الجوية السعودية والقوات الجوية 
اليونانيـة، وتبادل الخربات بـني الجانبني 
ورفـع الجاهزيـة القتاليـة“. وإىل جانب 
األوروبيـني، واليونان وفرنسـا منهم عىل 
وجه الخصوص، تشـرتك مـرص يف قلقها 

من التوسع الرتكي يف رشق املتوسط.
وتصاعـدت التوترات بني اليونـان وتركيا 
يف بحر إيجة ورشق البحر املتوسط، حيث 
قـررت اليونان ضم السـعودية إىل حلفها 

بعدمـا نجحـت يف إرشاك فرنسـا ومـرص 
والواليات املتحدة وإرسائيل.

وتوقعـت مصـادر عسـكرية مرصية أال 
تكون املشـاركة السـعودية مـع اليونان 
األخرية، فاملجال سـيكون مفتوحا للدول 
الصديقـة والتـي تجمعها رؤى مشـرتكة 
رافضـة لتوجهـات تركيا، وهـو ما يدعم 
رؤيـة القاهـرة حيال تطويـر منتدى غاز 

رشق املتوسط.
وأكـدت املصادر ، أن القاهـرة عازمة عىل 

أن تدفـع تركيا ثمن ترصفاتها املسـتفزة 
يف رشق البحر املتوسـط وليبيا، وتشـكيل 
طـوق إقليمي يكبـح تصوراتهـا املنفلتة 
ويفرض عليهـا الرضوخ ألحكام القوانني 
الدولية، مشددة عىل أن القاهرة لن تنخدع 
الصـادرة مـن  اإليجابيـة  بالترصيحـات 

املسؤولني االتراك مؤخرا.
وقال عضو لجنة الدفاع واألمن القومي يف 
الربملان املرصي اللـواء يحيى الكدواني إن 
مشاركة السعودية تدعم التوجه املرصي 

السـاعي نحو مجابهـة التدخالت الرتكية 
غـري القانونية يف منطقة رشق املتوسـط 
من خالل تعزيز روابط التعاون والتنسيق 
مـع كّل مـن اليونـان وقـربص. وأضاف 
العسـكرية  ”التدريبـات  أّن   ، الكدوانـي 
تسـتهدف حماية املقدرات االقتصادية يف 
رشق املتوسـط، وهو أمر متفق عليه بني 
كافـة الدول التي بينهـا معاهدات لتعيني 
الحـدود البحريـة، وتعـّزز التعـاون بـني 
القـوى املؤثرة يف اإلقليم، مـا يفتح املجال 

أمام مزيد من تنسـيق املواقف السياسية 
لوقف تدخالت تركيا.“

وأوضـح أن ”السـعودية لديهـا ثقل كبري 
يف املنطقة ومـن مصلحتهـا توفري درجة 
عالية مـن األمن يف اإلقليم بحكم تداعيات 
التوتر واالسـتقرار عىل منطقـة الخليج، 
ومن املهم أن يكون هناك تنسيق عسكري 
محكم يف إطار اسرتاتيجية عربية للردع.“

واعتربت وسـائل إعالم تركية أن مناورات 
”عني الصقر1“ بمشاركة القوات الجوية 

السعودية تهديد مبارش لرتكيا.
وبالغـت الصحافـة الرتكية يف ذكـر أبعاد 
املشـاركة إذ قالـت صحيفـة هابرلـر إن 
السـعودية  يس“   15  – ”أف  طائـرات 
سُتسـَتخدم من قبل الطيارين اليونانيني، 
وهـو أمـر مسـتبعد ألن هـذه الطائـرات 
لـم تكـن يوما جـزءا مـن القـوة الجوية 
اليونانيـة وال يمكن لطياريـن يونان غري 
مدربني عليها لسـنوات أن يقودوها. فيما 
عـربت صحيفـة زمان عـن قلـق الخرباء 
أن السـعودية  إىل  العسـكريني باإلشـارة 
تملـك أكرب أسـطول مـن طائـرات ”أف- 
15 يس“ يف العالـم، بعد الواليـات املتحدة 

واليابان.
وهذه ليسـت املرة األوىل التي تشارك فيها 
دولـة خليجيـة يف مناورات مشـرتكة مع 
أثينـا، حيث سـبق وأن شـاركت اإلمارات 
يف تدريبات اسـتمرت أسـبوعني يف قاعدة 
سودا العسكرية يف كريت نهاية أغسطس 
املايض، يف ظل التوترات بني تركيا واليونان 
بسـبب سـفينة التنقيب الرتكية ”عروش 

ريس“ رشقي البحر املتوسط.
وسـبق أن أعلن وزيـر الخارجية اليوناني 

نيكوس دندياس أن بالده ستوقع اتفاقية 
مع السـعودية لتسـليمها نظام صواريخ 
األرايض  يف  وتشـغيله  ونصبـه  باتريـوت 

السعودية.
كمـا اتفقـت وزارتا خارجيـة البلدين 
عىل تعزيز القدرات العسكرية الجوية 
للرياض يف ظل الهجمات التي تعرضت 
لها منشـآتها خالل األشـهر األخرية، 
وذلـك خـالل زيـارة وزيـر الخارجية 
السـعودي األمري فيصل بن فرحان إىل 
أثينـا. واعترب الباحث السـعودي فواز 
بن كاسب العنزي املناورات العسكرية 
بـني  التقـارب  نتيجـة  اليونـان  مـع 
الدولتني الذي جاء بعد السياسـة التي 
انتهجتها تركيا خالل السنوات الخمس 
املاضية عـرب تدخلها يف اإلقليم العربي 
وتقاربها مع دول تتعارض مصالحها 
مع مصالح السعودية.ووصف العنزي 
يف ترصيح لوكالة سـبوتنيك الروسية 
تعـاون الرياض وأثينـا بالطبيعي ”يف 
إقليم يعـج باالضطرابـات واألزمات، 
للتحالـف  سـعيها  يفـرس  مـا  وهـو 
اليوناني ملا يمثلـه موقع أثينا القريب 
جـًدا مـن أنقـرة“. وطالـب العنـزي 
برضورة أن تشكل السـعودية ”تكتًال 
ملواجهـة التحركات الرتكيـة وتدخلها 
يف الشـؤون الداخليـة للـدول العربية 
ودعمها لبعض التيارات الفكرية التي 
تمثـل مصـادر تهديد لألمـن القومي 
العربي، وهو ما يؤّمن حماية املصالح 
الحيويـة للمملكة بالتعاون املشـرتك 
مـع الـدول التـي تتوافـق وسياسـة 

السعودية“.ِ

تقارير
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غزة/متابعة الزوراء:
عـاد رشـيد أبوشـباك، أحد أبـرز معاوني 
رئيـس التيـار اإلصالحـي يف حركـة فتح 
محمد دحالن، األحد، إىل غزة آتياً من معرب 
رفـح الحدودي مع مرص، بعد منع دام 14 

عاما.
وأكـد صـالح أبـو ختلـة القيـادي يف تيار 
”اإلصـالح الديموقرطـي“ التابـع لدحالن 
إن  وقـال  شـباك،  أبـو  رشـيد  وصـول 
”عـودة القيـادي البـارز يف تيـار اإلصالح 
الديموقراطي إىل غزة تشكل خطوة مهمة 
عىل طريق تعزيـز الوحدة الوطنية وإنهاء 

االنقسام البغيض“.
وكان أبوشـباك يرأس قوى األمن الداخيل 
الفلسـطينية عندمـا اندلعـت مواجهـات 
دامية بني حركتي فتـح وحماس، أدت إىل 
سيطرة الحركة اإلسالمية عىل قطاع غزة 

صيف 2007.
وغـادر حينها عرشات مـن أعضاء حركة 
فتـح واألجهزة األمنية يف السـلطة، بينهم 
أبوشـباك، من القطـاع إىل الضفة الغربية 

والخارج.
وشغل أبوشـباك منصب نائب مدير جهاز 
األمن التابع للسـلطة الفلسطينية محمد 
دحالن قبل أن يخلفه يف رئاسـة الجهاز يف 
2001. ثم عني أبوشباك مديرا عاما لقوى 

األمن الداخيل يف 2006.
ويف 2007 فصـل أبوشـباك مـن منصبـه 
يف السـلطة الفلسـطينية بعـد اتهامه من 
قبـل محكمة يف رام اللـه بالضفة الغربية 
بالتقصـري يف مهامـه. ومنذ ذلـك التاريخ 
أسـس أبوشـباك مع دحالن وآخرين تيار 

”االصالح الديموقراطي“.
واألسـبوع املايض سـمحت حماس أيضا 
بعودة عرشات النشطاء يف تيار دحالن من 

مرص إىل غزة.
يف  مـرة  ألول  الحركـة  انتخبـت  و 
تاريخهااألحد، امرأة ضمن أعضاء مكتبها 
السـيايس يف قطـاع غـزة وهـي جميلـة 
الشـنطي، فيما يبدو أنه جزء من مسـعى 
الحركـة لتحسـني صورتهـا أمـام الرأي 
العـام الداخيل والدويل، قبل دخول سـباق 

االنتخابات النيابية يف مايو القادم.
والشـنطي عضـو يف املجلـس الترشيعـي 
الفلسـطيني عن كتلة ”التغيري واإلصالح“ 

محافظة شمال غزة.
وقال مسؤول يف تيار اإلصالح الديمقراطي 
إنـه ”تـم التوصل أخـريا لتفاهمـات بني 

حمـاس وتيـار االصـالح تسـمح بعـودة 
أعضـاء التيـار من الخـارج إىل قطاع غزة 
وتعزيـز املصالحـة املجتمعيـة والوحـدة 
الوطنية“ مبينا أن ”هؤالء النشـطاء بدأوا 
العمل للتحضري للمشـاركة يف االنتخابات 

الترشيعية املقبلة“.
ويستعد الفلسـطينيون لخوض انتخابات 
ترشيعيـة يف مايو ورئاسـية يف يوليو هي 
األوىل منـذ أربعـة عـرش عامـا، ويف حـال 
إجرائها، سـتكون االنتخابـات الترشيعية 
األوىل منـذ عـام 2006 حني فـازت حركة 
حماس بأغلبية مقاعد املجلس الترشيعي، 
الذي جرى حله عام 2018 بعد سنوات من 

سيطرة الحركة عىل قطاع غزة.
وسيخوض تيار دحالن هذه االنتخابات ب
J“قائمة مسـتقلة“ عن حركة فتح، وفق 
مسـؤول يف التيار. وال تعـرتف حركة فتح 
برئاسـة الرئيس محمود عباس أبو مازن 

بتيار دحالن وتعتربه ”غري رشعي“.
القادمـة  االنتخابـات  فتـح  وتخـوض 
منقسـمة مـا يجعـل فرصهـا يف الفـوز 
باألغلبيـة مرتاجعـة، حيـث أعلـن نارص 
القدوة خوض االنتخابات بقائمة مستقلة 
وهـو مـن الشـخصيات البـارزة التي تم 
فصله من اللجنـة املركزية لفتح، عىل إثر 

تلك الخطوة.
وقرر الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
فصل القيادي يف حركة فتح نارص القدوة 
من عضوية الحركـة ولجنتها املركزية، يف 
تطور يكشـف عمـق األزمة التـي وصلت 
إليهـا قيادتـه للسـلطة وفتـح ومنظمـة 
التحريـر، إضافـة إىل مخاوفـه من فقدان 
التأييـد يف انتخابـات يتوقـع أن تربز فيها 
أسـماء قياديـة مـن داخـل فتح نفسـها 

ستحقق تقدما مزعجا بالنسبة لعباس.
ومن املتوقـع أن يرتاجع الخزان االنتخابي 
للشـق املـوايل للرئيس عبـاس أمـام تيار 
دحـالن وقائمـة القـدوة، وهو مـا يقلب 
موازيـن القـوى لصالح أن حمـاس التي 
تسـعى جاهدة لخـوض االنتخابات بثقل 
أكـرب رغم أنها فقـدت الكثري من رصيدها 
السـيايس عىل خلفية الوضـع االقتصادي 

اليسء الذي يعاني منه أهايل غزة.
ويقول املحلل السيايس الفلسطيني غسان 
الخطيـب إن معسـكر عبـاس ”قلـق من 
مروان الربغوثي ودحـالن والقدوة ألن كل 
صوت يحصلون عليه سيكون عىل حساب 

فتح وبالتايل يفيد حماس“.
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بغداد/ الزوراء:
أعلن رئيـس الوزراء، مصطفـى الكاظمي، 
امس االثنني، النجاح بتخفيض عدد القوات 
األجنبية، وفيما شـدد عـىل رضورة مغادرة 
ظاهرة عسكرة املجتمع، دعا اىل اهمية خلق 

خطاب وطني موحد.
وذكر بيان ملكتبه االعالمي تلقته ”الزوراء“: 
أن ” رئيـس مجلس الـوزراء، وخالل زيارته 
مقر وزارة الخارجية، وجه شـكره لالخوان 
يف الوزارة الذين كانوا جنوًدا مجهولني لعبوا 
دوًرا مهًمـا يف انجـاح زيـارة قداسـة البابا 

للعراق“.
وأضـاف: اتفـق ان القوة الناعمـة يجب ان 
تأخذ مجراها، فالسـالح الـذي كان يمتلكه 
العـراق لـم يوصلـه اىل يشء سـوى الدمار 
والحروب العبثية والعداءات“، مشـريا إىل أن 
”الدبلوماسية والحوار هما القوة الحقيقية 
لحمايـة النـاس واالبتعـاد عـن الحـروب، 
وهـي فرصتنا الوحيدة للخـروج من دوامة 
الرصاعـات، والبديـل عنها ليـس إال جنون 
الحروب والخراب الـذي عانى منه هذا البلد 

لعقود طويلة“.
تتطلـب  الفاعلـة  ”الدبلوماسـية  أن  وأكـد 
جهدا كبـريا عىل مختلف الجهات، وهذا دور 
سفاراتنا ودبلوماسـيينا واملنظمات الدولية 
وتفعيـل أدوات ووسـائل حواريـة متنوعـة 
تضمـن مصالـح البلد وتوجهـه نحو حلول 

دائمية“.
وأوضـح أن ”اليـوم يف مجتمعنا، ولالسـف 
الشـديد، نـرى ظواهر مسـتمرة مـن زمن 
البعـث املقبـور وحتـى بعـد عـام ٢٠٠٣، 
ظاهرة عسكرة املجتمع والظواهر املسلحة، 
هـذه يجـب ان نغادرهـا، ويجـب ان يكون 
البديـل الدبلوماسـية واالقتصـاد والتنمية، 
الحـروب بدايتها سـهلة، وصناعة السـالم 
اصعـب، لذلك يجـب ان نغادر هـذه املرحلة 
وتكون الدبلوماسية هي الحل للتعاطي مع 

املشاكل“. 
وتابـع: إننـا يف الحالة العراقيـة إزاء أزمات 
سياسـية  ابعـاد  ذات  ومركبـة  معقـدة 
واقتصاديـة واجتماعيـة وثقافيـة، وعلينا 
االسـتفادة القصوى مـن عالقاتنـا الدولية 
ومـن الدعم الـدويل للمسـاعدة يف تجاوزها 
وتخفيـف الكثري من االثار للظروف التي مر 

بها العراق.
ولفـت إىل أنـه ”يجـب علينـا جميعـا خلق 
خطـاب وطني موحد، ننطلـق منه اىل حوار 
اوسع عىل مسـتوى املنطقة لتأمني مصالح 

شعبنا والسلم واالستقرار االقليميني“.
وبـنّي: قـد نجحنـا يف تطويـر دبلوماسـية 
نشـطة خالل فـرتة هـذه الحكومـة، حيث 
فّعلنـا الحـوار السـرتاتيجي مـع الواليـات 
املتحدة، وانتقلنا نحـو الرتكيز عىل التعاون 
االقتصادي والدبلومـايس والثقايف، كما أننا 
نجحنـا بتخفيـض عـدد القـوات األجنبيـة 

بنسبة ستني باملئة.
وأضاف أن ”الدبلوماسـية العراقية ساعدت 
العـراق ايضـا عـىل الخـروج مـن األزمـة 

االقتصاديـة، حيـث تـم تشـكيل مجموعة 
التواصل االقتصادي بدعوة منا والتي وقفت 
بجانب العراق يف أزمته االقتصادية وما زالت 
تقدم الدعم لنا يف مسار اإلصالح االقتصادي 

وتطبيق الورقة البيضاء“. 
وأكـد أننـا: انفتحنـا نحـو جميـع القـوى 
اإلقليمية والدولية، ما خلق انطباعا إيجابيا 
عن العراق واسـتقراره السـيايس والفرص 

التأريخية الكربى له.
وأشـار إىل أن ”زيـارة قداسـة البابـا جاءت 
ضمن هـذه الجهـود، ليقدم دعمـا معنويا 
كبـريا للعراق، ورسـالة للجميـع أن العراق 
بيئة للتالقي بني االديـان والحضارات، وانه 
يتجاوز محنـة الحرب والدمار الذي سـببه 
داعـش، وأن الشـعب العراقي شـعب محب 
للسـالم وفخور بتنوعه الديني واالجتماعي 

والسيايس.
وتابـع: لدينـا مذكـرات تفاهـم واتفاقيات 
عـدة عملنا عليها خالل هـذه الفرتة مع كل 
جرياننـا العرب واإليرانيني واألتراك، رغم كل 

الخالفات املوجودة بني هذه القوى.

وأردف قائـال: طرحنا فكـرة املرشق الجديد 
ونعمل عىل تطبيقها من خالل إيجاد مصالح 
مشرتكة واسعة بني العراق واألردن ومرص، 
مـن شـأنها أن تخلـق منطقـة اقتصاديـة 
مزدهرة تنتفع منها جميع القوى يف املنطقة 

ويلعب العراق فيها دورا رئيسيا.
وأوضح: لدينا عالقـات متنوعة مع اململكة 
العربيـة السـعودية وجميـع دول الخليـج 
األخـرى، وماضـون باسـتثمارات عـدة يف 
الزراعيـة والصناعية  القطاعـات  مختلـف 
والطاقـة“، مشـريا إىل أنه ”اكملنـا اتفاقية 
ربط السكك الحديدية بني العراق وايران، ما 
سريبط العراق بشمال الصني ويخلق فرصا 

اقتصادية واسعة له“.
ودعا الكاظمي القوى السياسية واملجتمعية 
إىل قراءة نماذج النجاح بني الشعوب األخرى، 
لنـرى كيـف تحولـت روانـدا من أحد أسـوأ 
تجـارب التطهري العرقي اىل دولة مزدهرة يف 
قـارة افريقيا، وكيف نجحت جنوب افريقيا 
يف العبور من أحد أسوأ تجارب العنرصية اىل 
دولة ناجحة بتطبيق منهج صحيح للعدالة 
االنتقالية، وكذلك سـنغافورة وشبه جزيرة 
البلقـان، وغريهـا مـن مناطـق الرصاعات 

الكربى يف العالم“. 
وأشـار إىل أن ”هنـاك إمكانات كبـرية لبناء 
السـالم، ولصناعـة فـرص جديـدة لجميع 
شـعوب املنطقـة، ويجـب عـىل العـراق أن 
يأخـذ دوره الفاعـل يف هذا املسـار، وانتم يف 
الجهـاز الديبلومـايس العراقـي جنـود هذا 
السالم الشـامل والدائم لنا ولجميع شعوب 

املنطقة.
واختتـم رئيس الـوزراء: أنتم عـىل مختلف 
مسـتويات عملكم، سـواء يف مقر الوزارة يف 
بغـداد او يف سـفاراتنا يف الخارج، أنتم كلكم 
سـفريات وسـفراء، كل واحدة وواحد منكم 
عراق متنقل، وهذه مسـؤولية كربى، وأرى 

انكم عىل قدر املسؤولية.
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شتوتغارت/أ. ف. ب:
 تكّبد املحافظـون األملان بزعامة 
املستشـارة أنغيـال مـريكل األحد 
هزيمة فادحة يف انتخابات محلية 
أجريـت يف واليتـني يف غرب البالد، 
وفق استطالعات خروج الناخبني 
مـن مراكـز االقـرتاع، وذلـك قبل 
ستة أشـهر من موعد االنتخابات 

الترشيعية.
”االتحـاد  حـزب  يحصـد  ولـم 
املسـيحي الديموقراطـي“ الـذي 
يعاني من أزمة كربى، سـوى 23 
باملئة من األصـوات يف والية بادن 
فورتمـربغ، يف مقابـل 27 باملئـة 
قبـل خمس سـنوات، فيما حصل 
عـىل مـا بـني 25,5 و26 باملئـة 

مـن األصـوات يف واليـة راينالنـد 
بفالتـس، يف مقابل 31,8 باملئة يف 
العام 2016، وفق محطتي تلفزة 

رسميتني.
وعىل غرار انتخابات العام 2016، 

حـل حـزب الخـرض يف الطليعـة 
حاصـدا أكثـر مـن 31 باملئة من 

األصوات يف بادن فورتمربغ.
كريتشـمان  فينفريـد  ويـرأس 
حكومة بادن فورتمـربغ، الوالية 

املنتمي رئيس حكومتها  الوحيدة 
لحزب الخرض. وهو يتوىل املنصب 

منذ العام 2011.
وبات بإمكانه االختيار بني اإلبقاء 
عىل ائتالفه الحكومي مع ”االتحاد 
املسـيحي الديموقراطي“ املنتمي 
تشـكيل  أو  الوسـط،  اليمـني  إىل 
ائتالف حكومي جديد مع ”الحزب 
االشرتاكي الديموقراطي“ املنتمي 
و“الحـزب  الوسـط  اليسـار  إىل 
الديموقراطي الحر“ اللذين حصد 
كل منهما 10 باملئة من األصوات.

ويف راينالند بفالتس، حل ”االتحاد 
املسـيحي الديموقراطـي“ خلـف 
االشرتاكيني الديموقراطيني الذين 
حصلوا عىل ما بني 33 و34 باملئة 

تقديـرات  وفـق  األصـوات،  مـن 
االستطالعات.

أمـام  الطريـق  النتائـج  وتمّهـد 
حكومـة  رئيسـة  اسـتمرار 
الواليـة مالـو درايـر االشـرتاكية 
مـع  ائتالفهـا  يف  الديموقراطيـة 
الحـر“  الديموقراطـي  ”الحـزب 
نتائجهم  الذين حّسـنوا  والخرض 

بأكثر من الضعف.
وسـّجل إقبال كبري عىل التصويت 
عـرب الربيـد هـذه السـنة يف ظـل 
املفروضـة  الصحيـة  القيـود 
ملكافحة انتشـار فريوس كورونا، 
وقد حّذر مراقبون من أن النتائج 
النهائيـة يمكـن أن تختلـف مـع 

تقّدم عمليات الفرز.
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بغداد/ أحالم رايض:
كربالء  محافظة  يف  «االقيرص»  كنيسة  تعد   
من اقدم اآلثار املسيحية يف العراق، إذ يرجع 
امليالدي،  الخامس  القرن  إىل  بنائها  تاريخ 
اكتمال  وعدم  اإلهمال  تعاني  اليوم  لكنها 
أعمال التنقيب فيها رغم مرور أربعني عاما 

عىل اكتشافها من قبل االثاريني.
اثري  كموقع  الكنيسة  إدراج  من  رغم  وعىل 
فال  االهتمام،  أنواع  ألبسط  تفتقر  انها  إال 
للسائحني  اسرتاحة  محطات  بجانبها  يوجد 
معبد  طريق  حتى  او  سياحية،  مرافق  او 

باإلسفلت يصل اليها».
تمر،  عني  قضاء  صحراء  يف  الكنيسة  وتقع 
محافظة  غرب  جنوب  من  كم   ٧٠ بعد  عىل 
كربالء، وعىل مسافة ٥ كم عن قرص األخيرض 
قبور  شواهد  الكنيسة  وتضم  التاريخي.. 
كانوا  الذين  الدين  ورجال  للرهبان  عديدة 
من  واملسيحيني  الكنيسة،  هذه  يف  يخدمون 
محاوالت  بسبب  دمرت  لكنها  الناس،  عامة 
بوجود  اللصوص ضنا منهم  قبل  النهب من 

املجوهرات والدفائن بداخلها.
املحفور،  الطابوق  من  بنيت  الكنيسة  وقد 
وتقع يف منطقة صحراوية، مبناها املستطيل 

مدخل  للزائرين  جليا  يظهر  تقريبا،  الشكل 
لينتهي  طوله،  عىل  الغرف  وتوزيع  رواقها، 
تضم  للصالة،  تستخدم  كانت  بفسحة 
للوقت  للعيان  الذي ما زال شاخصا  املحراب 

الحايل.
وتضم أيضا مجموعة من القبور وهي تبعد 
مرتا، قسم   ٢٠ عن  تزيد  بمسافة  املبنى  عن 

الدين  الكنيسة ورجال  إىل رهبان  منها يعود 
الذي كانوا يقدمون تعاليمهم وخدماتهم.

«برج  منظمة  مديرة  رسسم،  ذكرى  وتقول 
عىل  بالحفاظ  املعنية  الحكومية  غري  بابل» 
يف  االثرية  املواقع  اغلب  ان  والرتاث:  االثار 
عملية  «ان  اإلهمال. وتضيف:  تعاني  العراق 
«جهود  إىل  بحاجة  وتعمريها  االثار  صيانة 

جهات حكومية ذات إرادة حقيقية».
ان  تؤكد:  املدني،  املجتمع  جهود  وحول 
منظمتها نفذت العديد من الحمالت الشعبية 
اهمية  عىل  الضوء  لتسليط  واإلعالمية 
الجهات  من  العديد  وفاتحت  املواقع،  هذه 
صيانتها  برضورة  وإبالغها  الحكومية 

واعمارها.
لكنها اصطدمت يف مساعيها بـ»الروتني الذي 
يسود الدوائر الحكومية باإلضافة إىل القوانني 
عىل  الشديدة  املركزية  تفرض  التي  القديمة 
مصادر صنع القرار يف الدوائر املعنية ناهيك 

عن الفساد املسترشي فيها».
وأشارت رسسم إىل كنيسة االقيرص ومثيالتها 
عىل  وشاهد  وتاريخية  «روحية  أهمية  لها 
ومن  العراق،  يف  تعاقبت  التي  الحضارات 
جهة أخرى من املمكن ان تكون موردا ماليا 
باملواقع  تحيط  التي  السكانية  للمجتمعات 
األثرية يف حال استغاللها بصورة صحيحة».

إعالميا  لها  الرتويج  رضورة  عىل  وشددت 
املواقع،  بهذه  الناس  وتعريف  ودعائيا 
حول  بمعلومات  الدراسية  املناهج  وتضمني 
هذه املواقع وتعريف الناس بها، وتشجيعهم 

عىل معرفة األديان واملعتقدات األخرى. 

بغداد/ الزوراء:

من  اإلنسان  لحقوق  العليا  املفوضية  حذرت 

الغذائي،  الوطني  األمن  تهدد  التي  املخاطر 

مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عملية إلعادة 

ترضراً  األكثر  املجتمع  لفئات  الغذائي  التوازن 

من ارتفاع أسعار السلع واملواد الغذائية.

اإلنسان،  وقال عضو مجلس مفوضية حقوق 

أنس اكرم محمد، يف حديث صحفي: إن «هناك 

فئات يف املجتمع العراقي كانت أكثر ترضراً من 

السلبية عىل  الدوالر ونتائجه  رفع سعر رصف 

ارتفاع أسعار السلع واملواد الغذائية بنسبة ١٤ 

٪، وهو ما يشكل تهديداً خطرياً لألمن الوطني 

الغذائي، ويضاعف من مستويات الفقر املعلنة 

يف العراق، ما يستدعي تدخالً من قبل الحكومة 

ووزارة التجارة للحد من تلك اآلثار السلبية».

عىل  اإلنسان  حقوق  مفوضية  عضو  وشدد 

ومهنية  بجدية  الحكومة  «تتعامل  أن  رضورة 

التابع لألمم  العاملي  األغذية  مع تقرير برنامج 

االجراءات  خلل  أرش  الذي   (WFP) املتحدة 

السوق  يف  وأثرها  املدروسة  غري  الحكومية 

الغذائي  العراق  وأمن  املعييش  واملستوى 

واإلنساني، مع تطابق اإلحصائيات املعلنة من 

الدولية  واملنظمات  العراقية  التخطيط  وزارة 

العراق  يف  الفقر  نسبة  تجاوز  أرشت  والتي 

البالد  أزمات  ما سيزيد من  ٪، وهو   ٣١ حاجز 

واستقالله  العراق  وسيجعل  االقتصادية، 

ضعيف،  وضع  يف  الغذائي  وأمنه  االقتصادي 

وتحت طائلة الحاجة اىل دعم إضايف من الدول 

وسياسات  اشرتاطات  رحمة  تحت  أو  املانحة 

البنك الدويل». 

الحكومة  «تعمل  أن  أهمية  اىل  محمد  ودعا 

قراراتها  مراجعة  عىل  التنفيذية  وأجهزتها 

االقتصادية وسياساتها املالية، وتكثيف جهودها 

لتقليل اآلثار السلبية لسياساتها، ودعم املواطن 

وجه  عىل  ترضراً  االكثر  والفئات  عام  بشكل 

أزمة اقتصادية وصحية قد  الخصوص، يف ظل 

أكثر سلبية يف حال  تسبب اختالالت مجتمعية 

عدم معالجتها بالشكل الصحيح».

بغداد/ الزوراء:
علقت وزارة الصحة والبيئة عن قرار 
إحدى  استخدام  بإيقاف  دول  عدة 
كورونا  لفريوس  املضادة  اللقاحات 
بعد تقارير عن تسببه بوفيات وتخثر 
يف الدم لألشخاص الذين تم تطعيمهم 

به.
سيف  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
البدر، يف ترصيح صحفي: «الكثري من 
املستندة  غري  واملعلومات  املبالغات 
ملصادر رصينة، وهناك كثري من النفي 
لدول أوروبية وماليني الجرع اعطيت 

األعراض  عام  وبشكل  للمواطنني 
وليس  عالج  ألي  ممكنة  الجانبية 
و{أسرتازينيكا}  اللقاحات  فقط 

بالذات».
يثبت  لم  اآلن  حتى  «لكن  وأضاف 
جهات  وعدة  علمي  بشكل  يشء  أي 

مختصة نفت ما يشاع عن هذا اللقاح 
وهو معتمد من قبل منظمة الصحة 
الصحية  الجهة  هي  التي  العاملية 
العالم مسؤولة عن متابعة  األعىل يف 
هناك  كانت  ولو  اللقاحات  هذه 

مشكلة ستبادر باالعالن عن ذلك».

{سينوفارم}،  الصيني  اللقاح  وعن 
أي  تؤرش  لم  اآلن  «حتى  البدر:  قال 
اعراض شديدة أو متوسطة يف جميع 
كردستان  واقليم  العراق  محافظات 
هذا  تلقوا  الذين  االشخاص  وكل 

اللقاح لم يؤرش عليهم ذلك».

بغداد/ الزوراء:
االثنني،  امس  الشعبي،  الحشد  مديرية  أعلنت 
لليوم  الشهداء»  «ثأر  لعمليات  قواتها  مواصلة 

الثاني عىل التوايل يف محافظة دياىل.
 وذكرت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة 
الشعبي  للحشد  دياىل  عمليات  «قيادة  أن  منه: 
 _١) باالٔلوية  املتمثلة  بها  امللحقة  والقوات 
دياىل)  نداء   -١١٠  –  ٢٨  –  ٤  –  ٢٤-  ٢٣_  ٢٠
طريان  بإسناد  للحشد  العسكرية  والهندسة 
لليوم  الشهداء  ثأر  عمليات  واصلت  الجيش 

الثاني عىل التوايل».
استكماالً  تعد  «العملية  أن  املديرية  واضافت 
لرضب  تهدف  حيث  الشهداء}  {ثأر  لعمليات 
الجماعة  تهديد  خطر  وإنهاء  اإلرهاب  أوكار 
االٕرهابية عىل القرى واملناطق شمال رشق دياىل 

وفرض االٔمن واالستقرار فيها».
للحشد  العسكرية  «لهندسة  أن  اىل  وأشار   
الجهة  من  معابر  فتح  عىل  تعمل  الشعبي 
الرشقية لنهر دياىل لتحقيق التماس عىل قوات 

الجيش وتضييق الخناق عىل فلول داعش».

بغداد/ الزوراء:

اىل  األدوية  أسعار  ارتفاع  الصيادلة  نقابة  عزت 

االرتفاع يف سعر رصف الدوالر مقابل الدينار.

«ارتفاع  إن  صحفي:  ترصيح  يف  النقابة  وقالت 

اسعار األدوية ناتج عن ارتفاع سعر الدوالر».

وأضافت أن «االدوية شأنها شأن أي سلعة اخرى 

كونها مستوردة بالعملة الصعبة وسعرها يتناسب 

«هناك  ان  وأكدت  الرصف».  سعر  مع  طرديا 

متابعات مستمرة للصيدليات واملذاخر».

خاص  سعر  بـ»جعل  الحكومة  النقابة  وطالبت 

الكمركية  والرسوم  الرضائب  وتقليل  لألدوية 

عليها».

@ÚÌç»m
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا ببالغ الحزن واالىس 
نبأ وفاة الشيخ ضياء الخوام  نائب رئيس الهيئة االدارية 
لجمعية مصنعي االسمنت يف العراق وأحد مؤسسيها وأحد 

اعمدة صناعة االسمنت يف العراق .
وبهذه املناسبة األليمة تتقدم  جمعية مصنعي االسمنت 
الفقيد ولرشكة  التعازي واملواساة لعائلة  العراق باحر   يف 
الدوح للصناعات االسمنتية ولكافة الرشكات االعضاء يف 
الجمعية بهذا املصاب ، لقد خرسنا جميعا انسانا عرفناه 
كل  اال  منه  نعهد  لم  مهنيا  متواضعا  خلوقا  حياته  طيلة 
خري ولكن هذه ارادة الله التي نؤمن بها وقدره شاءت ان  

يفارقنا وانا لفراقه ملحزونون .
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه  أن  الله  عز وجل   نسأل 

فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان 
ونظراً لتوجيهات وتعليمات املرجعية الرشيدة يعتذر ذوي 

الفقيد عن اقامة مجلس عزاء.
إنا لله وانا اليه راجعون

املهندس نارص ادريس املدني
رئيس جمعية مصنعي االسمنت يف العراق

بغداد/ الزوراء:

أعلنت مفتشية اثار وتراث بابل، امس االثنني، عن 

إعداد ملف إلدراج موقع الكفل االثري ضمن الئحة 

اليونسكو للرتاث العاملي.

يف  عباس،  بابل، قحطان  وتراث  اثار  مفتش  وقال 

ترصيح صحفي: انه ”تم اعداد ملف إدراج املوقع 

يعد  انه  السيما  اليونسكو،  منظمة  اىل  لتقديمه 

موقعا اثريا وثقافيا ودينيا مهما“ .

وأضاف عباس ان ”إدراج املوقع ضمن الئحة الرتاث 

مهمة،  ايجابية  انعكاسات  له  سيكون  العاملي 

اهمها أنه سيكون محميا ضمن الرتاث اإلنساني، 

عىل  مهمة  سياحي  جذب  نقطة  اىل  يتحول  كما  

مستوى العالم، وبالتايل سيشهد نتيجة لذلك اعمال 

تأهيل وصيانة مستمرة“.

الئحة  ضمن  املدرجة  األثرية  بابل  مدينة  وبشأن 

الرتاث العاملي العام ٢٠١٩، بني عباس ان ”املفتشية 

قبل  من  حددت  التي  املؤرشات  بتنفيذ  مستمرة 

منظمة اليونسكو“، الفتا اىل ان ”نسبة ما نقب من 

آثار مدينة بابل التي تضم٨٤٠ موقعا، لم يتجاوز 

الثماني باملئة“. 

بغداد/ الزوراء:
 أعلنت دائرة التحقيقات يف الهيئة، امس االثنني، عن ضبط عدٍد من املُتَّهمني يف ُمديريَّة گمرك 
ضبط  تمَّ  فيما  قانونيٍَّة،  صفٍة  بدون  سيطرات  بنصب  لقيامهم  نينوى؛   - الشماليَّة  املنطقة 

ُمتَّهمني آخرين يف رضيبة املحافظة.
ن  واشارت الدائرة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: أنَّ «فريق عمل ُمديريَّة تحقيق نينوى تمكَّ
في ُمديريَّة گمارك املنطقة الشماليَّة  نينوى؛ لقيامهم بنصب سيطرٍة؛  من ضبط (٤) من ُموظَّ
لتفتيش عجالت الحمل دون صفٍة قانونيٍَّة، ُمقدمني عىل ابتزاز ُسوَّاق العجالت وإرغامهم عىل 

دفع مبالغ ماليٍَّة،  الفتًة إىل ان» ُمخالفتهم قرار مجلس الوزراء رقم (١٣ لسنة ٢٠١٩)».
ويف عمليٍَّة ُمنفصلٍة، قام الفريق الذي انتقل إىل رضيبة نينوى – األيمن، بضبط «ُمتَّهمني اثنني؛ 
لتعقيبهما املُعامالت داخلها دون صفٍة قانونيٍَّة وبشكٍل غري أصويلٍّ، وأسفرت العمليَّة عن ضبط 

عدٍد من املُعامالت بحوزتهما».
دت انه» تنظيم محرضي ضبٍط أصوليَّني، وعرضهما رفقة املُتَّهمني واملضبوطات عىل السّيد  وأكَّ
ة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف املُتَّهمني املضبوطني يف  قايض محكمة تحقيق نينوى املُختصَّ

العمليَّتني وفقاً ألحكام املادَّة (٣٠٧) من قانون العقوبات».

بغداد/ الزوراء:

اعلن مصدر امني يف قيادة عمليات محافظ االنبار، أمس االثنني، االستيالء عىل ٢٣ منصة 

إلطالق الصواريخ واسلحة متنوعة بعملية أمنية استباقية يف املناطق الصحراوية .

وقال املصدر يف ترصيح صحفي: ان “قوة أمنية من قيادة عمليات االنبار وبالتنسيق مع 

مفارز شعبة االستخبارات العسكرية رشعت بعملة أمنية استباقية استهدفت مناطق 

مختلفة من صحراء قضاء الرطبة غربي االنبار، تمكنت من خاللها من العثور عىل ٢٣ 

منصة إلطالق الصواريخ تعود لبقايا خاليا ارهابي داعش ”.

وأضاف املصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هوية: ان“ القوات االمنية عثرت ايضا عىل 

١٠٠ مسطرة تفجري و ٣٠ رشيط بي كي يس و ١٠٠ حشوة دافعة لقنابر الهاون و١٢ 

عبوة ناسفة محلية الصنع و ٧ حاويات عتاد ١٢،٧ ملم و ٥ رمانات يدوية فضال عن 

اسلحة متنوعة».

 مبينا ان“ فرقة معالجة املتفجرات أبطلت مفعول األسلحة املضبوطة دون وقوع اي 

إصابات يف صفوف القوات األمنية»، مؤكدا «ان معلومات استخباراتية مكنت القوات 

االمنية من العثور عىل االسلحة املضبوطة ”.

دهم  بعمليات  تقوم  الشعبي  الحشد  من  بقوة  مسنودة  االمنية  القوات  ان  اىل  يشار 

داعش  إرهابيي  خاليا  بقايا  عن  بحثا  الغربية  االنبار  صحراء  مناطق  يف  وتفتيش 

وأسلحتهم.

بغداد/ الزوراء:

امس  العسكرية،  االستخبارات  تمكنت وكالة 

من  تسلال  ارهابيني  عىل  القبض  االثنني، 

سوريا.

وذكرت الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة 

منه: ان «مفارز شعبة االستخبارات العسكرية 

يف الفرقة السابعة وبالتعاون مع الفوج األول 

لواء املشاة ٢٨  تمكنت من القاء القبض عىل 

اثنني من اإلرهابيني يف القائم باالنبار. 

اىل  وهربا  داعش  أمنية  يف  العاملني  من  وهما 

للعودة  وتسلال  التحرير  عمليات  أثناء  سوريا 

حيث تم القبض عليهما بكمني محكم نصب 

لهما».

ولفت البيان ان» اإلرهابيني هما من املطلوبني 

أحكام  وفق  قبض  مذكرة  بموجب  للقضاء 

املادة ٤إرهاب».

بغداد/ الزوراء:
والبحث  العايل  التعليم  وزير  وجه 
الصاحب،  عبد  كاظم  نبيل  العلمي، 
برضورة التنفيذ الدقيق والعاجل لنظام 
أقره  الذي  واملهنية  التقنية  املؤهالت 
إصالح  مرشوع  ضمن  الوزراء  مجلس 

التعليم املهني والتقني يف العراق.
التعليم  وزير  بعثها  رسالة  يف  وجاء 
«نظام  أن  الوزارة:  يف  الرأي  هيئة  إىل 
الجوانب  تطوير  يف  سيسهم  املؤهالت 
املهنية التي تبلورها مؤسسات التعليم 
والتدريب التقني يف ضوء حاجة سوق 
الوطنية،  التنمية  ومتطلبات  العمل 

السياسات  إدارة  يف  الدولة  ورؤية 
التعليم  مجال  يف  اإلسرتاتيجية 

والتدريب».
وأوضح أن «املسارات املعتمدة يف هذه 
الجودة،  مقاييس  تراعي  السياسة 
ويمكن لها أن ترتقي بمؤهالت التعليم 
داعيا  العراق،»  يف  واملهني  التقني 
وتكثيف  «عقد  اىل  نفسه  الوقت  يف 
التقنية  الجامعات  بني  االجتماعات 
املختصة وضع برنامج العمل والتنفيذ 
بما يحقق أهداف التعليم والتدريب عىل 
مع  بالتعاون  العاملية  املؤهالت  وفق 
منظمة اليونسكو واالتحاد األوروبي».

بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية عادل الركابي شمول ٤٠٠ اىل ٥٠٠ ألف مستفيد 
بإعانات شبكة الحماية االجتماعية يف حال اقرار موازنة العام الحايل، بينما اعلن إطالق 

وجبة جديدة من القروض للعاطلني.
رئيس  توجيهات  اطار  وفق  تعمل  العمل  «وزارة  إن  صحفي:  حديث  يف  الوزير  وقال 
جهودها  وستفّعل  الفقراء  برشيحة  االهتمام  خالل  من  الكاظمي  مصطفى  الوزراء 
هيئة  قانون  عليها  نص  التي  والرشائح  االعاقة  بذوي  االهتمام  عرب  املقبلة  وخططها 
الحماية االجتماعية لشمولها بخدمات وزارة العمل والشؤون االجتماعية، وكذلك العمل 

والتدريب والضمان االجتماعي“. 
 ٤٠٠ بني  جدد  ملستفيدين  الشمول  باب  فتح  سيجري  املوازنة  اقرار  ”بعد  انه  واضاف 
الحماية  ضوابط  وفق  االجتماعية  الحماية  شبكة  إعانات  من  مستفيد  ألف   ٥٠٠ اىل 
االجتماعية خالل الفرتة املقبلة“، معلنا يف الوقت نفسه «وجود زيادة يف رواتب العاطلني، 

وسيجري إعالن ذلك وفق جدول تدرج فيه جميع التفاصيل املتعلقة بتلك اإلعانات“.
ولفت الوزير اىل أن ”اللقاء الذي جرى مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس والنائب 
االول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي واعضاء اللجنة املالية وعدد من قادة الكتل 
السياسية تمخض عن وعود بأن تخصيصات وزارة العمل لن يجري املساس بها خالل 

موازنة العام الحايل“.
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بغداد/ الزوراء:
أكدت عضوة لجنة النفط والطاقة، 
زهرة البجـاري، امـس االثنني، ان 
اعتماد العـراق عىل الغاز من الدول 
للبلد،  األخـرى سيسـبب مشـاكل 
مبينـة ان وزارة النفـط متلكئة يف 

موضوع استثمار الغاز.
وقالـت البجاري يف حديث صحفي: 
إن ”فارق سـعر برميـل النفط بني 
املوازنـة وبـني  الرقـم املسـجل يف 
السـعر الحـايل سـيذهب لتسـديد 
العجز املـايل يف املوازنة املقدر بـ24 
تريليـون دينار عراقي باإلضافة اىل 

القروض املرتاكمة عىل الدولة“.
وأشارت اىل ان ”هناك حراكا إلنشاء 
مصـاٍف جديـدة وتطويـر املصايف 

النفطية املوجودة“. 
وبينـت البجـاري ان ”احد ضوابط 

الرتاخيص هو اسـتخراج  جـوالت 
النفط واستثمار الغاز“، مشرية اىل 
أن ”وزارة النفـط متلكئة ومتأخرة 
يف هذا املجـال ولم تتابع اسـتثمار 
الغـاز بصـورة جدية رغـم حاجة 

العراق له“.
ولفتـت عضـوة الطاقـة النيابيـة 
اىل أن ”اي اعتمـاد عـىل اي مصدر 
خارجي يسبب مشاكل يف استقرار 

العراق“.
من جانـب متصل، أفـادت بيانات 
من مصـادر تجارية، أمس االثنني، 
أن العـراق احتل املرتبة األوىل كأكرب 
مورد نفط للهند يف شهر شباط من 

العام الجاري.
وأظهـرت البيانـات أن العراق ظل 
أكـرب املورديـن للهنـد بالرغـم من 
نزول املشـرتيات 23 باملئة إىل أدنى 

مسـتوى يف خمسة أشهر عند 867 
ألفا و500 برميل يوميا.

وحسب البيانات ان الواليات املتحدة 
تخطت السعودية لتصبح ثاني أكرب 
مورد نفط للهند يف الشـهر املايض، 
حيـث ارتفعت 48 باملئـة لتصل اىل 
545 ألفـا و300 برميـل يوميـا يف 
شـباط مقارنة مع الشهر السابق، 
ممـا يشـكل 14 باملئة مـن إجمايل 

واردات الهند الشهر املايض.
يف املقابـل، أظهـرت البيانات نزول 
واردات شـباط من السـعودية 42 
باملائة مقارنة مع الشـهر السابق 
إىل أدنى مسـتوى يف عرش سـنوات 

عند 445 ألفا و200 برميل يوميا.
ويصـدر العراق اكثر من 65 % من 
النفط الخام اىل دول اسـيا وخاصة 

الهند والصني.

بغداد/ الزوراء:
بينت وزارة التخطيط ان رفع سـعر الدوالر تسبب 

بالغالء، وألقى بظالله عىل رشيحة الفقراء.
وقال املتحدث باسـم وزارة التخطيط، عبد الزهرة 
الهنداوي، يف ترصيـح صحفي: انه ”ال تتوفر لدينا 
معطيات عن الخسارة التي تسبب بها إقرار املوازنة 
املالية لعام 2021“. مؤكداً ان“ تغري سـعر الرصف 
الدينار مقابل الدوالر كان له تأثريات جانبية إحدى 
هذه التأثريات هي ارتفاع املواد بشكل عام عىل املواد 
الغذائية واالسـتهالكية واإلنشائية، والتي ارتفعت 
بنسـب متفاوتـة ممـا ادى اىل ارتفاع مسـتويات 
التضخم يف البالد بنسـبة 4/2 خالل الثالثة أشـهر 
املاضية“.وتابـع انـه ”خـالل الفـرتة التـي مضت 
االرتفاع ال يتعدى الواحد والنصف باملئة وبالنتيجة 
عندمـا تحـدث مثل هذه النسـبة والتـي هي 4/2 
بالتأكيـد هنـاك بعض األسـعار ارتفعـت ربما اىل 
٪20 او اقل او اكثر، وان هذا ارتفاع االسـعار ألقى 
بظالله عىل الفئات الهشـة الفقراء الذين يعيشون 
تحت خط الفقر، لذلك من اإلجراءات املهمة كيفية 
املحافظة عىل االسـعار مع توفري املواد االساسـية 
الغذائيـة او االسـتهالكية التي يحتاجهـا املواطن 
العراقـي وفيمـا يتعلـق بتنفيذ املشـاريع وتأثرها 

بقضية رفع السعر“. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت رابطة املصـارف الخاصة العراقية، أمس االثنني، ارتفاع نسـبة 
القـروض املقدمة من املصارف إىل املواطنني والرشكات بنسـبة 15.5٪ 

خالل العام 2020 مقارنة بالعام 2019.
وقـال املدير التنفيذي لرابطة املصارف الخاصة العراقية، عيل طارق، يف 
بيان تلقت ”الزوراء“ نسخة منه: أن ”هذا االرتفاع يعود لسياسة البنك 
املركـزي العراقي األخـرية التي زادت من املنتجـات االقراضية املتنوعة 
وساهمت يف دعم املصارف وزيادة املحفظة االئتمانية“.وأضاف طارق 
إنـه ”رغم الظـروف الصعبة التي مر بهـا العراق خـالل العام املايض، 
نتيجة األزمة املالية وإغالق البالد بشـكل كامل بسبب فريوس كورونا، 
والتي أثرت عىل النشاط االقتصادي والتجاري، فإن املؤرشات املرصفية 
ارتفعـت مقارنة بالسـنوات املاضية“.ولفت اىل أن ”رأسـمال املصارف 
ازداد خالل العام املايض، بنسـبة ٪8.5 ليصبـح 16.76 تريليون دينار، 
ويعـود لقيام بعض املصارف بزيادة رأسـمالها وكذلك افتتاح مصارف 
جديدة“، مشريا إىل ”أن غالبية النمو يف رأسمال املصارف كان يف املصارف 
الخاصة“.وبني طارق أن ”ودائع القطاع املرصيف ازدادت بنسبة 3.13٪ 
لتصبح 84.75 تريليون دينار بعد ان كانت 82.1 تريليون دينار يف العام 
2019 ، وهذا النمو يعد بسـيطاً بسـبب االزمات التي اثرت عىل الوضع 
االقتصـادي يف عمـوم البالد خـالل العـام املايض“.وأكـد أن ”االئتمان 
التعهـدي نما نحـو ٪2، اذ أصبحت 25.77 تريليـون دينار، وهذا النمو 
املحدود يعود إىل انخفاض انشـاء مشـاريع جديدة يف البالد“.وأشار إىل 
أن ”الديون املتعثرة لدى املواطنني ارتفعت بنسبة ٪6.47 لتصبح 4.43 
تريليـون دينار، وهو رقم كبري جـدا بذمة املقرتضني للقطاع املرصيف“.

واختتـم طارق حديثه، بالقول: إن ”زيـادة النمو يف الديون املتعثرة، قد 
يجرب املصارف عىل فرض مزيد من اإلجراءات مقابل منح القرض، وهو 

مؤرش مقلق جدا ويؤثر عىل عمل القطاع املرصيف التنموي“. 

فقدان هوية
فقـدِت الهويـة املرقمة 
والصـادرة   (١٩١١٢)
الصحفيني  مـن نقابـة 
العراقيـني باسـم (عيل 
جبـار زيـارة) فعىل من 
يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان
فقدت الهوية الصادرة 
الصحفيني  نقابة  من 
العراقيني باسم (عمار 
يرس عبـود) فعىل من 
يعثر عليها تسـليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدت الهوية الصادرة 
الصحفيني  نقابـة  من 
العراقيني باسـم (هبة 
يوسـف شـندي) فعىل 
من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.
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تعلُن الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري املشيدات ادناه يف محافظة (البرصة) 

التايل لنرش االعالن وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣  يف اليوم الثالثني تبدأ من اليوم 

املعدل.

والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسم الرشكة اعاله لقاء مبلغ (٥٠٠٠) دينار غري قابل للرد.

فعىل الراغبني الحضور يف الساعة الحادية عرش يف قسم الرشكة يف محافظة البرصة عىل ان يقدم املزايد كتاب يؤيد 

براءة ذمته من الرضيبة معنون اىل (الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص) وهوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية 

او (البطاقة الوطنية املوحدة) وبطاقة السكن (النسخ االصلية) ويدفع التأمينات القانونية البالغة ٢٠٪ مرضوبا 

يف عدد سنني العقد بصك مصدق ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة ٢٪، وكذلك يتحمل الناكل 

فرق البدلني يف عدد سنني العقد، ويف حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل.

مدة االيجار سنتان عدا الفقرة (٥) ملدة سنة واحدة.... يدفع بدل االيجار قسط واحد.

كريم هاشم حسني الجابري

                                             املدير العام

                                            رئيس مجلس االدارة

لتقديم  الخربة  املؤهلني وذوي  العطاءات  العراقية-رشكة عامة) دعوة مقدمي  الحفر  ١. يَرس(رشكة 
عطاءاتهم للعمل الخاص بـ (تقديم خدمة تأجري تريلر فالت حمولة ٣٠-٣٥ طن عدد/١٠ عرشة وذلك 
إلسناد عمل قسم النقل للدعم اللوجستي الجهزة الحفر واالستصالح واالقسام الساندة ضمن حدود 
محافظة البرصة ومن ضمنها حقل صبة وحسب الحاجة الفعلية للعمل بمعدل عمل ١٢ ساعة /باليوم 

خالل فرتة العقد).
٢. تتوفر لدى (رشكة الحفرالعراقية- رشكة عامة) التخصيصات املالية ضمن املوازنة التشغيلية وتنوي 
عدد/١٠  طن   ٣٠-٣٥ حمولة  فالت  تريلر  تأجري  خدمة  (تقديم  الخدمات  لتنفيذ  منها  جزء  استخدام 
اللوجستي الجهزة الحفر واالستصالح واالقسام الساندة  النقل للدعم  عرشة وذلك إلسناد عمل قسم 
ضمن حدود محافظة البرصة ومن ضمنها حقل صبة وحسب الحاجة الفعلية للعمل بمعدل عمل ١٢ 

ساعة /باليوم خالل فرتة العقد).
تقديم طلب  بعد  العربية)  (اللغة  باللغات  للعطاء  الراغبني يف رشاء وثائق  العطاء  بإمكان مقدمي   .٣
تحريري اىل (رشكة الحفر العراقية- رشكة عامة يف محافظة البرصة- الزبري- الربجسية) وبعد دفع 
قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة (٣٠٠,٠٠٠) ثالثمائة الف دينار عراقي بإمكان مقدمي العطاء 

الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني يف اعاله.
٤. اخر موعد لتسليم العطاءات اىل العنوان االتي (مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة-الزبري-الربجسية- 
مقرر لجنة فتح العطاءات) يف املوعد املحدد هو(يوم االثنني املصادف ٢٠٢١/٤/٥ الساعة الثانية عرش 
ظهراً) وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
العراقية- لجنة  الحفر  الربجسية- مقر رشكة  الزبري-  (البرصة-  االتي  العنوان  بالحضور يف  الراغبني 
فتح العطاءات) يف الزمان والتاريخ (الساعة الثانية عرش ظهراً من يوم االثنني املصادف ٢٠٢١/٤/٥) 
يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء (خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او سفتجة) وبمبلغ 

(١١,٣١٥,٠٠٠) احدى عرش مليون وثالثمائة وخمسة عرش الف دينار عراقي .
٥. اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم (الخميس) املصادف ٢٠٢١/٤/١ .

٦. يف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعد الغلق الذي يكون فيه دوام رسمي 
ويكون موعداً لفتح العطاءات.

٧. الكلفة التخمينية لتنفيذ االعمال ملدة(٧٣٠) سبعمائة وثالثون يوم تبلغ (١,١٣١,٥٠٠,٠٠٠)مليار 
ومائة واحدى وثالثون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي.

٨. يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد 
عطاءه.

عـ.املدير العام
رئيس مجلس االدارة
مدير الهيأة التجارية
عبد العزيز جبار كاظم
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بغداد/ متابعة الزوراء

عدسة / منتظر الجابري- غيث جاسم 

للدوري،  صدارته  الجوية  القوة  واصل 

بفوزه عىل أمانة بغداد بهدف دون رد، 

لحساب  بغداد  ملعب  يف  االثنني  امس 

الجولة ٢٤.

يف  نسبية  أفضلية  حقق  الجوية  القوة 

لالعب  بتسديدة  وحاول  األول  الشوط 

القائم،  بجوار  مرت  لكنها  زامل  محمد 

الدقيقة ٣٠ مرر سامح سعيد كرة  ويف 

داخل  أحمد  حمداي  أكملها  عرضية 

الشباك محرزا الهدف الوحيد.

بغداد  أمانة  حاول  الثاني  الشوط  ويف 

لالعب  برأسية  النتيجة  يعدل  أن  وكاد 

رضا فاضل ردتها العارضة، فيما مرت 

تسديدة جبار كريم بجوار القائم لتنتهي 

دون  بهدف  الجوية  القوة  بفوز  املباراة 

رد.

ورفع القوة الجوية رصيده إىل النقطة 

رصيد  وتجمد  الرتتيب  صدارة  يف   ٥٣

املركز  يف   ٣٠ النقطة  عند  بغداد  أمانة 

التاسع.

عىل  كبريا  فوزا  الرشطة  فريق  وحقق 

نظيفة  بخماسية  الديوانية،  ضيفه 

الشعب  ملعب  احتضنه  الذي  اللقاء  يف 

دوري  من   ٢٤ الجولة  لصالح  الدويل، 

الكرة املمتاز.

وارتقى الرشطة اىل املركز الثاني برصيد 

املحرتف  أهداف  بفضل  نقطة   ٤٦

الفنزويل ريفاس، الذي تمكن من تسجيل 

هدفني يف حني سجل عيل فائز هدفا ثالثا 

هدفا  اليوسف  فهد  السوري  واضاف 

رابعا، قبل ان يبصم مروان حسني عىل 

سجل املباراة بالهدف الخامس.

غريبة،  احداث  سبقتها  التي  املباراة 

طالب فيها رئيس نادي الديوانية العبيه 

باالنسحاب، لكن قائد الفريق مصطفى 

ناظم رفض ذلك ليتجمد رصيد الديوانية 

عند النقطة ٢٥ يف املركز الثالث عرش.

فيما خيم التعادل السلبي عىل مواجهة 

يف  أقيمت  التي  القاسم  وضيفه  النفط 

ملعب الصناعات.

 ٣٥ النقطة  إىل  رصيده  النفط  ورفع 

القاسم  رفع  بينما  السادس  املركز  يف 

رصيده إىل النقطة ٢٢ يف املركز السابع 

عرش.

ومن جهة اخرى عقدت لجنة االنضباط 

االثنني  امس  التطبيعية،  الهيأة  يف 

من  املقدمة  الشكوى  ملناقشة  اجتماعا 

لجنة الحكام عىل رئيس نادي الديوانية، 

منشورات  عىل  اللجنة  اطالع  وبعد 

يف  العنكويش)  (حسني  منه  املشكوى 

صدر  وما  االجتماعي،  التواصل  وسائل 

وتهكٍم  تهجٍم  من  الشخيص  حسابه  يف 

وإثارة  الحكام  رشيحة  عىل  واضح 

التي  األفعال  من  وهي  الجماهري، 

تعاقب عليها اللوائح كافة سواء أكانت 

اللجنة  قررت  لذا  الدولية،  أو  املحلية 

(حسني  الديوانية  نادي  رئيس  معاقبة 

مباريات،  ست  باإليقاف  العنكويش) 

عرشة  مقدارها  مالية  غرامة  دفع  مع 

ماليني دينار وفق املادة ٥٨ / انضباط، 

أقصاها  مدة  يف  الغرامة  تدفع  أن  عىل 

خمسة عرش يوما استنادا للمادة ٢٤ / 

الجولة  من  العقوبة  وتنفذ  انضباط،   ٢

الكرة  لدوري  والعرشين  الخامسة 

ووفقا  اإليقاف،  يشمل  أن  عىل  املمتاز، 

الدخول  عدم  انضباط،   /  ١٨ للمادة 

امللعب  وميدان  املالبس  تبديل  غرف  إىل 

وأرجاء امللعب بصورة عامة.

بغداد/ متابعة الزوراء
أشاد مدرب فريق زاخو سامي بحت، 
الطلبة  عىل  الفوز  بعد  فريقه  بالعبي 
عىل  أقيمت  التي  املباراة  يف   ،(٢-١)
ملعب زاخو، يف الجولة ٢٤ من الدوري 

املمتاز.
وقال بحت الالعبون كانوا عىل قدر من 
الواجبات  تماما  وطبقوا  املسؤولية، 
داخل امللعب، واألهداف التي سجلناها 

من  التدريبية  الوحدات  يف  رسمناها 
بشكل  املباراة  يف  تنفيذها  وتم  قبل، 
للتفاؤل  يدفعنا  األمر  وهذا  دقيق 
قدم  كرة  يلعب  ألنه  الفريق  بمستقبل 

جميلة».
وفرضنا  يجارينا  لم  «الطلبة  وأوضح: 
أسلوبنا يف املباراة وكان باإلمكان حسم 
الفرص  لوال  األول  شوطها  يف  املباراة 

التي أهدرها العبونا».

وأكمل: «فريقنا ظهر بشخصية كبرية 
بدليل بعد تعادل الطلبة يف بداية الشوط 
الثاني عدنا رسيعا وسجلنا هدًفا ثانًيا 
وبالتايل  بأسلوبنا،  املباراة  وسرينا 

املباراة كانت ممتعة بالنسبة لنا».
وأشار بحت إىل أنه يسعى للحفاظ عىل 
هذا األسلوب خاصة أن املباراة املقبلة 
ملعب  يف  الجوية  القوة  أمام  ستكون 

الشعب الدويل.

بغداد/ الزوراء

تقدم وزير الشباب والرياضة عدنان 

واملواساة  التعازي  بأحر  درجال 

عامة  بصورة  الريايض  الوسط  اىل 

خاصة  بصورة  اليد  كرة  واتحاد 

لوفاة العب املنتخب الوطني السابق 

نفط  نادي  إدارة  وعضو  اليد  بكرة 

الذي  دريول  محمد  سابقا  البرصة 

 ، البرصة  محافظة  يف  األجل  وافاه 

يرحم  ان  عاله  يف  جل  الباري  سائال 

الفقيد بواسع رحمته وان يلهم اهله 

لله  وانا  والسلوان،  الصرب  ومحبيه 

اللجنة  نعت  كما  راجعون،  اليه  وانا 

االوملبية الوطنية العراقية يف بيان لها 

السابق  الوطني  املنتخب  رحيل نجم 

يف  وجاء  دريول،  محمد  اليد  بكرة 

البيان.

بسم الله الرحمن الرحيم

َال  أََجُلُهْم  َجآَء  َفإَِذا  أََجٌل  ٍة  أُمَّ َولُِكلِّ   

َيْسَتأِْخُروَن َساَعًة َوَال َيْسَتْقِدُموَن

صدق الله العيل العظيم

فجع الوسط الريايض العراقي صباح 

هو  المع  نجم  برحيل  االثنني  امس 

السابق بكرة  الوطني  املنتخب  العب 

الذي وافاه االٔجل  اليد محمد دريول 

متأثراً باصابته بفايروس كورونا.

ناجحاً،  إدارياً  عمل  كان  الراحل 

ومهذباً حيث شغل عضوية مجلس 

لعدة  البرصة  نفط  نادي  إدارة 

سنوات.

اللجنة االٔوملبية إذ تنعى رحيل دريول 

تتقدم بأصدق التعازي الٔهله وأحبته 

وينزله  له،  يغفر  ان  املوىل  سأيلني 

الجميع  يلهم  وان  الباقيات،  جنانه 

نعمة الصرب وجميل السلوان وإّنا لله 

و إّنا إليه راجعون.

بغداد/ متابعة الزوراء
انضباط  رضورة  عبيد،  عباس  الكهربائية  الصناعات  مدرب  أكد 
يف  الصناعة،  ملعب  عىل  الثالثاء،  اليوم  الكهرباء  مباراة  يف  العبيه 

الجولة الـ٢٤ من الدوري املمتاز.
من  جيدة  مجموعة  ويضم  محرتم  فريق  الكهرباء  ان  عبيد  وقال 
الالعبني رغم أن نتائجه ال تتوافق مع ذلك، ربما الحظ لم يحالفهم 
«فريقنا  أمامه».وأضاف:  الحذر  وعلينا  كبريًا  فريًقا  يبقى  لكنه 
خاصة  الفرص،  استغالل  مع  العايل  االنضباط  عىل  سيحتفظ 
«الصناعات  كبري».وأكمل:  باندفاع  املباراة  سيدخل  الكهرباء  أن 
الكهربائية مكتمل الصفوف والحالة املعنوية جيدة جدا بعد استقرار 
نسعى  وبالتايل  الرتتيب،  جدول  يف  النسبي  والتقدم  الفريق  نتائج 
الستثمار هذا االستقرار للخروج بنتيجة جيدة».ويتواجد الكهرباء 
يف املركز الخامس عرش برصيد ٢٣ نقطة، بفارق األهداف فقط عن 

الصناعات الكهربائية صاحب املركز السادس عرش.
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بغداد/ الزوراء

الدوري  استئناف  التطبيعية  الهيأة  يف  املسابقات  لجنة  أعلنت 
الرسمية  املوافقات  عىل  الحصول  بعد  األوىل  للدرجة  التأهييل 
لضوابط  ووفقا  والتطبيعية  والرياضة  الشباب  وزارة  قبل  من 

وتعليمات اللجنة العليا للصحة والسالمة.
املوافقة  إن  عويف:  حيدر  الدكتور  املسابقات،  لجنة  رئيس  وقاَل 
بغداد  يف  األوىل  للدرجة  التأهييل  الدوري  استئناف  عىل  حصلت 

وبقية املحافظات يوم االثنني املقبل املوافق ٢٢ آذار الحايل.
وأضاَف عويف: ان املوافقة جاءت بناًء عىل استجابة وزير الشباب 
إياد بنيان،  التطبيعية،  الهيأة  والرياضة، عدنان درجال، ورئيس 

ملطالباتنا املستمرة برضورة استكمال املسابقة.
وتابَع: نؤكد عىل أنديتنا برضورة االلتزام بتعليمات خلية األزمة 
بعدم السماح لدخول الجماهري للمباريات بصورة مطلقة، إضافة 
السالمة  رشوط  وتوفري  االجتماعي  التباعد  قواعد  تطبيق  إىل 

لضمان انسيابية إجراء املباريات. 
بالقول:  عويف  حيدر  الدكتور  املسابقات  لجنة  رئيس  واختتَم 

جهودنا لن تتوقف عند هذا الحد، ونعمل بجٍد من أجل استئناف 
دوريات الرديف والفئات العمرية تباعاََ خالل األيام املقبلة.

الهيأة  يف  والشاطئية  الصاالت  لجنة  حددت  منفصل  سياق  ويف 
التطبيعية يوم االثنني املوافق ٢٢/٣/٢٠٢١ موعدا النطالق دوري 

الكرة الشاطئية (مجموعة بغداد) للموسم ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.
اللجنة حصلت عىل موافقة  إن   : اللجنة، عيل كاظم  وقاَل عضو 
تطبيق  رضورة  مع   الدوري  منافسات  بعودة  التطبيعية  الهيأة 
رشوط الصحة والسالمة، وتم االتفاق عىل املوعد وتهيئة  جميع 

مستلزمات نجاحه.
الدوري نقطة تحول يف مسار  وأضاَف: نأمل أن يكون استئناف 
ويعزز  الوطني،  املنتخب  مشوار  يخدم  بما  وتطويرها،  اللعبة 
الكتشاف  وخطوة  والقارية،  العربية  البطوالت  يف  حضوره  من 

الطاقات واملواهب الشابة.
عالية  بهمة  العمل  مواصلة  إىل  نسعى  بالقول:  كاظم  واختتَم 
واإلدارية  الفنية  النواحي  من  صورة  بأفضل  الدوري  إلظهار 

والتنظيمية“.
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بغداد/ متابعة الزوراء
أرجـع مدرب الكرخ ثائـر أحمد، تعادل فريقه مع السـماوة، للهجمات التي أهدرها العبوه «بشـكل 
غريب».وقـال أحمد حالة أهـدار الفرص يصعب معالجتهـا كون الالعبني يفقـدون الرتكيز، وأحيانا 
العجلة تكون السـبب، ومرات يكون الحظ سـببا فرتد العارضة كرة محققة، تلك التفاصيل عاشـها 
الفريـق أمـس أمام السـماوة».وبني أن «الحكم تجاهل ركلـة جزاء واضحة جدا بعد أن ملسـت الكرة 
يـد العـب السماوة».وأشـار إىل أن الكرخ فقد نقطتـني مهمتني بالتعادل السـلبي و»علينا أن نركز يف 
املباريات املقبلة» لتجاوز أزمة الفرصة الضائعة.يشار إىل أن الكرخ تعادل مع السماوة يف ملعبه بدون 

أهداف ضمن افتتاح الجولة ٢٤ من الدوري املمتاز.
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يراقـُب االتحاد العراقي للصحافـة الرياضية، بقلٍق 
كبـري، محـاوالت الضغـط عـىل اإلعـالم بصـورة 
مرفوضة لتكميم األفواه مـن خالل تعدد الدعوات 
الحريـة  مسـاحة  لتضييـق  الراميـة  القضائيـة 

الصحفية التي يكفلها الدستور العراقي.
ويسـتنكُر االتحاد العراقي للصحافة الرياضية الدعوة  
التـي تقـدم بها العـب املنتخـب الوطني لكرة القدم السـابق (نشـأت 
أكـرم) بحق الزميل (عباس عيل هندي) العضو العامل يف الهيئة العامة 
التحادنـا، يف قضيٍة قائمٍة عىل منشـور يف صفحة الزميل عىل حسـابه 
الشـخيص يف موقع  الفيسبوك املُخرتق، وتم اإلعالن حينها عن اخرتاقه 
وانه غري مسـؤول عما ينرش فيه، وتم التنويه من قبل عدد من أصدقاء 
الزميل عباس هندي بأن صفحته خارج اإلرادة بعد تعرضها لالخرتاق.

ويدعـو االتحـاد العراقـي للصحافة الرياضيـة نجم منتخبنا السـابق 
(نشـأت أكرم) لسحب شكواه، متذكرا الدور الكبري للصحافة الرياضية 
بنجوميته، والدعم الواسع الذي تلقاه من صاحبة الجاللة إبان تألقه يف 
املالعب، وأن ال ينسف عالقته الوطيدة بالصحافة الرياضية جراء قضية 

ُتحل بشكل ودي دون اللجوء لتعقيدات املحاكم.
كمـا يشـدُد االتحاد عـىل الزمـالء الصحفيـني مراعاة املهنيـة وتجنب 
املماحكات عرب وسـائل التواصـل، طاملا أنها ُمعرضـة لالخرتاق وخلق 
مشـاكل، والتمسـك بالعالقات الوطيدة بالوسـط الريايض وأصدقائنا 
الرياضيني، والسعى إىل إشاعة روح التسامح واالبتعاد عن الشخصنة.

ويدعو االتحاد النجم الدويل السـابق (نشـأت أكرم) إىل نزع فتيل األزمة 
بسـحب شـكواه، وأن ُتحـل القضية بينهما بشـكل ودي تحت سـقف 

االتحاد العراقي للصحافة الرياضية.



يسـتعد تشـيليس ملواجهة نظريه أتلتيكو مدريد، غدا األربعاء، 
عـىل ملعب سـتامفورد بريـدج، يف إطار منافسـات إياب ثمن 
نهائـي دوري أبطال أوروبا.وفاز تشـيليس يف مبـاراة الذهاب 
(0-1)، ليضع قدًما يف الدور ربع النهائي من املسابقة القارية.

وبحسـب صحيفة مونـدو ديبورتيفـو، فإن تشـيليس يعاني 
مـن غيابات بـارزة، حيث سـيتعني عليه خوض املبـاراة دون 
بعض العنارص املهمة.وأضافت: ”هنـاك العبان تأكد غيابهما 
عن موقعـة اإلياب بسـبب تراكـم البطاقات الصفـراء، وهما 
جورجينيـو وماسـون ماونت“.وتابعت: ”هناك شـكوك حول 
مشـاركة املهاجم تامـي أبراهام الـذي يعاني من مشـكلة يف 
الكاحل، وغاب بسـببها عن مباراة ليدز، واملدافع تياجو سيلفا 
الذي تعرض النتكاسة بعد إصابته يف الفخذ“.وأبرزت الصحيفة 
أن أتلتيكو مدريد، سـيكون عليه التغلب عىل تشـيليس، الذي ال 
يعـرف طعم الهزيمة منذ تويل توخيل، املهمة الفنية للبلوز.من 
جهته، أعرب توماس توخيل، املدير الفني لتشـيليس، عن ثقته 
بقـدرة مهاجم الفريق كاي هافريتز عىل قيادة الفريق للنجاح 
يف التحـدي الصعب بدوري أبطـال أوروبا.وانتقـل هافريتز إىل 
صفوف تشـيليس كالعب خط وسـط مهاجـم، قادما من باير 
ليفركوزن األملاني يف سـبتمرب/أيلول املايض، عندما كان فرانك 
المبارد مديرا فنيا لتشيليس.لكن توخيل، الذي أجرى 6 تغيريات 
عىل تشـكيلة فريقـه يف املبـاراة التي تعـادل فيها سـلبيا مع 

ي مضيفه ليـدز يونايتد بالدوري  نجليـز إل ا
يف السـبت املايض، دفـع بالالعب  هافريتـز 
تيمـو مركز قلب الهجوم، فيما جلس 
وأوليفيـه جـريو عـىل  عـد فرينـر  مقا
البدالء وغـاب املهاجم الفنلندي 
تامـي أبراهـام لإلصابة.وقـال 

توخيـل، يف ترصيحـات نرشتها 
وكالة األنبـاء الربيطانية: ”كان 
شـبيها للغاية بالدور الذي لعبه 

إيفرتـون“. (هافريتـز) أمـام 
ويرى توخيل أن فريقه صنع 

العديـد من الفـرص، التي 
كانت كافية للخروج من 

املباراة بالثالث نقاط.
أن  ”أعتقد  وتابـع: 

كاي (هافريتـز) 
بارتياح  يشـعر 
اللعـب  تـام يف 
بخط الهجوم“.

توخيل  أن وأشـار  إىل 
يصـل  بشـكل الالعـب 

جـزاء طبيعـي للغاية، إىل  منطقـة 
املنافس إلنهاء هجمات الفريق.

وكان إيـالن ميسـالير حـارس مرمـى ليدز، 
تصـدى لفرصة خطـرية من الـدويل األملاني 
هافريتز يف مطلع الشوط الثاني، كما عانده 

الحظ يف 3 فرص أخرى.
لكـن توخيـل أوضـح أن الالعـب ينهي 

الهجمات بشـكل جيـد ويمكنه اللعب 
كـرأس حربة بشـكل طبيعـي، كما 

يمكنه اللعب كمهاجم متأخر أو يف 
مركز الجناح.

أنخيل  األرجنتيني  النجم  بيت  تعرض 
يتم  لم  آخر  دي ماريا للرسقة هو والعب 
معنويات  عىل  أثر  ما  اسمه،  عن  الكشف 
الالعبني خالل الشوط الثاني ملباراة باريس 

سان جريمان أمام نانت. 
بهدف  جريمان  سان  باريس  تقّدم  ورغم 
لالعبه األملاني دراكسلر يف الدقيقة 42، إال 
أن نانت سجل هدفني يف الدقيقتني 
59 و71 وخرج فائزاً من املباراة 
من  العاصمة  فريق  ليحرم 
ليل  من  الصدارة  انتزاع 
مع  تعادل  كان  الذي 

موناكو.
ماريا  دي  واضطر 

إىل الخروج يف الدقيقة 62 من عمر املباراة 
ليدفع املدرب بوتشيتينو بمواطنه لياندرو 

باريديس مكانه.
الرياضية  ”ليكيب“  صحيفة  وكشفت 
لنادي  الريايض  املدير  بأّن  الفرنسية 
العاصمة الفرنسية الربازييل ليوناردو ترك 
املنصة الرئيسية حيث يجلس وهمس بأمر 
ما إىل بوكيتينو، فسارع األخري إىل استبدال 
دي ماريا، ليتبني بعد ذلك، بأن منزل األخري 

تعرض للرسقة بوجود عائلته.
وأكدت مصادر لوكالة ”فرانس برس“ بأّن 
عملية الرسقة تّمت بوجود عائلة دي ماريا 
داخل املنزل، لكن املعلومات األولية تشري إىل 
عدم حصول أي أعمال عنف ولم تر عائلة 

الالعب السارقني لدى دخولهم املنزل، علماً 
بأّن دي ماريا تعرض لحادثة رسقة عندما 
كان يف صفوف مانشسرت يونايتد اإلنكليزي 

يف شباط/فرباير 2015.
سان  قائد  والدي  منزل  تعرض  املقابل،  يف 
الرسقة  إىل  ماركينيوس  الربازييل  جريمان 
أيضاً وأشارت مصادر مقربة من التحقيق 
بأّن الحادثة تخللها ”أعمال عنف“ من دون 

أن تؤدي إىل إصابة احد.
أبحث  ال  ”أنا  املباراة:  بعد  بوكيتينو  وقال 
حيوية  لكن  الهزيمة)،  (جراء  أعذار  عن 
تكلمنا  الثاني.  الشوط  يف  تراجعت  الفريق 
من  حصل  عما  ليس  لكن  الالعبني  مع 

الناحية الكروية“.
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تسـلم مهاجم التسـيو تشـريو إيموبييل، الحـذاء الذهبي عن 
موسـم 20-19، هذا األسـبوع، يف روما، بعد تسجيله 36 هدفا 

لفريقه يف الدوري اإليطايل املوسم املايض.
وأعـرب املهاجـم اإليطـايل (31 عامـا) يف مقابلـة أجرتها معه 
صحيفة (ماركا) اإلسبانية، عن سعادته بحصوله عىل الجائزة، 

ورصح: ”لقد عملت بجد للوصول إىل هذا الحذاء الذهبي“.
وعـن كونـه ثالث العـب إيطايل يحصـل عىل هـذه الجائزة بعد 
لـوكا توني وفرانشيسـكو توتي، قال إيموبيـيل: ”إنهما أبطال 
العالم وكانا العبني اسـتثنائيني،أنا فخور للغاية بأن أسري عىل 
خطاهما وأن أرى اسـمي بني العبـي كرة القدم العظماء الذين 

فازوا قبيل بهذه الجائزة“.
وردا عىل االنتقادات التي تلقاها يف مسـريته كالعب كرة، أجاب 
املهاجم اإليطايل: ”ربما يمكننا أن نطلق عىل هذه الجائزة (نوع 
مـن االنتقام)، ليس من أي شـخص؛ لكن يف عالـم كرة القدم، 
كل شـخص لديه وقته الـذي يتألق فيه، واملوسـم املايض كان 

موسمي“.
وتابـع: ”أعلـم أن العديـد مـن الشـباب لديهم أحـالم ولكنهم 
يمـرون بوقت عصيب يف هـذه الفرتة من الوباء، أنا أشـجعهم 
عىل املقاومة وليس االستسـالم؛ لدينا جميعا الفرصة لتحقيق 

أحالمنا املهنية“.
وحول لعبه يف 8 أندية خالل ثمانية أعوام واستمراره مع التسيو 
منذ عـام 2016، قال: ”نحن سـعداء يف روما، عائلتي سـعيدة 
هنا، بالتعاون مع النادي واملدير الفني سيموني إنزاجي، نبني 
معا مرشوعا منذ سنوات حقق لنا العديد من النجاحات، ونريد 

أن نعمل من أجل مزيد من اإلنجازات“.
وعـن خالفته مريوسـالف كلوزه داخل التسـيو، ذكـر: ”األمر 
صعـب للغايـة، الوضع إىل حد مـا يذكرنـي بدورتموند، عندما 
لعبـت مكان روبرت ليفاندوفسـكي، من املسـتحيل أن أشـغل 
الفـراغ الذي تركه العبون اسـتثنائيون، يمكنـك فقط محاولة 

شق طريق نجاحك، لكني ال أحب هذه املقارنات“.
وعـن تجربته مـع املدير الفنـي األملاني يورجن كلـوب، مدرب 
دورتمونـد السـابق وليفربـول الحـايل، علق إيموبيـيل بقوله: 
”يتميـز بروحه القتالية، يغرس فيـك إرادة القتال عىل كل كرة 
عندمـا يتحـدث إليك. كان ذلـك مثـريا لإلعجاب“.وحول غياب 
إيطاليـا عن كأس العالم 2018 يف روسـيا، كشـف أنها ”كانت 
واحدة من أحلك اللحظات وأكثرها إحباطا يف مسريتي املهنية“ 
مشريا إىل أن املنتخب اإليطايل تحت قيادة روبرتو مانشيني منذ 
2018، يقدم ”مستوى رائع والنتائج تتحدث عن نفسها“.وعن 
أهدافه الشخصية يف الفرتة املقبلة، رصح مهاجم التسيو ”األمر 
واضح بالنسـبة يل وآمل أن أنجزه يوما ما؛ أتمنى الحصول عىل 

الحذاء الذهبي مرة أخرى، إذا أمكن ذلك“.

يكتمـل عقد املتأهلني لربع نهائي دوري 
أبطـال أوروبا هذا األسـبوع، مع إقامة 
املباريـات األربـع املتبقية يف إيـاب ثمن 
النهائـي، يف ظل اقرتاب بايـرن ميونيخ 
ومانشسـرت سـيتي مـن التأهـل بينما 
تبـدو الكفتان أقـرب إىل التكافؤ بني كل 

خصمني يف اللقائني اآلخرين.
وانتهـى النصـف األول مـن الـدور ثمن 
نهائـي بنجـاح الفرق التـي تمكنت من 
السـيطرة عىل املوقف يف مباراة الذهاب. 
لـم تحدث أي ”ريمونتادا“، ومن خاضوا 
لقـاء اإليـاب بينمـا كانـت النتيجـة يف 
صالحهـم، تمكنـوا مـن الحفـاظ عـىل 

نتائجهم والعبور للدور التايل.
هكـذا كان حـال باريس سـان جريمان 
وبوروسـيا دورتموند وليفربول وبورتو 
أيضـا، الـذي أقىص يوفنتـوس، متصدر 
مجموعته الوحيد الذي خرج عن املسار 

يف الدور اإلقصائي.
وأنهـى ريـال مدريـد وتشـيليس مباراة 
الذهـاب باالنتصـار بهـدف نظيـف، ما 
يفتـح البـاب أمـام كل االحتمـاالت يف 
مواجهتـي اإلياب أمـام أتاالنتا وأتلتيكو 

مدريد، عىل الرتتيب.
أما مانشسرت سيتي الذي حقق انتصارا 
واضحـا عىل ملعب بوروسـيا دورتموند 
(2-0) وبايـرن ميونيـخ الذي اكتسـح 
أفضـل  فحظوظهمـا   ،(1-4) التسـيو 

كثريا.
ويسـتقبل ريـال مدريـد أتاالنتـا اليوم 
الثالثاء عىل ملعب ألفريدو دي ستيفانو، 

بعدمـا فاز بهدف نظيف يف لقاء الذهاب 
أمـام خصم لعب منقوصـا منذ الدقيقة 

17 بسبب طرد العبه ريمو فريولر.
بيـريو  جيـان  أتاالنتـا  مـدرب  وكان 
جاسـربيني قـد أبـدى ثقتـه يف قـدرة 
فريقه عىل هزيمة امللكي يف مباراة إياب 
”ببسـاطة  ورصح:  التشـامبيونزليج، 

علينا الفـوز يف مدريد. ال ينبغي التفكري 
يف األمر مليا، فلدينا خيار واحد فقط“.

ويواجـه أتلتيكو مدريد وضعـا مماثال، 
بعدما خرس بنفس النتيجة (1-0) أمام 
تشـيليس عىل ملعب أرينا ناسـيوناال يف 
بوخارسـت، حيث لعب كمضيف بسبب 
القيـود املفروضـة عـىل الربيطانيني يف 

إسبانيا بسبب فريوس كورونا املستجد.
دييجـو  املـدرب  كتيبـة  تتمكـن  ولـم 
سـيميوني من اللعب يف ميرتو بوليتانو، 
وسـيتوجه الفريق إىل سـتاد ستامفورد 
بريـدج وهو متصـدر لليجا اإلسـبانية، 
ولكن مـع بعض القلق بعدما سـقط يف 

فخ التعادل السبت أمام خيتايف.

ويتمسك أتلتيكو مدريد بما حققه املوسم 
املايض، حينما أقىص ليفربول عىل أرضه. 
وسـيتوجه اآلن إىل لنـدن ليواجـه خصما 
متألقـا منـذ تـويل توماس توخـل تدريب 
الفريق، فقد حافظ عىل سـجله خاليا من 
الهزائم خالل 12 مبـاراة، ولكنه لم يفلت 
كذلك من الفخ التعادل السـلبي أمام ليدز 

مساء السبت املايض.
مانشسرت سـيتي، املهيمن بال أدنى شك 
عـىل الربيمريليج والـذي حقق االنتصار 
عـىل مضيفـه فولهـام السـبت املايض، 
يواجه بوروسيا مونشنجالدباخ بملعب 
”بوشـكاش أرينـا“ يف بودابسـت نظرا 
لقيود السـفر التي تفرضها السـلطات 
اإلنجليزية بسبب جائحة كورونا، وذلك 

بعدما تغلب عليه يف لقاء الذهاب 2-0.
روزه  ماركـو  املـدرب  فريـق  ويواجـه 
صعوبـة تغيـري املسـار إيابـا. فالفريق 
اإلنجليـزي يراكـم 616 دقيقـة دون أن 
تهتز شـباكه يف دوري األبطال، ومن ثم 
يبدو الطريق ممهـدا أمامه للعبور لربع 

النهائي.
بدوره اكتسـح بايـرن ميونيـخ، حامل 
الفريـق  اللقـب، التسـيو عـىل ملعـب 
اإليطايل، وعىل هـذا يواجه األخري مهمة 

مستحيلة.
ويطـرح املـدرب هانز فليك، الـذي تزيد 
حظوظـه يف الفوز بينمـا ينافس فريقه 
برشاسة عىل صدارة البوندسليجا، خيار 
إراحة أحد ركائز فريقه يف وقت حاسـم 

يف املوسم.

أسـدى أينرتاخـت فرانكفـورت، السـاعي إىل احتـالل مركـز مؤهـل إىل 
مسابقة دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل، خدمة جليلة لبايرن ميونيخ 
املتصدر، بانتزاعه التعـادل من مضيفه اليبزيغ صاحب املركز الثاني، يف 
حني واصل باير ليفركوزن تقهقره يف اآلونة األخرية وذلك بخسارته أمام 

ضيفه أرمينيا بيليفيلد بهدفني مقابل هدف.
وبات رصيد اليبزيغ 54 نقطة، متخلفاً بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ، 
يف حـني رفع فرانكفورت رصيـده إىل 44 نقطة يف املركـز الرابع متقدما 
بفارق نقطتني عن بوروسـيا دورتموند، ليعزز من آماله يف املشـاركة يف 
دوري األبطـال بفورمتـه الجديدة للمـرة األوىل يف تاريخه، علماً بانه حل 
وصيفا لريال مدريد اإلسباني يف نسخة 1960 من كأس األندية األبطال.

ونجح فرانكفورت بالتايل يف وقف سلسلة من 6 انتصارات تواليا لاليبزيغ 
الذي يقوده املدرب الشاب يوليان ناغلسمان.

وكان بايرن ميونيخ تغلّب عىل فريدر بريمن 1-3 يف مباراة شهدت معادلة 
هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسـكي لرقم كالوس فيرش كأفضل ثاني 

الهدافني يف تاريخ البوندسليغا مع 268 هدفاً.
بـدأ اليبزيـغ الذي خرج عىل يـد ليفربول اإلنكليـزي يف دور ثمن النهائي 
من دوري أبطال أوروبا املباراة بقوة، وتصدى حارس فرانكفورت كيفن 
تـراب ملحاولـة الهولندي جاسـتن كلويفرت يف حني سـجل قائد اليبزيغ 

وييل أوربان هدفاً لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل .(14) 
ونجح أصحاب األرض يف افتتاح التسجيل عرب السويدي أميل  فورسربغ 
الـذي اسـتغل كرة مرتدة مـن الحارس تراب بعد أن تصـدى االخري لكرة 

قوية من كلويفرت .(47) 
بيد أن فرانكفورت نجح يف إدراك التعادل بواسطة الياباني دايتيش كامادا 

من تسديدة عىل الطاير .(61) 
وعلـق املدير الريـايض يف اليبزيغ ماركوس كروشـه عـىل نتيجة فريقه 
بقوله: ”كنا الطرف األفضل عىل مدار الدقائق التسعني وحصلنا عىل أكرب 
عدد من الفرص وسـددنا العديد من الكرات باتجاه املرمى لكننا واجهنا 

حارسا رائعاً“.
وواصـل باير ليفركوزن تقهقره يف اآلونـة األخرية، بتلقيه هزيمة 

أوىل عىل أرضه أمام أرمينيا بيليفيلد منذ 2007 وجاءت بنتيجة 1-2.
وبعدما كان من املنافسـني عىل الصدارة ألسـابيع عدة، دخل ليفركوزن 
مباراته مع بيليفيلد، العائد هذا املوسم إىل دوري األضواء للمرة األوىل منذ 
2009-2008، عـىل خلفية تراجع نتائجه وخسـارته ذهابـاً وإياباً أمام 

يانغ بويز السويرسي يف دور الـ32 من الدوري األوروبي.
لكـن فريـق املـدرب الهولنـدي بيـرت بـوس عجز عـن العودة اىل سـكة 
االنتصارات وسـقط عىل أرضه أمام بيليفيلد للمرة األوىل منذ أيار/مايو 
2007 (2-1)، ليضيـف هذه النتيجة املخيبـة اىل خروجه أيضا يف الثاني 
من شـباط/فرباير من ثمن نهائي مسابقة الكأس املحلية عىل يد فريق 

من الدرجة الرابعة.
ومنذ تلك املباراة، لم يحقق ليفركوزن سـوى فـوز يتيم من أصل ثماني 
مباريات، ثم تعقدت أموره األحد بخسـارة أمام فرق لم يذق طعم الفوز 
لسـبع مراحل متتالية قبل لقاء األحد، وتحديدا منـذ 20 كانون الثاني/

يناير حني تغلب عىل شتوتغارت -3صفر.
ويديـن بيليفيلـد بفوزه السـادس للموسـم ومغادرته منطقـة الخطر 
بصعـوده إىل املركـز الخامـس عرش بــ22 نقطـة، اىل الثنائـي الياباني 
ريتسـو دوان وماسايا أوكوغاوا اللذين سـجال الهدفني يف الدقيقتني 17 
و57 توالياً، فيما سجل هدف ليفركوزن الوحيد يف وقت متأخر التشيكي 

باتريك شيك .(85) 
وتجمد رصيد ليفركوزن عند 40 نقطة وتراجع إىل املركز السادس خلف 

بوروسيا دورتموند الفائز السبت املايض عىل هرتا برلني -2صفر.
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 انترص نابويل عىل مضيفه ميالن بهدف دون رد 
يف الجولة 27 من الدوري اإليطايل لكرة القدم.

وسـجل ماتيو بوليتانو هدف املبـاراة الوحيد يف 
الدقيقة 49.

ويحتـل ميالن مركز الوصافة بـ56 نقطة وبفارق 
نقطة عـن يوفنتوس، الثالث، املنقوص من مباراة 

أمام نابويل، الخامس بـ50 نقطة.
واسـتمر غيـاب النجـم السـويدي املخـرضم 

زالتان إبراهيموفيتش.
وشـهدت الثوانـي األخـرية طـرد الكرواتي 

ريبيتش بالبطاقة الحمراء.
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القاهرة/متابعة الزوراء:

أبلغـِت الجمعيـة العمومية لقسـمي الفتوى 
والترشيـع بمجلـس الدولـة يف مـرص رئيس 
الصـادق  للصحافـة عبـد  الوطنيـة  الهيئـة 
الشـوربجي، رسـمياً، بعـدم جـواز احتفاظ 
السـكرتري العـام لنقابـة الصحفيـني محمد 
شـبانة بمنصبه النقابي ومنصبه يف رئاسـة 
تحريـر مجلة األهـرام الريايض، بعـد تعيينه 
عضـواً يف مجلس الشـيوخ بقـرار من رئيس 

الجمهورية.
كمـا أبلغت الجمعيـة رئيس الهيئـة الوطنية 
إدارة  عـن  املسـؤول  بصفتـه  للصحافـة، 
املؤسسـات الصحفيـة القوميـة، بعدم جواز 
احتفـاظ إبراهيـم أبـو كيلة بمنصـب رئيس 
تحرير «كتاب الجمهوريـة»، ومنصب رئيس 
تحرير جريدة «الرأي للشـعب»، التابعني لدار 
«التحريـر»، بعـد تعيينـه عضـواً يف مجلـس 

الشيوخ بقرار جمهوري.
وقـال رئيـس الجمعيـة العموميـة لقسـمي 
الفتوى والترشيع، النائب األول لرئيس مجلس 
الدولة املستشـار يـرسي الشـيخ، يف خطاب 
موجـه لرئيـس الهيئـة الوطنيـة للصحافـة 
بتاريـخ ٦ مارس/آذار الجاري ، أنه «ال يجوز 
للمعروضة حالته -محمد شـبانة- االحتفاظ 
بمنصـب سـكرتري عـام نقابـة الصحفيـني 
منـذ اكتسـاب عضويـة مجلـس الشـيوخ، 
لتعـذر الجمع بـني التفرغ الالزم لهـذا العمل 
التنفيـذي، والتفـرغ املقـرر بحكم الدسـتور 
والقانـون لعضوية هذا املجلـس، وإذا فرض 
املرشع بموجب أحكام قانون الهيئة الوطنية 
للصحافة رقم (١٧٩) لسنة ٢٠١٨ املشار إليه 
عىل رئيـس تحرير الصحيفـة التفرغ الكامل 
ملهـام هـذا املنصب، فمـن ثم يلحقـه الحكم 

ذاته».
وبخصـوص النائب املعني إبراهيـم أبو كيلة، 
أكد الخطاب أن الحكم ذاته ينطبق عليه، وهو 

عدم جـواز االحتفاظ بمنصب رئيس التحرير 
بعد تعيينه عضواً بمجلس الشيوخ».

وقـال الخطـاب الصادر عن رئيـس الجمعية 
العمومية لقسمي الفتوى والترشيع بمجلس 
الدولـة إنـه «اسـتظهر للجمعيـة العمومية 
أن الدسـتور، إثـراًء منه للمشـاركة الواجبة 
يف الحيـاة النيابيـة وانعكاسـاتها اإليجابيـة 
عـىل العمليـة الديمقراطية وتمكينـاً ملجلس 
الشـيوخ مـن أداء الـدور املنـوط بـه، أوجب 
تفـرغ أعضاء هذا املجلس ملهـام عضويتهم، 
مقرراً االحتفاظ لهـم بوظائفهم أو أعمالهم 
وفقاً للقانون طوال مدة العضوية، ومقدارها 
خمس سنوات ميالدية، ونزوالً عىل هذا الحكم 
الدسـتوري صدر قانون مجلس الشيوخ رقم 
(١٤١) لسـنة ٢٠٢٠ املشـار إليـه متضمناً يف 
املادة (٣٣) منه، تفرغ العضو ملهام عضويته، 
مع احتفاظه إذا كان عنـد انتخابه أو تعيينه 
مـن العاملني يف الدولـة أو يف رشكات القطاع 

العـام أو رشكات قطـاع األعمـال العـام أو 
الرشكات التي تديرها الدولة أو تسـاهم فيها 
بنسبة ٥٠٪ من رأسمالها عىل األقل أو تساهم 
فيها رشكاتها املشـار إليها بنسـبة ٥٠٪ من 

رأسمالها عىل األقل، بوظيفته أو عمله».
وقـال مصدر قضائي بمجلـس الدولة، رفض 
ذكر اسـمه، إن املادة (٣٣) من قانون مجلس 
الشـيوخ التي أشـارت إليها فتـوى الجمعية 
العمومية لقسمي الفتوى والترشيع بمجلس 
الدولة، يجب أن تطبق عىل آخرين غري شبانة 
وأبـو كيلة، وهمـا محمود الكـردويس رئيس 
مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ومحمود مسلم 
رئيـس تحريـر الجريـدة، ورئيـس مجموعة 
قنـوات «دي أم يس» واللذين تـم تعيينهما يف 
مجلـس الشـيوخ بموجـب قـرار جمهوري، 
وذلـك ألن جريـدة الوطن ومجموعـة «دي أم 
يس» تابعتـان للرشكـة «املتحـدة للخدمـات 
اإلعالميـة» اململوكة للدولـة متمثلة يف جهاز 

املخابرات العامة».
وحسـب خطاب الجمعية العمومية لقسمي 
الفتوى والترشيع، فإن رئيس الهيئة الوطنية 
 (٨٩٦) رقمـي  خطابـني  وجـه  للصحافـة 
و(٢٠٠٨) مؤرخني بتاريخ ١٥ أكتوبر/ترشين 
 ،٢٠٢٠ الثانـي  نوفمرب/ترشيـن  و٢٣  األول 
إىل إدارة الفتـوى لـوزارات الثقافـة واإلعـالم 
والسـياحة واآلثـار والقـوى العاملة، بشـأن 
اإلفادة بالرأي بخصوص املوقف القانوني لكل 
من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، ورؤساء 
مجالس إدارات ورؤسـاء تحرير املؤسسـات 
الصحفية القومية، وأعضاء مجالس اإلدارات 
والجمعيـات العموميـة لهـا، حـال قيامهـم 
بالرتشـح لعضوية مجلس النواب أو مجلس 
الشـيوخ، أو عند تعيينهم يف أي من املجلسني 

يف ضوء أحكام الدستور والقانون.
ويشـغل الصحفـي محمـد شـبانة منصـب 
السـكرتري العام لنقابـة الصحفيـني اعتباراً 

من شـهر مارس ٢٠١٨، وعني رئيساً لتحرير 
مجلة األهـرام الريايض بموجب قـرار الهيئة 
الوطنيـة للصحافـة رقـم (١٦) بتاريـخ ٢٦ 
سبتمرب ٢٠٢٠، كما عني عضواً بمجلس إدارة 
مؤسسـة األهـرام الصحفيـة بموجـب قرار 
الهيئة نفسـها رقـم (٢٢) بتاريخ ١٣ أكتوبر 

.٢٠٢٠
أما الصحفي إبراهيم أبو كيلة، فقد عني رئيساً 
لتحريـر كتـاب الجمهورية ورئيسـاً لتحرير 
جريـدة الرأي للشـعب، بموجب قـرار الهيئة 
رقم (١٦) بتاريخ ٢٦ سـبتمرب/أيلول ٢٠٢٠، 
وعني كالهما بمجلس الشيوخ بموجب القرار 
الجمهـوري رقـم (٥٩٠) بتاريـخ ١٦ أكتوبر 
٢٠٢٠، مـا أثار الجدل حول موقفهما يف ضوء 

اكتسابهما عضوية هذا املجلس.
وبحسب خطاب مجلس الدولة، «ارتأت إدارة 
الفتوى عرض املوضوع عىل اللجنة الثانية من 
لجان قسم الفتوى، فقررت اللجنة، بجلستها 
املعقودة بتاريخ ٩ يناير ٢٠٢١، إحالة املوضوع 
إىل الجمعيـة العمومية، وعرض عىل الجمعية 
العمومية لقسمي الفتوى والترشيع بجلستها 
املعقودة يف ١٠ فرباير/شـباط ٢٠٢١... فتبني 
لها أن املادة (١٠٣) من الدستور الحايل املعدل 
تنـص عىل أن: يتفـرغ عضو مجلـس النواب 
ملهـام العضويـة، ويحتفـظ لـه بوظيفته أو 
عمله وفقاً للقانـون... وأن املادة (٢٥٤) منه 
تنص عىل أن ترسي يف شـأن مجلس الشيوخ 
األحكام الواردة بالدسـتور يف املـواد ١٠٣،...، 

.«١٠٥
والجدير بالذكـر أن الهيئة الوطنية للصحافة 
عبـد  برئاسـة  السـبت،  اجتماعـاً  عقـدت 
الصادق الشـوربجي رئيـس الهيئة وبحضور 
األعضـاء املستشـار عادل بريـك نائب رئيس 
مجلس الدولـة والدكتور أحمـد مختار وكيل 
الهيئـة والدكتور إيهاب أبوعيـش، ووليد عبد 
العزيز، وسـامح عبد الله، وأسامة أبو باشا، 

والشـيماء عبد اإللـه، ومروة السـييس أمينة 
عـام الهيئـة، مـن دون االلتفـات إىل خطاب 
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والترشيع 
بمجلس الدولة، والذي أرسل إىل الهيئة بتاريخ 
٦ مارس/آذار الجاري، ويؤكد عدم دستورية 
وقانونيـة بقـاء اثنني ممـن عينتهـم الهيئة 
رؤسـاَء تحرير صحـف قومية وهمـا محمد 

شبانة وإبراهيم أبو كيلة.
ومـع تجاهل خطاب «الفتوى»، قررت الهيئة 
تعيـني  اجتماعهـا  يف  للصحافـة  الوطنيـة 
رشيـف عيل محمد عبـد الباقي عزيز رئيسـاً 
لتحرير مجلة األهـرام االقتصادي، باإلضافة 
إىل رئاسـته ملجلة لغة العـرص، خلفاً لخليفة 
أدهـم أحمد خليل رئيس تحرير مجلة األهرام 

االقتصادي.
وثانيـاً: تعيـني محمـد السـيد محمـد أحمد 
العزاوي رئيسـاً لتحريـر جريـدة الربوجرية 
إجيبسـيان، وجريـدة بروجريـه دايمانـش، 
والبوابة اإللكرتونية الفرنسية خلفاً للشيماء 
عبد االله عبد الحميد حسـن التي تم تعيينها 

عضواً بالهيئة الوطنية للصحافة.
وثالثـاً: تعيني داليا أحمـد أحمد محمد حمام 
عضـواً بمجلس إدارة مؤسسـة دار التحرير، 
بـدالً مـن الشـيماء عبـد اإللـه عبـد الحميد 
حسن. ورابعاً: تشـكيل الجمعيات العمومية 

للمؤسسات الصحفية القومية.
وأكـد رئيـس الهيئـة الوطنيـة للصحافة أنه 
بصـدور قـرارات تعيـني أعضـاء الجمعيات 
العموميـة يكون قد تم اسـتكمال تشـكيالت 
املؤسسـات الصحفية القومية وفقاً ملا حدده 
القانـون، مشـرياً إىل أنـه سـيتم خـالل أيام 
قليلـة الدعوة النعقـاد الجمعيـات العمومية 
للمؤسسات الصحفية لتمارس اختصاصاتها 
املحـددة وفقـاً للقانـون، متجاهـًال الفتوى 
الصـادرى عن الجمعيـة العمومية لقسـمي 

الفتوى والترشيع التابعة ملجلس الدولة.

كركوك/نينا:
 دعت دائرة صحة كركوك الصحفيني واالعالميني ، ممن يرغب بالتلقيح ضد فايروس كورونا ، 
للتوجه الی املنافذ املخصصة الخذ اللقاح بدءا من يوم امس االثنني، تقديرا لجهودهم املضنية 

التي قدموها بالتعاون مع الجيش االبيض يف كركوك .

الرباط/متابعة الزوراء:
نـدد العاملـون بجريـدة ”أخبـار اليـوم“ 
املغربيـة بقرار إغالقهـا الُفجائـي، وعدم 
التزام املؤسسـة برصف أجورهم املتأخرة 
تسـوية  وعـدم  التجاريـني،  وعمـوالت 
وضعيتهـم اإلدارية لدى صنـدوق الضمان 
االجتماعـي، بسـبب سـوء تدبـري املرحلة 

الحالية من طرف اإلدارة.
ووفق بـالغ املكتب النقابي لجريدة ”أخبار 
الوطنيـة  النقابـة  إىل  املنتمـي  اليـوم“، 
للصحافـة املغربيـة، فقـد قامـت رشكـة 
”أخبـار  لجريـدة  النـارشة   “٢١ ”ميديـا 
 ،٢٠٢١ مـارس   ١٤ األحـد  يـوم  اليـوم“، 
بإغالق الجريدة بشـكل مفاجئ وبدون أي 

إشعار ُمسبق.
وأضاف البـالغ أن املكتب النقابي قام، بعد 
ذلـك، بإجراء االتصـاالت الرضورية لبحث 
أسـباب هذا القرار غري املفهوم، مشريا إىل 
أنه ”لم يتلق أي رد مقنع، سـوى الضائقة 
املاليـة، التـي يعـرف البعيد قبـل القريب 
أنهـا مجـرد ذرائـع واهية لهضـم حقوق 
العاملني باملؤسسـة، الذيـن ضحوا لقرابة 

ثالث سـنوات مـن أجـل اسـتمرار صدور 
الجريدة“.

وأكـد البـالغ ذاتـه أن العمـل باملؤسسـة 
”تواصـل إىل غايـة يـوم األحـد ١٤ مارس 
٢٠٢١، بـدون أي إخبار مسـبق من طرف 

إدارة الجريدة بنيتها اإلغالق“.
واسـتنكر موقعـو البالغ اسـتمرار رفض 
ومسـرية  مالكـة  شـخص  يف  اإلدارة، 
الرشكـة أسـماء بوعرشيـن، ”الجلوس إىل 
طاولـة الحوار من أجـل إيجاد حل لرصف 
للعاملـني  الكاملـة  املاليـة  املسـتحقات 
باملؤسسـة، علمـا أنهـا لـم تتواصـل مع 
العاملـني منـذ توليهـا إدارة املؤسسـة“، 
مطالبـني الجهات املعنيـة بإخضاع رشكة 
”ميديـا ٢١“ لتدقيق مـايل ”من أجل وضع 
اليد عىل أوجه االختـالالت اإلدارية واملالية 
التـي وضعت أزيـد مـن ٥٠ أرسة بها عىل 

شفا هاوية الترشد“.
وختم املكتب النقابي بالغه باإلشارة إىل أنه 
سيسلك كل املساطر القانونية التي تضمن 
للعاملني حقوقهم وأجورهم وتعويضاتهم 

عن مجمل سنوات العمل.
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نيويورك/متابعة الزوراء:
انتقلت املواجهة السياسية بني الحكومة الرتكية و»جماعة 
الخدمـة» التـي يتزعمها الداعيـة فتح الله غولـن إىل ميدان 
التايمـز األمريكي يف مدينة نيوريـوك، عرب اإلعالنات املضادة 

عىل شاشات عمالقة، األمر الذي أشعل الشارع الرتكي.
وتتهـم الحكومة الجماعة بقيادة حمـالت إعالنية متكررة، 
«تسـتهدف رسـم صورة غري الئقة بشـأن تركيـا يف أذهان 
الشـعب األمريكـي»، وذلـك بعـد أن انتـرش قبل أيـام إعالن 
عىل إحدى الشاشـات اإلعالنية بقرب امليـدان، يحمل عنوان 
«أوقفـوا أردوغان»، وهو ما أثار حفيظـة جمعية «املجتمع 
الرتكـي- األمريكي».وعـىل الرغم من أن اإلعـالن الذي بث يف 
٣ مـن الشـهر الجاري، وجـرت إزالته من قبـل الرشكة بعد 
اسـتياء أعضـاء الجمعيـة، إال أن النيابـة العامـة يف أنقرة، 
فتحت تحقيقاً يف اإلعالن ومتابعة مموليه من أجل تقديمهم 
للقضاء، يف وقـت انترش فيه بمختلف مناطق تركيا إعالنات 
أخـرى داعمة للرئيس رجب طيب أردوغـان وبلغات عديدة، 
منهـا العربية.ومـع إزالة اإلعـالن يف ميـدان التايمز، عملت 
جمعية «املجتمع الرتكي - األمريكي» عىل اسـتئجار شاحنة 
تحمـل شاشـات رقمية كبـرية لإلعالنـات، جابـت املناطق 
الحيويـة يف نيويورك، مثل ميـدان التايمز، ومحطة القطار، 
نـارشًة إعالنات عـن «جماعة الخدمـة» املتهمـة بالعملية 

االنقالبية الفاشلة يف تركيا يف عام ٢٠١٦.
وجابت الشـاحنة شوارع نيويورك ملدة ٣ أيام، ومكتوب عىل 
شاشاتها عبارات عدة، بينها «أحبوا أردوغان» و»غولن زعيم 
جماعـة راديكاليـة معادية للسـامية يعيش يف بنسـلفانيا، 
أوقفـوه»، كمـا جالـت بالقرب من مـكان إقامـة غولن يف 

بنسلفانيا، بحسب ما أفادت وكالة «األناضول» الرسمية.
ويف أحـدث مواجهة بني الطرفني، ظهر قبل ايام إعالن جديد 
داعـم للحكومة عىل إحدى الشاشـات اإلعالنيـة العمالقة يف 
ميدان التايمز الشـهري املزدحـم يف نيويورك، تضمن عبارات 

«أوقفوا غولن، يقيم يف بنسلفانيا، قتل ٢٥١ إنسانا بريئا».
وبحسـب وسائل إعالم تركية استقصت الجهة التي وضعت 
اإلعـالن يف أمـريكا، تبنّي أن جماعة تسـمى «دعاة إسـكات 
تركيا»، هي التي تقف وراء الحملة، ويرتأسـها مراد كافاال، 
الـذي رفض أسـئلة صحفيني وجهت له عـن تمويل اإلعالن 
وهدفـه والعالقـة مـع جماعـة غولـن، فيمـا هـدد األخري 

الصحفيني األتراك باملالحقة القضائية يف أمريكا.
وعقـب اإلعـالن األول، صدرت ردود أفعـال عديدة من حزب 
العدالـة والتنميـة الحاكـم، كان أبرزها من املتحدث باسـم 
الحزب، عمر تشـليك، الذي قال «جماعة الخدمة عدو لرتكيا 
وعبد ملشـاريع الخيانة، وهو مثل حزب العمال الكردستاني 
عدو اإلنسـانية، وهـذه الهجمات ال تسـتهدف أردوغان بل 

الشـعب»، فضال عن ردود أخـرى وتفاعل كبري عرب منصات 
التواصل االجتماعي.

ويقيـم الداعيـة فتح الله غولن يف الواليـات املتحدة منذ عام 
١٩٩٩، وكانـت جماعتـه متغلغلة منذ أعـوام طويلة داخل 
أجهـزة الدولة الرتكية، ال سـيما يف أجهزة الرشطة والقضاء 

والجيش واملؤسسات التعليمية، للتحكم فيها وإدارتها.
وليلـة ١٥ يوليو/تمـوز ٢٠١٦، شـهدت العاصمـة أنقـرة 
ومدينة إسـطنبول، محاولة انقالب فاشـلة نفذتها عنارص 
محـدودة مـن الجيـش تتبع للجماعـة، بحسـب الحكومة، 
حاولت خاللها السـيطرة عىل مفاصل الدولة ومؤسسـاتها 

األمنية واإلعالمية.

عدن/متابعة الزوراء:
أطلقـت قـوات املجلـس االنتقـايل 
الجنوبي، املدعـوم إماراتياً، األحد، 
عـادل  اليمنـي  الصحفـي  رساح 
الحسـني، بعـد نحو ٦ أشـهر من 
اعتقالـه يف العاصمة املؤقتة عدن، 
وفقـاً ملا أفـادت بـه محاميته ليزا 

مناع لشبكة «يس أن أن».
واعُتقل الحسني، بحسب منظمات 
دولية أبرزها مراسـلون بال حدود، 
يف السـابع مـن سـبتمرب/ أيلـول 
من العام املايض، بسـبب نشـاطه 
اإلعالمي ومرافقته ملراسيل وسائل 
إعـالم دوليـة منهـا «يس أن أن» 
و»بـي بـي يس» و»فرانـس ٢٤»، 
ووجهـت لـه تلـك القـوات تهمة 

التجسس لدولة أجنبية.
وتعرض الحسـني، وفق شهادات 

وصحفيـني  ومحاميـه  أقاربـه 
مقربـني منـه، للـرضب واالعتداء 
بأعقـاب البنـادق خـالل اعتقاله 
واحتجازه يف سجون غري رسمية.

وقالـت منظمتا «هيومـن رايتس 
بيـان  يف  «مواطنـة»،  و  ووتـش» 
مشرتك، إن الحسني عمل مبارشة 
الذيـن  أن،  أن  يس  مراسـيل  مـع 
كشـفوا، يف ٢٠١٩، نقل السعودية 
واإلمـارات ألسـلحة مشـرتاة من 
إىل  األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات 
القـوات املرتبطـة بــ «القاعدة»، 
وقوات سلفية، وجماعات مسلحة 
أخـرى يف اليمن، وحصـل التقرير 
عىل ترشـيحات لجائزَتـي «إيمي» 
اإلخباريـة والوثائقيـة أواخر عام 
أن  «يس  شـبكة  ونقلـت   .٢٠٢٠
أن»  عن محاميتـه قولها إن إدارة 

الرئيـس األمريكـي، جـو بايـدن، 
دعت اإلمارات السـتخدام نفوذها 
مع «املجلـس االنتقـايل الجنوبي» 

وتأمني إطالق رساح الحسني.
ويف السـادس من إبريل/ نيسـان 
املـايض، اختطـف مسـلحون من 
محافظـة  الحسـني،  آل  قبيلـة 
أبـني (جنـوب البالد) التـي ينحدر 
منهـا الحسـني، ١٣ شـخصاً من 
أبنـاء محافظة الضالـع ومنطقة 
«املجلـس  عـىل  للضغـط  يافـع 
االنتقايل» إلطـالق رساحه، وتدخل 
حينهـا مدير أمن أبـني ومدير أمن 
املحافظـة، العميـد عـيل الذيـب، 

لإلفراج عنهم.
ومنذ اندالع الحرب يف اليمن، يواجه 
الصحفيـون بيئـة خطـرية خالل 
عملهـم وانتهـاكات مـن جهـات 

متعـددة، وفقد الوسـط الصحفي 
نحـو ٤٥ صحفياً منـذ عام ٢٠١٠ 
وفقـاً إلحصـاءات نرشتهـا نقابة 

الصحفيني اليمنيني.
وقـال مرصـد الحريـات اإلعالمية 
(غـري حكومي) إنـه وثق ٩ حاالت 
انتهـاك بحـق الحريـات اإلعالمية 
فرباير/شـباط  شـهر  خـالل 

املنرصم، فضالً عـن أحكام إعدام 
تواجه أربعة صحفيني يف سـجون 

تخضع لسيطرة  الحوثيني.
 ،١٦٧ املرتبـة  يف  اليمـن  ويقبـع 
مـن أصـل ١٨٠ بلـداً، عـىل جدول 
التصنيف العاملي لحرية الصحافة، 
الذي نرشته منظمة مراسـلون بال 

حدود يف العام ٢٠٢٠.

برلني/ا.ف.ب:
قـّدم رئيس تحريـر صحيفـة «بيلد» 
اليوميـة األملانيـة، جوليان ريشـلت، 
املسـتهدف بتحقيـق داخيل عـىل إثر 
شـكاوى مضايقة ُوّجهـت إليه، طلباً 
إلعفائـه مؤقتـا من منصبـه، عىل ما 

أعلنت، مجموعة «أكسل سربينغر».
وقالـت املجموعـة املالكـة للجريـدة 
بيـان  يف  الرائـدة  اليوميـة  األملانيـة 
إنـه «مـن أجـل السـماح بتوضيـح 
(االّدعاءات) وعـدم إثقال كاهل هيئة 
التحرير، طلب (ريشـلت) من مجلس 
اإلدارة إعفـاءه مؤقتا مـن منصبه»، 
موضحـًة أن طلبه هذا «تمت املوافقة 

عليه».
وُرِفعـت شـكاوى داخلية عـدة بحق 

ريشلت، عىل خلفية مضايقات أخالقية 
وإسـاءة اسـتخدام منصبه. وعىل إثر 

هـذه الشـكاوى، قـررت املجموعـة 
فتح تحقيـق يقوده مكتـب محاماة 

ويتعلق بـ»انتهـاكات محتملة» لقَيم 
الصحيفة وقواعدها من جانب رئيس 

التحرير البالغ أربعني عاما.
وباالستناد إىل تحقيق أجرته مجلة دير 
شبيغل، ُيشتبه يف أّن ريشلت أقدم عىل 
ترقيـة متدّربني تربطـه بهم عالقات، 
ثم تهميشـهم أو فصلهـم من العمل. 
وبحسـب املجلة، أبلغـت موظفات يف 
فريـق العمل منذ أشـهر عـّدة اإلدارة 
التـي تأخرت عىل ما يبـدو يف التحقق 

من االدعاءات التي تطال ريشلت.
وقالت املجموعة املالكة للصحيفة إن 
ريشـلت «يرفـض هـذه االتهامات»، 
مضيفـة أن «التحقيق ال يزال جاريا» 
وأنها ال ترغب «حاليا يف إعطاء تفاصيل 

حول اإلجراءات واالدعاءات».
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 يخـوُض الكاتب عمـار الثويني ثيمـة غريبة وتكمن 
غرابتهـا بأنَّهـا تدور وتشـتغل عـىل الخيـال الفني( 
الرسدي), كأنه يحُب أن يكوَن غريباً مميزاً يف الثيماِت 
التـي َينتقيها ويبـدأ بشـحِذ تقنياته الرسديـة ليأتي 
بعمـٍل جديد, اإلبـداُع هو االبتـكار أي التجديد, وهذه 
سـمة أو وصف قلَّ من ُعرَِف بـه, اختيار الفكرة التي 
سـتقوم عليها الرواية هي من أعقـد املعقدات أو من 
املعضـالت الشـائكة التـي تواجه السـارد الذي تكون 
فكرته الرئيسـية غريبة واألدق عندمـا تكون الفكرة 
خيالية, كثـرياً من الروايات كانـت ثيمتها خيالية وال 
تعرف مالمحها ألنها كتبت بطريقٍة رمزيٍة ال يستطيع 
أن يفك شفرتها املنغلقة املعتمة إال متلٍق حذق, يعرف 
الرمز وداللته ومغـزاه البعيد, هذه لعبة فنية رسدية 
اشـتغل عليها كوكبة من الكتاب املبدعني الذين أغنوا 
الحقل الرسدي بأفكار مبتكرة, كأن تكون الشخصية 
وهميـة, قـد يكون املـكان وهمي, هذه املـرة يدخلنا 
الروائي عمار الثويني إىل عنوان جديد, الالفت للمتلقي 
أن الكاتـب جعل مركزية املـكان تطغى وتهيمن كثرياً 
يف بنـاء الرواية كلها, وهذه هـي الفكرة املبتكرة التي 
أجـاد وبرع القـاص بها, إذ الثيمُة هـذه املرة تدور يف 
يشٍء يمثـُل رمزية عالية يف الطبيعـة التي خلقها الله 
تعاىل, يؤثر املكان يف الفرد أيَّما تأثري, لعل تعبري الناقد 
ياسـني النصـري يف كتابه ( إشـكالية املـكان يف النص 
األدبـي ص ١٧) دقيقـاً حيث يقول: ( ليسـت األرض 
إال موطـن األحالم األوىل, هكذا فكر الفالسـفة العرب 
األوائـل عندما جعلوهـا موطن الخلق ومـادة الفكر) 
هذه الرتبة تتفاعل معها نفسـية اإلنسان وينجذ لها 
انجذاباً فطرياً, ثيمة الرواية لها داللة رمزية, إذ تمثُل 
الفكرة الرئيسـية قوة االنتماء والشد نحو املكان الذي 
يعترب من املقدسـات عند اإلنسـان, ولقداسـِة األرض 
كلهـا جعلها الله تعـاىل طاهرة بطبيعتها, االشـتغال 
الرسدي كان ينصُب عىل هذا االنتماء وهذا الشـد نحو 
الرجوع إىل الرتبة واملاء, واضٌح من املقدمة التي قدمها 
لكاتـب لروايته, أن هنالـك دافعـاً ( motive) للكاتب 
جعله يكتب هذه الرواية, إذ شكل املكان أهميًة كبرية 

يف النـص الروائـي, ولعب برمزيٍة عاليـٍة دوراً كبرياً يف 
تطور الحـدث الروائي, إذ الشـخصيات كانت تتحرك 
وفق تطور الحبل الرسدي الذي نسجه الكاتب وخطط 
لـه, إن البنـاء التتابعي للرواية يعد كالسـيكياً جداً إال 
إن الروايـة كانـت تعنـى بمرحلـٍة زمنيٍة أشـار إليها 
النـص, عن طريق االيحاءات التي بثها كثرياً يف النص, 
إذ زمن الرواية جعل من كالسـيكية البناء التسلسـيل 
يعـُد األجمـل من بني األبنيـة الرسدية األخـرى, فكرة 
البنـاء التتابعي كانت ميزة فنيـة جمالية للرسد, كان 
املـكان يف الروايـة التقليدية عبارة عـن مجرد خلفية                  
(BACKGROUND) ليـس إال وهـذه الخلفية تتحرك 
أمامها وحولها الشـخصيات وتقوم األحـداث عليها, 
أما يف الرواية الجديـدة والحديثة أصبح املكان عنرصاً 

جمالياً هندسياً تحتاجه الرواية ليضفي عليها اللمسة 
الساحرة, شخصية هيثم لها جذر راسخ بهذه األرض 
التي ينتمـي لها بكل عروقه وبـكل ذرة من جزيئاته, 
فقـد ورد عىل سـبيل املثـال يف  الرواية كلمـة دقيقة, 
أثناء لقاء هيثم وقاسـم بمكان خارج العراق: ( كنت 
أتوقع أنك آخر من يغادر العراق, وال أصدق ما يرتاءى 
إىل ناظري اآلن, قاسـم مطر حالوب بشـحمه ولحمه 
ودمـه هنا يف وسـط البلد بمدينة عمان!  قاسـم مطر 
حالـوب يغـادر العـراق ومدينة املجـر واألهـوار!...) 
التسـاؤُل هنا من املتلقي عندما يقـرأ هذا النص, ملاذا 
جعـل املكان مكانني, وخاص وعـام أي العراق كوطن 
عام واملجـر واألهوار كمان خاص؟ هـذه فنية الزمة 
لـم تغـب عن خيـال القاص وهـي التفاتـة ذكية من 
خياله الفنـي, إذ إن االنتماء للوطـن يشء يتفق عليه 
الجميـع لكن يبقى املوطـن األول أو املهـد األول وهو 
املدينة أو الحي أو املنطقة أو الزقاق أو الشـارع حتى, 
يبقى االلتصـاق أعمق وأقوى يف املـكان األول, الغربُة 
املوحشـة لها أسباب فوق الظروف فيتحتم عىل الفرد 
التغـرب, التغرب هنـا كان عبارة عن اختنـاق, إذ يرد 
هيثم عىل قاسم ويتساءل متعجباً ُمشبهاً التغرب عن 
املكان ( املجر واألهوار) كخروج السمكة من املاء, هذا 
التشـبيه يدل عىل الصلة العميقة التي لعبها املكان يف 
نفسـية الفرد, النص ييش ببـوح مضمر وطاقة تكاد 
تحـرق وتقتل نفس ( هيثم, قاسـم) هـؤالء يحملون 
همـوم املكان معهما حيث كانا, لعل مرافقة السـواح 
ليكتبـوا البحث والتقارير عن طبيعـة هذا املكان هي 
مهمة انتفض لها الفرد الذي يحمل الوالء املطلق لهذه 
األرض, واألعجب أن يكون اإلهداء إىل شخصية أجنبية 
قـد كتبت عن هـذه األرض ( ثيسـيجر الذي كتب عن 
األهـوار) , كأنَّ الكاتَب يريـُد أن يعطي أهميًة قصوى 
يف االهتمام بفينيسيا الرشق كما أسماها, األهوار وما 
تشكل وما شكلت بنفسية املواطن العراقي والجنوبي 
بالتحديد تعنـي أنها الحياة لهـؤالء القاطنني حولها, 
األلـم الـذي أباحـه الـرسد كان أملـاً يعرب عـن الغربة 
الداخلية أو الذاتية للفرد الذي لم يشعر بقيمة له بظل 
أنظمـة لم تـرَع لهذا املـكان حقه ولـم تحافظ عليها 

حتى بل األنكى واألدهى أن السـلطة أساءت إىل املكان 
وأرادت قتلـه ونهايـة حياتـه, الهور له داللـٌة مميزة 
واضحة, إذ إنه الحياُة لهم, وليس أدُل عىل عمق املعنى 
الجوهري للهور مـن أن يكون الفرد الذي يتغرب عنه 
كالسـمكة التي تخـرج من املاء! اتخـذ املكان يف هذه 
الروايـة مركزيـة قوية تفـوق مركزية الشـخصية يف 
الرسد, إذ البناء الهنديس للرسد قام عىل املكان وأثره يف 
الشخصية, االشتغال الرسدي كان مبنياً عىل أن يكون 
املركز للمكان كيشء رئيـيس أو أويل ثم تأتي العنارص 
البنائيـة األخرى لتكون مركزيتها بعد مركزية املكان, 
لعل استخدام ( البيت) يف رواية ( الرجع البعيد) لفؤاد 
التكـريل قد تمثـل نموذجـاً ملركزية املـكان يف الرواية 
العراقية, اما يف رواية عمار الثويني أصبحت ( األهوار) 
هي املركزية أي النقطة التي ُبنيت عليها األبنية الفنية 
للرسد, الحفُر الذي مارسـه القـاص بهذه الثيمة هو 
إلبراز األثر الكبري لقيمة األهوار, كثرياً ما تغنى الكاتب 
بهذه األهوار فيصفها بفينيسـيا الـرشق التي تكون 
مسـاحتها أكرب من مسـاحة بلد مثل لبنـان, الروايُة 
قـد تصنف من ضمن الروايات التـي اهتمت بالتاريخ 
وباألخص أن الزمن كان عنرصاً فنياً وذو أهمية بالغة 
يف البنـاء الروائـي, إذ لم يكن الزمن هامشـياً بل كان 
أحـد األعمـدة التي ارتكـز عليها البناء الـرسدي, هذا 
الزمن حاول أن يؤرَخ للرواية بتاريٍخ معني, ولكن هل 
تصح أن تؤرخ الرواية وهي العمل ( الخيايل) للتاريخ؟ 
االجابة قد ذكرها الكاتب يف نهاية الرواية وأفصح بكل 
وضوح بأن هذه الرواية ال تعـد مصدراً تاريخياً ُيعتد 
بـه, ولعمري أن هذه املصارحة ال يديل بها إال من كان 
عايل الهمـة, صادق الرسيرة, كبـري النفس, التوظيُف 
للمكان وأهمية الدور الذي لعبه يف نفسـية الشخصية 
التـي كانت مفعمـة باالتصال التواشـجي مع املكان 
كان توظيفـاً مبدعاً, إذ العالقة املتبادلة بني ( املكان/ 
اإلنسـان) كانت عالقة جداً متينة, إذ التوظيف الفني 
كان قائمـاً عىل بِث االتصال ومن خـالِل هذا االتصال 
يحـدُث التفاعل العاطفي   بني ( الهور, هيثم, مطر),  
وهـذا التفاعل أعطى زخماً ببنـاء الرسد األفقي حتى 

حل العقدة االخرية للرواية.
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 كان ذلـك يف عام ١٩٨٥ ,  يف عرص يوٍم شـتوي , حينما 
بـدأْت املباراة مع صافرة الحكـم , كنت قد اعددُت عدة 
ات , اربع قنانـي معدنية من البيبيس  املتابعة ; ُمكـرسّ
كـوال , كعك و اشـياء اخـرى لم تعد الذاكرة تسـعفني 
الستدعائها . لكن ما لم انسه تحّيز الحكم , الذي اهدى 
رضبـة جـزاء للفريق الخصـم , و اخطـاء الدفاع التي 
كّبدت فريقي الذي اشجعه هدفا آخرا , طرد العب , عدم 
احتساب هدف ذهبي لفريقي . لم تكن مباراة بقدر ما 
كان موعد تحطيم امـاٍن والتقاء خيبات و ازعاج كبري 
. انتهـت تلـك املباراة بأربعـة اهداٍف موجعـة , مقابل 
هدفني بائسـني لفريقـي . اذكر اني رميـت اول قنينة 
بيبـيس عىل الحائط بعـد ان اخذُت منه رشـفة يتيمة. 
لـم ابال للبقعة الكبـرية التي احالـت الحائط اىل لوحة 
تشـكيلية ال اعرف مضمونها . ويف الهدف الثاني نثرُت 
عىل شاشـة التلفاز السمني  قبضة مكرسات كان تمأل 
كـف يدي . كنت اشـعر بالضيق , ارغـب بحمل التلفاز 
اىل اعـىل ما يمكنني ثـم رميه ارضا , اتمنى لو امسـك 
بالحكم و ألّقنه  درسا يف العدالة , شتمُت مدافع فريقي 
, رصخت حينما شـاهدت البطاقـة الحمراء ضد العٍب 
كنت اعتقد بأنه سـيغرّي شيئا ما يف النتيجة . يف النهاية 
, تركت املشاهدة بعد ان دبَّ اليأس و لم اسأل ما حدث 

يف العـرش دقائـق االخرية . خرجُت اىل املقهى  السـاعة 
السـابعة ليال , لم ارغب بلعب الدومينـو مع االصدقاء 
, و كنـت بحاجة لتعبئـة رئتي بالهواء البـارد عّل ذلك 
يسـاعد يف تربيدي . كنت اسـتمع الحـد االصدقاء وهو 
ينادينـي من بطـن املقهى أْن ادخـل وال ابقى مخبوال , 
و اّن ال يشء يسـتحق و ربمـا , أكون مسـخرة لنفيس 

بعد سنني . 
بعد سـنني , بعد أْن مّر الزمن وتراكمت االشياء الكثرية 
فوق رفـوف الذاكرة حتى تالىش البعض منها , و اندثر 
بعـٌض اخـر . و بعـد ان تكاثـرت الفضائيـات , الفنية 
منها والرياضيـة , االخبارية والتافهة  . كان من بينها 
قنـوات تحمل اسـم الزمـان , تعـرُض عىل شاشـاتها 

مسلسـالت قديمة , وبرامج اطفال زمنـي , و اغاٍن لم 
اكـن اصّدق أني سـأراها مرة اخرى . كنـُت اقلّب بملٍل 
القنـوات علني اجد شـيئا ما يلهي ملـيل , واذا بمباراة 
قديمة كانـت تعرضها قناة من قنـوات الزمان , كانت 
الوانها الباهتة تسـحبني لعام ٨٥ , بعرص يوٍم شتوي , 
شـاهدتها وشهدتُ خسارة فريقي الذي ما عاد فريقي 
, وخرجت قبل نهايتها مختنقا حيث املقهى , استمعت 
لصوت صديقي الذي ناداني من بطن املقهى , صديقي 
الـذي لفّته اكفان الحرب ولم يعد حّيـا او ميتا . قال يل 
يومها بأن ال يشء يستحق ذلك االنزعاج . لم تعد املقهى 
بمقهى , ولم يعد احٌد عىل صورته االوىل , كان كل يشء 
قـد تغرّي  . بقيـُت اتابع املباراة وهي تسـحبني مرة اىل 
ذلك الزمن , ومرة اىل العبيها بشعور رؤوسهم الطويلة  
, ورساويلهـم الحمراء الضيقة الصغرية . بقيت اتابع , 
اشـاهد الهدف االول لفريقي , رضبة الجـزاء الظاملة , 
البطاقة الحمراء , اخطاء املدافع  ,  مذاق رشفة البيبيس 
اللذيذ , حتى انتهت املباراة بفوز فريقي الذي كان يرجُّ 
بذاكرتي مثل قنينة دواء . كيف ذلك ؟  ما ازلُت اذكر كل 
تفاصيل تلك املباراة , واذكر الهزيمة وانزعاجي , لكنني 
لم اسـمع حينها قول املعلق وهو ينهي املباراة بصوٍت 
هاتٍف ُمبتهج بأن التغرّي هو سـمة الزمن , لينهي زمن 

املباراة بفوز الفريق الذي اشّجع .

çÌç»€aáj«@ÊaáuÎ
يحـاول الكاتـب احمـد الشـطري يف روايته (شـمس تربيز) 
اضافـة يشء جديـد يف عاملـه االبداعـي، والذي امتـاز بكونه 
شـاعرا مـن شـعراء الرومانسـية الناعمة، ثم انه اسـتطاع 
بعدة مقـاالت ابراز قابلياتـه يف النقد، واثبت قـدرة ال يمكن 
االسـتهانة بها، واليوم يطالعنا برواية الشـك نحسـبها عىل 
انهـا مـن روايات السـريذاتية، واالبـداع يف مجـال اللغة،كما 
يتبدى لنا مادته اللغة ومجاله الخطاب، ومؤكد ان جمالياته 
ترتهـن بقدرة الكاتـب عىل انتاج نص متميـز.. من هنا نجد 
الكاتب الشـطري قد كتب رواية فيها مـن الذاتية وفيها من 
املوضوعيـة بمزيج اثمر عن رسدية مشـاهدية تعثرت حينا 
ونهضت احيانا أخرى، فرواية السـرية الذاتية، هي شكل من 
أشـكال الرواية باسـتخدام تقنيات سـرية ذاتيـة خيالية، أو 
دمج عنارص السـرية الذاتية والخيالية، ومؤكد هذا االسلوب 
له اختالف بتداخله مع ما هو خيايل، ألن رواية السرية الذاتية 
هي جزء من الخيـال، وال يطلب املؤلف من القارئ أن يتوقع 
تحقيـق النص كميثاق يتحدث عن السـرية الذاتية، لذا غالبا 
ما يتم تغيري األسـماء واملواقـع ويتم إعادة إنشـاء األحداث 
لجعلها أكثـر دراماتيكية، ولكن القصة التزال تشـبه إىل حد 
كبري حياة املؤلف، يف حني يتم رسد األحداث من حياة املؤلف، 
ويسـتمر هذا املزيج، حيث يرتهن نجاحه بقدرة الكاتب عىل 
ادارة االحـداث وجعلهـا بعيدا عـن الواقعية املبـارشة، وكما 
اظن ان الكاتب الشـطري اظهر شغفا يف تتبع سري الصوفية 
ومحاولة االسـتغراق يف معارفهم االرشاقية، والسيما شمس 
الديـن التربيـزي، وهو عـارف وشـاعر متصـوف كتب جل 
شـعره بالفارسـية، وهو شـافعي املذهب، ُينسب إىل مدينة 
تربيـز. ُيعترب املُعلـم الروحي لجالل الديـن الرومي (موالنا). 
كتب ديوان التربيـزي (الديوان الكبري)، الـذي كتبه يف مجال 
الِعشـق اإللهي، قام برحالت إىل مـدن عدة منها حلب وبغداد 
وقونية ودمشـق، ومن هذا املسـار خطط الكاتب الشـطري 
ان يعيـش هـذه االجواء يف روايته (شـمس تربيـز)، فعنده 
(الحياة تكتمل بوجـود املتناقضات معاً: السـعادة والحزن، 
الراحـة واأللم، املعرفـة والجهل، الصـدق والكذب، االخالص 
والخيانـة)، وكانـت هذه املتناقضـات هي التي رسـمت له 

مسـاحة رسدياته بمـذاق التنوع، الذي اضفـى عىل االحداث 
نوعـا من انواع املتعة والتشـويق، لـوال ان الكاتب قد وقع يف 
فخ االعادة باألحداث، واحياناً محاوال اضافة احداث ال تخدم 
مسار الحدث الرئييس، وكانت لغته رائقة وشفافة جدا الشك 
يف ذلـك، وبقـي بطل الرواية شـغوفاً بعالم الكتـب والتدوين 
منذ نعومـة اظفاره، وبقيت كلماتـه ترقص عىل نغم الحب 
والعشـق ورشاقة الحرف، كونه شـاعرا، قد شاهد يف صباه 
الكثـري من االفـالم الرومانسـية، اضافة لقراءتـه للروايات 
العاطفية، حيث حركت يف داخله شهوة امتالل الجسد، وهذا 
ما يتعارض مع التوجه الصويف، اال ان مسـار احداث الرواية 
تذهب اىل اجرتار سـري الصوفية، والسـيما ان الرواية حملت 

اسـم (شـمس تربيز) نسـبة اىل الصـويف والشـاعر املعروف 
شـمس الديـن التربيـزي، ولكن مع هـذه السـري الصوفية 
طعمها الكاتب بيشٍء من مرارة الواقع، الذي عشـناه يف عهد 
الدكتاتورية، حينما كانت تحسـب علينا عالقاتنا وانفاسنا، 
ثم التخلص منها واالنطالق اىل مساحات من الحرية والسفر، 
وكمـا قلت عاش الكاتب كونه هو بطل الرواية، اي انه عاش 
حاالت سـري الصوفيـة ومحاولة اسـتثمارها يف االسـتغراق 
وحاالت العشق، حينما كان يافعا وقراءة ديوان ابن الفارض، 
لكنه رسعان ما يلتقي يف التسعينات عىل الحالج والبسطامي 
وابن عربي والسـهرودي ويف مطلع االلفـني يتعرف عىل ابن 
الرومي وشمس الدين التربيزي، وكانت تشغله حالة العشق 
بـني ابن الرومي وشـمس الدين التربيزي، فتشـاء االقدار ان 
يسـافر اىل ايـران بعد سـقوط النظام السـابق وفتـح نوافذ 
السـفر، وكان همـه االطـالع عـىل اثـار التربيـزي، وتجري 
االحداث فيصاب الراوي بحادث دهس سـيارة داخل ايران يف 
الطريق بني قم وتربيـز ويغيب عن الوعي ويفقد الذاكرة، اال 
انه بعد ان يسـتعيد الوعي يرجع ملذكراته التي كتبها يف فرتة 
فقـدان الوعي، فتكون هذه بمثابـة الوثيقة التي تفك رموز 
الروايـة، فهو قد غاب عـن الوعي، او فقد ذاكرته سـبع من 
السـنني، حيث يقول: (كانت لحيتي كثـة، ومالبيس غريبة)، 
وتدور االحداث وعن طريق السفارة العراقية يف طهران يرجع 
للوطن وملدينته، (وكانت قد احتفظت بحقيبتي التي جلبتها 
معي يف خزانة مالبـيس بعد ان افرغتها مما كان فيها اال من 
ذلك السـجل الذي انسـتني اياه املشـاغل الكثـرية)، فيكون 
السـجل الوثيقة التـي تربط االحداث مع بعضهـا يف الرواية، 
وبـني الوعـي والالوعي تكون االحداث، التـي ترتكز عىل حبه 
للقراءة وشـغفه بسـري الصوفية، وكذلك اثناء الوعي احيانا 
يعيـش االحـالم، فكانت تقنية الرواية تقوم عىل االسـرتجاع 
واجـرتار االحـداث، وقد اسـتطاع هنـا الكاتب الشـطري ان 
يضيـف اىل مسـريته االبداعية روايته االوىل (شـمس تربيز)، 
وقـد نتطلـع اىل كتابة رسديـة اخرى له يكشـف من خاللها 

امكانيتـه االبداعيـة يف مجـال الـرسد...  
ـ رواية (شـمس تربيز) للكاتب احمد الشطري/دار الورشة 
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( كانت منهمكة بالقراءة فتمنى 
 لو انه الكتاب الذي ما بني كفيها ... )

  ُخذيني  كتاباً 
  بنَي كفيِِّك

  ُخذيني واسُكبي
  من نوِر  عينيِك

  عليه  رحمًة منِك
  فألواني  ُتسلِّيِك

  ُخذيني واقرأي  فّيا
  وناغيني 

  فأشعاري  ُتناغيِك 
  وغويص بني افكاري 

رَّ  من فيِك    وُصبِّي  الدُّ
  فأحداثي وتوقيعي

  وسحُر الُحبِّ 
  مطبوٌع ُيناديِك 

  ورسٌّ  فوق اهدابي 
  تجىلَّ  

  يف دواوييني 
  فخبَّيِه وخبَّيني 

  بقلٍب  حالٍم  فيِك 
  فللبحِر  دهاليٌز
  ودرٌّ  كامٌن فيِه 

  عن الغوَّاِص ُيْخفِيه
***********        

  ُخذيني
  حوَل زنديِك

  ُخذيني
   بني جفنيِك 

  ُخذيني 
  كيفما شٔيِت 

  وشدِّيني 
  وإن شلَّ  الكرى

  ( يا ُحّبي ) عينيِك
  دعيني فوَق نهديِك

  َصالًة 
  ُتْبِعد  الشيطاَن تحميِك 

يني بتٍرب   وُضمِّ
  قد تدّىل 

  فوَق كتفيِك 
يني    وغطِّ

يِك   فأوراقي ُتغطِّ
  فذاَك الدفُء ألقاُه

  اذا راحْت أياديِك 
  ُتداعُب أضلعي السكرى

  وتحميني 
  وإن  غنَّْت  مواوييل 
   ونمُت  بني جفنيِك
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للشاعرة..(الشـعر مناجـاة الـروح لحظة 
اإللهـام.. بـوح يف خـارصة الغيـاب، كمـا 
عنونُت كتابي الشعري األخري..ذاكرة أخرى 
اقرأ من خاللها مرايا املشـاعر وما تختلجه 
النفـس وقت الحـزن والفـرح، رضورة يف 
يومياتـي ، رفيـق ويفّ، لـم ولـن يفلت يدي 
مهما اخطأت بحقه.                                                                              

أيها املؤّجُج كلَّ رمادي
أيها الغريُب كمثل فؤادي)

ونحن نرى ان الشـعر( فن تصويري يقوم 
عـىل جانب كبري مـن جماله عـىل الصورة 
الشعرية وحسـن التعبري)...عىل حد تعبري 
الجاحظ..كـون الصورة الشـعرية تعد من 
املعايري التي تكشـف عن اصالة التجربة ال

شعرية.                                     
الّشعراُء كائنات ال ترى اال بعني الحب

كائنـاٌت تدخـُل مـن مسـامات الضـوء اىل 
القلب

َنْحُن الّشعراء نتمىش يف ممرات الريحان
مثل أ شجارالجّنة تتآلف مع حقول الله

ننحني قبَل سنابل القمِح
فالنص نسـج للصور البرصية املتحققة يف 
املخيلـة املنتجـة.. وفق تقنية فنية تشـكل 
كيانـا قائمـا بذاتـه برؤيـة فكريـة تعني 
بتصوير االبعاد الحدثية انطالقا من لحظة 
وعـي تحققهـا الشـاعرة بالفـاظ موحية 
تثـري التأويالت..فضـال عن تميـزه بجمله 
الفكـرة.. عـىل  املكثفة..املوجزة..املركـزة 

باعتماد البناء املشهدي املتكىء عىل الجمل 
القصـرية املوسـومة بالحركة..بلغة قائمة 
عىل االستعارة واملجاز ضمن بالغة االنزياح 
والخرق الجمايل..                                                             

أنا جنوبية أبالغ بعشقي حتى اليق بك
هكذا علمتني خبزة تنور الطني السومري

وهكذا أرضعني رضع الفرات
اليهمني كم أحببت قبيل؟ 

كم غازلَت؟وكم رسـمت دمعتك عىل شفاه 

امرأة
َحفرَت جمرة وجودَك

ُيهمني أن أكـون العاصمة الوحيدة لجميع 
مدنك

 فالنـص تشـكله مجموعة مـن التداعيات 
التـي تتوظـف بقصديـة لتحقيـق مقولة 
الكتابـة..ان تجيـد  تشـيخوف (ان تجيـد 
املنتجة(الشـاعرة)  االختصار)..فتعطـي 
بعض التفسـريات املتسـلطة عىل ذهنها..

اذ أنهـا يف نصوصها ال تسـتغرق الحلم وال 
تنعزل ذاتها عن العالم الخارجي..مع تركيز 
عـىل االنزياح اللغوي(مـن النثرية الرسدية 
اىل الشعريةالرسدية)الكاشـفة عـن عمـق 
التجربة وبراعة التصوير وسعة الخيال..        
  وبذلـك قدمت الشـاعرة نصوصـا تميزت 
البنائـي..  وتماسـكها  الـداليل..  بعمقهـا 
ولغتهـا ذات الطابـع االيحائـي.. لتكشـف 
عن تجربة مكتنزة بفكرتها االنسانية التي 
تستدعي املستهلك(املتلقي) للتأمل والتفكر 
يف مضمونهـا لتحقيـق املنفعـة الفكرية.. 
واملتعة الجمالية عرب سطوتها الشعرية..                                                                              

ãÇ�a@ã»ì€a@k�”@Òcãæa
buàÏπa@=Ó»€@Ùã◊à@Òã«bì€a



من املعلـوم أن األشـخاص يرشبون املاء 
البارد يف الصيف، والدافئ يف فصل الشتاء، 
ولكن الزال النقـاش محتدما بني العلماء 
بشـأن فوائد املـاء البارد والدافئ، سـواء 
فيمـا يتعلق بالبـرشة والشـعر أو تغذية 

الجسم.
و يعتـرب املـاء عنرصا أساسـيا يف نظامنا 
الغذائـي ألنـه يدعـم العديد مـن وظائف 
الجسم األساسية بما يف ذلك تنظيم درجة 
الحرارة ووظائف الكىل والهضم ووظائف 
الدمـاغ، حيـث هنـاك العديد مـن الطرق 
السـتهالك املـاء، والتـي تتميـز جميعها 

بمزايا مختلفة.
الدافـئ عنـد ممارسـة  أو  البـارد  املـاء 

الرياضة ؟
يـؤدي رفـع معدل رضبـات القلـب أثناء 

ممارسة الرياضة إىل فقدان الجسم لكمية 
مهمة من املاء، ويعد رشب السـوائل أمرا 
رضوريـا خـالل وبعـد التمريـن، حيـث 
إن درجـة حـرارة املاء الـذي ترشبه أثناء 
التمريـن مهمة بشـكل خـاص، وعندما 
نمـارس الرياضـة، ترتفع درجـة حرارة 

أجسامنا.
و يمكـن أن يسـاعد رشب املـاء البارد يف 
تقليـل درجـة حـرارة الجسـم لذلـك، قد 
تكون درجة حرارة املاء األكثر برودة أكثر 
فائدة عند ممارسـة الرياضة وقد تساعد 

يف تحسني أدائك.
و تشـري األبحـاث إىل أن رشب املـاء عنـد 
درجـة حرارة 16 درجـة مئوية يمكن أن 
يكون هـو األمثـل ملعالجة الجفـاف بعد 

التمرين.

املاء البارد أو الدافئ للهضم؟
و قالـت كيـم بـالزا، مستشـارة التغذية 
يف ”Bio-Kult“: ”إن املـاء البـارد يمكـن 
أن يكـون لـه تأثري سـلبي عـىل الهضم، 
مـربزة أن إحـدى الدراسـات وجـدت أن 
املاء البارد يـؤدي إىل تفاقم األعراض لدى 
األشـخاص املصابـني بمرض االرتشـاح، 
وهي حالـة ناتجة عن تلـف األعصاب يف 
أنبوب الطعام (املريء)، مما يعيق عملية 
الهضـم يف املعدة، حيث يمكن أن يسـاعد 
املـاء الدافئ يف تهدئة املريء، مما يسـهل 

هضم الطعام.
و عىل الرغم من عدم وجود أبحاث كافية 
لتقديـم دليل قاطـع، إال أن كل املؤرشات 
الحاليـة تؤكد أن رشب املرشوبات الدافئة 

يساعد يف الهضم والنوم بشكل أفضل. 

يميـل الرجـل بطبيعتـه إىل إخفـاء 
مشاعره وعدم التعبري عنها. ولكن 
قد يؤّثر ذلك يف شكل سلبي جّداً عىل 
الزوجة، إذ إّنها بطبيعتها تحتاج إىل 

من يشعرها بالعاطفة والحنان.
مـا  غالبـاً  أن  الباحثـون  ويعتـرب 
يتجاهـل الـزوج حاجـات زوجتـه 
فهمـه  عـدم  بسـبب  العاطفيـة 
لطبيعتهـا الحساسـة التي تختلف 
عنـه. إكتشـف مـا تأثـري تهميش 
الحاجات العاطفية لدى املرأة فيما 

ييل:
- اإلحباط والفراغ العاطفي: عندما 
يتجاهـل الـزوج حاجـات زوجتـه 
العاطفية، تشعر هذه األخرية بأّنها 
غري مرغوبة أو بـأن زوجها لم يعد 
يحّبهـا كمـا يف السـابق. لذلـك قد 

تشعر باإلحباط والفراع العاطفي.
- محاولـة البحـث عـن العاطفـة 
يف أمـور أخـرى: قـد تحـاول املرأة 
أن تمـأل الفـراغ الـذي تعيشـه من 

خـالل اللجوء إىل عادات تسـاعدها 
عىل تحسـني حالتها النفسـية مثل 

األكل العاطفـي، أي تنـاول الطعام 
برشاهة لتحسـني مزاجها، اإلفراط 

يف التسـّوق ورشاء املالبـس، التعلّق 
باألصدقاء أكثر والشـعور بالراحة 

برفقتهم...
- النفـور من العالقة الحميمية مع 
الـزوج: تكـرة الزوجـة أن تمارس 
الجماع من دون أن يعّرب الزوج عن 
عاطفته وحّبه لها. لذلك قد ترتاجع 
رغبتها الجنسية تجاه الزوج وتنفر 

من العالقة الحميمية.
- اإلبتعاد عن الزوج وعدم اإلهتمام 
بـه كمـا يف السـابق: تعامـل املرأة 
املهّمشـة عاطفيـاً زوجها بعصبية 
طـوال الوقـت وتبتعـد عنه شـيئاً 
فشيئاً. كما أّن إهتمامها به وحّبها 

له يرتاجع مع الوقت.
- اإلكتئاب: من أخطر ما قد يصيب 
املـرأة يف هذه الحالة هـو اإلكتئاب. 
ففي هـذه الحالة قـد تنفر الزوجة 
مـن زوجهـا وتصبح أكثـر عرضة 
لخيانتـه، ألّنها تبحث عن شـخص 
يشـعرها بأّنها مرغوبـة ومحبوبة 
من خالل التعبري لهـا عن عواطفه 

وحب.
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األمريكيـة  القلـب  جمعيـة  أكـدت 
ضغـط  ارتفـاع  أن  عـىل   ،(AHA)
الـدم املسـتمر يمكن أن يتسـبب يف 
تلف األوعيـة الدموية الذي يزيد من 
خطـر اإلصابـة بأمـراض خطرية، 
مثـل ضعـف االنتصـاب ”الضعـف 
الجنيس“، النوبات القلبية، السـكتة 

الدماغية.
ولكـن مـن املفيـد أيضـا معرفة أن 
ضغط الدم يمكن أن يرتفع ألسباب 
بسـيطة تمامـا، وفيما يـيل 5 أمور 
يجب مراعاتهـا إذا كان ضغط الدم 

لديك مرتفعا بشكل غري متوقع.
مراجعة الطبيب

يجد بعض النـاس صعوبة يف زيارة 
املستشـفى ورؤيـة األطبـاء، وفقا 
للبيانـات املنشـورة يف مجلة ارتفاع 
ضغط الدم، حيـث إن هناك مفهوم 
ارتفـاع ضغـط املعطـف األبيـض، 
ممـا يعني زيـادة ضغط الـدم لدى 
أشخاص معينني عند رؤية العاملني 

الصحيني يف زيهم الرسمي.
الجهد الحركي

أو  باملـيش  الشـخص  يبـدأ  عندمـا 
الجري برسعة، يزداد معدل رضبات 
القلـب حيث يضطـر القلب إىل ضخ 
املزيـد من الدم لتغذيـة العضالت، و 
إن زيادة كمية الدم التي يتم ضخها 
عرب نظـام األوعيـة الدمويـة يعني 
زيـادة الضغط عىل جـدران األوعية 

الدموية.
الذهاب للمرحاض

تحفز املثانـة املمتلئة جسـمك عىل 
إرسـال إشـارة لتفريغها عن طريق 
التوتـر، وخاصة  إفـراز هرمونـات 
األدرينالني، مما يتسـبب يف انقباض 
األوعية الدموية، ويـؤدي إىل ارتفاع 

ضغط الدم بشكل ملحوظ.
وضعية القرفصاء

ضغـط  القرفصـاء  وضعيـة  تثـري 
األوردة يف السـاقني، ممـا قـد يؤدي 
إىل تراكـم الدم وزيـادة ضغطه عىل 
جـدران األوعيـة، ويمكـن أن تكون 
 8 قفـزة الضغـط يف هـذه الحالـة 

نقاط.
التدفئة السيئة

سبب آخر بسيط الرتفاع ضغط الدم 
هو الشـعور بالـربد، فعندما يصاب 
اإلنسان بنزالت الربد، تضيق األوعية 
الدمويـة القريبة من سـطح الجلد 
لتوجيـه املزيـد مـن الـدم إىل القلب 
وتدفئـة األعضاء الحيويـة، ويمكن 
أن يـؤدي هذا التحسـني لتدفق الدم 

إىل زيادة ضغط.

املقادير
البطاطس : 5 حبات

الدجاج : دجاجة (مقطعة)
مرق دجاج : 2 كوب

بهار دجاج : 2 ملعقة صغرية
سماق : 2 ملعقة صغرية
البصل : 1 حبة (مفروم)

الزيت : حسب الحاجة (للقيل)
طريقة التحضري

الدجـاج وقـيل  1.نقـوم بسـلق 
البطاطس والدجاج.

2. ثـم نضـع القليـل مـن الزيت 

يف الصينيـة ونضـع البصل حتى 
البطاطـس  نضـع  ثـم  يتذبـل 
ومـرق  والبهـارات  والدجـاج 

الدجاج والسماق.
3.نغطي الصينية ملدة ربع ساعة 

عىل الغاز ثم تقدم ساخنة.

نصح استشاري وأستاذ أمراض 
الرشايـني،  وقسـطرة  القلـب 
الدكتـور خالـد النمـر، الفتيات 
املراهقـات بتجنب هذه األطعمة 

للحفاظ عىل صحة القلب.
وقال: ”رجاء للفتيات املراهقات: 
ابتعـدن عن الوجبـات الرسيعة، 
وطلبـات املطاعـم والحلويـات، 

للحفاظ عىل صحة قلبك“.
كمـا نصح بتجنـب اإللحاح عىل 
لتـذوق  أحدهمـا  أو  الوالديـن 
األطعمة عالية امللح والسكريات 
والدهـون. وأكد النمـر أن نتائج 

املجاملة لهذا اإللحاح، قد تسبب 
أو تجمـع  الضغـط  ارتفاًعـا يف 

لديـه  الرئتـني ملـن  السـوائل يف 
ضعف مسبق يف القلب. 

لكّل بيـت أرساره وأمور تحصل 
تحت سـقفه ال يجب اإلفشـاء 
حـني  ويف  للخـارج...  عنهـا 
جيـداً  يعرفـون  الراشـدين  أن 
يأتـي  الخصوصّيـة،  مفهـوم 
األطفـال ليبوحوا بـكّل تفصيل 
صغري أو كبـري من دون تحّفظ 
حسـب  كان،  شـخص  وألي 
مقولـة ”إعرفـوا أرسارهم من 
تعلّمـني  فكيـف  صغارهـم“! 
أرسار  عـىل  املحافظـة  طفلـِك 
البيت؟ إليِك بعـض النصائح يف 

هذا السياق:
تفـادي املواقـف الحرجـة أمام 
أّنـه فـرد  الطفـل: عـىل رغـم 
أسـايس يف عائلتِك، إالّ أن بعض 
األرسار ال يجب أن تسـّلم لطفٍل 
يف هـذا السـن. لذلـك، تفـادي 
التكلّم مثالً يف املشاكل املادية أو 
العائلية أمامه، وحتى الشـجار 
وإسـتعمال بعـض الـكالم غري 

املقبول يف حرضته.
إخبـاره قصـص عـن املوضوع 
األطفـال  يتأثـر  النـوم:  قبـل 
بشكل كبري بالقصص الخيالية 
خصوصـاً يف فـرتة قبـل النوم، 
عندما يكونون يف قّمة تركيزهم 
والشـخصيات.  األحـداث  عـىل 
لذلك، حاويل قدر اإلمكان إخباره 
بقصص عن أبطـال يحافظون 
عىل خصوصيـة منازلهـم، وال 
يفشـون األرسار مهمـا حصل. 
فاعريف كيف تختارين القصص 

املناسبة لطفلك!
مفهـوم  ورشح  مكاملتـه 
يف  الطفـل  لـه:  الخصوصيـة 
مرحلـة عمريـة ما قـد ال يعي 
مفهـوم الخصوصيـة وحرمـة 
املنـزل، لذلـك، مـن الـرضوري 
أن تقومـي بـرشح املوضوع له 
بـكّل وضوح ووضع الحدود له. 
علّميه عىل الفصل ما بني أرسته 
الصغـرية أي والديه وأشـقائه، 
وأرستـه الكبـرية مثـل أعمامه 
وألوالدهـم، وكيفيـة  وأخوالـه 
التعامل مـع الخصوصية يف كّل 
حالـة. كذلك، أعطي له أمثاالً يف 
تجارب تخّصـه، مثالً إن حصل 
عىل عالمة غري جيدة يف املدرسة، 
إسأليه: هل تقبل أن أخرب عّمتك 

أو أصدقاءك باملوضوع؟“
التفتيش عـن السـبب: أحياناً، 
قد يكون سـبب إفشـاء الطفل 

عىل رغـم حسـن نيتـه ألرسار 
املنـزل بأّنـه ال يجـد موضوعـاً 
يتكلّم فيه مع اآلخرين، أو أّن ال 
أحـد يعري له االهتمـام الكايف يف 
أّنه  الحاالت االعتيادية، ليالحظ 
وبإفاشائه األرسار يستحوذ عىل 
هـذا االهتمام املطلـوب. إبحثي 
وحـاويل  الفعـيل  السـبب  عـن 
إصالحه والتعويض عىل طفلِك، 
أو  العنـف  عـىل  تعتمـدي  وال 
التأنيب الشـديد، بل إستخدمي 

أسلوب الحوار املتفّهم.
األسـلوب،  هـذا  اسـتعميل 
طفلـِك  أّن  وسـتالحظني 
سـيتعلّم يوماً بعـد يوم مفهوم 
يف  ويفشـل  الخصوصيـة، 
تحقيـق مبتغى بعـض األقارب 
أو األصدقـاء الفضوليـني الذين 
يستغلون رصاحته لإلطالع عىل 

أرسار البيت!
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تلجـأ ربـة املنـزل عـادة إىل تخزيـن األطعمـة يف املجمـدة 
إلخراجها عند الحاجة، دون أن تضطر للذهاب إىل السـوق 

يف كل مرة ترغب بتحضري وجبة طعام.
إال أن تخزيـن األطعمـة يف املجمـدة يجـب أن يتم برشوط 
محـددة، للحفاظ عـىل األطعمة، وتجنب خسـارة قيمتها 

الغذائية.
وفيمـا ييل مجموعـة من األخطاء الشـائعة يف التعامل مع 

الخرضوات املجمدة:
1 - اختيار أكياس األطعمة بشكل عشوائي

من الرضوري البحث عن أكياس األطعمة املخزنة منذ وقت 
طويـل يف املجمدة، وذلك لتجنب تلفهـا، ولهذا يجب ترتيب 
األكياس بحيـث تكون األحدث يف الخلـف واألقدم يف األمام 

لسهولة الوصول إليها.
2 - الخلط مع الخرضوات الطازجة

عنـد تحضـري وجبات الطعـام والحسـاء، يفضـل اختيار 
خـرضوات مجمـدة أو طازجـة وعدم الجمع بـني االثنني، 
وذلك لتحقيق التجانس ونضج املكونات بشـكل متسـاوي 

للحصول عىل وصفات شهية.

3 - تذويـب الخـرضوات قبـل الطهـي
يـويص الخرباء بعدم تذويب أكياس الخرضوات قبل عملية 
الطهـي، فالحصول عـىل أفضل نسـيج متجانس، يقتيض 
طهي الخرضوات مبارشة وهي مجمدة، واالستثناء الوحيد 
هـو الذرة، حيث يجب تذويب كوز الذرة بشـكل جزئي قبل 

غليه باملاء.
4 - إضافة الخرضوات املجمدة برسعة

معظم الخرضوات املجمدة تغمر يف املاء املغيل قبل تجميدها 

إللغـاء تنشـيط األنزيمات التـي تؤثر يف النكهـة وامللمس، 
وتميـل الكثـري مـن ربـات املنـازل إىل إضافـة الخرضوات 
املجمدة يف نفس الوقت مع الطازجة، لكن يفضل أن تضاف 

يف وقت الحق ملنع هروب العنارص املغذية منها.
5 - استخدام امليكروويف

غالبـاً ما يؤدي وضـع األطعمة املجمـدة يف امليكروويف إىل 
فـوىض كبرية، لذلك يفضل قـيل أو تحميص هذه األطعمة، 

وتجنب وضعها يف فرن امليكروويف.
6 - ترك األطعمة لوقت طويل يف املجمدة

يعتقد الكثريون أن تخزين األطعمة مخزنة يف درجات حرارة 
منخفضة سيحفظها من التلف، لكن الدراسات أظهرت أن 
الكائنات الدقيقة التي تسـبب تلف األطعمة يمكن أن تنمو 

عنـد تخزيـن األطعمـة لفـرتة طويلـة يف املجمـدة.
7 - عدم إغالق األكياس بإحكام

يجب أن يتم إغالق أكياس تخزين األطعمة بشكل جيد عند 
تخزينها يف املجمدة، ألن الهواء يمكن أن يسـبب األكسـدة، 

وهو تغري كيميائي يغري محتوى األطعمة من الدهون.

 تحتاج املرأة الحامل للتغذية والفيتامينات 
خالل أيام الحمل، لتغذي نفسها وجنينها، 
وبالتايل يجب عىل املـرأة الحامل أن تدخل 
املزيد من الفاكهة والخرضوات يف نظامها 
الغذائي. وتعد جميع الفواكه والخرضوات 
صحيـة، لكـن الطماطـم بالـذات مصدر 
مفيـدة  وهـي  ”ج“،  لفيتامـني  صحـي 
للنسـاء الحوامل، إليـك فوائـد الطماطم 

أثناء الحمل.
1. القيمة الغذائية فيتامني ”يس“

بـرصف النظـر عـن أن الطماطـم غنيـة 
بفيتامينـات A وC، فهـي تحتـوي أيضاً 
عىل معـادن حيوية وكربوهيدرات وألياف 
وحمض الفوليـك والربوتينات الرضورية 
للنساء الحوامل، وإذ تحتوي حبة طماطم 
واحـدة متوسـطة الحجم عىل مـا يكفي 
مـن فيتامـني يس للعنايـة بــ 40 ٪ مما 

تحتاجينه يومياً.
2. الحفاظ عىل رطوبة برشتك

تحتـوي الطماطـم عىل نسـبة عالية من 
املاء، ويمكـن أن تزيد من الرتطيب، حيث 
يضمـن تنـاول الطماطم أن جسـمك لن 

يعاني من فقدان املاء.
3. امتصاص الحديد

يؤثـر نقص الحديـد يف الحمـل وعىل نمو 
الطفـل وتطـوره، والطماطـم تضمن لك 
الحصول عىل تلك العنارص الغذائية املهمة، 
وعىل الرغم مـن أن الطماطم تحتوي عىل 

كميـة صغرية من الحديـد، إال أن فيتامني 
يس فيها يمكن أن يعزز امتصاص الحديد 

من الخرضوات الغنية به.
4. تعزيز مستويات الطاقة

تحتـوي حبـة الطماطـم عـىل مـا يقرب 
من ثالثـني سـعراً حراريـاً، ولهـذا تعمل 
الكربوهيـدرات املوجـودة فيها عىل توفري 
الطاقـة الحيويـة أثناء الحمل، فتسـاعد 
النسـاء الحوامل عىل التغلب عىل الخمول 

خالل هذه الفرتة.
5. األلياف تحسن الهضم

اإلمسـاك هو أيًضا يشء آخر يسـبب األلم 
عند النساء الحوامل، وبالتايل من املفرتض 

أن يأكلـن األطعمـة الغنيـة باألليـاف، إذ 
تحتـوي الطماطم عىل مسـتويات عالية 
مـن األليـاف الغذائيـة، والتي تسـاعد يف 

الهضم الصحي.
6. التقليـل مـن خطـر اإلصابـة بتسـمم 

الحمل
املنتظـم  االسـتهالك  يقلـل  أن  يمكـن 
للطماطم أثناء الحمـل من خطر اإلصابة 
بارتفاع ضغط الدم أو تسـمم الحمل، وإذ 
يحسن محتوى البوتاسـيوم يف الطماطم 
مـن تدفق الدم ما يقلل بدوره من الضغط 
عـىل القلب، وهذا يسـاعد يف عالج ارتفاع 

ضغط الدم.

7. مصدر ممتاز ملضادات األكسدة
الليكوبـني مضاد قوي لألكسـدة، ويوجد 
بشـكل خـاص يف الطماطـم، وهو يحمي 
مـن تلف الخاليا وتسـمم الحمل والعيوب 
الخلقيـة عند األطفال، كما أنه يسـاعد يف 

الوالدة الصحية لألطفال.
8. مطهرات طبيعية

تعترب الطماطم من املطهـرات الطبيعية، 
التي تسـاعد يف محاربة الجراثيم والوقاية 
مـن االلتهابات، وهـذه الخاصية تجعلها 
مفيـدة للنسـاء الحوامـل، ألنهـا يمكـن 
أن تسـاعد يف محاربـة أي عدوى بشـكل 

طبيعي.
9. ضبط سكري الحمل

سـكري الحمل، هو امرض الذي يقلق كل 
الحوامل، ويعترب تناول الطماطم بشـكل 
منتظـم أثنـاء الحمـل مخّفضـاً لإلجهاد 

التأكسدي ملرض السكري.
10. فيتامني ”ك“ وحمض الفوليك

فيتامـني ”ك“ رضوري لتخثـر الدم، ألنه 
يمنع فقدان الدم، ويقلل من خطر النزيف، 
والفـوالت أو حمـض الفوليـك رضوريان 
يف املراحـل املبكرة جًدا مـن الحمل لتجنب 
عيوب األنبوب العصبي لدى الطفل، وهي 
عيـوب خلقية يف الدمـاغ والعمود الفقري 
يف  موجـود  كالهمـا  الشـوكي،  والحبـل 
الطماطم ويجعل الطماطم جزءاً أساسياً 

من نظام الحمل الغذائي.
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كان هناك شاب يسـتعد للتخرج من الجامعة. 
كانـت تعجبـه سـيارة رياضيـة جميلـة لدى 
معـرض تاجر السـيارات وكان يعلـم أن والده 
يملـك املال الـكايف لرشائها له، فأخـربه أن تلك 
السـيارة هي كل مـا يريد. وعندمـا اقرتب يوم 
التخـرج، انتظـر الشـاب عالمـات رشاء تلـك 

السيارة من قبل والده.
نـاداه والده يف صبـاح يوم التخريـج إىل مكتبه 
الخـاص. قال لـه والده كم هو فخـور به وكم 
أحبه. أعطى الوالد البنه هدية ملفوفة يف علبة. 
أثـار الفضـول الشـاب يف البداية لكـن أمله قد 
خـاب يف النهايـة عندما فتح العلبـة ووجد بها 

كتاباً.
غضب الشـاب من والده فرفع صوته يف وجهه 

وقـال ”رغم كل مـا تملك مـن مـال أعطيتني 
كتاباً؟“ فخرج من البيت يملؤه الغضب بعد أن 

ترك الكتاب يف مكتب والده. 
لـم يتصل الشـاب بوالـده لفـرتة طويلة. مرت 
السـنني ونجح الشـاب يف عمله وامتلـك منزالً 
جميـًال وعائلة رائعة، لكنـه أدرك أن والده كان 
طاعناً يف السـن ففكـر بأن يذهب إليـه. لم ير 
االبـن والده منذ يوم التخـرج الذي غضب فيه. 
وقبـل أن يتمكن مـن القيام برتتيبـات الزيارة 
لوالـده، تلقى نبأ وفاته ووصية بأنه ترك له كل 

ما يملك.
انطلق الشاب إىل منزل والده الراحل عىل الفور. 
وعندمـا وصـل إىل املنزل، انتابـه حزن مفاجئ 
وغمر الندم قلبه. بدأ الشاب يفتش بني األوراق 

الهامة لوالده ووجد ذلك الكتاب وما زال جديداً 
كما تركه قبل سنوات خلت. وبدموعه املنهمرة، 
فتح الشاب الكتاب وبدأ يقلب صفحاته. فجأة 
سـقط مفتاح سيارة من ظرف ملصق بالجهة 
الخلفيـة من الكتاب. وجد الشـاب عىل املفتاح 
اسـم التاجـر الـذي كان يمتلـك تلك السـيارة 
الرياضيـة التـي رغب بهـا، وكان عـىل الورقة 
املرفقـة مع املفتـاح تاريخ تخرجـه ومكتوب 

عليها ”الثمن مدفوع بالكامل“.

هـو عراقـي نرويجـي عالـم يف جيولوجيـا 
النفـط، ولـد عـام 1934 يف البـرصة جنوب 
العراق، اشـتهر يف دوره يف استكشاف النفط 

يف النرويج.
النفـط  جيولوجيـا  القاسـم  فـاروق  درس 
يف الكليـة اإلمرباطوريـة يف جامعـة لنـدن يف 
اململكـة املتحدة بعد حصولـه عىل منحة من 
رشكـة نفط العـراق. وهناك التقـى زوجته، 
وعاد إىل العراق يف عام 1957. وعمل يف رشكة 

نفط العراق.
يف عـام 1968، قـرر السـفر إىل أوروبـا مـع 
أرسته بسبب ابنه الذي كان يعاني من العوق 
لغـرض عالجه. ثم انضـم إىل عائلة زوجته يف 

أوسلو عاصمة النرويج.
بعد وصوله إىل أوسلو، ذهب إىل وزارة الشؤون 
االجتماعية (وزارة العمل حاليا) لالستفسار 
النفطيـة  العمـل يف الـرشكات  عـن فـرص 
النرويجية، فحصل عىل وظيفة مستشـار يف 

وزارة التجارة والصناعة النرويجية.
يف ذلك الوقت، كانت صناعة النفط النرويجية 
يف بداياتهـا لـم تتطور بعد، والبلـد يفتقر إىل 

الخربة يف هذا املجال، وما زالت االستكشافات 
تجري يف بحر الشمال، لكن أول اكتشاف كان 
يف كانـون األول عـام 1969، حيـث اكتشـف 
حقـل إيكوفسـك النفطـي ، وهـو أحـد أهم 
حقول النفط يف العالم. وضع فاروق القاسم 
الخطـة املسـتقبلية لنهوض صناعـة النفط 
النرويجية. إذ إنـه قدم مع زمالئه مقرتحات 
حول ملك الدولة للنفـط. حصلت املقرتحات 
بقانـون  بواسـطة  ونفـذت  املوافقـة  عـىل 
النفـط  مديريـة  فأنشـئت  باإلجمـاع،  أقـر 
النرويجيـة ورشكـة سـتات أويـل الوطنيـة 
عـام 1972. عمل فاروق القاسـم يف مديرية 

النفط النرويجية التي أنشـئت حديثا، وشغل 
منصـب مديـر إدارة املـوارد. تمكـن فاروق 
القاسـم من تحقيـق توازن يف توزيـع أرباح 
النفـط، جذابـة بما فيـه الكفايـة لرشكات 
القطاع الخاص ويتيـح للحكومة النرويجية 
الحصول عىل مبالغ كبـرية دون هذه الفوائد 
تؤثر عىل النظام االقتصادي وسياسـة البالد 
كما هـو الحال يف العديد مـن البلدان األخرى 
املنتجة للنفط. كما سـاهم مـن خالل عمله 
يف مديرية البـرتول النرويجية يف زيادة معدل 
االسـتخراج إىل مسـتوى يصل إىل 45 ٪ بينما 
املتوسـط العام للبلدان األخـرى هو 25 ٪. يف 
-ONS Ær 2006، حصـل عىل جائـزة   عـام

spris  الفخرية بسـبب جهوده ومسـاهمته 
يف تطويـر التكنولوجيا يف النرويج. رغم لعبه 
دورا مهمـا يف صناعـة النفـط النرويجيـة، 
لكنـه لم يكـن معروفا خارج نطـاق صناعة 
النفطيـة حتى عـام 2009 عندما كتبت عنه 
مجلة فاينانشـال تايمـز مقالـة مطولة. يف 
عام 2012، أصبح فاروق القاسم فارسا من 

الدرجة األوىل وحامال لوسام القديس أوالف.

بعض االشـخاص حني يجلسـون يضعـون ايديهم بطريقـة معينة 
تشـعرهم باالرتياح، اال ان ذلك يف حقيقة االمر له دالالت خاصة جداً 
عن شـخصياتهم. اختـاري وضعية يديك أثناء الجلوس لنكشـف لك 

ارسار شخصيتك.
1 وضعية الذراعني املتشابكتني

يف هذه الحالة أنت تتمتعني بشخصية قوية. كما أّنك تمتلكني القدرة 

عـىل التفكـري بعمـق والرتكيز عىل املشـكالت مـن أجل إيجـاد الحّل 
املناسـب لها. وتشـري طريقتك هـذه يف الجلوس أيضـاً إىل أّنك مولعة 

باالهتمام بمظهرك وأناقتك.
2 وضعية اليدين بني الركبتني

يكشـف الجلوس بهذه الوضعية أّنك حساسـة وذكيـة وعفوية لكن 
خجولـة. وهذا مـا يمنعك من املبادرة ويجعـل اآلخرين يعتقدون أنك 

متكربة أو غري اجتماعية أو ضعيفة.
3  وضعية اليدين عىل الركبتني

إذا جلسـت بهذه الطريقة فهذا يعني أّنك دائمة الرتكيز عىل مشـاكل 
اآلخرين. ويكشـف أنك تنسـني أحيانـاً االهتمام بشـؤونك الخاصة، 
مـا يجعلك تواجهني املشـكالت يف عملك كما يف منزلـك. كما تدل هذه 
الوضعيـة عىل أّنك ال تحبـني البقاء بمفـردك وإن لوقت قصري. فهذا 

يشعرك بالحزن واالكتئاب. 
4 وضعية اليدين املتشابكتني

يعنـي الجلوس بهذه الوضعية أّنك تفضلني االنطواء عىل ذاتك يف كثري 
من األحيان. كما يكشـف أّنك تتوخني الحـذر يف تعاملك مع اآلخرين. 
فمـن الصعب بالنسـبة إليـك أن تثقي بسـهولة باألشـخاص الذين 

تلتقينهم. لذا فأنت ال تكّونني حلقة كربة من الصداقات. 

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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يكتشـف  ماجـالن  فردينانـدو   -  1521
الفلبني.

1775 - وصـول طالئـع الجيـش الفـاريس 
بقيادة كريم خان زند ملحارصة البرصة.

1910 - وقوع معركة ھدية بني قوات شيخ 
املنتفـق سـعدون باشـا والقـوات الكويتية 
بقيادة الشيخ جابر املبارك الصباح بمشاركة 

قوات عبد العزيز بن سعود.
1939 - أملانيا النازية تحتل تشيكوسلوفاكيا 

يف الحرب العاملية الثانية.
1968 - وقـوع مجزرة ماي الي خالل حرب 

فيتنام.
1977 - اغتيـال رئيـس الحـزب التقدمـي 
االشـرتاكي اللبناني كمـال جنبالط يف كمني 

مسلح عىل طريق بعقلني / دير دوريت.
1978 - منظمـة األلويـة الحمـراء تخطف 

رئيس وزراء إيطاليا السابق ألدو مورو.
1989 - عودة طابا إىل السيادة املرصية وذلك 

برفع العلم املرصي فيھا.
والفاتيـكان  السـوفيتي  االتحـاد   -  1990

تقيمان عالقات دبلوماسية بني بلديھما.
2003 - مقتـل الناشـطة األمريكية راشـيل 
كـوري بعدمـا دھسـتھا جرافـه إرسائيلية 
بعـد أن وقفت بوجھھـا ملنعھا من ھدم بيت 

فلسطيني يف رفح غزة.
- 2017مقتل ما يزيد عن 40 شخصاً وجرح 
العرشات جراء قصف للطريان األمريكي عىل 
مسـجد يف قرية الجينة بريـف حلب الغربي 

الخاضع لسيطرة املعارضة السورية.
انتخاب امللغايش أحمد أحمد رئيسـا لالتحاد 
األفريقـي لكـرة القـدم خلفـا للكامريوني 

عيىس حياتو.

افقي
1بطلة كأس العالم لكرة القدم 2006 

o نصف طعام.
 o سئم o 2طري طويل األرجل واملنقار

لتفسري املعنى واالستطراد.
3مجموعـات من األوامـر للكمبيوتر 
لعمـل يشء مـا oمتالزمـة االلتهـاب 

التنفيس الحاد
4قرب o حيث يلتقي امللتقون.

5مجموعة طقوس وتقاليد لحدث ما 
o احد الوالدين.

6أخطـأ o قـدح وذم شـعرا o سـأم 
وضيق من بطء مرور الوقت.

7للنداء o عكس منغلق
8السنة النار الشديدة o متشابهات

9نصف خـروج o توقـف لعمل يشء 
جانبي أثناء القيام برحلة أساسية.

10بطلـة كأس العالـم لكـرة القـدم 
o 1998 استجد وأظهر لونا جديدا.

رأيس
1بطلـة كأس العالـم لكـرة القدم 

.1994
 o 2يقطع باألسنان وخاصة اللحم

مدينة باكستانية
3أشـياء غـري مفهومـة أو صعبة 

الفهم o يصيبه الجنون
4فعل أمر يقال عند الصالة o خوف 

مريض.
5ارتفع وعال.

6بحـر o فجـوات بالغـة الصغر يف 
الجسم أو ورق النبات.

7عكس الحرب o من ينعق
8نصـف نبـات o مـا يوضـع عىل 
األثاث لحمايتـه أو لزينته فتفرش 

عليه
الشـباب  نـادي  يف  ليبـي  9العـب 

السعودي.
10العب وفاق سطيف الجزائري.

املايوافـــــون ويـه  أنگـول  شـنريد 
عرفتـــــــــه منـك  جـرح  أول  وأنـه 
الزغـــريون وأنـه  أخـو  ويـاي  أنولـد 
ومافطمتـه املناحـه  أعلـه  وفطمنـي 
مايحـرضون صدفـه  والضحكـه  الحـزن 
فـرق بيناتهـن والفـرق أنتـــــــــــــه
الكـون يضحـك  أشـوفن  تحـرض  مـن 
سـكــــــته بهمـوم  أون  ترحـل  ومـن 
العيـــــون بـني  عاشـت  روح  شـلتك 
سـمعته طـگ  مـن  بالدمـع  وصوتـك 
يسـمعون خـل  أنتصـارك  عالخـري 
رخصتــه أعيونـك  لخاطـر  دمعـي 
أضنـــون تلبـس  ال  طيبتـك  البـس 
العرفتـــــــه ضميتـه  ويـن  گلبـك 
يلبســـون مـا  قسـاوه  املثلـك  تـره 
كشـختــــه تخـرب  گلـب  طيـب  ألن 
اليشـمـــــتون سـالمات  يسـألوني 
ودفنتـه گـوه  الجـرح  أعلـه  وأغطـي 
يـــدرون وهمـه  گـوه  رصت  أكابـر 
ماحملتــــــه يكتـل  سـيف  رضبتـك 

أبـــــــراج

مهنياً: طاقتـك اإلبداعية والخالقة التـي تتمتع بها 
توظفها يف الزمان واملكان املناسبني

عاطفيـاً: ال تفـرت عـىل الرشيـك وكـن أكثر تقربـاً منه، 
التطورات اإليجابية يف العالقة تكون ملصلحتكما

صحيـاً: تقتنـع أخـرياً أن للرياضـة تأثـرياً كبـرياً يف الوضع 
الصحي والنفيس، وهذا عامل إيجابي

مهنيـاً: تقوم بـدور فاعل بـني الزمـالء، وذلك لن 
يكون وليـد مصادفة، بل هو ثمـرة جهد متواصل 

منذ فرتة.
عاطفيـاً: تعيش أجـواء خيالّيـة من املغامـرات تكتفي 

بجمالها وروعتها مع الرشيك.
صحياً: من املفيد أن تقرر السـفر والرتفيه عن نفسك، فأنت 

بحاجة إىل ذلك.

مهنياً: تسـتعيد الثقة بنفسـك، وقد تسهل دروب 
السـفر للعمل او لالسـتجمام وتطمـنئ الخواطر 

وتحصل عىل فرصة للمصالحة
عاطفيـاً: قد يخّيم جو من امللل عىل حياتك العاطفية، إال 

أنك تحصل عىل أموال غري منتظرة
صحيـاً: ال تحـاول اإلكثار من رفع أشـياء ثقيلـة تعتقد أنك 

قادر عىل رفعها، النتائج السلبية تظهر رسيعاً

مهنياً: قد تعرف نجاحـاً مميزاً يف مجال عملك أو 
مع شـخص غريـب عنك، وتحقق مرشوعـاً مهماً 

كنت بانتظاره منذ مدة طويلة
عاطفيـاً: ال تضغط عىل الرشيك أكثر من اللزوم، فهذا قد 

يخلق عنده حاالً من التمرّد والتفكري يف التخيل عنك
صحيـاً: مارس كرة السـلة، املهـم أال تتوقف عن ممارسـة 

الرياضة حتى تشعر بالتجديد واإليجابية

مهنيـاً: يف الجو فقـدان للصرب وتوتـر وعدائية، ال 
تتهرب مـن تحّمل املسـؤولية، يثقـل عليك العمل 

وتشعر بضغوط إضافية
عاطفيـاً: العالقـات العابـرة ال تـدوم عمومـاً، لـذا، من 

األفضل أن تبحث عن الشخص املالئم لتكمل حياتك معه
صحياً: تكون محظوظـاً من الناحية الصحية، ويرافقك هذا 

األمر مدة ال بأس بها

مهنياً: ترصفاتك األخرية تثري االسـتغراب، راجع 
حسـاباتك املرصفيـة، فأنت تنفق بال هـوادة، وال 

تدرك أن معينك بدأ ينضب
عاطفياً: تزداد ثقتك بنفسـك بعد النجاح الذي حققته يف 
العالقة بالرشيك، لكن يستحسن أن تتعلم من أخطاء املايض 
لتنجح يف املستقبل.صحياً: تحاول االنتقام من نفسك وتهمل 

وضعك الصحي إىل حد كبري، لكنك الخارس األكرب

مهنيـاً: قـد تجـد نفسـك أمـام مفّكـرة حافلـة 
باملواعيـد، فحـاول أن تنظـم أوقاتك لئـال تقع يف 

الفوىض غري املربَّرة
عاطفياً: تحاَش التهرّب من املسـؤوليات، أنَت بحاجة اىل 

تعاطف الحبيب معك فال تستفزّه
صحيـاً: جّدد نشـاطك واطـرح عـىل املقربني فكـرة القيام 

برحالت ونزهات يف الطبيعة إذا كان الطقس جيداً

مهنيـاً: إذا أردت االسـتفادة مـن األجـواء فأطلق 
مشاريعك او قّدم أفكارك أو طلباتك

عاطفياً: مهما حاولوا وضع العراقيل يف طريق عالقتك 
بالرشيـك، فإّن ذلك يشـكل عندك حافزاً ملزيـد من نجاح 

العالقة
صحياً: يوم وقاية خري من أيام عالج، اهتم بنفسـك ومارس 

الرياضة بانتظام

مهنيـاً: تبدأ األعمال وحياتك الروتينية بالعودة اىل 
مسـارها الطبيعي، فال تقف سـاكناً، بـل بادر اىل 

تحسني أدائك وسمعتك
عاطفيـاً: الواقعيـة مطلوبـة عىل نحو أسـايس لحسـم 

األزمات العالقة، فكن مستعّداً للمواجهة
صحياً: قد يصاب أحد األشخاص املقرّبني منك بوعكة صحية 

تسبب لك القلق واالضطراب مدة قصرية

مهنيـاً: تمتلـك أفـكاراً جيـدة ومن الـرضوري وضعها 
فوراً موضـع التطبيق، تقوم بمبـادرات جريئة وتعيش 
حياة نشـيطة. عاطفياً: ال تخف من فتح أبواب جديدة مع 
الرشيـك واملجازفة والبحث عـن حلول، إنه يوم جيد قد يريحك 
من ضغـط أو يحمل إليـك االطمئنان. صحياً: تكره إحسـاس عدم 
القـدرة عىل ممارسـة نوع معـني من األنشـطة املفيدة، لـذا عليك 
اإلكثـار مـن التدريب للحصول عىل اللياقة البدنيـة التي تمكنك من 

ممارسة األنشطة.

مهنيـاً: تعيش يومـاً بطيئـاً فال تراهـن عليه وال 
يسـلط الضوء عليك، حاول أن تعمل يف الظل بعيداً 

عن لفت األنظار وتّرصف برسية
عاطفياً: ترتاجع جميع الضغوط وتعود املياه إىل مجاريها 
الطبيعيـة لتعيـش فرتة عسـٍل مـع الحبيب ملـُؤه العاطفة 
والسعادة!صحياً: جدد نشاطك، وقم بما يلزم لتبقى صحتك 

عىل خري ما يرام، وأنت الرابح يف النهاية

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنيـاً: تتخذ بعض األشـياء أهميـة كربى بعدما 
أهملتهـا يف السـابق أو تجاهلتهـا وخصوصـاً إذا 

تعلقت برشاكة معينة أو بقضية
عاطفياً: كن حاسماً يف بعض األمور ومتفهماً يف بعضها 
اآلخـر، وخصوصاً أن الرشيك ال يملك القـدرة عىل مواجهتك 
بكل الوسـائل. صحياً: جابه السـمنة التي أصابتك بالعزيمة 

عىل اتباع حمية مدروسة ومطبقة بدقة
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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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الريادي  دوره  يتجىل  والقلم   ، يشء  كل  قبل  أخالقية  مسؤولية  الكتابة 

عندما يمارس وظيفته بعيدا عن كل أشكال التزلف والنفاق ، يطلق نريانه 

عندما يتحدث عن أوكار الفساد ، وينثر الورود عىل رؤوس املخلصني وهم 

يؤدون دورهم بإخالص .

يف زمن الوباء ، ومع رشاسة الفايروس اللعني وما خلّف من ويالت راح 

ضحيتها الكثري وزرع الفجيعة يف اكثر من بيت ، كنُت شاهدا عىل فصول 

املحنة ، أزور املستشفى الحسيني كل صباح ، ارصد ما يحدث بصمت ، 

أراقب املشهد من قرب ، كنت أشاهد االطباء يؤدون عملهم بطريقة تبعث 

حاالت  من  نسمعه  كنا  ما  ذاكرتنا  من  وتمسح   ، واالعتزاز  الفخر  عىل 

سلبية تحدث هنا وهناك ، الدواء متوفر وبإمكان املريض الحصول عليه 

دون جهد ، ووجبات الطعام نظيفة وجيدة ، وعمليات التعفري مستمرة ، 

والتعامل مع املريض يؤكد لنا ان العراق ما زال بخري .

لن اتحدث عن طبيب فانا ال أعرف طبيبا واحدا ، وانما اتحدث عن ظاهرة 

كنت اعيشها كل صباح اثناء زيارتي للمستشفى ، ظاهرة البد من الكتابة 

عنها ، وتسليط الضوء عليها بدال من البحث عن السلبيات الكثرية التي 

تمارس يف هذا البلد .

املعروف ان الدخول اىل املشايف يجلب الحزن ويعكر املزاج ويزيد من كآبة 

املكتئب اال ان ما يحدث يف املستشفى الحسيني يف كربالء يعكس تصورا 

بالشفاء  يتمتعون  وهم  منه  الخارجني  كثرة  بعينيك  ترى  وأنت   ، آخر 

دواء  من  املريض  يحتاجه  ما  وتقديم   ، املطلوبة  الرعاية  توفر  نتيجة 

وغذاء من اجل التغلب عىل مرضه ورجوعه اىل بيته حامال بشائر الصحة 

والعافية .

أستطيع القول ومن باب املسؤولية االخالقية ككاتب ومواطن شاهد ما 

يحدث دون ان يخربه احد بأن ما يحصل يف املستشفيات الحكومية ، اذا 

كانت هذه املستشفيات تقوم بعملها مثلما ما هو حاصل يف املستشفى 

الذي اتحدث عنه أفضل بكثري من املستشفيات األهلية التي ترهق املريض 

ماديا .

لكل  القبعة  يرفع  ان  منصف  كل  وعىل   ، بخري  الحكومية  مستشفياتنا 

االطباء الذين يمارسون دورهم االنساني النبيل يف رعاية املريض ، ولكل 

العاملني يف املجاالت الصحية والخدمية رغم كل املخاطر التي تواجههم .

بعدما  مرشقة  حالة  عن  الوضوح  بهذا  نتحدث  ان  الصدر  يثلج  ما  ان 

أدمنت اقالمنا الكتابة عن الحاالت املظلمة التي تتناسل كل يوم يف حياتنا 

اليومية .

الحياة مواقف ، وارشف املواقف من كان يف خدمة الناس ، ورشف االنسان 

ان يكون مرشوعا للخري ، وحاضنة لألمل ، ومنطلقا للبناء ، وفارق كبري 

بني من يزرع البسمة عىل شفاء الفقراء من الشعب ، وبني من يرسقها 

لتغرق الحياة بالبكاء والعويل .

حفظ الله شعب العراق وابعد عنهم كل مكروه .

اىل اللقاء .

 
بجائزة جرامي   Folklore تايلور سويفت  ألبوم  فاز 
الجرامي  العام، وشهد حفل توزيع جوائز  أللبوم 
النجوم  بني  االجتماعي  بالتباعد  كامال  التزاما 
من  صحتهم  عىل  حفاظا  الكمامات،  وارتداء 
سويفت  تايلور  وظهرت  كورونا،  فريوس 
مستوحاة  ورود  عليها  كمامة  ترتدي  وهي 
من فستانها، فيما ظهرت بيونسيه وهي ترتدي 

كمامة سوداء.
 ويعد حفل توزيع جوائز Grammy واحًدا من أهم 
وقد  املاليني،  وانتظره  العالم  ىف  املوسيقية  األحداث 
تأجيل  ىف   «١٩-covid» كورونا  فريوس  انتشار  تسبب 

فعاليات الحفل من شهر يناير إىل مارس الجاري.
توزيع  حفل  العالم  ىف  الغناء  نجوم  من  كبري  عدد  ويشارك 
االستعراضات  من  عدد  بتقديم   ٢٠٢١ لعام   Grammy جوائز 
الغنائية الراقصة، حيث تأتى ىف املقدمة بيىل إيليش التى تتمتع 
الشهرية  الراب  نجمة  كذلك  العالم،  حول  كبرية  بشعبية 
خالل  مذهلة  نجاحات  سلسلة  حققت  التى  بى  كاردى 

الفرتة املاضية.
كما يشارك بالحفل كل من بوست مالون وكريس مارتن 
ودوجا كات، إضافة اىل الفريق الكورى الشهري BTS ومن 
من  بصمة  يضع  أن  استطاع   BTS فريق  أن  املعروف 
بتقديم  املاىض  العام  املوسيقى  ذهب ىف عالم صناعة 
أبرزها  من  الناجحة،  الغنائية  األعمال  من  كبري  عدد 

.«Dynamite»
سويفت  تايلور  العاملية  النجمة  أيضا  القائمة  وتضم 
وباد بانى ودوا ليبا، أيًضا نجمة الراب الشهرية ميجان 
أغنياتها  من  بعدد  األنظار  خطفت  التى  ستاليون  ذا 
وكانت  املاضية،  الفرتة  خالل  أطلقتها  التى  الناجحة 
كليب  خالل  من  ميجان  لنجاح  الحقيقية  البداية 

«WAP» الذى تعاونت فيه مع النجمة الشهرية كاردى بى. 

الدي  أصدرها  التي  «حياتي»  حققت 
اللبنانية  الفنانة  برفقة  يوسف  جي 
املغربي  والفنان  سماحة،  كارول 
املرتبة  دايف  الكويتي  والفنان  الرتيست، 
أنغامي،  عىل  املغاربي  الرتتيب  يف  األوىل 
كما احتلت أيضاً املراتب األوىل يف العديد 
منها  أنغامي،  عىل   العربية  الدول  من  
عمان  وسلطنة  اإلمارات،  قطر،  لبنان، 

يف أقل من أسبوع عىل إطالقها.
الحمداوي،  جالل  كلمات  من  «حياتي» 
ودايف،  سماحة،  وكارول  والرتيست، 
وقام بتلحينها كل من الدي جي يوسف 
و الرتيست وسكوايل، وجالل الحمداوي، 
دجي  الدي  بإنتاجها  قام  فيما  وبادي، 

يوسف نفسه.
وأعرب الفنان املغربي الدي جي يوسف 
األغنية  هذه  بنجاح  سعادته  عن 
يف  أنغامي  عىل  األوىل  املراتب  واحتاللها 
أن  مضيفاً  العربية،  الدول  من  العديد 
فكرة إنتاج عمل فني يجمع فنانني عرب 

كانت من بني طموحاته و أحالمه.
اللبنانية  الفنانة  بنجاح  أيضاً  وأشاد 
كارول سماحة يف تحدّي غناء أغنية يف 
كارول ألول  أن  إىل  الراب، مشرياً  صنف 
الصنف  هذا  غناء  تجربة  تخوض  مرة 

من األغاني.
منصة  هي  أنغامي  أن  بالذكر  الجدير 
كل  عىل  متوفرة  للموسيقى  رقمية  

يف  نوعها  من  واألوىل  التشغيل  أنظمة 
الرشق األوسط، حيث إنها تحتوي عىل 

أكرب موسوعة من األغاني.
وُتعّد اليوم أنغامي املنّصة املوسيقّية 
األوسط  الرشق  منطقة  يف  الرائدة 

مع  أفريقيا،  وشمال 
املوسيقّية  مكتبتها 

الّتي  الضخمة 
أكثر  عىل  تحتوي 
مليون   ٥٠ من 
و٤  متوّفرة  أغنية 
ماليني فنان ألكثر 
مليون   ٧٠ من 

مستخِدم.

املرصية  املمثلة  أعلنت  املستجد  أسبوع عىل معاناتها مع فريوس كورونا  أكثر من  بعد 

التي قامت بها جاءت  ان املسحة  الوباء وأكدت  انها شفيت تماماً من هذا  غادة عادل 

نتيجتها سلبية ما يعني انها تعافت وطمأنت كل الذين يحبونها عن صحتها ووضعها 

بعد خضوعها للعزل املنزيل.

وكانت غادة قد كشفت انها شعرت بأعراض نزلة الربد العادية ملدة ٣ أيام، وبعدها 

أنها «خضعت عىل  إيجابية، مضيفة  العينة  خضعت للمسحة فظهرت نتيجة 

أن تجري  املقرر  الفور لربوتوكول عالجي ترشف عليه وزارة الصحة، ومن 

مسحة أخرى بعد مرور أيام قليلة لالطمئنان عىل حالتها الصحية».

محجوب  نسمة  املرصية  الفنانة  طرحت 
هروب»،  غاوي  «يا  بعنوان  جديدة  أغنية 
عادل  كلملت  من  وهي  يوتيوب،  عرب 
وإخراج  أحمد،  عمر  جيتار  العش 
مطلع  ويقول  عييس.  حسام 
يا  هروب  غاوى  «يا  األغنية: 
و  الزحمه  من  هروب  غاوى 
و  العايشني  م  و  الدوشه  م 
و  ُبكره  من  و  الحسابات  م 
و  القوانني  م  و  التفكري  م 

وال  بتوصل  وال  واحدة  طرق   ، الِوحده  م 
يجوز مش حابب  غاوى هروب  يا  بتهدى 
ما  وقت  فتهرب  النهايات  ىف  الىل  القسوة 
تعدّى من البدايات و يمكن ملا أملك خاب».

يذكر أن نسمة كانت قد تعاقدت عىل طرح 
ومن  أغنيات،   ٥ يضم  جديد،  ألبوم  ميني 
أغنيات األلبوم التي سيتم طرحها «كفاية»، 
عن  فضالً  راجل»،  خصوصاً  سبيل،  عابر 
تم  ظل»والتي  ولها  شمس  «كل  أغنية 

طرحها مؤخراً، وأغنية «غاوي هروب».

دور  علوم  ألكسندر  العراقي  املمثل  يلعب 
جديد يف شهر رمضان املبارك يف مسلسل 
من  كبري  عدد  جانب  اىل  بديلة»  «أم 

املمثلني.
دور  «العب  خاص  حديث  يف  ويقول 
البطولة يف مسلسل ام بديلة.. بدور خالد 
الورقي..ابن رجل االعمال وصاحب مصنع 
عائلة  ابن  انا  لاللبان..  الورقي  ورشكة 
بلبنان  عايشني  وارستقراطية..  ثرية 
اصري  خلتني  العملية  حياتي  سنني..  من 
عمي  بنت  تزوجت  جدا..  واقعي  انسان 
راح  انه  متوقع  ومكنت  تقليدي..  زواج 
احب.. وهذا الحب غري حياتي وغريني اىل 
التخبط  وهذا  وعاطفي..  حساس  انسان 

الحقيقي ايل عشته بني قلبي وعقيل».

الجديد  ملسلسلها  الزاهد  هنا  النجمة  روجت 
والذى  إمام  محمد  النجم  بطولة  «النمر»، 

استعداًدا  حالًيا،  بتصويره  تقوم 
رمضان  دراما  سباق  خالل  لعرضه 

جديًدا  بوسرت  نرشت  حيث   ،٢٠٢١
الرسمى  حسابها  عرب  للمسلسل 

مسلسل  إنستجرام،  موقع  عىل 
النمر رمضان ٢٠٢١ عىل قناة 

الحياة. 
بطولة  «النمر»  مسلسل 
محمد إمام ومن إنتاج رشكة 
سينرجي، ويشارك ىف عدد من 

النجوم مثل وهنا الزاهد، نرمني 
الفقى، محمد رياض، أحمد عبد 

الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد 
خالد صالح، عالء مرىس وعدد آخر 

من الفنانني الشباب.
يف جانب آخر يعرض للنجمة هنا الزاهد 

حاليا حكايات مسلسل «حلوة الدنيا سكر» 

به هنا  والتي تخوض  الحلفاوى،  إخراج خالد  من 
أحداثه  وتدور  األوىل،  املطلقة  البطولة  الزاهد 
الحكايات  عىل  يعتمد  حيث  حلقة   ٤٠ يف 
 ٥ من  حكاية  كل  املتصلة،  املنفصلة 
حكايات  العمل  ويضم  حلقات، 
و»ساندى  وشعوذة»  «سحر 
لقلب  خطوات  و»٩  كراش» 
تفيد»  ال  و»الجريمة  الرجل» 
و»املتخصصة» و»لو كنت يوم 
أنساك» و»قوىل ألحمد» وأخرياً 

أمانى وتهانى».
محمد  قدم  أخرى  ناحية  من 
الدرامية  أعماله  آخر  إمام 
وعرض  «هوجان»  مسلسل 
وشارك  املاىض،  قبل  رمضان  يف 
عايدة  الخوىل،  رياض  بطولته  يف 
رياض، أوس أوس، كريم محمود عبد 
صالح  محمد  تأليف  وأخرون،  العزيز، 

العزب، إخراج شريين عادل.

يبدو أن السري الذاتية الخاصة 

تستقطب  بدأت  بالفنانني 

رشكات اإلنتاج، وبعد روايات 

ملواقف  أنغامي  عىل  إليسا 

مرّت يف حياتها منذ الطفولة 

وعمل الفنان جورج وسوف 

خاصة  ملذكرات  وثائق  عىل 

سريويها بنفسه للمحطات، 

غري  إنتاج  رشكة  أن  ُعلم 

بمرشوع  تفكر  لبنانية 

الفنان  قصة  يروي  مسلسل 

مع  بركات  ملحم  الراحل 

حريري،  مي  الثانية  زوجته 

من  القصة  هذه  حملته  ملا 

أو  تعارف  بعد  تداعيات 

حريري  بمي  بركات  لقاء 

وزواجهما  التسعينيات  يف 

جونيور،  مللحم  وإنجابهما 

حتى طالقهما.

بركات  ملحم  أن  واملعروف 

رشعاً،  حريري  بمي  تزّوج 

لم  الخالفات  مسلسل  لكن 

وأّدى  الطرفني  بني  ينته 

استمرت  فيما  الطالق،  اىل 

آخر  حتى  معاً  صداقتهما 

املوسيقار  وفاة  قبل  لحظة 

 ٢٠١٦ عام  املستشفى  يف 

مجموعة  ذلك  بعد  وظهرت 

املرياث  بشأن  املشاكل  من 

عائلة  اعرتاف  وعدم 

جونيور  بملحم  املوسيقار 

مي  من  بركات  ملحم  ابن 

اليوم  حتى  وهي  حريري؛ 

املحاكم  تشغل  زالت  ما 

اللبنانية لبّت بعض الحقوق، 

املنتجة  الجهة  ستعلن  فهل 

أم  قريباً  املرشوع  ذلك  عن 

ستنقل القصة من دون إذن 

مي  من  حتى  أو  العائلة  من 

حريري؟
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بمقدار ٤٤٤ مليار دوالر 
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أوضـح خبري التكنولوجيا السـعودي عبدالله السـبع، عن ثغـرة يف تطبيق 
(واتسـاب) قد تتسبب يف خسارتك لحسابك الشـخيص ملدة شهرين قبل أن 

تتمكن من استعادته.
ونرش السـبع، فيديو عرب حسابه عىل تطبيق (تويرت)، شارحا فيه املشكلة 
وكيف نتفادها، وقال: ”انتبه يف خلل مزعج يف (واتساب) ممكن بسببه يتم 

منعك من استخدام التطبيق ملدة 60 يوم“.
وعـاد تطبيق الرتاسـل الفـوري (واتسـاب) بتذكري عمالئه بشـأن رشوط 

الخدمة الجديدة والتي تبدأ بحلول 15 مايو/أيار 2021.
وتلقـى الكثري من مسـتخدمي التطبيق إشـعارات بـرضورة املوافقة عىل 
التحديثات الجديدة، وتكررت رسائل التطبيق بالرشوط الجديدة، باإلضافة 
لتضمنها إلشعار جاء فيه: ”يرجى قبول هذه التحديثات ملواصلة استخدام 
(واتسـاب)“، باإلضافـة إىل ذلك، أوضحت الرشكة ما سـيحدث ملن ال يقبل 

بالرشوط الجديدة.
ووفقا للمطورين، لن يحذف (واتسـاب) حسـاباتهم، ومع ذلك، لن يتمتع 
هؤالء املستخدمون بوظائف املراسلة الكاملة حتى يقبلوا الرشوط الجديدة، 
ويف غضون فرتة زمنية قصرية، سـيتمكن املسـتخدمون من تلقي املكاملات 
واإلشـعارات، لكن لن يتمكنوا من تلقي الرسـائل وإرسـالها من التطبيق. 
يف وقت سـابق، ظهرت معلومات عىل موقع التطبيق حول اكتشـاف جديد 
قام به علماء من جامعة إلينوي يف أوربانا شـامبني، تم فيها اكتشاف ثغرة 
أخـرى يف معالجـات ”إنتـل“، بمسـاعدة قراصنة اإلنرتنـت يمكنهم رسقة 

بيانات املستخدم، بما يف ذلك النص املكتوب عىل لوحة املفاتيح.

(تويـرت) عـن  تطبيـق  كشـف 
لكافـة  ميـزة  بطـرح  قيامـه 
مستخدميه حول العالم يف شهر 
نيسـان/ أبريل املقبـل، ينافس 
بهـا تطبيق الدردشـة الصوتية 
”كلوب هاوس“، الذي زاد صيته 

واإلقبال عىل تحميله مؤخرا.
وقالت رشكة (تويرت) يف تحديثها 
األخري لهواتـف ”آيفون“: ”إنها 
ستوفر من الشـهر املقبل ميزة 
خدمة يطلق عليها ”سبيسس“ 
(مسـاحات)، وهي عبـارة عن 
غرف دردشـة صوتية، ووعدت 
مسـتخدميها أنـه مـن خاللها 
سيمكنهم ”التغريد والتحدث“.

أعلـن  ”سبيسـس“  وبميـزة 
مـع  تنافسـه  عـن  (تويـرت)، 
تطبيـق ”كلوب هـاوس“، وهو 
عبارة عن رشكة ناشـئة قائمة 
عىل الدردشة الصوتية وتقترص 
عـىل الدعوات فقـط، وحاز عىل 

شـهرة واسعة بعدما استخدمه 
مثـل  التكنولوجيـا،  مشـاهري 
ومؤسـس  الربيطاني  امللياردير 
رشكـة ”تسـال“ إيلون ماسـك 
ومؤسـس رشكة (فيـس بوك) 

مارك زوكربريغ.
ويف أواخر شـهر فرباير/ شباط 
(تويـرت) يختـرب  كان  املـايض، 
ميزة ”سبيسس“ مع 1000 من 
البداية مع  مستخدميه، وكانت 
النسـاء واألشخاص من الفئات 

املهمشة.
و يشـار إىل أن رشكـة (تويـرت) 
بـدأت مع انطـالق عـام 2021 
جديـدة  مزايـا  إطـالق  يف 
 Super” مثـل  ملسـتخدميها، 
خيـار  يتيـح  الـذي   “Follows
الحصـول عـىل محتـوى إضايف 
مقابل اشرتاك مادي، وذلك عىل 
غرار منصات مثل ”صبسـتاك“ 

و“اونيل فانز“.

تستعد رشكة مايكروسوفت لطرح 
ميزة جديدة ملنصة الدردشة املرئية 
Teams والتى ستسـاعد ىف حضور 
املكاملـات ىف حالـة ضعـف االتصال 
باإلنرتنـت، حيـث تعمـل الرشكـة 
عـىل إضافـة وضـع نطاق تـرددى 
منخفض لتسـهيل املكاملـات حتى 
إذا كان لـدى املسـتخدمني إمكانية 
البطـيء،  اإلنرتنـت  إىل  الوصـول 
وقـد أكـدت الرشكة ذلـك من خالل 
 Microsoft 365 Roadmap خطـة

الخاصة بها.
وتوضح مايكروسـوفت ىف وصفها 
الحاجة إىل مثل هذه امليزة، ”سـواء 
كنت تريـد االحتفـاظ بالبيانات أو 
كنـت ىف موقـع بـه اتصال شـبكة 
ضعيف أو محدود، ىف بعض األحيان 
يكـون مـن املفيـد تحديـد كميـة 
البيانـات التـى تسـتخدمها أثنـاء 

الفيديو مكاملة.“
ولعل هذا هو الوقت الذى قد يسمح 
املنخفضـة  البيانـات  وضـع  فيـه 
املخصـص للمسـتخدمني بتحديـد 
سـيتم  التـى  البيانـات  مقـدار 
اسـتخدامها أثناء مكاملات الفيديو 
عـرب Teams ”باإلضافة إىل إنشـاء 
إعـدادات مختلفـة بناًء عـىل توفر 
الشـبكة“، وعـىل الرغـم مـن عدم 
وجود تاريخ متوقع لإلطالق، إال أنه 

من املقرر أن يكـون تاريخ اإلصدار 
املبدئـى ىف مـارس 2021، حيث ان 
امليـزة مدرجة لتكون قيـد التطوير 

منذ وقت سابق من هذا الشهر.
وقـد أعلنـت Microsoft ىف خارطة 
امليـزة  أن  بهـا  الخاصـة  الطريـق 
الجديدة ستكون متاحة فقط لعميل 
سـطح املكتب، وىف وقت سابق من 
هذا الشـهر، تم الكشـف أيًضا عن 
-R Teams عـىل وضـع   حصـول

porter، جنًبـا إىل جنب مع وضعى 
.Side- by Sideو Standout

 Reporter وضـع  وسيسـمح 
للمسـتخدمني بوضع املحتوى فوق 
أكتافهـم حيث تظهـر صورتهم ىف 
املقدمة، مثل كيفية ظهور املحتوى 
التلفزيونية،  أثناء عـرض األخبـار 
 Standout وضـع  سـيجعل  كمـا 
مقـدم العـرض ىف املقدمـة بينمـا 
عـىل  الخلـف  ىف  املحتـوى  يطفـو 
مجموعـة الرشائح، بينمـا يعرض 
جنًبـا إىل جنب املحتـوى عىل جانب 
واحـد من الشاشـة، بينمـا يلتقط 

مقدم العرض الجانب اآلخر.
 Standout بينما سيتم طرح وضع
هذا الشـهر فقط بينما سيتم طرح 
الوضعـني اآلخرين بعـد ذلك بفرتة 
وجيـزة عىل الرغم مـن عدم تحديد 

املخطط الزمنى الدقيق بعد.
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