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بغداد/ الزوراء:
شـدد رئيس مجلـس الوزراء القائـد العام 
للقـوات املسـلحة، مصطفـى الكاظمـي، 
امـس االربعاء، عـىل أهميـة الحفاظ عىل 
األمـن املجتمعـي، فيما اكد دعمـه الكامل 
للقـوات االمنيـة، وجـه بـرضورة تواجـد 
القادة األمنيني ميدانًيـا خالل التظاهرات.

وذكـر املكتب اإلعالمي لرئيـس الوزراء، يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: أن ”املجلس الوزاري 
لألمـن الوطنـي، عقـد اجتماًعـا برئاسـة 
القائـد العـام للقوات املسـلحة، مصطفى 
الكاظمي“.وأضاف ”وتمت خالل االجتماع 
مناقشة التطورات األمنية العامة يف البالد.

بغداد/ متابعة الزوراء:
كشف تقرير ملؤسسـة كابيتا باالشرتاك 
مع املؤسسـة األملانيـة للتعـاون الدويل 
عـن ان تكلفة محطـات توليـد الطاقة 
الكهربائيـة مـن الغاز أعىل مـن تكلفة 
الكهربائيـة  الطاقـة  توليـد  محطـات 
الحراريـة عـىل مسـتوى العالـم طبقـا 
وزيـر  نائـب  قدمهـا  التـي  للبيانـات 
الكهربـاء العراقـي يف منتـدى الطاقـة 
العراقـي لعـام 2019 .وذكـر التقريـر 

الـذي تابعـت ”الـزوراء“ ترجمتـه: انه 
فيمـا يتعلق بحالـة العراق فـإن تكلفة 
محطات التولیـد الغازیة تكون اعىل من 
املعتاد لعـدة عوامل تتضمن نوع الوقود 
املسـتعمل والذي بـدوره یقلـل الكفاءة 
ویزید وقت وكلفـة الصیانة، بینما نجد 
أن املحطات الحراریـة أكثر كفاءة وأقل 
كلفـة، إال أنھـا قادرة عـىل تزوید طاقة 

الحمل األسايس فحسب.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الرتبيـة، امس األربعاء، 
 ٢١ املوافـق  املقبـل  األحـد  يـوم  أن 
آذار عطلـة رسـمية، وذلك بمناسـبة 
الكـردي  شـعبنا  ابنـاء  احتفـاالت 
يف  الـوزارة  نوروز.وذكـرت  بأعيـاد 
بيان تلقتـه «الزوراء»: أنـه «يتوجب 
عـىل اإلدارات املدرسـية كافـة اعتبار 
يوم األحـد عطلة رسـمية عند وضع 

الجـداول االمتحانيـة، وذلـك احتفاًء 
بأعيـاد نوروز».وأضافت الوزارة أنها 
«تمنت أن يعم األمن والسالم يف ربوع 
بلدنـا الحبيـب، وأن يحقـق طلبتنـا 
األعزاء التفوق والنجاح يف مسـريتهم 
التعليمية».يذكـر أن امتحانات نهاية 
الكورس األول ونصف السنة ستنطلق 
يوم السـبت املقبل املصـادف ٢٠ من 

شهر آذار الجاري.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلن جهاز األمن الفيدرايل الرويس، امس 
األربعاء، أنـه تم اعتقـال أحد منارصي 
تنظيـم ”داعش“، والذي كان يعد لشـن 
هجـوم إرهابـي، يف جمهوريـة أديغيـا 
الروسـية.وأكد أنـه مواطـن من آسـيا 
الوسـطى، اعـرتف بأنه كان عىل وشـك 
إحـداث انفجار يف مركز تسـوق.وعثروا 

يف منزلـه عىل مكونـات لقنبلـة محلية 
الصنـع وعلـم ”داعـش“، باإلضافة إىل 
خريطة املواقع التي كان يريد تفجريها.

ووجد الخـرباء يف هاتفه ”قدًرا كبريًا من 
املحتوى اإلرهابي“، بما يف ذلك تعليمات 
هجـرة  وثائـق  لديـه  وكان  مختلفـة، 
مزورة.وتم فتح قضية جنائية للتحضري 

لهجوم إرهابي.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
وصف الرئيـس األمريكي، جـو بايدن، 
نظـريه الـرويس بأنـه ”قاتـل“، مؤكًدا 
أنـه ”سـيدفع ثمـن“. وقـال بايـدن يف 
مقابلة مع شـبكة ”إيه بـي يس نيوز“ 
األمريكية، تـم إذاعتها امـس األربعاء: 
”أوافق عىل أن الرئيس الرويس فالديمري 

بوتـني قاتل، وسـيدفع الثمن لتدخله يف 
االنتخابـات األمريكية“.وأشـار بايـدن 
إىل أنـه خالل محادثـة يف يناير/ كانون 
الثاني، حذر نظريه الرويس من العواقب 
املحتملة.وأضاف بايدن يف مقابلة بثتها 
قناة إيه.بي.يس نيوز التلفزيونية امس 
األربعـاء: ”سـيدفع الثمـن“. وردا عىل 

سـؤال عن العواقب التـي يقصدها قال 
بايـدن ”سـرتون قريبا“.وزعـم تقرير 
اسـتخباراتي أمريكـي عـن التهديدات 
يـوم   ،2020 النتخابـات  الخارجيـة 
الثالثـاء، أن الرئيس الـرويس فالديمري 
لتقويـض  جهـود  ببـذل  أذن  بوتـني 
املرشـح الديمقراطي آنـذاك جو بايدن 

(الرئيس الحايل).ونفت موسـكو مرارا 
مثـل هذه االدعـاءات األمريكيـة، وقال 
الروسـية،  الرئاسـة  باسـم  املتحـدث 
دميرتي بيسـكوف، يف وقت سـابق، إن 
واشـنطن تتهم موسكو بشكل مستمر 
بالتدخل يف شـأنها الداخـيل دون دليل.

كما أعلنـت وزارة الخارجية الروسـية 

أن هناك أدلة عىل عدم تدخل روسـيا يف 
االنتخابات األمريكيـة، ورصح املندوب 
الخاص لرئيس روسـيا املعني بالتعاون 
الـدويل يف مجال أمـن املعلومات، أندريه 
كروتسـكيخ، لصحيفة ”كومريسانت“ 
بـأن الواليـات املتحدة تعيـق نرش هذه 

األدلة.

الزوراء/مصطفى العتابي :

اعلنـت وزارة الصحة والبيئة، امس االربعاء، 

املوقـف الوبائـي اليومـي لفـريوس كورونا 

املسـتجد يف العراق، فيما اكد تسـجيل ٥٦٦٣ 

اصابـة جديـدة و٣٣ حالـة وفـاة وشـفاء 

٣٥٩١ حالة.وذكـرت الـوزارة يف بيان تلقته 

«الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم 

امـس: ٣٨٩٢٩ ، ليصبـح عـدد الفحوصات 

الكليـة: ٧٤٩٨٣٦٠، مبينـة انه تم تسـجيل 

٥٦٦٣ اصابة جديدة و٣٣ حالة وفاة وشفاء 

٣٥٩١ حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء 

الكيل: ٦٩٨٧٧٥ (٩٠٫٣٪) ، بينما عدد حاالت 

االصابـات الكيل: ٧٧٤٠١٥ ، أما عدد الحاالت 

التـي تحت العـالج: ٦١٣٨٠ ، يف حني ان عدد 

الحـاالت الراقـدة يف العنايـة املركـزة: ٤٣٤، 

وعدد حاالت الوفيات الكيل: ١٣٨٦٠.

بغداد/ الزوراء:
أعلن مجلس املفّوضني يف املفوضية العليا 
لالنتخابات املصادقة عىل اختيار الرشكة 
الفاحصـة ألجهـزة االقـرتاع، كمـا تمت 
املوافقـة عىل إجراءات التصويت الخاّص 
باستخدام أجهزة ترسيع النتائج.وذكرت 
املفوضية يف بيان تلقت» الزوراء» نسخة 
منه: أن مجلس املفّوضني وافق باإلجماع 

عىل اختيـار رشكـة (PWC) الربيطانية 
الفاحصـة ألجهـزة االقـرتاع واألجهـزة 
امللحقـة بهـا والربامجيات املسـتخدمة 
اإلرسـال  وجهـاز  الناقـل  والوسـط 
النتائـج بعـد عـّدة  وسـريفرات إعـالن 
مراحـل تّم يف ضوئها التأّكد من رصانتها 
واستيفائها للرشوط واملواصفات الفنية 
املطلوبة واألفضل من بني الرشكات التي 

رّشـحها مكتب األمم املّتحدة للمساعدة 
االنتخابيـة يف العـراق ( UNAMI) التـي 
تعمل يف إطار فنـي وتكنولوجي يتماىش 
املفوّضيـة  لعمـل  األساسـية  واملبـادئ 
بمـا يضمـن نزاهـة العمليـة االنتخابية 
وشفافيتها.واشار البيان إىل: أن مفّوضية 
االنتخابات عملت عىل تشكيل لجنة فّنية 
مرشفة ومتخّصصة تتوّىل مهّمة مراقبة 

وتقييمهـا،  الفاحصـة  الرشكـة  عمـل 
تتألَّف مـن موّظفي املفوّضيـة وممّثلني 
عن الـوزارات واملؤّسسـات ذات العالقة.

ولفـت البيـان إىل: أن مجلـس املفوّضني 
صّدق عىل إجراءات االقـرتاع العام والعّد 
والفرز باستخدام أجهزة ترسيع النتائج 
النتخـاب مجلـس النـواب يف ١٠ ترشين 
األول املقبـل، وكذلـك اجـراءات االقرتاع 

الخـاص الـذي يتـّم بموجبـه مشـاركة 
الناخبني من القوات املسـلحة واألجهزة 
األمنية والنازحني وناخبي الخارج ونزالء 
السجون املحكومني دون الـ(٥) سنوات 
الذي ألزم قانون االنتخابات مشـاركتهم 
ببطاقـة الناخب البايومرتيـة حًرصا، إذ 
يكون التصويت لهذه الفئات يف ٨ ترشين 

األول ٢٠٢١.
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بريوت/ متابعة الزوراء:
دعـا رئيس الجمهوريـة اللبنانية ميشـال عون، رئيس 
الحكومـة املكلـف سـعد الحريـري للتنحي عـن تأليف 
الحكومـة يف حـال وجـد نفسـه عاجـزا عن ذلـك، وأن 
يفسـح املجـال أمـام اآلخريـن القادريـن.ويف خطـاب 
تلفزيونـي، قـال عـون: ”بعدمـا تقدم الرئيـس املكلف 
سـعد الحريري بعناوين مسـودة حكومية ال تلبي الحد 
األدنـى من التوازن الوطنـي وامليثاقية ما أدخل البالد يف 
نفـق التعطيل، أدعـوه إىل قرص بعبدا من أجـل التأليف 
الفـوري للحكومة باالتفاق معي، وفـق اآللية واملعايري 
الدستورية املعتمدة يف تأليف الحكومات من دون تحجج 

أو تأخري“.وأضـاف: ”يف حـال وجد الحريري نفسـه يف 
عجـز عن التأليف وترؤس حكومة إنقاذ وطني تتصدى 
لألوضـاع الخطـرية التـي تعاني منهـا البـالد والعباد، 
فعليه أن يفسـح يف املجال أمام كل قادر عىل التأليف“.
وتابـع: ”دعوتي للحريري تأتي من منطلق مسـؤوليته 
الدسـتورية وضمريه اإلنسـاني والوطنـي، ذلك أن مثل 
هـذه املعاناة الشـعبية لن ترحم املسـؤول عن التعطيل 
واإلقصـاء وتأبيـد ترصيـف األعمال“.وقـال: ”دعوتي 
مصّممـة وصادقة للرئيس املكلـف اىل أن يبادر فورا إىل 
أحد الخيارين املتاحني، حيث ال ينفع بعد اليوم الصمت 

والتزام البيوت الحصينة، علنا ننقذ لبنان“.

اثيوبيا/ متابعة الزوراء:
قـال وزيـر الخارجية اإلثيوبـي، ديميكي 
ميكونـني، إنـه ال يمكـن ألحـد أن يحـرم 
إثيوبيـا مـن نصيبهـا البالـغ 86 يف املئـة 
يف نهـر النيل.جـاء ذلك خالل النـدوة التي 
أقيمـت بمناسـبة الذكرى العـارشة لبناء 
سـد النهضـة اإلثيوبـي، وحرضهـا كبار 
رجال الدولة وعدد من املسؤولني، بحسب 
وكالة األنبـاء اإلثيوبية.وأضاف ميكونني 
أن ”سـد النهضـة هـو املـورد الطبيعـي 
لجميع اإلثيوبيني“، مشريا إىل ”أنهم مروا 
بالعديـد من التقلبات عىل مدى السـنوات 
العـرش املاضيـة لتحويـل هـذا املـورد إىل 

تنمية“.وتابـع قائـال: ”ال يمكـن ألحد أن 
يحرم إثيوبيـا من حصتهـا البالغة 86 يف 
املئـة يف نهـر النيل“.  بـدوره، رصح وزير 
الري اإلثيوبي سـيلييش بيكييل بأن ”بالده 
ملتزمة بمبـدأ االلتـزام بالقوانني الدولية 
للميـاه العابـرة للحـدود، إال أن جهودها 
للتعـاون مـع الـدول املتفاوضة لـم تأت 
بنتائـج إيجابية حتى األن“.وجددت دولتا 
مرص والسودان، األسبوع املايض، قلقهما 
إزاء التحرك اإلثيوبي نحو امللء الثاني لسد 
النهضة يف شهر يوليو/ تموز املقبل، دون 
التوصل التفاق حـول امللف مع الخرطوم 

والقاهرة.
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الزوراء/ حسني فالح:
اكدت لجنة االمن والدفاع النيابية خلو 
املوازنة مـن فقرتي تحويل منتسـبي 
وزارة الداخليـة من حملة الشـهادات 
اىل الوزارات املدنية واعادة املفسـوخة 
عقودهم بوزارة الدفاع، وفيما كشفت 
عن وجود ملفات فساد كبرية يف عقود 
وتسليح املؤسسات االمنية، اشارت اىل 
ان التخصيصات املالية لوزارتي الدفاع 
والداخليـة قليلـة مقارنـة باملوازنات 

السابقة.
وقال عضو اللجنة، النائب عبد الخالق 
العـزاوي، يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان 
موازنـة عـام 2021 ال تتضمـن فقرة 
خاصة بتحويل منتسبي وزارة الداخلية 
ممـن حملـة شـهادة البكالوريـوس 
والدبلوم اىل الـوزارات املدني.واضاف: 
ان املوازنة ال تتضمن ايضا فقرة اعادة 
املفسـوخة عقودهـم يف وزارة الدفاع، 
النه تمت مناقلـة التخصيصات املالية 
اىل ملـف التسـليح للجيـش العراقـي 
والقـوة الجويـة. الفتـا اىل: ان املوازنة 
تضمنـت اعـادة املفسـوخة عقودهم 
من منتسـبي الحشـد الشـعبي فقط.

واشـار اىل: ان وزارة الداخليـة تمـت 
اعادة املفسـوخة عقودهـم اليها ولم 
يبَق سـوى القليـل منهم. مؤكـدا: ان 
التخصيصات املالية للـوزارات االمنية 

يف املوازنـة قليلـة مقارنـة باملوازنات 
السـابقة.وتابع: ان هناك فسادا كبريا 
يف الوزارات االمنية ال سـيما يف ملفات 
إذ ان موازناتهـا  العقـود والتسـليح، 
منـذ 2003 حتى اآلن تكفـي موازنات 
التخصيصـات  ان  مبينـا:  دول.   6

املاليـة الحالية تكفـي لوزارتي الدفاع 
والداخليـة يف حـال تـم القضـاء عـىل 
الفساد املسـترشي فيهما.من جهته، 
اكد عضو لجنة االمن والدفاع النيابية، 
كاطع الركابي، سـعي لجنته لتضمني 
فقرة اعـادة املفسـوخة عقودهم من 

منتسـبي الدفـاع والداخلية والحشـد 
الشعبي يف موازنة 2021.وقال الركابي 
لجنتـه  ان  لـ“الـزوراء“:  حديـث  يف 
تحاول جاهـدة بتضمني فقـرة اعادة 
املفسـوخة عقودهم بوزارتـي الدفاع 
والداخلية والحشد الشعبي اىل الخدمة 

يف موازنـة 2021. الفتـا اىل: ان هـؤالء 
دافعـوا وقاتلـوا من اجـل الوطن، وال 
بد مـن اعادتهم اىل الخدمة.وتصاعدت 
مطالبات املنتسـبني يف وزارتي الدفاع 
والداخليـة ممـن يحملـون شـهادات 
بتحويلهـم  فـوق  فمـا  بكالوريـوس 
املدنيـة. واملؤسسـات  الـوزارات  اىل 
ووجـه نحـو 100 نائـب طلـب نيابي 
موقـع اىل رئاسـة مجلس النـواب من 
اجـل مخاطبـة اللجنة املاليـة، إلدراج 
موضوع املحارضين املجانني وتحويل 
اصحـاب الشـهادات يف وزارتي الدفاع 
يف  مدنيـني،  موظفـني  اىل  والداخليـة 
موازنة عام 2021.وكان عضو اللجنة 
املاليـة النيابيـة، النائـب ناجي رديس 
السـعيدي، قد اعلن، يف وقت سابق، ان 
املوازنة االتحاديـة العامة لعام 2021 
ستتضمن اعادة املفسـوخة عقودهم 
ووزارة  الدفـاع  وزارة  منتسـبي  مـن 
الداخلية والحشـد الشعبي اىل الخدمة.
وكان مـن املقـرر ان يصـّوت مجلس 
النـواب عـىل موازنة 2021 يف جلسـة 
االثنني املايض، إال ان مجلس النواب قد 
اعلن تأجيل التصويت عليها بعد اقرار 
قانون املحكمـة االتحادية العليا، ومن 
املرجـح ان تـدرج املوازنـة عىل جدول 
اعمـال الربملـان خـالل االيـام القليلة 

املقبلة.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت قيادة العمليات املشرتكة يف العراق تسلمها 
بقيادة  الدويل  التحالف  من  وتجهيزات  عربات 
دوالر.وقال  بقيمة خمسة ماليني  املتحدة  الواليات 
الخفاجي،  تحسني  اللواء  القيادة،  باسم  املتحدث 
قوات  سلم  الدويل  «التحالف  إن  صحفي،  بيان  يف 
األمن العراقية والجيش العراقي تجهيزات ومعدات 
تشمل عربات عسكرية وأسلحة ومعدات عسكرية 
بقيمة تبلغ خمسة ماليني دوالر».وأضاف أن «هذه 
املنحة تأتي من أجل مساعدة قوات األمن العراقية 
العسكرية  املؤسسات  يف حربها ضد داعش، وبناء 

بأرقى التجهيزات».

@Âfl@ÚÌãÿè«@paá«bèfl@·‹ènÌ@÷aã»€a
@ä¸ÎÜ@µÌ˝fl@5@Ú‡Ó‘i@Ô€Îá€a@—€bzn€a

@Âfl˛a@Û‹«@√b–®a@ÚÓ‡Ác@Û‹«@ÜáìÌ@Ô‡√bÿ€a
ÚÓ‰fl˛a@paÏ‘‹€@›flbÿ€a@È‡«Ü@á◊˚ÌÎ@Ô»‡n1a
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الزوراء/ يوسف سلمان:
يعود مجلـس النواب مرة اخـرى، اليوم 
الخميـس، ليعقـد جلسـته االعتياديـة 
التي سـيحاول فيهـا حسـم سلسـلـة 
الخالفـات العالقـة يف قانـون املحكمـة 
بعـد  وذلـك  للجـدل،  املثـري  االتحاديـة 
جلسـتني مسـائيتني سـاخنتني امتدت 
احداهمـا اىل اوىل سـاعات الفجـر فيها 
انتهت الجلسـة االخرى بحلول منتصف 
الليل، حيث قررت فيهـا رئاسـة الربملان 
اعـادة فقـرة اسـتكمال التصويت عىل 
مـرشوع قانـون املحكمـة االتحادية اىل 
جـدول االعمال .والتزال رئاسـة الربملان 
واللجنـة القانونية تخوضـان محاوالت 
حثيثـة حتـى اللحظات االخـرية إلقناع 
الخالفـات  بحسـم  السياسـية  الكتـل 
العالقة يف قانون املحكمة االتحادية ، بعد 
اعرتاضات بعض النواب عىل تعديل مواد 
القانون ، االمر رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ من 
قانون املحكمـة االتحادية ، الذي صوت 
عليه الربملـان فجر الثالثـاء، ومطالبات 

بعـض الكتل بتمريـر التعديـل بالثلثني 
وليس تصويـت االغلبية البسـيطة كما 
سـاعة  ويف   . التعديـل  مقـرتح  يف  ورد 
مبكرة فجـر يوم الثالثاء، عقدت رئاسة 
مجلـس النـواب اجتماعا مشـرتكا مع 
اعضاء اللجنـة القانونية داخل القاعـة 
الرسمية الكربى، ملناقشة مرشوع تعديل 
قانون املحكمة االتحادية رقم ٣٠ لسنة 
٢٠٠٥ ، الذي صـوت مجلس النواب عىل 
اضافتـه فقرة جديدة عىل جدول اعماله 
مسـاء ليلة االثنني . لكن رئاسة مجلس 
النواب، اعلنت ان جلسـة مساء الثالثاء 
، سـتتضمـن التصويـت باملجمـل ، أما 
عىل القانون الجديد للمحكمة االتحادية 
او عـىل تعديـل القانـون ، لكنهـا عادت 
مجددا لتعقد اجتماع تداويل مشـرتك مع 
اللجنة القانونية وقادة الكتل السياسية 
لالتفـاق عـىل حسـم خالفـات قانـون 
املحكمـة االتحاديـة ، قبـل بدء جلسـة 

مساء الثالثاء.

@Â‡r€a@…œáÓé@È„c@á◊˚ÌÎ@\›mb‘€a^@Äi@ÔéÎã€a@êÓˆã€a@—óÌ@ÊáÌbi
Ò7Ç˛a@ÚÓÿÌãfl˛a@ÚÓébˆã€a@pbibÉn„¸a@¿@È‹Çám@ıaåg

بغداد/ الزوراء:
حذر مرصف الرشيد، أمس األربعاء، زبائنه من «عمليات احتيال» عرب مواقع إلكرتونية 
تنتحل صفة املرصف.وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقته» الزوراء»: الحظنا 
وجود بعض املواقع االلكرتونية املدرجة عىل وسائل التواصل االجتماعي التي تزعم بأنها 
تابعة اىل مرصف الرشيد، حيث تطلب هذه املواقع ولغايات مختلفة منها التقدم بطلب 
رقم  يشمل  بما  البطاقة  معلومات  بإرسال  تقوموا  بأن  البيانات،  تحديث  او  القروض 
البطاقة وتاريخ االنتهاء والرقم الرسي، باإلضافة إىل البيانات الشخصية كتاريخ امليالد 
ورقم املوبايل.وأوضح: أن هذه املواقع تقوم باستخدام تلك البيانات التي تقوم بجمعها 
املرصف عىل  بها.وشدد  ولغايات غري مرصح  البطاقة  احتيالية عىل  تنفيذ عمليات  يف 
«رضورة عدم القيام بتزويد أي من املعلومات الخاصة بالبطاقة أو بياناتكم الشخصية 

ألي موقع الكرتوني كان أو ألية جهة كانت عدا القنوات الرسمية للمرصف».

@pbÓ‹‡«@Âfl@È‰ˆbiå@äâ±@áÓíã€a
ÚÓ„Î6ÿ€a@fibÓnya

êfla@Íãñb‰«@Âfl@3@Úibñg@Â‹»ÌÎ@›ˆb:a@\ÒÜaãÿ€a@’Ìãy^@á‡≤@Ô„áæa@ bœá€a

@@@2ô@›Óñb–m



بغداد/ الزوراء:

العام للقوات  القائد  شدد رئيس مجلس الوزراء 

االربعاء،  امس  الكاظمي،  مصطفى  املسلحة، 

فيما  املجتمعي،  األمن  عىل  الحفاظ  أهمية  عىل 

اكد دعمه الكامل للقوات االمنية، وجه برضورة 

تواجد القادة األمنيني ميدانًيا خالل التظاهرات.

بيان  يف  الوزراء،  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

لألمن  الوزاري  «املجلس  أن  «الزوراء»:  تلقته 

العام  القائد  برئاسة  اجتماًعا  عقد  الوطني، 

للقوات املسلحة، مصطفى الكاظمي».

وأضاف «وتمت خالل االجتماع مناقشة التطورات 

األمنية العامة يف البالد، واإلجراءات املتخذة لرفع 

مستوى كفاءة األجهزة األمنية ومهنيتها، سواء 

عىل مستوى املؤسسات أو األفراد، وبما يمكنها 

من مواجهة التحديات األمنية الكبرية».

بـ»دور  املسلحة  للقوات  العام  القائد  وأشاد 

اإلرهابية  العصابات  مواجهة  يف  األمنية  قواتنا 

األمن  فرض  يف  وجهودهم  واإلجرامية، 

واالستقرار، مؤكًدا دعمه الكامل لقوات الجيش 

والرشطة وجميع منتسبي األجهزة األمنية».

وشدد الكاظمي عىل «أهمية الحفاظ عىل األمن 

محاوالت  أمام  املجال  افساح  وعدم  املجتمعي، 

التعدي عىل املمتلكات العامة والخاصة، ويف الوقت 

الذخرية  استخدام  بعدم  االلتزام  رضورة  نفسه 

الحّية خالل تأمني االحتجاجات املدنية».

األمنية  القوى  تجهيز  يف  بـ»اإلرساع  ووجه 

باملعّدات املطلوبة لحفظ األمن والنظام، وبما 

ويمّكن  العامة،  الحياة  سري  انتظام  يضمن 

األجهزة األمنية من القيام بواجباتها، بالشكل 

يعرّضهم  وال  املدنيني  حياة  يحفظ  الذي 

للخطر».

أيضا  املسلحة  للقوات  العام  القائد  ووجه 

بـ»رضورة تواجد القادة األمنيني ميدانًيا خالل 

املواطنني  حماية   عىل  والرتكيز  التظاهرات، 

واملمتلكات العامة والخاصة». 

وناقش املجلس، وفقا للبيان: «حاالت االعتداء 

عىل بعض املشاريع الخدمية وأبراج الكهرباء 

االمن  تهدد  اجرامية  جماعات  قبل  من 

القومي للبلد وهذا االمر لن يتم السماح به و 

التهاون معه تحت اي اطار كان، واتخاذ كل 

االجراءات من قبل قواتنا االمنية ملالحقة هذه 

العنارص».

عىل  املجلس  «موافقة  اىل  البيان  واشار 

العمل  فرقة  اىل  العراق  انضمام  «مرشوع 

املشرتكة يف منطقتي الرشق األوسط وشمال 

أفريقيا املتخصصة بمكافحة اإلرهاب».

الزوراء/ يوسف سلمان:

الخميس،  اليوم  اخرى،  مرة  النواب  مجلس  يعود 

فيهـا  سيحاول  التي  االعتياديـة  جلسته  ليعقد 

قانون  يف  العالقة  الخالفات  سلسلـة  حسم 

املحكمة االتحادية املثري للجدل، وذلك بعد جلستني 

اوىل  اىل  احداهما  امتدت  ساخنتني  مسائيتني 

ساعات الفجر فيها انتهت الجلسة االخرى بحلول 

الربملان  الليل، حيث قررت فيهـا رئاسة  منتصف 

مرشوع  عىل  التصويت  استكمال  فقرة  اعادة 

قانون املحكمة االتحادية اىل جدول االعمال .

والتزال رئاسة الربملان واللجنة القانونية تخوضان 

إلقناع  االخرية  اللحظات  حتى  حثيثـة  محاوالت 

الكتل السياسية بحسم الخالفات العالقة يف قانون 

املحكمة االتحادية ، بعد اعرتاضات بعض النواب 

لسنة   ٣٠ رقم  االمر   ، القانون  مواد  تعديل  عىل 

٢٠٠٥ من قانون املحكمة االتحادية ، الذي صوت 

عليه الربملان فجر الثالثاء، ومطالبات بعض الكتل 

االغلبية  تصويت  وليس  بالثلثني  التعديل  بتمرير 

البسيطة كما ورد يف مقرتح التعديل .

ويف ساعة مبكرة فجـر يوم الثالثاء، عقدت رئاسة 

اعضاء  مع  مشرتكا  اجتماعا  النواب  مجلس 

اللجنة القانونية داخل القاعـة الرسمية الكربى، 

ملناقشة مرشوع تعديل قانون املحكمة االتحادية 

رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ ، الذي صوت مجلس النواب 

عىل اضافته فقرة جديدة عىل جدول اعماله مساء 

ليلة االثنني .

جلسة  ان  اعلنت  النواب،  مجلس  رئاسة  لكن 

باملجمل  التصويت  ستتضمـن   ، الثالثاء  مساء 

او  االتحادية  للمحكمة  الجديد  القانون  أما عىل   ،

لتعقد  مجددا  عادت  لكنها   ، القانون  تعديل  عىل 

اجتماع تداويل مشرتك مع اللجنة القانونية وقادة 

خالفات  حسم  عىل  لالتفاق  السياسية  الكتل 

قانون املحكمة االتحادية ، قبل بدء جلسة مساء 

الثالثاء، اعقبهـا اجتماع تداويل اخـر مع رؤساء 

اولهمـا  محورين،  ملناقشـة  السياسية  الكتل 

خرق  وجود  بشأن  النواب  بعض  اعرتاضات 

عىل  البسيطـة  باالغلبية  التصويت  يف  قانوني 

مواد مقرتح تعديل االمر رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ من 

قانون املحكمة االتحادية ، واملحور االخـر حلحلة 

خالفات الكتل السياسية مع الكتل الكردية حول 

االتحادية،  املحكمة  املادة ١٢ من مرشوع قانون 

لتنتهي تلك االجتماعات كما بدأت دون ان تثمر يف 

حسم ازمة الخالفات .

ومع استمرار دوامة الخالفات السياسية، مضت 

جدول  فقرات  تقديم  اىل  النواب  مجلس  رئاسة 

االعمال عىل فقرة استكمال التصويت عىل قانون 

املحكمة االتحادية ، حيث عقدت اجتماعا  تداوليا 

اللجنة  ممثيل  مع  الربملان  كافترييا  يف  مشرتكـا 

التوصل التفاق  لغرض  الكردية  والكتل  القانونية 

مرشوع  يف  املتبقية  الثالث  املواد  بشأن  نهائي 

اتفاق اسوة  اي  يثمر هو االخر عن  لم   ، القانون 

باالجتماعات السابقة .

مساء  النواب،  مجلس  كافترييا  شهدت  كما 

الكردية  الكتل  ممثيل  بني  حادة  مشادة  االثنني، 

ونواب عن تحالف الفتح ، احتجاجا عىل مساعي 

استكمال تمرير مرشوع قانون املحكمة االتحادية 

النواب ممثلو االقليات من  باالغلبية، فيما قاطع 

املسيحيني وااليزيديني والصابئة املندائيني، جلسة 

احتجاجا  االثنني،  مساء  املنعقدة  النواب  مجلس 

عىل مرشوع قانون املحكمة االتحادية، واستمرار 

الخالفات السياسيـة حول استكمال املواد الثالث 

املتبقيـة يف مرشوع القانون .

بغداد/ الزوراء:

انخفاضاً،  والثقيل  الخفيف  البرصة  خاما  سجل 

مع  بالتزامن  تواليا،  الثاني  لليوم  األربعاء،  أمس 

ارتفاع أسعار النفط العاملية.

الٓسيا  املصدر  الخفيف  البرصة  نفط  وانخفض 

بلغت  انخفاض  بنسبة  للربميل  دوالرا   ٦٨٫٢٣ إىل 

خام  اسعار  سجلت  فيما  الثالثاء،  يوم  ٠٫٨٦٪عن 

البرصة الثقيل ٦٤٫٩٨ دوالرا للربميل بانخفاض بلغ 

نسبته ٢٫١٤٪.

السعودي  الخفيف  العربي  النفط  سعر  وسجل 

مربان  مزيج  وسجل  للربميل،  دوالرا   ٦٨٫٢٣

مزيج  وسجل  للربميل،  دوالرا   ٦٧٫٢٥ اإلماراتي 

سهران الجزأيري ٦٦٫٥٩ دوالرا للربميل، فيما سجل 

النيجريي ٦٦٫٥٩ دوالرا، وجرياسول  الخفيف  بوني 

االنغويل ٦٧٫٣٤ دوالرا.

امس  ارتفعت  قد  العاملية  النفط  أسعار  وكانت 

غرب  وخام  دوالرا،   ٦٨٫٦٦ برنت  خام  ليسجل 

تكساس اىل ٦٥٫٢١ دوالرا.
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 القاهرة/ متابعة الزوراء:

أصـدرت محكمـة جنايـات رشق 
املنعقـدة  العسـكرية  القاهـرة 
بمجمـع املحاكـم بطـرة، امـس 
عـىل  بالحكـم  النطـق  األربعـاء، 
278 متهمـا يف القضيـة املعروفة 
إعالميا بـ“حسم 2 ولواء الثورة“، 
واملقيدة برقم 123 لسـنة 2018، 
واملقيدة برقمي 420 لسنة 2017 

ورقم 1074 لسنة 2017.
 67 بمعاقبـة  املحكمـة  وقضـت 
متهما بالسجن املؤبد و92 متهما 
بالسـجن املشـدد ملـدة 15 عاما، 
بالسـجن  متهمـا   29 وعاقبـت 
املشـدد 10 سـنوات و6 متهمـني 

باملشدد 7 سنوات.
بالسـجن  10متهمـني  وعاقبـت 
املشـدد 5 سـنوات، كمـا عاقبـت 
متهمـا واحدا بالسـجن ملـدة 15 
عامـا ومتهمـا آخر بالسـجن 10 
سنوات، و4 متهمني بالسجن ملدة 
7 سـنوات، و26 متهما بالسـجن 
5 سـنوات، و36 متهما بالسـجن 
3 سـنوات، وقضت بالـرباءة لـ5 

متهمني.
وقضت املحكمة العسـكرية بعدم 
االختصاص والئيـا بنظر الدعوي 

للمتهـم رقـم 45 بأمـر اإلحالـة، 
والذي يدعي محمود عطا عيل، مع 
إرسـال أوراقه للنيابة العسكرية. 
وألزمت املحكمـة املحكوم عليهم 
 5 ملـدة  تأهيـل  إعـادة  بـدورات 
سـنوات. وأمرت بـإدراج املحكوم 

عليهم عىل قوائم اإلرهاب.
ونسـبت النيابة العامة للمتهمني 
بقضية ”حسم 2“ اغتيال النقيب 
إبراهيم عزازي رشيف، واالشرتاك 
يف الهجوم عىل كمني أمني بمدينة 
نرص، مما أسـفر عن مقتل 7 من 
أفراد الرشطة والهجوم عىل سيارة 

رشطة بطريق الفيوم.
كما أسندت للمتهمني بقضية ”لواء 
الثـورة“ عدة تهم، منها االنضمام 
لتنظيـم إرهابـي، يسـتهدف دور 
عبـادة األقبـاط، ورجـال الجيش 

والرشطة والقضاء.
وأسـفرت تحقيقـات نيابـة أمن 
الدولة العليـا يف القضية رقم 420 
لسـنة 2017 حـرص أمـن الدولة 
لسـنة  بــ123  املرقمـة  العليـا 
2018 عسـكرية، عن تطور نشأة 
التابعـة  املسـلحة  املجموعـات 
مـن  عـدد  يف  اإلخـوان  لجماعـة 
وعـىل  الجمهوريـة،  محافظـات 

رأسـها محافظـة القليوبية، بدءا 
مـن خروجهـا من رحـم اعتصام 
ميدان رابعة العدوية يف أغسطس 
2013 نهاية بتكوين لجان نوعية 
لحركـة  واالنضمـام  مسـلحة 
”حسم“ اإلرهابية وتنفيذ عدد من 

العمليات العدائية ضد الدولة.
القضيـة  يف  املتهمـني  اعرتافـات 
التنفيـذ  تفاصيـل  تضمنـت 

الحملـة  لحـرق  والتخطيـط 
االنتخابيـة للرئيـس عبـد الفتاح 
السـييس عـام 2014، وتفاصيـل 
الوطنـي  األمـن  ضابـط  اغتيـال 
العـزازي عـام  إبراهيـم  النقيـب 
2017، ودور كل متهم يف العملية، 
وكيفيـة اتخـاذ املتهمـني شـققا 
سكنية لتخزين األسلحة واألدوات 
أغـراض  تنفيـذ  يف  املسـتخدمة 

جماعة اإلخـوان بتعطيل مفاصل 
نظـام  إسـقاط  بهـدف  الدولـة 

الحكم.
واعرتف املتهم مصطفى محسـن 
محمـد السـيد إبراهيـم، واسـمه 
بانضمامـه  ”نـادر“،  الحركـي 
لإلخوان عـام 2005 وانتظامه يف 
إحدى أرسها بنطاق مركز الخانكة 
التـي تلقـى مـن خالهـا دروسـا 

تربويـة وتثقيفيـة عـىل منهـاج 
الجماعة حتى تدرج يف املسؤولية، 
وىف أعقـاب عزل الرئيس األسـبق 
محمد مرىس من منصبه، شـارك 
مع عـدد من املتهمـني يف القضية 
بتجمهر الجماعة املدبر يف اعتصام 

رابعة العدوية.
وأسـندت تحقيقـات نيابـة أمـن 
الدولـة العليا للمتهـم محمد عبد 
الرحمن حسان أبو عامر، واالسم 
الحركـي لـه ”أمجـد“ (مقتول)، 
واملتهـم عـىل عبـد القـادر عـىل 
عبد القـادر (مقبـوض عليه)، يف 
القضية 240 لسـنة 2017 حرص 
123 لسـنة  أمـن دولـة املرقمـة 
رشق  عسـكرية  جنايـات   2018
القاهرة، االنضمام إىل مجموعات 
حركة ”حسـم“ بنطاق محافظة 
القليوبيـة، إىل جانـب 50 متهًمـا 
آخرين يف املحافظة، كاشفة تورط 
األول يف واقعة قتل النقيب بقطاع 
األمـن الوطني إبراهيـم العزازي، 
وفًقـا العرتافـات املتهمـني الذين 

جرى التحقيق معهم يف القضية.
وتعد هذه القضية من أكرب قضايا 
حركتي ”حسـم“ و“لواء الثورة“ 
والتي  اإلخوان،  التابعتني لجماعة 

كشـفت عـن خطـط وتحـركات 
عـدد مـن خاليـا الجماعـة داخل 
الجمهورية ومقراتهم  محافظات 
تخزيـن  وأماكـن  التنظيميـة 
عنارصهـم  وإيـواء  أسـلحتهم 
الهاربـة بعـد تورطهـا يف ارتكاب 
عمليات إرهابيـة، وتضم القضية 

271 متهًما.
املتهمـني  اعرتافـات  وتضمنـت 
يف القضيـة الكشـف عـن كيفيـة 
تشكيل خاليا محافظة القليوبية، 
ومحطـات تنفيـذ اغتيـال ضابط 

األمن الوطني إبراهيـم العـزازي.
وأسـندت التحقيقـات يف القضية 
ذاتها للمتهم املقبوض عليه مؤخرًا 
عىل عبد القادر، واسـمه الحركي 
”خالد“ مسؤوليته عن أحد املقرات 
التنظيمية للحركة إليواء العنارص 
للعمليـات  والتخطيـط  الهاربـة 
وتخزيـن  وإخفـاء  اإلرهابيـة 
األسـلحة والعبوات املفرقة واملواد 
املستخدمة يف إعدادها وتصنيعها، 
وهو املقر الواقع بإحدى الشـقق 
يف عقـار تحـت اإلنشـاء كائـن 1 
شارع الصفا واملروة غرب الرشاح 
مسـاكن السـالم بالقاهـرة، عىل 

أطراف محافظة القليوبية.
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تونس/ متابعة الزوراء:
الليبيـة  الوطنيـة  الوحـدة  تسـتعد حكومـة 
برئاسـة عبدالحميـد الدبيبـة، بعـد تسـلمها 
رسميا ملهامها التنفيذية، ملواجهة سلسلة من 
التحديات والعقبات التي ُيشـكل اسـتمرارها 
عامل توتر من شـأنه عرقلـة تنقية املناخ من 
الغيـوم املُحيطـة به التـي تحـول دون تهيئة 
األرضية املالئمـة لتنظيم االنتخابات العامة يف 

24 ديسمرب القادم.
ورغم كثرة عناوين تلك التحديات التي تواجه 
حكومـة الدبيبـة التـي أصبحـت أول حكومة 
ليبيـة موحـدة ورشعيـة، فإن أبرزهـا إخراج 
املرتزقة األجانب مـن األرايض الليبية وتفكيك 
امليليشـيات وجمع السـالح املُنفلـت وتوحيد 
مؤسسـات الدولة، إىل جانـب معالجة ملفات 
األزمـة االقتصادية واالجتماعيـة التي عمقها 
االقتتـال الداخـيل الـذي عرفتـه البـالد طيلة 

السنوات املاضية.
وُيـدرك الدبيبـة وفريقـه الحكومـي ومعهما 
أعضاء املجلس الرئايس برئاسة محمد املنفي، 
بعد تسلم مهامهم رسميا من الرئايس السابق، 
وحكومة الوفاق برئاسـة فايز الرساج، وطأة 
حجـم هذه امللفـات الشـائكة واملُعقـدة التي 
تتشـابك فيها العوامـل الداخليـة بالكثري من 
العنارص اإلقليمية والدولية التي لها حسابات 

ُمتباينة.
وبدا هـذا اإلدراك واضحا من خالل ترصيحات 
الدبيبـة يف أعقـاب أداء اليمـني الدسـتورية، 
واالتصـاالت التـي قـام بهـا، وخاصـة منها 
العسـكرية  اللجنـة  أعضـاء  مـع  اجتماعـه 
املشـرتكة 5+5 يف مدينـة رست، الـذي تم فيه 
بحـث جملة من القضايا األمنية والعسـكرية 
املُعقدة، منها تثبيت وقف إطالق النار املُعلن يف 

جنيف السويرسية يف 23 أكتوبر املايض.
وتـم خالل هذا االجتمـاع األول من نوعه الذي 
يعقده الدبيبة منذ تشـكيل هـذه اللجنة بحث 
تطورات عملية فتح الطريق السـاحيل وبقية 
الطـرق التـي تربـط بني أقاليـم ليبيـا الثالثة 
(طرابلـس وبرقـة وفـزان)، إىل جانـب إعداد 
خطة لسـحب املقاتلني من خطـوط التماس، 
وأخرى تتعلـق بإخراج املرتزقة وكافة القوات 

األجنبية من األرايض الليبية.
وانتهـى هذا االجتماع الثالثـاء باتفاق أعضاء 
اللجنـة العسـكرية املشـرتكة (5 ضبـاط من 
الجيش الليبي بقيادة خليفة حفرت و5 ضباط 
املنتهيـة واليتهـا  الوفـاق  موالـني لحكومـة 
برئاسـة الرساج) عىل حرص املرتزقة األجانب 
تمهيـدا  تواجدهـم  وأماكـن  وجنسـياتهم 

إلخراجهم من البالد.
وتوازيـا مع هـذا االجتمـاع، تـرددت الثالثاء 
أنبـاء حول توصل الواليـات املتحدة وتركيا إىل 
اتفاق يتعلق بخروج املرتزقة السـوريني الذين 
أرسـلتهم تركيا إىل ليبيا يف غضون أسـبوعني، 
حيث نقل تلفزيون سـكاي نيوز، عن مصادر 

وصفها باملطلعة دون أن يذكرها باالسـم، أن 
هذا االتفـاق تم التوصل إليه خـالل مباحثات 
األمريكـي  السـفريين  مسـتوى  عـىل  جـرت 

والرتكي يف ليبيا.
وأوضحـت املصادر أن هـذا االتفاق ينص عىل 
أن تتـوىل طائـرات تابعـة لرشكـة الخطـوط 
األفريقيـة الليبية وأخـرى تركية نقل املرتزقة 
مـن مطـار معيتيقـة الـدويل إىل تركيـا ثم إىل 
سـوريا، الفتة يف نفس الوقت إىل أنها سـجلت 
حالة من االسـتنفار داخل معسكرات املرتزقة 

تمهيدا لعملية اإلجالء.
وخالفا لذلك، أشـار املرصد السـوري لحقوق 
اإلنسـان إىل أنه ”من خـالل التواصل مع عدد 
مـن املرتزقة السـوريني يف ليبيا، تأكـد أنه لم 
ُيطلب منهـم حتى اآلن االسـتعداد للعودة، ما 
يعنـي أن ملـف املرتزقة يف ليبيا مـازال معلقا 
بشـكل كامل، وأن عودتهـم إىل تركيا متوقفة 
بشـكل كامل“، مؤكدا أنه ينترش حاليا يف ليبيا 
نحـو 6750 مرتزقـا مـن الفصائل السـورية 

املوالية ألنقرة.
وُيعتـرب ملف املرتزقـة والقـوات األجنبية من 
أهـم امللفـات املُعقـدة التـي تواجـه حكومة 
الدبيبـة الـذي كان قـد وصف يف كلمتـه أمام 
نواب الربملان الليبي خالل جلسـة منح الثقة، 
املرتزقـة بـ“الخنجـر يف ظهـر ليبيـا“، مؤكدا 
عـىل رضورة العمل عـىل إخراجهم من الرتاب 

الليبي.
لكـن هـذا امللـف ال يقـل تعقيـدا عـن ملفي 
تفكيـك امليليشـيات وفوىض السـالح املُنترش 
يف البـالد الذي يتعـني عىل السـلطة التنفيذية 
الجديدة مواجهته، إىل جانب استحقاق توحيد 
مؤسسـات الدولة لضمان تنظيـم االنتخابات 
املقررة يف 24 ديسـمرب املقبـل، الذي يبقى من 

أبرز التحديات املاثلة.
وال ُيعرف لغاية اآلن كيف سـتتعامل الحكومة 
الليبيـة الجديدة مع تحـدي تنظيم االنتخابات 
خالل املرحلة االنتقالية التي دخلتها ليبيا، ومع 
ذلك وصفها العميـد خالد مازن وزير الداخلية 
بحكومة الوحدة الوطنية الجديدة باالستحقاق 

الذي ينتظره الليبيون بفارغ الصرب.
وقـال يف ترصيحات بثتها القنـاة التلفزيونية 
”ليبيا الوطنية“ ليل اإلثنني – الثالثاء ”لعل أهم 
ملفـات وزارة الداخلية هو ملف االسـتحقاق 
االنتخابي الـذي ينتظره جميع الليبيني بفارغ 
الصرب، باعتبـاره الخط الواضح لتحديد هوية 
الدولة الليبية، والسـري قدما نحو دولة واحدة 

موحدة بعد أن يلتئم شملها وتوحدت“.
وتابع ”لدينا أهداف واضحـة ومحددة للقيام 
بهـا، ومـن أهـم أهدافنـا أيضـا توحيـد هذه 
املؤسسـة والنظر يف كل املشـاكل، لدينا العديد 
من الصعوبات التـي تواجهنا بالنظر إىل قرص 
الفرتة التي ستكون هذه الحكومة مكلفة بها 
والتـي ال تتجاوز الـ9 أشـهر فهو وقت قصري 

ومطلوب جهد كبري“.
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الرياض/ متابعة الزوراء:

شدد مجلس التعاون الخليجي عىل 

رضورة تفعيل التعاون العسكري 

بـني دولـه، مؤكـداً أن أمـن دول 

الخليج جزء ال يتجزأ.

الختامـي  البيـان  يف  ذلـك  جـاء 

الجتماع املجلس الوزاري الخليجي 

الذي عقد، امـس األربعاء، ملتابعة 

تنفيذ مخرجات قمة ”العال“ التي 

عقدت، يف يناير املايض.

وأكد البيان، الذي تاله األمني العام 

التزام  للمجلس نايـف الحجـرف، 

كافة الـدول بمخرجات قمة العال، 

وشدد عىل رضورة تحقيق التكامل 

مجـايل  يف  والتعـاون  الخليجـي 

العمالة واألمن الغذائي الخليجي.

وتناول البيان التطورات العسكرية 

وأيضـاً  اليمـن،  يعيشـها  التـي 

املزعزعـة  اإليرانيـة  التحـركات 

لالسـتقرار، وهجمـات الحوثيـني 

عىل السـعودية، كما تناول موقف 

دول املجلس من قضية فلسطني.

وقـال البيان إن دول املجلس تدعم 

السـعودية يف كل مـا تتخـذه مـن 

إجـراءات تضمـن أمنهـا وتحفظ 

مصالحها، مشـرياً إىل أن إيران ما 

تـزال ترعـى املليشـيات املسـلحة 

وتهدد أمن املنطقة.

جهـود  دعمـه  املجلـس  وأكـد 

الرشعيـة يف اليمـن إلنهـاء األزمة 

وفـق املرجعيات الثالث، معرباً عن 

إدانتـه إلرضام الحوثيـني النـريان 

يف أحد مراكـز احتجاز املهاجرين، 

مطالباً بفتح تحقيق يف األمر.

الحوثـي  مليشـيا  البيـان  واتهـم 

باتخـاذ املدنيـني اليمنيـني دروعاً 

خـالل هجومهم الحايل عىل مأرب، 

الـذي  للهجـوم  إدانتـه  مجـدداً 

يستهدف املدنيني يف املدينة.

كمـا طالـب بالوصـول إىل خـزان 

صافر الرايس عىل سـواحل اليمن، 

والذي يرفض الحوثيون وصول أي 

جهـة إليه، لتجنـب كارثة بيئية يف 

البحر األحمر.

إيـران  مواصلـة  املجلـس  ودان 

تهريب السالح إىل الحوثيني، وقال 

إن أي مفاوضـات مسـتقبلية مع 

طهران يجب أن تشـمل الصواريخ 

الباليستية وامللف النووي.

كمـا أكد املجلـس رفضـه احتالل 

إيران لجـرز اإلمارات الثالث، وقال 

إن كل القـرارات اإليرانيـة بشـأن 

هذه الجزر باطلة والغية.

وأعلن املجلس أيضاً دعمه إجراءات 

الرامية لتأكيد  الكاظمـي  حكومة 

سيادة العراق ووحدته الوطنية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية 

أكد البيان أن دول الخليج متمسكة 

بإقامة دولة فلسطينية عىل حدود 

1967، وأنها تدعم الجهود املرصية 

إلنهاء الخالف بني الفصائل. 

وجـدد البيـان تأكيـد دول مجلس 

التعـاون أن القضية الفلسـطينية 

قضية العرب األوىل.

بـدأ  اليـوم،  سـابق  وقـت  ويف 

مجلس الوزراء الخليجي أعمال 

اجتماع دورته الــ147 يف مقر 

بالعاصمـة  العامـة  األمانـة 

السـعودية الريـاض، برئاسـة 

وزيـر خارجيـة البحريـن عبد 

اللطيف الزياني.
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انقرة/ متابعة الزوراء:

انتحر الحارس الشـخيص للرئيس الرتكي 

رجب طيـب أردوغان، بعدما ترك رسـالة 

تشري إىل اإلهانات والتهديدات التي حدثت 

لـه أثنـاء العمـل، حسـب ما أفـادت عدة 

صحف تركية، امس األربعاء.

زمالء الضابط محمد عيل بولوت اكتشفوا 

جثتـه عندما ذهبوا إىل شـقته لالطمئنان 

عليه بعد تغيبه عن العمل وإغالق هاتفه.

وقـال بولـوت يف رسـالة انتحـاره، التـي 

وجدوهـا مكتوبة بخـط اليـد: ”يجب أن 

تتعامل مع موظفيك بطريقة أفضل، بدالً 

من إهانتهم وتهديدهم بالطرد التعسفي، 

وإذاللهـم وجعلهم كاذبـني. كل رجل مّنا 

له كربيـاؤه، ولم أسـتطع تحمل كل هذه 

اإلهانات“.

للرئيـس  الشـخيص  الحـارس  وذكـر 

شـخصني يحمالن األحرف األوىل من اسم 

C.B. وA.Ö.، قائـًال: ”أتمنى لو تعاملتما 

مع املوظفني بشـكل أفضل وسـألتما عن 

حالهم“.

كما ذكر يف رسالته ”أنه ال يريد أن يحرض 

جنازتـه أي من رؤسـائه، باسـتثناء قائد 

واحد من الرشطة“.

مـن جهتـه، طلب نائـب حزب ”الشـعب 

مـراد  الرئيـيس  املعـارض  الجمهـوري“ 

بـاكان، تحقيقـاً برملانياً لوزيـر الداخلية 

سليمان صويلو، متسائالً عن عدد ضباط 

الرشطة الذين انتحروا. واستشـهد باكان 

بضابطني آخريـن انتحرا يف يناير ومارس 

عىل التوايل.

وسـأل النائـب مخاطباً صويلـو: ”هؤالء 

الشـباب، يف مقتبـل العمـر، يريـدون أن 

يصبحوا ضبـاط رشطة، ثم ينتحرون. ما 

الذي يدفعهـم للتخـيل عـن حياتهـم؟“.

وذكر بـاكان أنه يف جميع حـاالت انتحار 

الرشطـة التـي أصبحـت علنية، اشـتكى 

الضباط من مضايقات رؤسـائهم، وسأل 

عمـا إذا كان قـد تم التحقيق يف األسـماء 

التي ذكرها الضباط يف مذكرة انتحارهم.

ويـرى الكاتب الصحايف يف ”أحوال تركية“ 

أحمد كولوسـوي، أن املجتمع الرتكي يمر 

بمرحلة من بني أسوأ املراحل التي شهدها 

عـىل مر التاريـخ، يف ظل ارتفـاع معدالت 

االنتحار بـني العمال واألطبـاء وموظفي 

العموم واملدرسـني والعاملني يف الرشطة، 

يف أعقاب اضطرابات اجتماعية وسياسية 

واقتصادية.

ويقول الدكتور جوشكون جنيفار، عضو 

يف مجلس الصحـة والسـالمة املهنية، إن 

أحداثاً واسـعة النطـاق تؤثر عىل املجتمع 

بأكمله يمكنها أن تؤدي إىل االنتحار.

يذكـر أن نحـو 1400 شـخص انتحـروا 

نتيجة الفقر يف تركيا منذ عام 2015، وفًقا 

لألرقام الرسـمية التي يحتفظ بها معهد 

اإلحصـاء الرتكـي، مقابل حـدوث حوايل 

600 حالة انتحار يف العامني املاضيني.

وحظـرت الحكومـة الرتكيـة بيـع مـادة 

السيانيد السامة، وذلك إثر حدوث سلسلة 

مـن حاالت انتحار أرس كاملة باسـتخدام 

هذه املادة.

وتـّم توثيق إجمـايل عدد حـاالت االنتحار 

بسـبب الفقر منذ عام 2002، عندما توىل 

حـزب ”العدالـة والتنمية“ السـلطة، بما 

ُيقارب 5000 شخص عىل األقل.

ووفًقا ملجموعـة املنارصة ملجلس الصحة 

والسـالمة يف مكان العمل، فقد انتحر 75 

شخًصا يف عام 2020.

وقـال كانسـو يلدريـم، عضـو املجلـس: 

”سـتزداد حاالت انتحار العمال هذا العام 

بسـبب ظـروف العمـل التي تسـببت بها 

.“COVID-19 جائحة

ÊbÀÎÜäa@kuä@Ô◊6€a@êÓˆã‹€@ÔóÉì€a@ëäb®a@äbzn„a

No: 7449   Thu   18     Mar    2021العدد:   7449    الخميس    18    آذار     2021



بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية، امس األربعاء، أنه ال يمكن 
السنة  نصف  مع  الفصلية  االمتحانات  دمج 
الدراسية. فيما حددت  السنة  واعتبارها نهاية 
موعدا  املقبل  نيسان  شهر  من  الثالث  الوزارة 
عىل  للمتقدمني  التمهيدي  االمتحان  إلجراء 

الخارجي.
يف  قال  فاروق،  حيدر  الوزارة،  باسم  املتحدث 
ترصيحات تابعتها «الزوراء»: ان «الحديث عن 
غري  الدرايس  العام  إلنهاء  الرتبية  وزارة  توجه 
نصف  امتحانات  «اعتماد  أن  مبيناً  صحيح»، 
تكون  أن  املنتهية  غري  املراحل  وخاصة  السنة 

نهاية العام الدرايس، مازال مبكراً جداً».
وأضاف أن «وزارة الرتبية لم تؤِد حتى اآلن أيَّ 
كانت  إذا  ممكن  بالتايل  السنة،  لنصف  اختبار 
مواصلة  ستتم  اآلن  من  أكثر  جيدة  الظروف 
إىل «عدم  العام الدرايس اىل نهاية العام»، داعياً 
الكاذبة  والصفحات  األخبار  وراء  االنجرار 
من  الرئيسة  املصادر  عىل  واالعتماد  والوهمية 

قبل الوزارة ومواقعها الحقيقة».
وزارة  بني  تنسيقاً  «هناك  أن  فاروق  وتابع 
الصحة ووزارة الداخلية والدفاع وكل الوزارات 
الرتبوية،  العملية  بمساندة  املعنية  واملؤسسة 
خصوصاً أن وزير الصحة رصح باألمس بزيارة 
الوبائية  باألمراض  متخصصة  صحية  فرق 

املدارس من أجل مساندة العملية الرتبوية».
«امتحانات  أن  الوزارة  باسم  املتحدث  وأكد 
الكورس األول ستبدأ يوم  السنة ونهاية  نصف 
الـ٢٠ من آذار الحايل، حيث ستنتهي امتحانات 
املرحلة االبتدائية يف الـ٢٩ من شهر آذار، فيما 
الثانوية يف الـ٣١ من  تنتهي امتحانات املراحل 

الشهر الحايل وال يوجد اي تمديد».
إىل  فاروق  أشار  الحظر،  أيام  يخص  وفيما 
والطالب  التدريسية  الكوادر  استثناء  «تم  أنه 
والتالميذ من الحظر لتأدية امتحاناتهم بالشكل 
خططاً  تضع  «الوزارة  أن  موضحاً  األفضل»، 
الوزارة،  واضحة وهذا معمول به منذ تأسيس 
االخرى  كالوزارت  مرهون  اليوم  املوقف  لكن 
تضع  حيث  كورونا،  بجائحة  اجمع  والعالم 
متوافقة  غري  تكون  وقد  الخطط  هذه  الوزارة 

للموقف الوبائي».
وعن تحديد موعد االمتحانات، أردف فاروق ان 

ونهاية  السنة  نصف  امتحانات  تحديد  «موعد 
الوزارة  ان  حيث  مفاجئ،  ليس  االول  الكورس 
املايض بمراجعة  الـ١٨ من شباط  وجهت قبل 
تحديد  تم  أنه  خصوصاً  السنة،  نصف  مواد 
انه  إال  املايض  شباط  من  الـ٢٠  يف  االمتحانات 
املدارس  يف  الحضور  بتعليق  قرار  اصدار  تم 
الذي  األمر  االلكرتوني،  التعليم  عىل  واالبقاء 
التدريسية  الكوادر  ملطالبة جميع  الوزارة  دفع 
والكورس  األول  للفصل  االلكرتونية  باملراجعة 
األول لالستعداد اىل امتحانات نصف السنة متى 

ما سمحت الفرصة».
وأكمل ان «الوزارة حددت اآلليات وتم حذف مواّد 
من بعض املراحل الدراسية واعالن الداخلة فقط 
باالمتحانات»، الفتا اىل أن «هناك مواعيد مسبقة 

للموقف  مختلفة  تأتي  قد  املواعيد  هذه  لكن 
الوبائي وللمعطيات عىل ارض الواقع».

وشدد املتحدث باسم الرتبية عىل انه «ال يمكن 
دمج االمتحانات الفصلية مع امتحانات نصف 
السنة واحتسابها درجًة نهائيًة للسنة الدراسية 
الحالية»، مشرياً اىل أن «امتحانات الفصل األول 

يشء ونصف السنة يشء آخر».
واالجتهاد  «التكاتف  اىل  الجميع  فاروق  ودعا 
عن  معرباً  جيد»،  بشكل  االمتحانات  لتأدية 
والحقيقية  الرصينة  اإلعالم  «لوسائل  شكره 
املجتمع  وتوعية  األخبار  نقل  يف  والرصيحة 
بأن تكون هناك عملية تربوية عملية تعليمية 
مهمة جداً قد ال تتعرض اىل بعض التشوهات أو 

بعض املحاربة أو بعض االشكاالت».

الثالث  الرتبية  من جانب متصل، حددت وزارة 
من شهر نيسان املقبل موعدا إلجراء االمتحان 

التمهيدي للمتقدمني عىل الخارجي.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة 
العامة للتقويم واالمتحانات  منه: ان «املديرية 
 ٢٠٢١ لعام  نيسان  شهر  من  الثالث  حددت 
للمتقدمني  التمهيدية  االمتحانات  لبدء  موعدا 
املنتهية  الثالثة  للمراحل  الخارجي  لالمتحان 
الشهر  من  عرش  السابع  لغاية  وتستمر 

نفسه».
يذكر ان االمتحان يبدأ يف تمام الساعة الواحدة 
أما يف حال صادفت عطلة رسمية  الظهر.  بعد 
خالل أيام االمتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم 

اىل اليوم الذي يليه وبنفس الجدول.

بغداد/ الزوراء:
تشغيل  لالنرتنت  الوطني  املرشوع  بارش 
زيونة  منطقة  يف  منزل   ٥٠٠ إىل  الخدمة 
إيصال  يتوقع  بينما  بغداد،  بالعاصمة 
اىل  بأنها فائقة الرسعة  التي تمتاز  الخدمة 

٣٠ منطقة يف العراق نهاية العام الحايل.
مصطفى  املرشوع،  باسم  املتحدث  وقال 
«التشغيل  إن  سعدون، يف ترصيح صحفي: 
الفعيل بدأ يف منطقة زيونة بإيصال الخدمة 
أن  إىل  األقل»، مشرياً  يف  منزل   ٥٠٠ نحو  إىل 
االنرتنت  عن خدمة  إيجابياً  انطباعاً  «هناك 
مما  املرشوع،  عرب  املواطنني  إىل  تصل  التي 
وأفضل  أكثر  خدمة  لتوفري  دافعاً  يعطي 
خالل املرحلة املقبلة للمناطق التي ستشمل 

بها».
تصل  أن  املفرتض  من  «كان  أنه  وأضاف 
أن  إال  سنتني،  قبل  املنازل  إىل  الخدمة  تلك 
مشرياً  ذلك»،  أخرت  العراقيل  بعض  هناك 
إىل أن «االنرتنت فائق الرسعة سيصل إىل ٣٠ 

منطقة يف العراق نهاية العام الحايل».

وأكد سعدون أن «خطة املرشوع هي الوصول 
إىل  املقبل، ثم  ألف منزل يف حزيران  إىل ٨٠٠ 
و٨٠٠  ومليونني  منزل،  ألف  و٩٠٠  مليون 
ماليني   ٤ إىل  وصوالً   ،٢٠٢٣ عام  منزل  ألف 

منزل يف العراق».
وتابع أن «هناك أربع باقات شهرية لالشرتاك 
ميغابايت   ١٥ برسعة  األوىل  الخدمة،  بهذه 
 ٤٥ بسعر  ميغا  و٤٠  دينار،  ألف   ٣٥ بسعر 

ألف دينار، و٧٥ ميغا بسعر ٦٥ ألف دينار، 
و١٥٠ ميغا بسعر ١٠٠ ألف دينار»، منوهاً 
يف  األوىل  للمرة  تدخل  األخرية  «الباقة  بأن 
ال  الشحن  بطاقات  وأن  األوسط،  الرشق 
تشمل برضيبة املبيعات وستتوفر يف املراكز 

املعتمدة من قبل املرشوع».
طريق  عن  يكون  «االشرتاك  أن  وأضاف 
مراكز مبيعات املرشوع الوطني لالنرتنت أو 
املرشوع،  مشرتكي  خدمة  بمركز  االتصال 
وتوصيل  بنصب  فني  فريق  سيقوم  حيث 
البث خالل مدة ٤٨  الضوئي وجهاز  الكابل 

ساعة من تاريخ تسلم طلب».
أسهم  الوطني  «املرشوع  أن  سعدون  وبنّي 
ال  وهو  التهريب،  من  بالحد  كبرية  بنسبة 
يتعلق بقطاعي االتصاالت واالنرتنت فحسب، 
والصحية  التعليمية  بالقطاعات  وإنما 
وحتى األمنية بتوفري بيئة وسعات وشبكات 
املراقبة  كامريات  ملوضوع  حقيقية  انرتنت 
يف  املختصة  املؤسسات  إليه  تحتاج  ما  وكل 

تثبيت األمن يف بغداد واملحافظات».

بغداد/ الزوراء:
توقيع  املائية  املوارد  وزارة  تعتزم 
بروتوكول مشرتك مع تركيا لضمان 
نهر  من  الشهرية  العراق  حصة 
دجلة، مع اجراء مفاوضات جديدة 

مع ايران.
فعاليات  املايض  االحد  واختتمت 
للمياه  االول  الدويل  بغداد  مٔوتمر 
بحضور عدد من وزراء املوارد املائية 

لالمم  التابعة  واملنظمات  العرب 
املتحدة والبعثات الدبلوماسية.

مهدي  املائية،  املوارد  وزير  وقال 
رشيد الحمداني، يف حديث صحفي: 
أكد  الخاص  الرتكي  «املبعوث  إن 
ومذكرات  األفق  يف  اتفاقيات  وجود 
تفاهم ستكون يف القريب العاجل». 
أعقبه  املوضوع  «هذا  أن  وأضاف 
قدمته  تنفيذي  عراقي  بروتوكول 

ان  اىل  مشريا  العراقية،  الحكومة 
 ٦ نحو  عقد  العراقي  «الجانب 
يف  الرتكي  الجانب  مع  اجتماعات 
هذه الفرتة، وهذا ما لم يحصل منذ 

سنني». 
الرسمي  املتحدث  قال  جانبه،  من 
باسم الوزارة، عيل رايض، يف ترصيح 
الخاص  «املبعوث  ان  صحفي: 
أكد  اوغلو،  فيصل  الرتكي،  للرئيس 

الرتكي عىل مذكرة  الربملان  موافقة 
العراق  مع  عليها  املتفق  التفاهم 
خطوة  تعد  وهذه   ،٢٠٠٩ منذ 
أجريت  «املذكرة  ان  مبينا  مهمة»، 
عديدة  ومالحظات  تعديالت  عليها 
يف ٢٠١٤ ، وبانتظار املصادقة عليها 

من قبل الربملان الرتكي». 
بروتوكول  «وجود  رايض  أكد  كما 
العراقي  الجانبني  بني  مشرتك 

األيام  خالل  توقيعه  سيتم  والرتكي 
تم  والذي  املياه  بخصوص  املقبلة 
الوزراء  رئيس  زيارة  بعد  اعداده 
خاللها  أكد  والتي  أنقرة  اىل  االخرية 
تفاهمات  ملف  هو  املياه  ملف  ان 

وليس ملف خالفات».
اعد من  الربوتوكول  ان «هذا  وتابع 
وصادق  املائية  املوارد  وزارة  قبل 

عليه مجلس الوزراء».

بغداد/ الزوراء:
امس  االتحاديَّة،  النزاهة  هيئة  كشفت 
االربعاء، عن تفاصيل طعنها بقرار اإلفراج 
الصادر بحقِّ املُدير العامِّ األسبق للمرصف 
منح  قضيَّـة  يف   (TBI) للتجارة  العراقيِّ 

قرٍض بدون ضماناٍت كافيٍة.
«الزوراء»  تلقت  بيان  يف  الهيئة،  وذكرت 
الذي  الطعن  «تفاصيل  ان  منه:  نسخة 
الصادرعن  اإلفراج  قرار  عىل  قدَّمته 
األوىل،  الكرخ/الهيئة  جنايات  محكمة 
القايض  بالقرار  قناعتها  بعدم  أفادت 
املحكمة،  عن  والصادر  باإلفراج 
التمييز  محكمة  أمام  به  الطعن  فقرَّرت 
التمييز  محكمة  أن»  ُمبّينًة  االتحاديَّة»، 
املُقدَّم  الطعن  قبول  قرَّرت  االتحاديَّة، 
من قبل الهيئة، مقرِّرًة إعادة القضيَّة إىل 

محكمة الجنايات».
جنايات  «محكمة  أنَّ  الهيئة  وتابعت 
للقرار  واتباعاً  األوىل،  الهيئة  الكرخ/ 
املُقدَّم  الطعن  بناًء عىل  الصادر  التمييزّي 
غيابياً  حكماً  أصدرت  الهيئة  قبل  من 
ُمدَّة سبع سنواٍت  جديداً يقيض بالسجن 
للمرصف  األسبق  العام  املُدير  بحقِّ 

.«(TBI) العراقيِّ للتجارة
التي  القضيَّة،  تفاصيل  أن»  إىل  ولفتت 
وأحالتها  الهيئة  فيها  ـقت  حقَّ أن  سبق 
املُخالفات  حول  تمحورت  القضاء،  إىل 
نها القرض املمنوح ألحد زبائن  التي تضمَّ
املرصف وقت شغل املُدان مسؤوليَّة إدارة 
املرصف، إذ قادت التحقيقات التي أجرتها 
بدون  ُمِنَح  القرض  أنَّ  إىل  حينها  الهيئة 

ضماناٍت كافيٍة». 

بغداد/ الزوراء:
واالثار،  والسياحة  الثقافة  وزارة  نفت 
دمج  او  إلغاء  او  وجود  االربعاء  امس 

لدوائر يف الوزارة
«الزوراء»  تلقت  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
الخطة  «فريق  ان  منه:  نسخة 
االسرتاتيجية يف وزارة الثقافة والسياحة 
الوصف  لجنة  الثالثاء،  التقى،  واآلثار 
الوظيفي املمثلة عن جميع دوائر الوزارة 
خالل  الفريق،  وقدم  الوطني،  املرسح  يف 
املهمات،  وصف  الستمارة  رشحاً  اللقاء، 
لتكون  والشعب؛  لألقسام  والواجبات 
صدور  بعد  الوظيفي  للوصف  مكملًة 
التي  الجديدة،  بالهيكلية  الوزاري   األمر 

تتعلق باألقسام والشعب يف وزارة الثقافة 
وجود  عدم  مؤكداً»  واآلثار»،  والسياحة 

الغاء أو دمج للدوائر».
استعراض  «جرى  انه  البيان  وتابع 
الوصف  وضع  تصادف  التي  التحديات 
فيما  لها،  الحلول  ووضع  الوظيفي، 
الوظيفي  الوصف  استمارة  الفريق  رشح 
كافيٍة؛  زمنيٍة  مدٍة  تحديد  عىل  واالتفاق 
إنجاز استمارتي  الوزارة  ليتسنى  لدوائر 
الوصف الوظيفي واملهمات، والواجبات»، 
أن  االستمارة  الهدف من هذه  ان»  مبينا 
أهداٌف واضحٌة؛  تكون لألقسام والشعب 
هذه  تحقيق  الكوادر  لجميع  ليتسنى 
األهداف وتجنب التداخل يف الصالحيات».

بغداد/ الزوراء:
إللزام  الوزراء  رئيس  مكتب  اىل  توصية  رفعها  االربعاء،  امس  الهجرة،  وزارة  اعلنت 
اىل  النازحني  ملخيمات  التابعة  الكرفانات  نقل  يف  واملساهمة  الجهود  بتوحيد  الوزارات 

مناطق العودة.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: ان» ذلك جاء خالل اجتماع اللجنة 
العليا إلغاثة ودعم النازحني يف مبنى وزارة الكهرباء وسط بغداد برئاسة الوزيرة ايفان 

فائق جابرو، وحضور وزير ماجد مهدي اإلمارة واعضاء اللجنة العليا الدائمني».  
اكدت جابرو، خالل االجتماع: ان» قضية إعمار املناطق املحررة من تنظيمات داعش 
الحكومة  توليها  التي  األخرى  الرئيسية  امللفات  إحدى  تعد  تأهيلها  وإعادة  اإلرهابية 
وانهاء  االصلية  اىل مناطقها  النازحة  العائالت  اىل عودة  السبيل  اهتماما خاصة ألنها 

ملف النزوح». 
واضافت انه» رغم عودة العديد من النازحني إىل ديارهم، إال أن معدل عودة من تبقى 
العامة  الخدمات  الناتجة عن قلة  التحديات االجتماعية  منهم قد تباطأ نسبيا بسبب 
كالكهرباء واملاء والدور املهدمة، إىل جانب املشاكل العشائرية « ، مشرية إىل «ان هذه 

املخاوف تظل عقبة رئيسية وعائقاً أمام عودة النازحني «.
واشارت اىل» موافقة اللجنة عىل رفع توصية الوزارات املعنية اىل مكتب رئيس الوزراء 
إللزام الوزارات بتوحيد الجهود واملساهمة يف نقل الكرفانات التابعة ملخيمات النازحني 
اىل مناطق العودة، اضافة اىل رفع توصية اىل مكتب رئيس الوزراء إلحالة ملف الناجيات 

االيزيديات اىل وزارة الهجرة باعتبارها الجهة املعنية بتقديم الدعم واملساعدة لهن.

بغداد/ الزوراء:
نارية  دراجات  تهريب  محاولة  احباط  األربعاء،  امس  للكمارك،  العامة  الهيئة  اعلنت 

ومعسل اركيلة يف مركزي كمرك ام قرص األوسط وبوابة البرصة.
قرص  ام  كمرك  يف  «كوادرها  ان  منه:  نسخة  «الزوراء»  تلقت  بيان  يف  الهيئة  وذكرت 
األوسط تمكنت من ضبط حاويتني حجم ٤٠ قدما تحتوي عىل دراجات نارية مستعملة 

مخالفة لضوابط ورشوط االسترياد».
ويف سياق متصل، قام مركز كمرك بوابة البرصة بضبط حاوية حجم ٤٠ قدما محملة 

معسل اركيلة ممنوع من االسترياد. 
واشارت الهيئة اىل ان «عملية الضبط تمت بالتعاون مع جهاز املخابرات الوطني وهيئة 

املنافذ الحدودية».
من جهتها، أعلنت هيأة املنافذ الحدودية، امس االربعاء، ضبط حبوب مخدرة بحوزة 

مسافر عراقي يف منفذ زرباطية الحدودي.
 وذكر اعالم الهيأة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: أن «مفارزها يف منفذ زرباطية 
الحدودي تمكنت من ضبط حبوب مخدرة (٣٩٠ حبة) بحوزة مسافر عراقي قادماً من 
إيران».واشارت اىل أن «املسافر تم ضبطه يف صالة املسافرين من قبل مفرزة مكافحة 
مخدرات املنفذ، واحالته وفق محرض اصويل اىل شعبة مخدرات بدرة التخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقه».
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جمهورية العراق
 مجلس القضاء االعىل                               العدد:٥٦٢/ب٢٠١٤/٣

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف                                  التاريخ:٢٠٢١/٣/١٧

اعالن
بناءاً عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة شـيوع العقار املرقم ٦١٢ مرشاق 
يف النجـف عليه تعلن هذه املحكمـة عن بيع العقار املذكور أعـاله واملبينة اوصافه 
وقيمتـه أدناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هـذه املحكمة خالل ثالثون يوما من 
اليـوم الثاني لنرش االعالن مسـتصحبا معـه التأمينات القانونيـة البالغة ١٠٪ من 
القيمـة املقدرة بموجب صك مصدق ألمر محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف 
الرافدين رقم (٧)  يف النجف وسـتجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من 
اليـوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشـرتي جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية.
القايض االول 
عامر حسني حمزة 

االوصاف
العقـار املرقم ٦١٢ مرشاق يف النجف عبارة عـن دار مفرزة اىل جزئيني بصورة غري 
رسـمية الجـزء االول عبـارة عن هيـكل عمارة يتكون من سـتة طوابـق ورسداب 
ومسقفة بالكونكريت املسلح اما الجزء الثاني عبارة عن عرصة فارغة العقار يقع 
بالقرب من شـارع الطـويس وينفذ اليه بممر دوالن وهو ركـن وان القيمة املقدرة 
للعقـار (٣٣٣,٦٦٠,٠٠٠) ثالثمائة وثالثة وثالثون مليون وسـتمائة وسـتون الف 

دينار فقط ال غريها .

إعالن
اىل الرشيك زهرة قبيطل شويل اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائـن يف النجف وذلك 
لتثبيـت اقـرارك باملوافقة عىل قيـام رشيكك 
عقيل كاظم صالح بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطعة املرقمة (٤/٦٣٢٤)املقاطعة(١٤/
مضلوم) حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه 
قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسـة 
عرش يومـا داخل العراق وشـهر واحد خارج 
العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

جمهورية العراق
 مجلس القضاء االعىل                     العدد:٢٩٢١/ب٢٠٢٠/٣

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف                    التاريخ:٢٠٢١/٣/٢

اىل املدعى عليه زكي يحيى عيل 
اقـاَم املدعي احمد عـويف داود الدعوى البدائيـة املرقمة اعاله والتي 
يطلـب فيها الحكـم (الزامك واملدعى عليه الثانـي حيدر يحيى عيل 
بتأديتـك للمدعـي اعـاله مبلغـا مقـداره ثالثـة ماليـني واربعمائة 
وخمسـون الف دينار عن قرضة حسـنة )ولثبـوت مجهولية محل 
اقامتك حسـب رشح املبلغ القضائي واشـعار مختار حي الشـهيد 
الصدر /٥ علوان جابر الدحيدحاوي لذا قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالنـا بصحيفتـني محليتني يوميتـني للحضور يف موعـد املرافعة 
املصادف ٢٠٢١/٣/٢٥ وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 

قانونا سـوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض 
خالد جابر عبيد

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل                    العدد:١٠٢٣/ب/٢٠٢٠

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية      
محكمـة بـداءة النارصيـة                   التاريـخ:٢٠٢١/٢/٢٣     

اعالن
اىل املدعى عليه (ياس خرض عبد)

بناءاً عىل الدعوى البدائية املرقمة أعاله و املقامة ضدك من قبل 
املدعي (عارف محسن عليوي) بخصوص (مبالغ مالية بذمته 
البالغة خمسة عرش مليون دينار عراقي وحسب وصل االمانة 
املـؤرخ ٢٠١٦/٨/١٣) وملجهوليـة محل اقامتـك تقرر تبليغك 
اعالناً بواسـطة صحيفتني محليتني عىل موعد املرافعة املوافق 
٢٠٢١/٤/٤ ويف حالـة عدم حضورك او ارسـال من ينوب عنك 

قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق االصول .
                                                                        القايض
حسني عبد حاتم

جمهورية العراق
 مجلس القضاء االعىل                  العدد:٤١١٩/ش/٢٠٢١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار  االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية     التاريخ:٢٠٢١/٣/١٧

اىل املدعى عليه قاسم رمضان سالم
م/ تبليغ

قامـت املدعيـة ابتسـام غايل مـري الدعوى الرشعيـة املرقمة 
اعـاله والتي تطلب فيها املطالبـة بالتفريق القضائي وبالنظر 
ملجهوليـة محل اقامتك حسـب رشح القائـم بالتبليغ لذا تقرر 
تبليغـك بصحيفتـني محليتـني يوميتني بالحضـور امام هذه 
املحكمـة صباح يـوم املرافعة ٢٠٢١/٤/٦ السـاعة التاسـعة 
صباحـا وعند عدم حضورك او ارسـال من ينـوب عنك قانونا 

تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون .
القايض 
حسني شبيب عايد

إعالن
اىل الرشيـك حيـدر حافـظ عبـد الجبـار اقتىض 
حضورك اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف 
وذلك لتثبيـت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك 
وليد عباس جواد بالبناء عىل حصته املشـاعة يف 
القطعـة املرقمة (٤١/٣٦)املقاطعـة ٥١/البزل 
والنيل قضاء الكوفة) حدود بلدية النجف ولغرض 
تسـليفه قرض االسـكان وخالل مـدة اقصاها 
خمسـة عـرش يوما داخـل العراق وشـهر واحد 
خـارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

إعالن
اىل الرشيك انور نجاح بالسم اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائـن يف النجف وذلك 
لتثبيـت اقـرارك باملوافقة عىل قيـام رشيكك 
علياء هاتف عباس بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطعة املرقمـة (١/٦٦٥٢)املقاطعة (٣/

حـي القـدس) حـدود بلدية النجـف ولغرض 
تسليفه قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها 
خمسـة عرش يوما داخل العراق وشهر واحد 
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

اعالن
اىل الرشيـك سـعد مـوىس فاضـل 
اقتـىض حضورك اىل مديرية بلدية 
لغـرض اصـدار  النجـف االرشف 
ايمـان  للرشيـك  البنـاء  اجـازة 
شـنون علـوان للقطعـة املرقمـة 
(٣/٧٠١٢٩) يف النجف حي امليالد 

مقاطعة ٤.

اعالن
اىل الرشيك عدنان جاسم محمد 
مديريـة  اىل  حضـورك  اقتـىض 
بلديـة النجـف االرشف لغـرض 
اصـدار اجـازة البنـاء للرشيـك 
قاسـم عزيـز حسـن للقطعـة 
املرقمـة (٣/٨٥٨٩) يف النجـف 

حي املكرمة مقاطعة ٤.
…éÎ˛a@äbìn„�a@Ÿ€@’‘±

E-mail : alzawraanews@yahoo.com 

إعالنك في 
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بغداد/ الزوراء:
حذرت لجنـة النفط والطاقـة النيابية 
املؤكسـد  األسـفلت  معامـل  أن  مـن 
والصفـوة البيضـاء التي تقـوم رشكة 
توزيع املنتجـات النفطية ببيع خامات 
النفـط األسـود واألبيـض إليهـا، باتت 
إحدى بوابات هدر املال العام والفساد، 
عرب تهريب تلـك املواد إىل خارج الحدود 
واسـتغالل أصحـاب املعامـل املذكورة 
لفرق السـعر الكبري بـني داخل وخارج 
العـراق، وبالخصـوص معامل املنطقة 

الشمالية.
 وقال عضو اللجنة، صادق السـليطي، 
يف حديـث صحفـي: إن ”لجنـة النفط 
والطاقة النيابية من الداعمني للمشاريع 
تلـك  البلـد، وخاصـة  االسـتثمارية يف 
املشـاريع املتعلقة بالقطـاع النفطي“، 
مسـتدركاً أنـه ”يجـب أن تكـون هذه 
املشاريع طريقاً لفائدة البلد واملواطن، 
ال أن تكـون بابـاً مـن أبـواب التالعـب 

والتهريب وهدر األموال العامة“.
وأوضح أنـه ”إذا ما درسـنا واقع حال 
معامـل (االسـفلت املؤكسـد) العاملة 
يف البلـد، فـإن وزارة النفـط منحـت يف 
الفـرتة املاضيـة مـا يقـارب 37 إجازة 
رسمية ملواقع االسفلت املؤكسد للعمل 
يف العـراق، وهنـاك معامل أخـرى قيد 
التأسيس وإجازاتها موجودة وستعمل 
يف أي وقـت، ويبلـغ عددهـا تقريباً 66 

معمالً“.

وبـني أن ”الغـرض مـن تأسـيس تلك 
املعامل، وخصوصاً يف املنطقة الشمالية، 
هو بيع املنتـوج خارج املعامل، لكونها 
تقوم برشاء منتوج النفط األسـود من 
وزارة النفط بشـكل مدعوم وبأقل من 
60 باملئة من السـعر الـذي يباع به من 
قبـل الدولـة اىل الخـارج، أي أن الطـن 
الواحد يباع للمعامل بأقل من 150 ألف 
دينار عراقي، بينما يباع الطن رسـمياً 
إىل الخـارج بنحـو 300 دوالر يف هـذه 

الفرتة“.
وبـني عضـو لجنـة النفـط والطاقـة 

النيابية: أن ”تركيـز املعامل يف املناطق 
القريبة من الحـدود، يتيح لها إمكانية 
بيـع النفـط االسـود خـارج الحـدود 
العراقيـة“، مضيفـاً: أنـه ”ليـس مـن 
املعقول أن معامل اإلسـفلت املؤكسد يف 
العاصمة بغداد، وهـي بطاقة إنتاجية 
1200 مـرت مكعب، تجهـز بـ600 مرت 
مكعـب يوميـاً، وهي أكـرب املحافظات 
مـن الناحيتـني العمرانية والسـكانية 
وتحتـاج اىل مواد إسـفلت وتبليط أكثر 
من جميع املحافظات، بينما يف كركوك 
تجهـز خمسـة معامل بــ 4225 مرتا 

معمـل  صاحـب  أن  بمعنـى  مكعبـا، 
واحـد يف كركوك يربـح  ٤٠٠ ألف دوالر 
يومياً فقـط من فرق السـعر باملنتوج 

املدعوم“.
ونـوه السـليطي بـأن ”عقـود هـذه 
املعامـل االسـتثمارية لم تكـن عقودا 
رصينـة، ومن يتحمل املسـؤولية هما 
ووزارة  الوطنيـة  االسـتثمار  هيئـة 
النفط اللتان قبلتـا هذه العقود يف ظل 
عدم وجود محددات واضحة يف املعامل 
تضمـن حقوق الدولـة، خاصة أن بيع 
النفط األسود ال يتناسب مع املخرجات 

الحقيقية والواقعية، ومعامل اإلسفلت 
املؤكسد، من الناحية العلمية، نستبعد 
بـأن تقوم بتصديـر املـواد األولية من 
اإلسـفلت، ألن الحصـص الكبرية لهذه 
املعامـل تكـون ألجـل تهريـب النفط 

األسود“.
وأضاف أن ”مخرجات معامل اإلسفلت 
املؤكسد تكون بنسبة 50 باملئة من مادة 
الـكاز أويـل و50 باملئة مـن املخلفات، 
يف حـني أن العراق يشـرتي املشـتقات 
النفطية عـىل مدار السـنوات املاضية، 
وباالخص مادة الكاز أويل الذي يستورد 
لالستهالك املحيل من الخارج وبالعملة 
الصعبـة، بينما من املفـرتض أن تكون 
نصـف مخرجـات معاملنا الــ37 من 
مادة الـكاز أويل“، متسـائالً: ”فهل يا 
تـرى يتم إرجاع تلـك املخرجات وبيعها 

اىل وزارة النفط؟“.
واختتـم السـليطي حديثه عـن معامل 
الصفـوة البيضـاء ”التـي ليسـت لهـا 
مخرجـات حقيقية، ومـن املفرتض أن 
تقـوم بإنتـاج املواد األوليـة لألصباغ“، 
وزارة  يف  األمنيـة  ”الجهـات  مطالبـاً 
الداخليـة والنفـط بتنظيـم محـددات 

العمل والتدقيق“.
ومـادة الصفـوة البيضـاء هـي مـادة 
كربوهيدراتية كيميائية أساسها نفطي 
وتنتج عن طريق فلـرتة النفط األبيض 
الذي يسمى الكريوسني، وهي من املواد 

املذيبة لألصباغ الدهنية.

بغداد/ متابعة الزوراء:
كشف تقرير ملؤسسة كابيتا باالشرتاك 
مع املؤسسـة األملانية للتعـاون الدويل 
عـن ان تكلفة محطـات توليد الطاقة 
الكهربائيـة من الغاز أعـىل من تكلفة 
محطـات توليـد الطاقـة الكهربائيـة 
الحراريـة عىل مسـتوى العالـم طبقا 
التـي قدمهـا نائـب وزيـر  للبيانـات 
الكهربـاء العراقـي يف منتـدى الطاقة 

العراقي لعام 2019 .
وذكـر التقرير الذي تابعـت ”الزوراء“ 
ترجمته: انه فيما يتعلق بحالة العراق 
فـإن تكلفـة محطات التولیـد الغازیة 
تكـون اعـىل من املعتـاد لعـدة عوامل 
تتضمـن نوع الوقود املسـتعمل والذي 
بدوره یقلل الكفاءة ویزید وقت وكلفة 
املحطـات  أن  نجـد  بینمـا  الصیانـة، 
الحراریـة أكثر كفاءة وأقـل كلفة، إال 
أنھا قـادرة عـىل تزوید طاقـة الحمل 
األسايس فحسب، ویعزى ذلك اىل كون 
وقت استجابتھا بطيء نسبًیا مقارنة 
بمحطات التولید الغازیة التي تكون يف 
الغالب أرسع اسـتجابة لذلك تستخدم 

لتجھیز حمل الذروة“.
واضـاف إن ”مشـكلة محفظـة تولید 
الطاقـة الكھربائیـة لـوزارة الكھرباء 
تتمثل بكون الجـزء األكرب من الطاقة 

الكھربائیـة یتم تولیـده عرب محطات 
التولیـد الغازیـة بـدًال مـن املحطـات 
الحراریـة وال یقتـرص ذلـك عىل حمل 
الذروة مما یتسـبب بإرھاق املیزانیة و 

تقلیل الكفاءة“.
وتابـع ان “النـاس يف العـراق يعانون 
خـالل فـرتة الصيـف نتيجـة ارتفـاع 
الحرارة واالنقطاع املستمر يف الكهرباء 

لذلـك بـدأ االهـايل يف توفـري املولـدات 
الخاصـة لتلبيـة احتياجاتهم وال يزال 
النـاس يعتمـدون عليها حتـى الوقت 

الحايل ”.
وأوضح التقرير ان “ األمبري الواحد من 
الطاقـة ملدة 12 سـاعة يف اليوم يكلف 
حوايل 10 آالالف دينار عراقي شـهريا 
ومع ذلك توفر املولدات الخاصة نصف 

او ثالثـة أربـاع الطاقـة الكهربائية يف 
العراق يف أسوأ األوقات ”.

وبني انه “ ووفقا لوكالة الطاقة الدولية 
فان مولدات األحياء السكنية توفر 20 
باملائة من الطلب عـىل الكهرباء تقوم 
بفـرض تعرفـة تـرتاوح ما بـني 600 
اىل 1200 دوالر لـكل ميـكا واط فيمـا 
تعد االشـرتاكات عىل مدار 24 سـاعة 

أكثر تكلفة من مصدر شـبكة الطاقة 
التقليـدي ”.وأوضـح التقريـر اىل أن “ 
األرسة العراقية التـي تتطلع اىل زيادة 
إمـدادات الطاقـة من املولـد املحيل قد 
تدفـع ما يصـل اىل 300 دوالر أمريكي 
شـهريا مقابل 15 امبري بتكلفة حوايل 
دوالرا)   20) عراقـي  دينـار  ألـف   25
لكل أمبري من السـعة مقابل تشـغيل 
وحدتـي تكييف وثالجـة باإلضافة اىل 
األضواء وهي تكلفة عالية جدا مقارنة 

بالشبكة الحكومية“.
واشـار التقرير اىل انه وطبقـا لوكالة 
الطاقة الدولية فـإن “مولدات األحياء 
السـكنية حصلت عىل إيرادات سنوية 
يبلـغ مجموعها 4 مليـار دوالر يف عام 
2018 وهو ما يساوي املبلغ املخصص 
لقطاع الكهرباء يف امليزانية الفيدرالية 

للنفقات لعام 2019“.
يذكـر ان العـراق یعانـي مـن نقـص 
يف اإلمـدادات منـذ تسـعینات القـرن 
املـايض بسـبب األرضار الجسـیمة يف 
وحـدات التولید، وبعد عـام 2003 ، لم 
تكن جمیـع الوحـدات املضافة كافیة 
لنمـو الطلب بسـبب ضعـف املیزانیة 
املخصصة لھذه املشـاریع. كما ساھم 
الفسـاد وسـوء السـلوك الحكومي يف 

ھذه القضیة. 

بغداد/ الزوراء:
أعلـن الجهاز املركزي لإلحصاء، امس األربعاء، ان إنتاج التمور 
يف العـراق للعـام 2020، بلـغ 735 ألف طن، مبينا أن متوسـط 

إنتاج النخلة الواحدة بلغ 68.2 كغم.
وقـال الجهـاز التابع لـوزارة التخطيط يف تقريـر اطلعت عليه 
”الـزوراء“: إن إنتاج التمور للموسـم 2020 ولجميع األصناف، 
بلـغ 735.4 ألف طن بارتفاع قدرت نسـبته بـ15 % عن إنتاج 
العـام املـايض والذي قـدر 639.3 الف طن“، مبينـا أن ”صنف 
الزهـدي يعد الصنف الرئيس والذي يشـكل مركـز الثقل إلنتاج 
التمـور يف العـراق، ويسـهم بحـوايل %54 من مجمـوع إنتاج 
العـراق“. وأضاف ان ”متوسـط إنتاجية النخلـة املنتجة خالل 
العام املايض بلغ 68.2 كغم، وان أعىل متوسـط إنتاجية النخلة 
تحققـت يف محافظـة صالح الدين، حيث قـدر 90.3 كغم وأقل 
متوسـط إنتاجية للنخلـة كان يف محافظة البـرصة حيث قدر 

44.4 كغم“.
وأشـار اىل ان ”مجموع إنتاج الزهدي يف العراق بلغ 396.7 ألف 
طن بزيادة قدر نسبته 18.8 % عن إنتاج الزهدي العام املايض، 
والذي قدر 334 ألف طن وبنسـبة بلغ 54 % من مجموع إنتاج 

التمور“.
وبني: أن صنف الخستاوي جاء باملرتبة الثانية بعد الزهدي من 
حيث كمية اإلنتاج وبواقع 82.37 ألف طن وبزيادة قدر نسبته 
%15.5 عـن العام املايض، يليه صنف السـاير بإنتاج بلغ 28.6 

ألف طن وبزيادة بلغت 4.2 % عن العام املايض.
وكان العـراق، حتى نهاية سـتينيات القرن املايض، يصدر نحو 
75 % من تمور العالم ويحتل املكانة األوىل، لكنه تراجع يف خالل 
العقود األربعة املاضية إىل املركز التاسـع، بسبب قلة الحصص 
املائيـة واألمراض والحـروب التي فتكت بماليني األشـجار منذ 

العام 1980.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار رصف الـدوالر، أمس األربعـاء، يف البورصة الرئيسـة يف 
بغـداد، وسـجلت بورصتا الكفـاح والحارثية املركزيـة يف بغداد 145800 

دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
وشهدت أسعار البيع والرشاء ارتفاعاً يف محال الصريفة باالٔسواق املحلية 
يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 146250 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار 

الرشاء 145250 ديناراً لكل 100 دوالر أمريكي.

بغداد/ الزوراء:
سـجلت مبيعات البنـك املركزي العراقي مـن العملة الصعبـة، امس األربعاء، 
انخفاضـا لليـوم الثالث تواليا بنسـبة بلغـت 31 يف املئة لتصـل اىل 32 مليون 

دوالر.
وشـهد البنـك املركـزي العراقي خالل مـزاده لبيـع ورشاء العمـالت االجنبية 
انخفاضا يف مبيعاته بنسبة 31.71 باملئة لتصل اىل 32 مليوناً و827 ألف دوالر، 
غطاها البنك بسـعر رصف أسـاس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر، مقارنة بيوم 

الثالثاء حيث بلغت املبيعات فيها 48 مليوناً و 67 ألف دوالر.
وذهبـت املشـرتيات البالغة 32 مليونـاً و 827 ألف دوالر، لتعزيـز األرصدة يف 
الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما لم تقم املصارف بأي رشاء للدوالر 

بشكل نقدي.. وقامت 6 مصارف بتلبية طلبات تعزيز األرصدة يف الخارج.

بغداد/ الزوراء:
كشف مسؤول حكومي يف دياىل، أمس األربعاء، عن انخفاض جديد يف معدالت 

التبادل التجاري مع إيران يف معرب منديل الحدودي رشق املحافظة.
وقال مدير ناحية منديل وكالة(90كم رشق بعقوبة) مازن الخزاعي يف ترصيح 
صحفي: ان“ منفذ منديل الحدودي مع إيران رشق دياىل شـهد يف الساعات 72 
املاضيـة انخفاضا جديدا يف معدالت التبادل التجاري ووصل حجم الشـاحنات 
املتدفقة من 60-50 شـاحنة يوميا فيما كان العدد اكثر من 100 شاحنة قبل 
أسبوعني تقريبا“.وأضاف الخزاعي ان“ اغلب املواد املتدفقة من ايران هي مواد 
إنشائية من سرياميك وهي تجري وفق رزنامة الوزارات الحكومية من ناحية 

منع دخول اي مواد ممنوعة من االسترياد خاصة املحاصيل الزراعية“.
وأشـار إىل أن ”انخفـاض التدفق وارتفاعه من األمور التي رصدت يف األشـهر 
األخرية، وهي تأتي ألسباب متعددة، منها طبيعة الوضع الوبائي وكمية املواد 

املستوردة، باإلضافة اىل تأثري منافذ كردستان“. 

بغداد/ الزوراء:
شـددت لجنة االقتصـاد واالسـتثمار النيابية عـىل رضورة االسـتفادة من 
ارتفاع أسعار النفط العاملية يف تخفيض قيمة الدوالر مقابل الدينار العراقي، 
من اجل تحقيق االسـتقرار يف أسـعار السـوق. وقالت عضو اللجنة، ميثاق 
الحامـدي، يف ترصيـح صحفـي: ان ”الحكومـة رفعت سـعر رصف الدوالر 
بذريعـة وجـود عجز كبـري يف املوازنـة، يف وقت شـهدت فيه أسـعار النفط 
ارتفاعـا عن السـعر املحـدد يف املوازنة، وهو ما يوجب عـىل الحكومة إعادة 
النظر بسـعر رصف الـدوالر“. وأضافت ان ”مجلس النـواب يطالب بإعادة 
النظر بسعر رصف الدوالر، وتخفيضه عن الرقم الحايل، كونه يرض بمصلحة 
املواطن، وبالتايل ينبغي تخفيضه اىل مستوى يسد العجز ويحقق االستقرار 
يف األسـعار“. وبينت ان ”هناك فارقا كبريا بسـعر النفـط املحدد يف املوازنة، 
والقيمة السـوقية التي وصل إليها اآلن متجاوزا عتبة الـ 70 دوالرا للربميل، 
وهو ما يحتم عىل الحكومة اتخاذ إجراءات من شانها االستفادة من ارتفاع 

أسعار النفط وتخفيض قيمة الدوالر أمام الدينار“. 

بغداد/ الزوراء:
أعلـن وزير التجـارة، عـالء احمد الجبـوري، أمس 
األربعـاء، عن توقيع اتفاقية اقتصادية شـاملة مع 

السفري الهنغاري يف العراق.
وقال الجبـوري يف مؤتمر صحفي: إنـه ”تم توقيع 
اتفاقية مع السـفري الهنغاري واالتفاقية سـتكون 

شـاملة بني الطرفني، حيـث تم تـداول أهمية هذه 
االتفاقيـة مع السـفري وأهميتها وعـدد الدول التي 

وقعت عليها“.
وأضاف أنـه ”تم التباحث مع الجانـب الهنغاري يف 
العالقات االقتصادية، حيـث وصل التبادل التجاري 
بني الدولتـني اىل45 مليـون دوالر“، مبينا ان“هناك 

فكرة لعقد مؤتمر افرتايض بني رجال اعمال الدولتني 
ودراسـة الفـرص االسـتثمارية“ وتابـع الجبوري 
أن“السفارة اثنت عىل قرار منح الفيزا عند وصولهم 
اىل املطار حيث يجب استثمارها اقتصاديا“. مشريا 
إىل انه“سـتكون هنالـك لقاءات أخرى لالسـتثمار، 
والـوزارة بصدد فتح مركز دويل للتجـارة العراقية، 

وهذا سينظم العمل التجاري بشكل كبري“. 
وأوضـح وزير التجارة أنه ”سـيكون هنـاك مراكز 
للدول التي تهتم بالشـأن االقتصـاد العراقي، وهذا 
سـيقلل من الحلقات الروتينية والفاسدة الذي أدى 
إىل عدم الثقة، حيث يكون التعامل مبارشا من خالل 

تلك املراكز“. 

بغداد/ الزوراء:
كشـف رئيـس الجمهورية، برهم صالـح، عن ان رئاسـة الجمهورية ”بصدد 
وضـع مدّونـة قانونية تتناول آليات السـرتداد األمـوال املنهوبة مـن العراق، 

واملوجودة يف الخارج“.
وقال صالح يف مقابلة صحفية: ان ”ملف الفسـاد خطري وضخم، ويحتاج اىل 

معالجات أوسع وأعمق“.
وأضـاف ”نعـد يف رئاسـة الجمهورية اللمسـات األخرية عىل مدونـة قانونية 

السرتداد األموال العراقية املنهوبة، وخرجت لعواصم ودخلت االستثمار“.

بغداد/ الزوراء:
تتحـرك حكومة إقليم كردسـتان نحو إنشـاء 11 منطقة صناعية 
ضخمـة بالتعـاون مع رشكات عربيـة وعاملية، بينما كشـفت عن 

وجود 1600 معمل ورشكة تركية يف كردستان.
 وقال املستشـار االقـدم يف وزارة الصناعة والتجارة يف كردسـتان، 

املتحـدث الرسـمي باسـم 
الـوزارة، فتحي محمد عيل 
املدرس، يف حديث صحفي: 
معمـال   3566 ”هنـاك  إن 
كردسـتان  يف  ومصنعـا 
املـواد  مختلـف  تشـمل 
هذا  ويـزداد  والقطاعـات، 
بفضـل  باسـتمرار  العـدد 
واالسـتتباب  االسـتقرار 

األمني“.
 1600 ”وجـود  اىل  وأشـار 
معمـل ورشكـة تركيـة يف 

كردستان، وهذا امر جيد، فعىل الرغم من األيدي العاملة الرتكية، إال 
أن هنـاك عمالة محلية، ولكن بنسـبة قليلة، يصل تعدادها اىل أكثر 

من 51 ألف عامل“. 
وكشـف فتحي عـن أن ”حكومة االقليـم لديها خطط إلنشـاء 11 
منطقـة صناعيـة ضخمة وقد تـم تخصيص األرايض لهـا، وحاليا 
نحـن يف انتظار الرشكات املطورة االجنبيـة والعربية للتعاون معها 

إلنشائها، ومنها رشكات اردنية وإماراتية وبريطانية“.
وأعلن فتحي ”وصول اإلقليم اىل االكتفاء الذاتي يف بعض املصنوعات 
مثل املواد اإلنشـائية كالسمنت والحديد املسـلح، ويتم تجهيز هذه 
املواد اىل بقية املحافظات مع وجود خطة لتصديرها اىل دول الجوار، 
وبالنسـبة للصناعات الغذائية تم إنشاء العديد من املصانع بكفاءة 

عالية وباستطاعتها منافسة البضائع األجنبية املشابهة لها“. 
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بغداد/ الزوراء
الهيأة  يف  االنضباط  لجنة  عقدت 
املوافق  األربعاء  امس  التطبيعية، 
مباراة  مرشف  تقرير  ملناقشة  اجتماعا 
فريقي الرشطة والديوانية، وبعد االطالع 
تقرير  يف  ورد  وما  املباراة  رشيط  عىل 

املرشف، تقرر ما ييل،
من  كٍل  الرشطة  فريق  العبي  معاقبة 
وحسن  عطوان  وأمجد  فائز  (عيل 
استنادا  ملباراتني  باإليقاف  عاشور) 
للمادة ١٣٥ / ٢ انضباط ، عىل أن تكون 
لالعب حسن   ( الطرد   ) الفنية  العقوبة 

عاشور من ضمن العقوبة . 
(وهاب  الرشطة  نادي  رئيس  ومعاقبة 
الطائي) باإليقاف لثالث مباريات، وعدم 
 ٢  /  ١٣٥ املادة  وفق  للمالعب  الحضور 
دخول  باتا  منعا  يمنع  كما  انضباط. 
استنادا  املالعب  اىل  املسؤولني  حمايات 
لكتاب مجلس الوزراء املرقم (م ، ز ، و 
/ د ٦ /٢٤/ ١٢٦١٢ ) يف ٢٠١٩/٨/٢٧ 
املباريات  مرشيف  جميع  عىل  ويعمم   ،

واالتحادات الفرعية لتنفيذ ذلك . 
جماهري  حرمان  االجتماع  يف  وتقرر 
الرشطة من الحضور اىل املالعب لخمس 
السماح  تم  حال  يف  متتالية  مباريات 

للجماهري بالدخول للمالعب . 
وتوجيه تحذير اىل رئيس نادي الديوانية 

عىل وفق املادة ١٠/ انضباط.
الرشطة  لنادي  اإلدارية  الهيئة  وتقدمت 
تحقيق  محكمة  إىل  رسمية  بشكوى   ،
اإلدارية  الهيئة  رئيس  ضد  الرصافة، 

لنادي الديوانية، حسني العنكويش.
وتضمنت الشكوى التي تقدمت بها إدارة 
التي  اإلعالمية  الترصيحات  الرشطة، 

وصفتها بـ»غري األخالقية واملعيبة».
استغرابها  عن  اإلدارة  واعربت 
رئيس  أطلقها  التي  للترصيحات، 
التواصل  وسائل  عرب  الديوانية  نادي 

اإلجتماعي.
الرشطة  ناديي  العالقة بني  أن  إىل  يشار 
مستمر،  بشكل  متشنجة  والديوانية، 
وكذلك  النارية،  الترصيحات  نتيجة 
ملعب  يف  الفريقني  مباراة  أحداث 

الشعب.
نزار  القانوني  الخبري  اعترب  جهته  ومن 

والديوانية،  الرشطة  مباراة  ان  احمد، 
انضباط  لالئحة  انتهاكات  شهدت 

االتحاد العراقي بكرة القدم.
وقال احمد ان ”الحديث كثر هذه االيام 
الالعبني  بها  يقوم  التي  الترصفات  عن 
وهل  الدوري  مباريات  اثناء  واالداريني 
تعترب هذه االفعال والترصفات انتهاكات 
او  العراقي  االتحاد  انضباط  لالئحة 
 ١٣٥/٢ للمادة  واستنادا  والتي  الفيفا 
وجود  عدم  حالة  يف  نافذة  تعترب  ايضا 
العراقي  االتحاد  انضباط  بالئحة  نص 

يعالج انتهاك معني او مخالفة معينة“.
لفظيا  فقط  ليس  ”التعبري  ان  واوضح 
وااليماءات  االشارات  ولكن  كتابيا  او 
تعترب  ايضا  الخ  والصور  والحركات 
او فعل يقوم به الشخص وكذلك  تعبري 
التعبري سواء من خالل االلفاظ الشفوية 
االشارات  طريق  عن  او  الكتابية  او 
تفرس  والصور  والحركات  وااليماءات 
من خالل سياق استخدامها ومن خالل 

فهم الشخص العقالني ملدلوالتها“.
واضاف ان ”الترصفات او االفعال التي 

قام بها العبو الرشطة، تعترب مخالفات 
تحرمه  يشء  عىل  داللتها  حالة  يف 
تعتربه  باالحرى  او  االنضباط  الئحة 

مخالفة“.
تحرم  االنضباط  ”الئحة  ان  اىل  واشار 
اسس  عىل  املبنية  االساءة  او  التمييز 
طائفية او عنرصية او تمييزية (العرق، 
الخ)  الجنس،  الدين،  القومية،  اللغة، 
والسياسة  الدين  زج  تمنع  وايضا 
بالرياضة او التشجيع او التحريض عىل 

العنف“.

هذه  ماتقدم  عىل  ”بناًء  انه   وتابع 
تعترب  والحركات  واالشارات  االيماءات 
مخالفات انضباطية يف حالة فهمها من 
او  تشري  انها  عىل  عقالني  شخص  قبل 
تيسء لشخص او بلد او كيان او طائفة 
عىل  الخ  االشخاص  من  مجموعة  او 
تمييزية  او  عنرصية  او  طائفية  اسس 
او  بالرياضة  والسياسة  الدين  زج  او 

تحرض عىل العنف“.
وانتهت مواجهة الفريقني بفوز الرشطة 

بخماسية نظيفة.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
عقدت الجمعية العامة للجنة األوملبية الوطنية 
بغداد  العاصمة  يف  إستثنائياً  مؤتمراً  العراقية 
أكرم  الدكتور  برئاسة  االربعاء  امس  صباح 
نعيم عطوان الحميداوي رئيس اللجنة املؤقتة 
الدارة العمل األولبمي يف العراق. أعلن ذلك مدير 
الوطنية  األوملبية  اللجنة  يف  االعالمي  املكتب 
ان الجمعية  العراقية حسني عيل حسني مبيناً 
أسماء  عىل  وباالجماع،  صادقت،  العامة 
سترشف  التي  السباعية  القضائية  الهيئة 
واملؤتمر  التكميلية  االنتخابية  املؤتمرات  عىل 

االنتخابي للمكتب التنفيذي للجنة األوملبية.

العامة  الجمعية  ان  قائالً  حسني  وأضاف 
صوتت، وباالجماع أيضاً، عىل رشعية وإيجابية 
الدارة  املؤقتة  اللجنة  أتخذتها  التي  االجراءات 

العمل الريايض يف العراق.
صادقت  العامة  الجمعية  ان  قائالً  وإستطرد 
النتخاب  التكميلية  املؤتمرات  إقامة  عىل  أيضاً 
والعنرص  االوملبية  غري  واالتحادات  الخرباء 
يوم  األوملبيني  الالعبني  وممثيل  النسوي 
الخميس املوافق للخامس والعرشين من شهر 
آذار الجاري، وإقامة املؤتمر االنتخابي للمكتب 
واملوافق  يليه  الذي  الجمعة  يوم  التنفيذي 

للسادس والعرشين من الشهر الجاري. 

بغداد/ متابعة الزوراء
اعتمَد االتحاد الدويل لكرة القدم، بشكٍل رسمي، النظام األسايس لعام 

٢٠١١ إلقامة االنتخابات املقبلة لالتحاد العراقي لكرة القدم .
رسمي:  بيان  يف  فرحان  محمد  التطبيعية،  للهيئة  العام  األمني  وقاَل 
اعتماد  إىل  فيها  يشري  الكرة  اتحاد  إىل  رسالة  أبرق  الدويل  االتحاد  إن 
النظام األسايس لعام ٢٠١١ ، بناًء اىل رسالة التطبيعية يف ٣-٣-٢٠٢١ 
بتاريخ  سيعقد  الذي  االستثنائي  للمؤتمر  األعمال  جدول  بخصوص 
املؤرخة  برسالتنا  العامة  الهيئة  إىل  إرساله  تم  والذي   ٢٠٢١/٤/٤
بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٧ ، وتحديدا النقطة الثانية التي نصت عىل اإلعالن 

أن الجمعية العمومية قد عقدت اجتماعا استناداً إىل النظام األسايس. 
وأضاَف أن املؤتمر االستثنائي يف نيسان املقبل سينعقد تحت توجيهات 
االتحادين الدويل واآلسيوي، وأن الهيئة التطبيعية ستعمل عىل تطبيق 
رسالة االتحاد الدويل التي وصلت، وسيتم إبالغ الهيئة العامة بمضمون 

الرسالة لتكون جميع األمور واضحة وشفافة . 
الدويل  االتحاد  إن رسالة  بالقول:  العام، محمد فرحان،  األمني  واختتَم 
ستكون خارطة الطريق املقبلة إلقامة االنتخابات، والتحضري جاٍر عىل 
قدم وساق إلقامتها بطريقة تضمن مشاركة الجميع من دون تهميٍش 
وإقصاء حسب مضمون رسالة االتحاد الدويل الذي اعتمد عىل النظام 

األسايس لعام ٢٠١١.

بغداد/ متابعة الزوراء
رسمياً  خطاباً  القدم،  لكرة  البحريني  االتحاد  تلقى 
حكام  طاقم  بتكليف  يفيد  اآلسيوي،  نظريه  من 
يف  والزوراء  اإلماراتي  الوحدة  مباراة  بإدارة  بحريني 

ملحق دوري أبطال آسيا لكرة القدم ٢٠٢١.
نواف  الساحة  حكم  من  املكون  الطاقم  وسيدير 
صالح،  وعبدالله  جعفر  محمد  ويعاونه  شكرالله، 
ستقام  التي  املباراة  محفوظ،  عمار  الرابع  والحكم 
اإلماراتية  العاصمة  يف  املقبل  نيسان   ٧ يوم  املباراة 
أبوظبي، ضمن مرحلة امللحق املؤهل لدور املجموعات 

لدوري أبطال آسيا.
للحكام،  مقيًما  الفضيل  سعد  الكويتي  وسيكون 

والقطري راشد الدورسي مراقبا للمباراة.
جعفر  ومحمد  شكرالله  نواف  األربعة  الحكام  ويعد 
نخبة  قائمة  وعبدالله صالح وعمار محفوظ ضمن 

حكام قارة آسيا للعام  الجاري (٢٠٢١).
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بغداد/ متابعة الزوراء
قال مدرب أربيل، لؤي صالح إن الحظ لم يحالف فريقه، خالل الهزيمة أمام نفط الوسط (١-٠)، لحساب 
التسجيل.. فرضنا  إال  املباراة  املمتاز.وأوضح صالح، فريقنا فعل كل يشء يف  الدوري  الـ٢٤ من  الجولة 
سيطرتنا، وكان لدينا ما يقارب الـ١٠ تسديدات عىل املرمى، واستحوذنا عىل الكرة بنسبة كبرية جدا، 
لكن العبينا لم يوفقوا يف تسجيل الفرص»..وأضاف: «املباريات املقبلة مهمة وعلينا التعويض.. سنواجه 

فريق السماوة يف ملعبه، ونأمل أن نعوض الخسارة، من أجل تحسني موقعنا يف الئحة الرتتيب».

6الرياضيالرياضي @ÜáËm@ÚÓ€bæa@Úflå˛a@ZáÓj«@ëbj«
ÚÓˆbiãËÿ€a@pb«b‰ó€a

بغداد/ متابعة الزوراء
عرب مـدرب الصناعات الكهربائية عبـاس عبيد، عن قلقه من إمكانيـة انطفاء توهج فريقه، 
بسـبب األزمة املالية التي بدأ تأثريها عىل الفريق.وقال عبيد يعد النتائج الطيبة وارتفاع الخط 
البياني لفريق الصناعات الكهربائية وانتقاله من املركز األخري إىل املركز ١٣، دليال عىل استقرار 
الفريق، لكن يبدو أن هذا التوهج بدأ يتأثر باألزمة املالية».وبني «األزمة املالية لن يكون تأثريها 
فقط عىل األندية بل أنه سينسـحب عىل املنتخبات الوطنية وبالتايل يجب أن تحل األمور بشكل 
رسيـع ألن الجهات الراعية لم تلتزم ماليا مع األندية».وأشـار إىل أن الفـوز عىل الكهرباء جاء 

لتصاعد املستوى الفني للفريق.

ãºcÎ@ã–ñc
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ليـس يف مهلـة االشـقاء الخليجيني 
ملدينة البرصة شـهرين من اجل قول 
الكلمة الفصـل يف تنظيم خليجي 22 
شـيئا جديدا وقد قلنا ان البطولة لن 
تقام يف البرصة منذ ان اتفق االشقاء 
عـىل اقامتها يف البرصة منذ سـنوات 
ولم نقل ذلك رجما يف الغيب وانما هي 
بديهيـة ان املقدمات تقود اىل النتائج 
وما كان االشقاء ليتفقوا يومها عىل 
ان تقـام خليجـي 21 يف البـرصة اال  
النهم يدركـون ان تغيري املكان ليس 
باالمر العسري وقد حصل ذلك فعال اذ 
نقلت البطولة اىل البحرين وهي اليوم 

يف طريقهـا اىل السـعودية وليـس يف االمـر اي جديد اال ملن يتعمد دفن راسـه يف 
الرمال .

اجتماع رؤوسـاء االتحادات الخليجية الذي امتد حتى الفجر تطرق اىل املنشـآت 
واىل الوضع االمني ويف هذا الباب ماذا يريد ان يقول رئيس االتحاد العراقي لكرة 
القـدم وكانت التظاهرات الليلية تجوب شـوارع البرصة منددة برتدي الخدمات 
وتدهور الوضع االمني بل ان رئيس الوزراء العراقي تزامنا مع اجتماع رؤوساء 
االتحـادات الخليجية اعرتف ان وزارة الكهرباء وزارة فاشـلة وكل امور الحياة 
صارت تقوم عىل الكهرباء فكيف ستحيى املدينة الرياضية بال كهرباء وكم مرة 
تأجـل افتتاح هذه املدينة ويف سـياق االمن تزامن مـع االجتماعات موجات من 
التفجـريات الليلية التـي رضبت العاصمة ومحافظات اخـرى فضال عن طامة 

اقتحام اكرب سجنني يف العراق ...
ان كل هـذه االخبـار وغريهـا الكثري يجعلنا نلتمـس العذر لالشـقاء وننتبه اىل 
انفسـنا فنسـتغفر ربنـا يف هذا الشـهر الفضيل اذ ننشـغل بخليجـي واهلنا يف 
البرصة يصومون وهم يكتوون بنار تموز واقطاب الفرهود الكهربائي يتبادلون 
االتهامات بعد ان كشف الله سبحانه وتعاىل عورة فسادهم ...اين تقام خليجي 
ومازالت البرصة تنئ تحت سـوط غياب الخدمات ؟ هل املدينة الرياضية معلقة 

بني االرض والسماء ام انها يف البرصة الباكية الشاكية املنتفضة .
ثم البد ان نتساءل عن حقيقة الرسالة التى يسعى اليها املرصون من ربعنا عىل 
اقامة خليجي 22 يف البرصة ؟ هل يريدون ان يقولوا لالشـقاء ان العراق يعيش 
يف ارقى ايامه وان سيدة املدائن البرصة الفيحاء يف نعيم وال تختلف بكثري اوقليل 
عـن جدة او اية مدينة خليجية مرشـحة لتضييف خليجـي 22 ؟ اليس من باب 

اوىل ان يقتنع اهل البرصة بهذه الرسالة لكي نقنع بها االشقاء فيما بعد ؟
وقبـل كل هـذا ماذا سـتضيف لنا خليجي 22 عىل اي مسـتوى من املسـتويات 
هل سـتعزز العالقات باالشـقاء الذين يلعب يف عب كل منهم الف الف فأر؟ هل 
سـتنهض خالل شـهرين بالبرصة فتقيض عىل بطالة شـبابها وتمنحها الوجه 
الجميل الذي تستحقه ؟ هل سرتتقي الكرة العراقية بعد البطولة اكثر مما هي 

عليه اليوم ؟
اننا  نتمنى ان نرى البطوالت تقام عىل ارضنا ولكن النتمناها عىل آهات شـعبنا 

أمال يف توصيل رسالة بائسة لم يعد يف االمكان توصيلها الن آوانها قد فات ...
علينا ان نلتفت للرياضة العراقية من ابواب ليس منها باب بطولة الخليج سواء 
كانت عندنا او عند غرينا وقبل هذا علينا ان نتصالح مع انفسـنا بعدان نصدق 
مع خالقنا فنعـرتف بجوانب قصورنا وتقصرينا ونرشع يف االصالح من النفس 
صعـودا اىل كل مفردة وطنية وعندها سـنجد ان البـرصة قد ازدهرت النها اكرب 
مـن املدينـة الرياضية وليس العكس كمـا يريدون ان يختـرصوا البرصة  بهذه  

املدينة ..
دعوا خليجي 22 وخليجي 23 وما بعدهما واحفظوا ماء وجه العراق والتفتوا اىل 
البناء املخلص املربأ من االغراض الدعائية وعندها سـيكون بيدنا تحديد الزمان 
واملـكان لخليجي وغـري خليجي ..هذا هو منطق التاريخ وهـذا ما يليق بمدينة 

املدن  قرة عني الفراهيدي والجاحظ والسياب وعبدالواحد عزيز .
2013/ 7 / 27

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
االوسـاط الرياضيـة والصحفيـة قدمـت تعازيهـا 
الحـارة اىل عضو الهيئـة العامة لالتحـاد العراقي 
للصحافـة الرياضية الزميل باسـم العذراي لوفاة 
ابن عمه الدكتور الصيدالنـي فائز جعفر العذاري 
اثر نوبة قلبية، سـائلني الله العـيل القدير ان يتغمد 
الفقيد برحمته الواسـعة ويسكنه جنات الفردوس وان 

يلهم اهله وذويه الصرب والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
****************

العراقيـة  بالقنـاة  الريـايض  القسـم  املذيعـة يف 
االخباريـة زينة الخطاب عقيلـة االعالمي اوس 
محمـود اعلنـت تماثلهـا للشـفاء مـن االزمة 
الصحيـة الحرجـة التـي تعرضـت لهـا قبل ما 

يقـارب العام ، امنياتنا الصادقة لزميلتنا العزيزة 
بالصحـة والعافيـة التامتـني وان تعـود متألقة من 

جديد اىل شاشة القناة االخبارية يف قادم االيام.
 *****************

احتفل الزميل سـتار املنصوري عضو الهيئة العامة 
لالتحـاد العراقي للصحافـة الرياضية بعيد ميالده 
قبل ايام قليلة، خالص االمنيات للزميل املنصوري 
بالعمر املديد وتحقيق النجاح يف حياته ومشـواره 

املهني.
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سـجل داميان ليالرد 50 نقطة وساهم يف قلب بورتالند 
ترايل باليزرز تخلفه يف الربع األخري بشكل الفت ليخرج 
فائزاً عىل نيو أورليانز بيليكانز 125 - 124 ضمن دوري 

كرة السلة األمريكي للمحرتفني.
وكان بيليكانـز يف طريقـه إىل الفـوز عندمـا تقدم عىل 
منافسـه بفارق 17 نقطة بنتيجة 115 - 98 قبل نهاية 
املباراة بست دقائق بفضل تألق نجميه براندون اينغرام 
(30 نقطـة) وزيون وليامسـون (28)، لكن ليالرد لعب 
دور املنقذ وسـجل 15 نقطة يف سلسلة شهدت تسجيل 
فريقه 25 نقطة مقابل 7 فقط للخارس قبل أن يسـجل 
رميتني حرتني قبل ثانية واحدة من نهاية الربع األخري.

وسـاهم أيضـاً يف فوز باليزرز غاري ترنـت جونيور مع 
22 نقطة.

ووضـع يوتـا جـاز حـداً لنتائجه السـيئة، بفـوزه عىل 
نقطـة   21 بفضـل   109  -  117 سـلتيكس  بوسـطن 

لدونوفان ميتشل ومثلها للبديل جوردان كالركسون.
وعـزز يوتـا رصيده يف صـدارة املنطقـة الغربية مع 29 

انتصاراً مقابل 10 هزائم.
أمـا أفضل مسـجل يف صفـوف الخارس 
فـكان جايسـون تاتوم مـع 29 نقطة 

وأضاف جايلني براون 28 نقطة.
وسجل ليربون جيمس 25 نقطة و12 
متابعـة ومثلهـا تمريـرات حاسـمة 
ليحقـق ”تريبـل دابل“ ويقـود لوس 
أنجليـس ليكرز إىل فـوز منطقي عىل 

مينيسوتا تمربوولفز 137 - 121.
كما أضاف مونرتيـزل هاريل 25 نقطة 

أيضـاً للفائز، يف حني سـجل كل من كارل 
أنتونـي تاونـز وأنطونـي إدواردز 29 نقطة 

للخارس.
وحقـق ميامي هيت فوزه الخامـس توالياً بتغلبه 

عىل كليفالند كافاليـريز 113 - 98 بفضل 28 نقطة 
لجيمي باتلر.

وتغلب فيالدلفيا سـفنتي سـيكرسز متصـدر املنطقة 
الرشقية عىل نيويورك نيكس بصعوبة 99 - 96.

وتقدم نيكس معظم فـرتات املباراة لكن الكلمة األخرية 
كانت لفيالدلفيا الذي حسـم الربـع األخري بنتيجة 26 - 

14 ليخرج فائزاً.
أفضـل مسـجل يف صفـوف  توبيـاس هاريـس  وكان 
فيالدلفيا مع 30 نقطة وأضاف سـيث كوري 20 نقطة 
يف حني حقق األسـرتايل بن سـيمونس ”الدابل دابل“ مع 

16 نقطة و13 متابعة.
ويف مباراتني أخريني، تغلب شيكاغو بولز عىل أوكالهوما 
سـيتي ثاندر 123 - 102 وأتالنتا هوكس عىل هيوستن 

روكتس 119 - 107.

أعلـن هانزي فليك مـدرب بايرن ميونيخ 
بأن ناديه لن يحرر هدافه البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي ومدافعه النمساوي دافيد 
أالبا لخـوض مباريات يف صفوف منتخب 
بلديهمـا ضـد إنكلـرتا واسـكتلندا توالياً 
يف نهايـة الشـهر الحايل ضمـن تصفيات 
كأس العالم FIFA قطر 2022™ بسـبب 

فريوس كورونا املتحور الربيطاني.
وقال فليك: ”ال نريـد اتخاذ أي مخاطرة. 
نرغـب أن يعـود الالعبـون إىل التدريبات 
وإيقاع املباريات مبارشة بعد مشاركتهم 
يف صفوف منتخبات بالدهم. القرار يتعلق 
بهذه النقطة بالذات“. وأضاف: ”إذا كان 
يتعني عىل أي العب أن يخضع للحجر لدى 

عودته، فإنه مسموح للنادي بأال يحرره“.
ويتعـني عىل النمسـا مواجهة أسـكتلندا 
يف غالسـكو يف 25 أذار/مـارس الحـايل، 

يف حـني تواجـه بولنـدا نظريتها 
إنكلـرتا يف 31 منـه عـىل ملعـب 
ويمبيل يف لندن، وإذا لعب كل من 
ليفاندوفسـكي وأالبـا يف اململكـة 

املتحـدة، يتعـني عليهمـا الخضوع 
للحجر لدى عودتها إىل بافاريا بسبب 

بسـبب  املفروضـة  األملانيـة  القيـود 
تداعيـات فريوس كورونا وسـيغيبان 

القمـة  مبـاراة  عـن  بالتـايل 
ضـد اليبزيـغ الثانـي يف 

الثالث من نيسان/
الدوري  يف  أبريل 

األملاني.

الدوري  سابع  إيفرتون  نادي  أعلن 
مرماه  حارس  أن  القدم  لكرة  اإلنكليزي 
يخوض  لن  بيكفورد  جوردان  الدويل 
ضمن  بالده  ملنتخب  الثالث  املباريات 
كأس  إىل  املؤهلة  أوروبا  قارة  تصفيات 
تعرضه  إثر   ،™2022 قطر   FIFA العالم 

إلصابة يف عضلة البطن املائلة.
وقال النادي اإلنكليزي إن بيكفورد: 
رعاية  تحت  ”سيبقى 
الطبي  الطاقم 
ي  د للنا
ل  خال

مواجهة  من  بدال  الدولية“،  التوقف  فرتة 
سان مارينو وألبانيا وبولندا.

عاماً   27 العمر  من  البالغ  بيكفورد  وكان 
فريقه  مباراة  خالل   43 الدقيقة  يف  خرج 
املرحلة  يف   1-2 برينيل  أمام  خرسها  التي 

28 من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
ربع  الدور  عن  الدويل  الحارس  وسيغيب 
مانشسرت  أمام  املحلية  للكأس  النهائي 
املقبل،  السبت  الدوري  متصدر  سيتي 
الدولية  بالده  منتخب  مباريات  اىل  إضافة 
الحايل،  الشهر   25 يف  مارينو  سان  أمام 
وألبانيا يف 28 منه وبولندا يف 31 منه ضمن 
املؤهلة  التصفيات  من  التاسعة  املجموعة 

دوراً  بيكفورد  ولعب  القادم.  للمونديال 
الثالثة“  ”االسود  منتخب  وصول  يف  بارزاً 
اىل الدور نصف النهائي يف مونديال روسيا 
بعد   1-2 كرواتيا  أمام  خرس  حيث   2018
التمديد، قبل أن يحتل املركز الرابع بخسارة 

ثانية أمام بلجيكا بهدفني نظيفني.
ويف ظل هذا الغياب، من املرجح أن يتنافس 
عىل الوقوف بني الخشبات الثالث نيك بوب 
حارس برينيل ودين هندرسون الذي يدافع 

عن عرين مانشسرت يونايتد.
ساوثغيت  غاريث  انكلرتا  مدرب  وسيعلن 
خالل  الحق  وقت  يف  للتصفيات  تشكيلته 

األسبوع الحايل.
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تلقـى النرويجـي أويل جونـار سولسـكاير، مدرب مانشسـرت 
يونايتـد، دفعـة رباعية قبـل مواجهة ميالن، اليـوم الخميس، 
يف إيـاب ثمن نهائي الـدوري األوروبي.فوفًقا لصحيفة ذا صن 
الربيطانية، شارك كل من بول بوجبا وإدينسون كافاني، العبا 
مانشسـرت يونايتد، يف التدريبات الجماعيـة أول أمس الثالثاء.
كمـا تأكـدت أيًضـا جاهزية العـب الوسـط الهولنـدي، دوني 
فـان دي بيك، والحارس اإلسـباني دافيد دي خيا، للسـفر مع 
الشـياطني الحمر إىل إيطاليا.لكن يف املقابـل، ذكرت الصحيفة 
أن سولسـكاير لديه شكوك، حول حالة العبه الفرنيس، أنتوني 
مارسـيال، الذي تعرض إلصابة يف مباراة الذهاب.وأضافت أنه 
إذا تحسنت حالة مارسيال، سيبدأ مباراة ميالن من عىل مقاعد 
البدالء.وكانـت مبـاراة الذهـاب، التي أقيمت عـىل ملعب ”أولد 
ترافورد“، قد انتهت بتعادل مانشسرت يونايتد وميالن .(1-1) 

أعلن نادي باريس سـان جريمان ثاني الـدوري الفرنيس لكرة 
القدم تجديد عقد مدافعه الدويل اإلسباني خوان برنات لفرتة 4 

أعوام، وتحديداً حتى عام 2025.
وبرغم أن عقد املدافع اإلسباني البالغ 28 عاما كان سيصل إىل 
نهايتـه يف حزيران/يونيو 2021، غـري أن املدير الريايض لنادي 
العاصمـة الربازييل ليوناردو أكد يف عدة مناسـبات سـابقة أنه 
يرغـب بتمديد عقد الالعـب الدويل الذي حـّط رحاله يف باريس 
يف عـام 2018 قادما من بايرن ميونيـخ األملاني.ويغيب برنات 
عن املالعب منذ أيلول/سـبتمرب 2020 بسبب إصابة خطرية يف 
ركبتـه اليرسى نتج عنهـا تمزق يف الرباط الصليبـي، لكنه بدأ 
مرحلة التعايف بحسـب التصاريـح الطبية األخرية الصادرة عن 
سـان جريمان.وخـاض اإلسـباني 76 مباراة بقميـص النادي 

البارييس، سجل خاللها 6 أهداف ومّرر 10 تمريرات حاسمة.
ويأتـي اإلعالن عن تمديد عقد برنات بعـد أيام قليلة من تمديد 
عقد األرجنتيني أنخل دي ماريا الذي كان من املتوّقع أن ينتهي 
عقـده يف حزيران/يونيو املقبل، قبل أن يقّرر البقاء لعام إضايف 

مع خيار التمديد لعام آخر.

بلغ ريال مدريد اإلسباني ربع نهائي دوري 
أبطـال أوروبا لكـرة القدم بعـد أن تجاوز 
عقبـة ضيفـه أتاالنتا اإليطـايل (3 - 1) يف 

إياب ثمن نهائي املسابقة.
وكان ريـال مدريـد فاز يف مبـاراة الذهاب 
خـارج أرضـه بهـدف دون مقابـل وتأهل 

بفوزه بمجموع املواجهتني .(4 - 1) 
افتتـح الفرنيس كريـم بنزيمة التسـجيل 
يف الدقيقـة 34 وأضاف سـريخيو راموس 
الهـدف الثانـي يف الدقيقـة 60 مـن ركلة 
جـزاء، وقلّص مورييـل النتيجة ألتاالنتا يف 
الدقيقة 83 قبل أن يسجل ماركو أسينسيو 
رابـع أهداف الريـال يف الدقيقـة 85. وبعد 
موسمني مخيبني عىل الصعيد القاري، قاد 
املدرب الفرنـيس زين الدين زيـدان فريقه 
إىل ربع النهائي، بعدما كان سـبق أن أحرز 
بإرشافه لقب املسابقة عىل مدى 3 مواسم 

توالياً .(2016 - 2018) 
ولم ينجـح ”زيزو“ يف تخطـي ثمن نهائي 
املسـابقة األوروبية منذ عودتـه إىل ملعب 
آّذار/مـارس  يف  برنابيـو“  ”سـانتياغو 
2019، حيث خرس أمام أياكس أمسـرتدام 
الهولندي يف ذلك العام، وثم أمام مانشسرت 

سيتي اإلنكليزي عام 2020.
واسـتعان املدرب زيـدان بالقائـد راموس 
أساسيا للمباراة الثانية تواليا، بعدما لعب 
ملدة سـاعة أمام إلتيش يف الدوري املحيل، يف 
أول مشـاركة لـه بعد غياب اسـتمر لفرتة 

شهرين بسبب إصابة يف الركبة.
كمـا عاد املهاجـم بنزيمة والعب الوسـط 
األوروغوياني فالفـريدي بعد غيابهما عن 

مباراة الذهاب بسبب اإلصابة أيضاً.
يف املقابـل أجرى مـدرب أتاالنتا جان بيريو 

غاسـبرييني ثالثـة تبديالت عىل تشـكيلة 
سـبورتييلو  ماركـو  فأدخـل  الذهـاب، 
بـدال مـن بيارلويجـي غوليني يف حراسـة 
املرمى، واألوكراني روسـالن مالينوفسكي 
والكرواتـي ماريـو باسـاليتش بـدال مـن 
املوقـوف  فرويلـر  ريمـو  السـويرسي 
والكولومبـي دوفـان زاباتـا الجالس عىل 

مقاعد البدالء.
ضغـط أتاالنتـا رسيعـا، وبعـد 3 دقائـق 
من صافـرة البدايـة هدد مرمـى مضيفه 
بتسـديدة من األملاني روبن غوسـينز الذي 
تابـع تمريـرة عرضيـة مـن مورييـل، إالّ 
أن الحـارس البلجيكـي تيبـو كورتوا كان 

باملرصاد.
وبخـالف مجريـات اللعـب، افتتـح الريال 
التسـجيل بفضل هدافـه بنزيمة وخطأ يف 
التمرير من الحارس سـبورتييلو، استفاد 
منـه الكرواتي لـوكا مودريتـش ليعرتض 
الكرة وينطلق إىل يسـار املنطقة ويمررها 

اىل الفرنـيس الذي سـددها مبارشة بالقدم 
اليمنى إىل يمني الحارس .(34) 

وهو الهدف الخامس لبنزيمة يف املسـابقة 
األوروبيـة األعـرق يف هـذا املوسـم، رافعا 

رصيده إىل 70 هدفا يف دوري األبطال.
واسـتعرض الربازييل فينيسيوس جونيور 
يف الشـوط الثاني، فصـال وجال ولكن من 
دون أن يهز الشـباك بسبب رعونته، بداية 
بعدمـا راوغ يف منطقة جزاء أتاالنتا ولكنه 
سـدد إىل يسـار الحـارس كـرة لـم تعانق 
الشـباك (52)، قبل أن يتسبب بركلة جزاء 
بعدما دفع رافايل تولوا لعرقلته ليسـتعني 
الحكم بتقنيـة حكم الفيديو املسـاعد ”يف 
أيه آر“ لرفع بطاقـة صفراء يف وجه العب 
الفريق الضيف ويحتسب ركلة جزاء انربى 
لها القائـد راموس بالقـدم اليمنى بنجاح 
يف الشـباك برغم ارتماء الحارس اىل الجهة 

الصحيحة .(60)
وهو الهدف الثاني لراموس يف هذا املوسم يف 

املسابقة، بعد أول سجله يف مرمى إنرت 3 - 
2 يف األسبوع الثالث من دور املجموعات.

ووقف كورتوا سـدا أمام محاوالت أتاالنتا 
فتصـدى لتسـديدة بالقـدم اليـرسى مـن 
البديـل زاباتـا (67)، ورد عليه بنزيمة بعد 

دقيقة بإصابة القائم.
ولم يكـد أتاالنتـا يحتفل بتسـجيله هدف 
تقليـص الفـارق عـرب مورييـل (83) من 
ركلة حرة مبارشة، حتـى رد امللكي بهدف 
ثالـث عـرب أسينسـيو بعـد دقيقتـني من 
دخولـه إىل أرض امللعب بدال من فالفريدي، 
فرتجم تمريرة من لوكاس فاسكيس داخل 
املنطقة إىل تسديدة زاحفة بالقدم اليرسى 
.(85) وبلـغ مانشسـرت سـيتي اإلنكليزي 
أبطـال  النهائـي مـن دوري  الـدور ربـع 
أوروبـا لكرة القـدم بفوزه عىل بوروسـيا 
مونشـنغالدباخ األملاني 2 -صفـر يف إياب 

ثمن النهائي يف بودابست.
وسـجل البلجيكي كيفـن دي بروين (12) 
واألملانـي إيلـكاي غوندوغـان (18) هديف 
سـيتي الذي كان فاز ذهابا أيضا بالنتيجة 
ذاتهـا. وحافـظ سـيتي بالتـايل عـىل حلم 
إحراز الرباعية خالل املوسـم الحايل، علما 
بأنه ضمن بنسـبة كبرية التتويج بالدوري 
كأس  نهائـي  وبلـغ  املمتـاز،  اإلنكليـزي 
الرابطـة وسـيخوض ربـع نهائـي كأس 

إنكلرتا ضد إيفرتون السبت املقبل.
كمـا هـي املـرة الرابعـة تواليا التـي يبلغ 
فيها مانشسـرت سـيتي الدور ربع النهائي 
للمسـابقة القاريـة األهـم لكنه فشـل يف 
تخطي هذا الدور يف املواسم الثالثة األخرية 
وكان الخـروج عىل يد ليفربـول وتوتنهام 

اإلنكليزيني وليون الفرنيس تواليا.

وعـاد صانع األلعـاب البلجيكي كيفن دي 
برويـن إىل التشـكيلة األساسـية إىل جانب 
الجزائري ريـاض محرز واألملانـي إيلكاي 
غوندوغـان وفيـل فـودن ولعـب الفريـق 
بتواجـد  حقيقـي  حربـة  رأس  دون  مـن 
األرجنتينـي سـريخيو أغويـرو والربازييل 
غابريـال جيـزوس عـىل مقاعـد الالعبني 
االحتياطيـني قبل أن يشـارك األول يف ربع 

الساعة األخري.
وبعد أن أضـاع املهاجم السـويرسي بريل 
إيمبولـو فرصة ملونشـنغالدباخ بعد مرور 
سـت دقائق عندما تصدى حارس سـيتي 
الربازييل إيدرسـون لكرتـه الخطرية (9)، 
حسم النادي اإلنكليزي النتيجة يف الدقائق 
بهدفـني  تقـدم  عندمـا  األوىل  العرشيـن 
حمـل األول توقيـع دي برويـن بتسـديدة 
صاروخيـة بيـرساه مـن خـارج املنطقـة 
ارتطمت بالعارضة وسقطت داخل الشباك 
(13)، مفتتحـا رصيـده مـن األهداف عىل 
الصعيد القاري هذا املوسم، قبل أن يضيف 
غوندوغـان الثاني بعد مجهـود فردي من 
فـودن ليمـرر إليه الكـرة فغمزهـا داخل 

الشباك .(18) 
والهدف هو الخامس عرش لغوندوغان هذا 
املوسـم يف مختلف املسـابقات، بينها 3 يف 
دوري األبطـال. وبقيت األفضلية لسـيتي 
يف الشـوط الثاني مـن دون أن يتمكن من 
إضافة هدف ثالث، بيد أنه احتفظ بنظافة 
شـباكه للمبـاراة السـابعة عـىل التوايل يف 
هذه املسـابقة.يف املقابل، استمرت معاناة 
مونشـنغالدباخ يف اآلونة األخـرية حيث لم 
يفـز يف أي من مبارياته التسـع األخرية يف 

مختلف املسابقات.

اسـتدعى مـدرب الربتغـال فرنانـدو سـانتوس املدافع املخـرضم بيبي 
واملهاجـم أندريـه سـيلفا إىل تشـكيلته اسـتعداداً ملبارياته الثـالث أمام 
 FIFA أذربيجـان ورصبيا ولوكسـمبورغ ضمـن تصفيـات كأس العالم

قطر 2022™ يف كرة القدم.
وغاب بيبي البالغ 38 عاما عن صفوف منتخب بالده منذ ترشين األول/

أكتوبر املايض بسـبب اإلصابات، إال أن مدافـع بورتو ما زال يعترب ورقة 
رابحـة عىل الصعيد الدويل، ولعب دورا بـارزا يف تخطي فريقه يوفنتوس 

اإليطايل يف ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أيام.
يف املقابل، كافأ املدرب سـانتوس مهاجم أينرتاخـت فرانكفورت األملاني 
سـيلفا عـىل نجاعته التهديفية وتسـجيله 19 هدفـاً يف 23 مباراة يف الـ 
”بوندسـليغا“، كثالث أفضل الهدافني بالتسـاوي مـع النرويجي إرلينغ 
هاالنـد (بوروسـيا دورتموند) وخلـف مهاجم بايرن ميونيـخ البولندي 

روبرت ليفاندوفسكي (32 هدفاً).
ويسـتهل املنتخب الربتغايل حملته يف التصفيـات املؤهلة إىل كأس العالم 
FIFA قطـر 2022™، بمواجهـة أذربيجـان يف 24 الشـهر الحايل، حيث 
نقلت املباراة إىل إيطاليا ألسباب صحية، قبل أن يخوض حامل لقب كأس 
أوروبـا رحلـة محفوفة باملخاطـر إىل رصبيا يف 27 منه، عـىل أن يختتم 

مبارياته بلقاء سهل نسبيا أمام منتخب لوكسمبورغ يف 30 منه.
وسـيقود نجم يوفنتوس اإليطايل كريستيانو رونالدو هجوم منتخب الـ 

”سيليسـاو“ يف بحثه لإلقرتاب من الرقم القيـايس لعدد األهداف الدولية 
بحوزة املهاجم اإليراني عيل دائي (109)، علما أن الفائز بالكرة الذهبية 

خمس مرات سجل حتى اآلن 102 هدفني.
كما اسـتدعى املدرب سـانتوس مجددا ظهري أرسـنال سـيدريك وجناح 
بنفيـكا رافا سـيلفا. وسـيكون حارضاً للمـرة األوىل بقميـص املنتخب 

الوطنـي العـب الوسـط املدافـع جـواو باليينيـا والظهري الشـاب نونو 
منديـش، علما أن الالعبني يدافعـان عن ألوان فريق سـبورتنغ املتصدر 

الحايل للدوري املحيل.
فيما ييل التشكيلة:

لحراسـة املرمى: روي باتريسـيو (وولفرهامبتون اإلنكليـزي)، أنتوني 
لوبيش (ليون الفرنيس)، روي سليفا (غرناطة اإلسباني).

للدفـاع: جواو كانسـيلو و روبن دياش (مانشسـرت سـيتي اإلنكليزي)، 
سيدريك سواريش (أرسـنال اإلنكليزي)، جوزيه فونتي (ليل الفرنيس)، 
بيبي (بورتو)، نونو منديش (سـبورتنغ لشـبونة)، دومينغوس دوارتي 

(غرناطة اإلسباني)، رافاييل غرييرو (بوروسيا دورتموند األملاني).
للوسـط: دانيلو برييرا (باريس سـان جريمان الفرنيس)، جواو باليينيا 
(سـبورتنغ لشـبونة)، روبن نيفيس و جواو موتينيـو (وولفرهامبتون 
اإلنكليـزي)، ريناتـو سانشـيس (ليـل الفرنـيس)، برونـو فرنانديـش 
(مانشسـرت يونايتد اإلنكليزي)، سـريجيو أوليفيريا (بورتـو)، برناردو 

سيلفا (مانشسرت سيتي اإلنكليزي).
للهجـوم: كريسـتيانو رونالـدو (يوفنتـوس اإليطـايل)، ديوغـو جوتـا 
(ليفربـول اإلنكليزي)، رافا سـيلفا (بنفيكا)، أندريه سـيلفا (أينرتاخت 
فرانكفـورت األملاني)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد اإلسـباني)، بدرو 

نيتو (وولفرهامبتون اإلنكليزي).
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تعز/متابعة الزوراء:

دفعت املعـارك املتجددة يف محافظة 
مـن  سـنوات  بعـد  اليمنيـة،  تعـز 
الجمود، عرشات اإلعالميني جماعياً 
إىل خطـوط النار، لنقـل الوقائع من 
جبهات قتال فتكت سابقاً بعدد من 
زمالئهـم، وسـط تجاهل شـبه تام 
إلجراءات السـالمة املهنية. وشكلّت 
خطوط القتال األمامية ، غربي تعز، 
ميداناً للتباري بني عرشات املراسلني 
يخاطـرون  الذيـن  واملصوريـن 
بحياتهـم اللتقـاط مشـاهد حيـة، 
تلبيـة الحتياجـات وسـائل إعالمية 
يعملـون لها، كمـا يعرضون نماذج 
منها عـىل حسـاباتهم يف تطبيقات 

التواصل االجتماعي.
ورغم أن املعركة لم تشهد مواجهات 
داميـة، كما هـو حاصـل يف معارك 
مأرب رشقي البـالد، إال أن اللقطات 
التي ينرشها اإلعالميـون تباعاً عىل 
منصـات التواصل االجتماعي ُتظهر 
أن غالبيتهـم ال يلتزمـون بإجراءات 
السالمة املهنية، وال يرتدون الدروع 
الواقيـة مـن الرصـاص والخـوذات 
البالسـتية التي ينصح بها «االتحاد 
الدويل للصحفيـني». وخالل اليومني 
املاضيني، أعلنت قناة «يمن شباب»، 
وهي فضائية يمنية تبث من تركيا، 
أن طاقمهـا نجا مـن محاولة قنص 
منطقـة القشـعة يف جبهـة مقبنة، 
أثناء تغطية املعارك. وأظهر املقطع 
املصـّور الـذي نرشته القنـاة وجود 
املراسـل التلفزيونـي إىل جانب عدد 
مـن املقاتلني يف القـوات الحكومية، 
وعـدم ارتداء أي أدوات سـالمة، من 

خوذة رأس أو درع واٍق للرصاص. 
ثمن فادح

ودفع اإلعالميون يف اليمن ثمناً فادحاً 

يف النزاع املمتد منذ مارس/ آذار عام 
٢٠١٥ وحتـى اآلن. ووفقـاً لتقارير 
أممية، سـجلت ٢٩ جريمة قتل ضد 
صحفيـني خـالل ٦ سـنوات، فيمـا 
يقـول «االتحاد الـدويل للصحفيني» 
إنـه رصد مقتـل ٤٤ صحفيـاً يمنياً 
منذ ٢٠١٠ وحتى نهاية ٢٠٢٠. وقال 
مراسـل تلفزيوني، شارك يف تغطية 
اليومـني  يف  تعـز  جبهـات  معـارك 
املاضيـني، إن غالبيـة اإلعالميـني يف 
أدوات  يرتـدون  املعركـة ال  سـاحة 
سـالمة مهنيـة، باسـتثناء ٤ فقط. 
ورغـم ارتداء بدالت الحماية، أشـار 
مـن  لحصـار  تعرضـوا  أنهـم  إىل 
قناصة حاولوا استهدافهم، وهو ما 
جعلهم يغرّيون من اتجاه سـريهم 

ويقطعـون مسـافات طويلـة عىل 
األقدام لالبتعاد عن مرماه. وتشّكل 
جبهـات القتـال «موسـماً للـرزق» 
الـوكاالت  مصـّوري  إىل  بالنسـبة 
العاملية ومكاتب الخدمات اإلعالمية 
التي تبيع املشـاهد للقنوات العربية 
والدولية، لكنهم يجازفون بالذهاب 
مـن دون ارتـداء الـدروع الواقيـة، 
وكذلك من دون حصولهم عىل تأمني 

يف حال تعرضهم ألي مخاطر. 
عدم التقّيد بإجراءات السالمة خالل 

التغطية له آثار جسيمة
ونظراً الرتفاع أسعار أدوات السالمة 
املهنية الرسـمية التي تصل إىل ٥٠٠ 
دوالر أمريكـي، لجأ البعض إىل رشاء 
دروع واقيـة من قيادات عسـكرية 

للضبـاط  الدفـاع  وزارة  تقدمهـا 
البارزيـن يف خطوط النار. واشـرتى 
املصورون دروع الحماية العسكرية 
بمبالغ مالية تصل إىل ١٠٠ ألف ريال 
يمنـي (١١٥ دوالراً)، حتى ال يكونوا 
عرضة لالسـتهداف بشكل أكرب من 
القناصـة يف حال ظهورهـم بدروع 
عسـكرية، يلجـأون إىل إخفاء لونها 
الرسمي بتغليفها بقماش من اللون 

األزرق الخاص بالصحفيني. 
وال تمنـح الخوذة الزرقاء اإلعالميني 
يف اليمن فرصـًا دائمة للنجاة. وقال 
مصّور حربي شـارك يف تغطية عدد 
من املعارك يف الحديدة ومناطق غرب 
تعز، إنه تعـرض لحصار من قناص 
لسـاعات رغم أنه كان يحمل كامريا 

ويرتدي الدرع األزرق. 
إعالميـة  مؤسسـات  وانتقـدت 
املغامرات التي يخوضها الصحفيون 
يف اليمن، قائلـًة إنه يف غالبية وقائع 
الـرشوع يف القتل التي طاولتهم منذ 
٢٠١٥ تبـنّي أنهـم لـم يتبعـوا طرق 
السالمة املهنية أثناء تأدية عملهم يف 
األوضاع الخطرة، ويذهبون لتغطية 
األحداث مـن دون تخطيـط وإعداد 
مسـبق. مـن جهتهـا، اسـتهجنت 
«مؤسسـة منصـة لإلعـالم»، وهي 
منظمة يمنية خاصة، قيام وسـائل 
اإلعـالم بالزج بالصحفيني الشـباب 
أو املبتدئـني وغري املدربـني لتغطية 
أحداث الرصاعـات وارتكاب أخطاء 
فظيعـة قد تـودي بحياة مراسـلها 

أو مصورها، فضـًال عن عدم وجود 
نظـام التأمـني عىل الحيـاة من قبل 

وسائل اإلعالم ملنتسبيها. 
إرشادات ال تنّفذ

وبعـد سـقوط عدد مـن الصحفيني 
واملصوريـن جرحـى أو قتىل، أصدر 
الـدويل للصحفيـني» دليالً  «االتحاد 
اليمـن،  يف  لإلعالميـني  إرشـادياً 
يتضّمن أفضل اإلجراءات التي يجب 
اتباعهـا يف مناطـق النـزاع لتجّنـب 
الخطـرية والتخفيـف من  املواقـف 
وطأتهـا، كمـا مـّول سلسـلة مـن 
الـدورات الخاصة بالسـالمة املهنية 
يف محافظـات يمنيـة مختلفة، لكن 
صحفيـني يقولـون إنها لم تشـمل 

الجميع. 
رضورة  عـىل  اإلرشـادات  ورّكـزت 
امتالك معدات الحماية الشـخصية، 
وهـي الدرع الواقي للجسـم وخوذة 
تعليمـات  عـن  فضـًال  بالسـتية، 
مسـافات األمـان، وخصوصـاً بعد 
ومؤسسـات  منظمـات  اكتشـاف 
إعالميـة أن الحـوادث التـي طالـت 
صحفيني بّينت أنهم يضعون أنفسهم 
يف أماكن خاطئة وتجمعات ملقاتلني. 
الدليـل اإلرشـادي الصحفيني  ودعا 
اليمنيـني إىل االلتزام بمسـافة أمان 
٥٠ مرتاً بالنسبة لسالح املسدسات، 
و٣٠٠ مرت بالنسبة للبنادق، أو ٦٠٠ 
مرت إذا كان هناك أكثر من شخصني 
يطلقـون النـار عليـك، أمـا بندقية 
القناصة فمسـافة األمان لها تراوح 

من ٨٠٠ إىل ٢٠٠٠ مرت.
وبالنسبة للقذائف الصاروخية التي 
حصدت أرواح عدد من اإلعالميني يف 
اليمن، يدعو االتحاد إىل االبتعاد عنها 
١٠٠ مـرت والبعـد ٣٦٠ درجـة عـن 
األسـلحة، ويف سالح املدفعية ينصح 

بالبعد ١٦ كـم، ويف الغارات الجوية، 
حـّث الدليل عـىل مراقبـة احتمالية 
حدوث غارات من خالل وجود دخان 
املحـرك النفـاث للطائـرة واالنتباه 
لصوتها، وعـدم الوجـود يف مناطق 
مفتوحـة وعـدم التمركـز بالقـرب 
من األهـداف االسـرتاتيجية للقوات 

العسكرية املعارضة. 
الحياة أهم من السبق

من جانبه، ينصح األمني العام لنقابة 
الصحفيني اليمنيني، محمد شبيطة، 
العاملـني يف مناطـق الـرصاع بعدم 
االندفاع، مشـدداً عـىل أن من واجب 
الصحفـي أن يحتـاط مـن مناطق 
الخطـر لهثاً خلف السـبق، فالحياة 
أهـم مـن أي صـورة أو خـرب. وقال 
شـبيطة،إن خرباء اإلعـالم الدوليني 
شـعر  إذا  الصحفـي  إن  يقولـون 
بالخطـر، حتـى بنسـبة ١٠ باملائة، 
فعليه أال يغامر أبداً، وعدم الدخول إىل 
مناطق نزاع، كونـه معرضاً للتهديد 
ما لم يكن يمتلك أي وسائل سالمة، 
مثل الـدروع والخـوذات، فضالً عن 
معرفة وسـائل اإلسـعافات األولية. 
وأعرب النقابي اليمني عن أسفه من 
اندفاع بعـض اإلعالميني إىل خطوط 
التمـاس دون استشـعار للمخاطر، 
الفتاً إىل أن ذلك خطأ جسـيم تشارك 
فيه املؤسسـات اإلعالميـة املختلفة 
التي ال تقوم بتوفري أدوات السـالمة 
املهنية لطواقمها. وفيما أشار إىل أن 
النقابة نظمت بالتعاون مع االتحاد 
الـدويل عـدة دورات يف هـذا الشـأن 
داخـل اليمـن، قـال إن مدينـة تعز 
ُحرمت خالل السـنوات املاضية من 
بعضهـا جـراء الوضع األمنـي الذي 
لم يكن يسـمح بتنظيمها، كما وعد 

بتنظيم دورات مستقبلية.

موسكو/متابعة الزوراء:
نرشت صحيفـة «نوفايـا غازيتا» 
الروسـية ذات التوجهات الليربالية 
املعارضة مقطع فيديو يصّور رش 
شـخص يرتدي زي موظف خدمة 
توصيل مـادة مجهولة عند مدخل 
مقرهـا، بعدمـا قالـت االثنني إنها 

تعرضت لهجوم كيميائي.
يف الفيديـو، يظهر شـخص بلباس 
عامل توصيل جاراً دراجته الهوائية 
ويرش مادة أمـام مقر الصحيفة، 

قبل مغادرته.
ودعـت «نوفايـا غازيتـا» حكومة 
موسـكو إىل إجراء تحقيق مشرتك 
يف الواقعـة، الفتة إىل أن اسـتوديو 
لألطفال يقع يف الطابق نفسه حيث 
مقرهـا، مشـددة عـىل أن الحادثة 

«يجب أال تمر مرور الكرام».  
وكانـت الصحيفة قد قالت، االثنني 
املـايض، إنهـا تعرضـت لـ»هجوم 
كيميائـي»، وإن «رائحة كيميائية 
حـادة» انترشت يف مقرها وشـعر 
بهـا زوارهـا وموظفوهـا، وكذلك 
املبنـى  يف  األخـرى  املؤسسـات 
نفسـه، بينمـا وصـل أفـراد مـن 
وزارتي الطوارئ والداخلية وجهاز 
األمن الفيـدرايل الـرويس إىل موقع 

الحادثة. 
وزعم موظفـو «نوفايا غازيتا» أن 

هذه الرائحة تشبه تلك التي شعروا 
بهـا عنـد هجوم سـابق عـىل بيت 
وسـيارة زميلتهـم الصحفية يوليا 
التينينا، بواسـطة غاز مجهول ذي 

رائحة شنيعة. 
وتعـّد «نوفايا غازيتـا» واحدة من 
وسـائل اإلعالم الروسـية املعدودة 
التي تنرش تحقيقات اسـتقصائية 
تتناول قضايا شائكة، مثل األوضاع 
مع حقـوق اإلنسـان يف جمهورية 
الشيشـان الواقعة شمال القوقاز، 
واألوضـاع يف شـبه جزيـرة القرم 
التـي ضمتها روسـيا عـام ٢٠١٤، 
ومشـاركة عنارص رشكة «فاغنر» 
العسكرية الخاصة يف أعمال القتال 
خـارج البالد، وغريها مـن امللفات 

الساخنة.  

وجاءت هذه الحادثة يف وقت قّدمت 
فيه ثـالث منظمات غـري حكومية 
شـكوى، االثنـني، يف روسـيا، ضد 
مرتزقـة مفرتضني مـن مجموعة 
«فاغنر»، يف قضية قتل سوري عام 

٢٠١٧ بوحشية كبرية.
واالتهامات تسـتند إىل ما كشـفته 
«نوفايا غازيتا» التي نرشت تحقيقاً 
حول هذه الجريمة الوحشـية جداً 
عـام ٢٠١٩، باإلضافـة إىل رشيـط 
فيديـو ُيظهـر القتـل. ويظهـر يف 
الرشيط املصـّور رجـال يتحدثون 
اللغة الروسية ويرضبون ضحّيتهم 
بمطرقـة ثـم يقطعـون أوصالـه، 
لينتهي املشهد برشه بالوقود، قبل 
إرضام النـار يف جسـده، فيما كان 

رأسه معلّقاً عىل عمود.

تونس/متابعة الزوراء:
أعلـن عبد العزيـز الصيد، محامـي اإلعالمي التونيس 
سامي الفهري، املالك الفعيل لقناة الحوار التونيس، أن 
الفهري سـلّم نفسـه إىل العدالة التونسية التي قضت 
بسجنه منذ أسبوع بثماني سنوات بتهمة الفساد، يف 

ما يعرف إعالمياً بقضية كاكتوس برود.
عملية تسـليم سـامي الفهري نفسـه جـاءت تأكيداً 
للفيديو الذي نرشه عىل صفحات «فيسـبوك»، وأعلن 
فيه أنه لم يغـادر الرتاب التونيس إىل الجزائر أو مالطا 
مثل ما ادعت بعض املواقع اإللكرتونية والشـخصيات 

السياسية.
وأكـد محامي الفهـري أن موكله سيسـتأنف الحكم 
الصـادر ضـده، وأنـه كلّـه ثقـة يف إنصـاف القضاء 

التونيس له.
هـذا وقد أكد خـرب التسـليم نائب وكيـل الجمهورية 
باملحكمة االبتدائية بتونس العاصمة محسن الدايل، يف 

ترصيح إلذاعة «موزاييك إف إم» املحلية.
يذكـر أن محكمـة مختصـة يف مكافحـة الفسـاد يف 
القطب القضائي املايل التونيس قضت، يوم ٩ مارس/

آذار الجـاري، بالسـجن ضـد سـامي الفهـري مـدة 
ثماني سـنوات، وبلحسـن الطرابليس، شقيق ليىل بن 
عيل زوجـة الرئيس التونيس املخلوع، بالسـجن عرش 
سـنوات مع تغريمهمـا ٤٠ مليون دينـار  (حوايل ١٨ 

مليون دوالر).
وفّر بلحسـن الطرابليس يف مرحلـة أوىل إىل كندا، وهو 

مقيم حاليا بفرنسا.
ويعـود سـبب هـذا الحكـم إىل القضيـة التـي رفعها 
التلفزيون التونيس سـنة ٢٠١٢ ضد رشكة «كاكتوس 
برود»، التي كان يملكها املتهمان قبل الثورة التونسية، 

متهما إياهما باالستيالء عىل أموال التلفزيون.
وأنتجـت الرشكـة برامـج تلفزيونية وأعمـال درامية 
بمعدات التلفزيـون التونيس، واسـتولت عىل عائدات 
بثهـا  التـي  اإلنتاجـات  لهـذه  التجاريـة  اإلعالنـات 
التلفزيـون التونيس.وقـد ُقـدرت األمـوال التـي تـّم 
االسـتيالء عليها بـ٢٥ مليون دينـار تونيس، ورغم أن 
الفهري كان عىل اسـتعداد لعقـد صلح مع التلفزيون 

التونيس، فقد قضت املحكمة بسجنه.
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القاهرة /محمود القيعي:
ناقش مجلس نقابة الصحفيني 
املرصيـة يف اجتماعـه – الـذي 
انتهى فجر امـس األربعاء -ما 
تم رفعـه من اللجنـة املرشفة 
عىل عقـد الجمعيـة العمومية 
مـن أنها تلقـت ردا من األمانة 
العامة ملجلـس الوزراء برفض 
تخصيص شـارع عبـد الخالق 
ثروت أو إقامة رسادق به أثناء 
العموميـة  الجمعيـة  انعقـاد 
 ،٢٠٢١ مـارس   ١٩ الجمعـة 
بمـا يفـرض إقامـة الجمعية 
العمومية داخـل مبنى النقابة 
وفقـا للقانون مع ما يشـمله 
مـن خطـر كبـري عىل سـالمة 
وصحة الزمالء. وناقش املجلس 
تقرير الطـب الوقائـي بوزارة 
الصحة، الذي أكـد عدم إمكان 
مراعـاة اإلجـراءات االحرتازية 
العموميـة  أو عقـد الجمعيـة 
وإجـراء االنتخابات داخل مقر 
النقابة. كما ناقش املجلس مع 

عديـد من رجـال القانـون كل 
االحتماالت املمكنة لنقل انعقاد 
الجمعيـة العموميـة وإجـراء 
االنتخابات خارج مقر النقابة، 
الجمعيـة  انعقـاد  تأجيـل  أو 
العمومية، وانتهى إىل ما أقرته 
مـن  العـام  القانـون  قواعـد 

أحقية جهـة اإلدارة – املتمثلة 
يف مجلـس النقابـة – يف اتخاذ 
الالزمة للحفاظ  كل اإلجراءات 
عـىل صحـة وسـالمة الزمالء، 
وذلـك فيما يتعلـق باإلجراءات 
التنظيميـة املتعلقـة بانعقـاد 
الجمعيـة العموميـة وإجـراء 

االنتخابات، حال وجود ظروف 
اسـتثنائية، وهـي املتمثلـة يف 

جائحة كورونا.
وانتهى مجلس النقابة إىل أنه يف 
ظل جائحة كورونا، فإن املادة 
٢٩ من قانـون النقابة تطابق 
القواعـد العامـة املشـار إليها 

سـابقا، وهي املادة التي أكدت 
إمكانية عـدم انعقاد الجمعية 
العمومية يف مواعيدها العادية 
ظـروف  هـذا  دون  حالـت  إذا 
اسـتثنائية، والتـي مـن بينها 
حـاالت الوباء كمـا نصت عىل 

ذلك مواد القوانني املرصية.
وجـاء يف بيـان مجلـس نقابة 
الصحفيـني: ”ملـا كان انعقـاد 
الجمعيـة العموميـة وإجـراء 
االنتخابات بداخل مقر النقابة 
يمثل خطرا جسيما عىل صحة 
وسـالمة الزمـالء، فقـد قـرر 
مجلس النقابة باإلجماع تأجيل 
العموميـة  الجمعيـة  انعقـاد 
املقـررة يف ١٩ مـارس ٢٠٢١، 
ودعوتها لالنعقاد يوم الجمعة 
٢ أبريـل ٢٠٢١، عـىل أن تنعقد 
بمقر مفتـوح بمدينة القاهرة 
سـيتم اإلعالن عنه خالل أيام، 
بمـا يحقـق الـرشوط الالزمة 
للحفـاظ عىل صحة وسـالمة 

الزمالء.“.

سيدني/ متابعة الزوراء:
 أعلنت رشكة «نيوز كورب» اململوكة 
لقطب اإلعـالم روبرت مـريدوخ أنها 
توصلت إىل اتفاق مدته ثالث سـنوات 
أسـرتاليا،  يف  فيسـبوك  رشكـة  مـع 
والذي بموجبه سيدفع عمالق وسائل 
التواصـل االجتماعـي ثمـن املحتوى 

الذي تقدمه الرشكة اإلعالمية.
العاملية،  وقالـت الرشكـة اإلعالميـة 
ومقرها نيويورك، يف بيان االثنني إنها 
”توصلـت إىل اتفاق متعدد السـنوات 
لتوفري الوصول إىل األخبار واملعلومات 
املوثوقـة للماليـني مـن مسـتخدمي 
فيسبوك يف أسـرتاليا من خالل منتج 

فيسبوك نيوز“.
وتعد صحيفة ”ذا أسرتاليان“ الوطنية 
”نيوز.كـوم“  وموقـع  األسـرتالية 
األسرتايل اإلخباري من بني املشاركني 
يف تلك الصفقـة، والتي تتضمن أيضا 
كيانات إعالمية رئيسة للمدن الكربى 

ومنشورات إقليمية ومجتمعية.
وقالت ”نيوز كورب“ إن سكاي نيوز 
أسرتاليا توصلت أيضا إىل اتفاق جديد 
مع عمالق التكنولوجيـا ”يمد ترتيبا 

قائما ويبني عليه بشكل كبري“.
ويأتـي هـذا اإلعـالن بعـد أن وافقت 
فيسـبوك الشـهر املـايض عـىل دعم 
نارشيـن مـن اختيارهـا، وذلـك بعد 
معركة صعبة مع الحكومة األسرتالية 
بشـأن الدفع مقابل املحتـوى. وأدى 

ذلك الخالف برشكة فيسبوك إىل حظر 
نرش أخبار أسرتاليا عىل منصتها ملدة 

قصرية.
ونرش وزير الخزانة األسـرتايل جوش 
فرايدنـربج تغريدة الثالثـاء قال فيها 
”توصلـت نيـوز كـورب وفيسـبوك 
إىل اتفـاق تاريخـي ملدة ٣ سـنوات يف 
أسرتاليا والذي سيشهد الدفع مقابل 
املحتوى“. وحسـبما أفـادت الرشكة 
”نيـوز  أبرمـت  بيـان،  يف  اإلعالميـة 
كورب“ صفقات مع فيسبوك وغوغل 
وأبـل ”لتوفري الوصـول إىل الصحافة 
واملحتوى ذي الصلة لجمهور محتمل 
مـن املاليـني مـن األشـخاص حـول 
العالـم“. وقـال روبـرت طومسـون 
الرئيـس التنفيـذي لنيوز كـورب إن 
”االتفـاق مـع فيسـبوك يعـد إنجازا 

يف مـا يتعلـق بتغيـري رشوط التجارة 
للصحافة، وسـيكون لـه تأثري مادي 
اإلخباريـة  أعمالنـا  عـىل  وهـادف 
األسرتالية“. وحسـبما ذكرت وسائل 
فيسـبوك  أبرمـت  أسـرتالية،  إعـالم 
اتفاقـا مع ”نايـن إنرتتينمنت“، كما 
أنها كانت قـد أبرمـت بالفعل اتفاق 

رشاكة مع ”سفن ويست ميديا“.
وأقر الربملان األسـرتايل الشهر املايض 
قانون األخبار الرقمية، وهو األول من 
نوعـه يف العالم ويطلب من فيسـبوك 
وغوغل التفاوض مع النارشين حول 

الدفع مقابل املحتوى اإلخباري.
ويف الشـهر املايض كشفت املجموعة 
التـي تضم الكثري من وسـائل اإلعالم 
األسـرتالية وبعض املنافـذ يف اململكة 
املتحـدة، باإلضافة إىل ”وول سـرتيت 

يف  بوسـت“  و“نيويـورك  جورنـال“ 
الواليـات املتحـدة، عـن اتفاقيـة مع 
”نيـوز  ملنشـورات  تسـمح  غوغـل 
كورب“ يف الواليـات املتحدة واململكة 
املتحدة وأسرتاليا بالظهور عىل منصة 
”غوغـل نيوز شـوكيس“. ولكن، من 
املتوقـع أيضـا أن تشـمل االتفاقيـة 
تطويـر منصـة اشـرتاك ومشـاركة 
واالسـتثمار  اإلعالنـات  عائـدات 
واملرئيـة. الصوتيـة  الصحافـة  يف 
ورفضت غوغل مشـاركة رشوط تلك 
الصفقة، لكـن ”نيوز كورب“ زعمت 
أنهـا سـتتلقى ”مدفوعـات كبرية“.
وتتعـاون ”نيوز كـورب“ بالفعل مع 
فيسـبوك يف الواليـات املتحـدة، حيث 
يدفع ملنشوراتها لتظهر عىل الشبكة 

االجتماعية.
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ان مفهوم  التنشئة االجتماعية ِبغض 
الّنظر عن اختـالف التعريفات حولها 
والتي َحِظَيْت باهتماٍم كبري من طرف 
ُمختلف مجاالت املعرفة (علم النفس، 
االنثربولوجيـا، علم االجتماع…) فهي 
تتفق حول الهدف األسايس منها، وهو 
تشكيل الكائن البيولوجي وتحويله إىل 
كائـن اجتماعي تسـاهم فيها أطراف 
عديـدة، كاألرسة واملدرسـة..   فهـي 
االهتمـام بالنظم االجتماعية التي من 
شـأنها أن تحول اإلنسـان -تلك املادة 
العضويـة- إىل فـرد اجتماعـي قـادر 
عىل التفاعـل واالندماج بسـهولة مع 
أفراد املجتمع...وهي عملية يكتسـب  
بفضلهـا   اإلنسـان الحكـم الخلقـي 
والضبـط الذاتـي الـالزم لهـم حتـى 
يصبحـوا أعضاء راشـدين مسـؤولني 
يف مجتمعهـم ويـرى عالـم االجتماع 
التنشـئة  أن  بارسـونز   األمريكـي 
االجتماعيـة: عملية تعلـم تعتمد عىل 
التقليد واملحاكاة والتوحد مع األنماط 
العقليـة والعاطفيـة واألخالقيـة عند 
الطفل والراشـد، وهـي عملية تهدف 
إىل إدمـاج عنـارص الثقافة يف النسـق 
الشخصية، وهي عملية مستمرة تبدأ 
من امليـالد داخـل األرسة وتسـتمر يف 
املدرسة فالتنشـئة االجتماعية حسب 
املفهوم االجتماعي مـا هي إال تدريب 
األفراد عىل أدوارهم املستقبلية ليكونوا 
أعضـاء فاعلني يف املجتمـع، وَتلقنهم 
للقيم االجتماعيـة والعادات والتقاليد 
والعـرف السـائد يف املجتمـع لتحقيق 
التوافـق بـني األفـراد، وبـني املعايـري 
والقوانـني االجتماعية، ممـا يؤدي إىل 
خلـق نوع من التضامن والتماسـك يف 
املجتمع...وهـي عملية تعلـم وتعليم 
وتربية، تقوم عىل التفاعل االجتماعي 
طفـًال  الفـرد  إكسـاب  إىل  وتهـدف 
فمراهقـاً فراشـداً فشـيخاً) سـلوكاً 
ومعايـري واتجاهـات مناسـبة ألدوار 
اجتماعية معينة، تمكنه من مسـايرة 
جماعتـه والتوافـق االجتماعي معها، 
وتكسـبه الطابـع االجتماعي، وتيرس 

له االندماج يف الحياة االجتماعية.
يف  أطـراف عديـدة            وتسـهم 
عمليـة التنشـئة االجتماعية كاألرسة 
واملدرسـة واألصدقاء وغريهـا. إال أن 
أهمها األرسة بال شـك، كونها املجتمع 
اإلنسـاني األول الذي يعيش فيه الفرد 
والـذي تنفـرد يف تشـكيل شـخصيته 
إىل سـنوات عديـدة من حياتـه تعترب 

حاسمة يف بناء شخصيته. 
سـلوكه  عـىل  واإلرشاف  وتوجيهـه 
وتلقينـه لغـة الجماعـة التـي ينتمي 
إليهـا وتعويده عـىل األخـذ بعاداتهم 
وتقاليدهم ونظم حياتهم واالستجابة 
والرضـا  بهـم  الخاصـة  للمؤثـرات 
بأحكامهم والسـري ضمـن إطار الذي 
يرضونـه للوصـول إىل األهـداف التي 
يؤمنـون بها بحيث يصبـح جزء منها 
وغري بعيد عنهم ويفكر مثلهم ويشعر 
بشـعورهم ويحـس بما يحسـون به 

ويصبح واحداً منهم.
         ويف الدراسـات الحديثـة التـي 
أجريـت حـول التنشـئة االجتماعية، 
كان هنـاك توجهـا لتقسـيم مجاالت 
تحليلهـا إىل عـدة مجموعـات صغرى 
السـكن،  األرسة،واملدرسـة،  مثـل 
دراسـة  تـم  اللعب...حيـث  فضـاء 
تأثريات التنشـئة االجتماعية حسـب 
األمكنـة  أو  األمكنـة  خصوصيـات 
املؤسسـاتية، ومن خالل مصطلحات 
اإلدمـاج وترسـيخ التمثـالت الذهنية 

والضوابط واملعايري االجتماعية.
ونـرى هنـا نظـرة بعـض املفكريـن 
للتنشـئة االجتماعيـة  وتقـوم وجهة 
نظـر ابن خلـدون عـىل رضورة تعلم 
الفرد القـران الكريم من حداثته، كما 
قـال أن القسـوة يف معاملـة األطفال 
تدعوهـم إىل املكر والخبـث والخديعة 
أمـا الغـزايل يف كتابـه (إحيـاء علـوم 
مراعـاة  وجـوب  إىل  فأشـار  الديـن) 
االعتدال يف تأديـب  الفرد وإبعاده عن 
أصحاب السـوء وعدم التسـاهل معه 
يف املعاملـة كذلك عـدم تدليله، وأوىص 
بشغل الوقت بالقراءة وأحاديث البالد 
وإخبارهـا وبقـراءة القـران الكريم، 
وحـض اإلبـاء بتخويـف أبناءهم من 
الرسقة وإعمـال الحـرام  ويقول ابن 
سـينا يجـب إبعـاد الفرد  عـن قبائح 
األفعـال، والعادات السـيئة  بالرتهيب 
والرتغيـب والتوبيـخ  وذكـر افالطون 
يف املدينـة الفاضلة بعض اآلراء فيقول  
يجب عىل الذين يتولـون بناء املجتمع 
املنشود أن يختاروا مجموعة مستقلة 
البدنية فتنشـا  بالرتبيـة  يتعهدونهـا 
منهـم مجموعـة قويـة كمـا يغذون 
نفسـهم باآلداب والفنـون  وقال جان 
جاك روسـو االهتمام بدراسـة سلوك 

الفرد سواء كان يف املنزل أو املدرسة
ورضورة االهتمـام برتبيهـم  نفسـيا 

وجسميا وعقليا وخلقياً
وتمـر التنشـئة االجتماعيـة بمراحل  
منهـا مرحلـة االسـتجابة الحسـية 
وتكـون هـذه املرحلـة يف بداية حياة 
الطفل منذ والدته مع أمه ويف أرسته.

ومرحلة املمارسة الفعلية وتبدا هذه 
املرحلـة بعـد معرفـة إفـراد العائلـة 
والتعامـل معهـم ومعرفـة العـادات 
والتقاليـد وأسـلوب حياتهم ومرحلة 
االندمـاج وهـي املرحلة التـي ينطلق 
يف  األكـرب  املجتمـع  إىل  الفـرد  فيهـا 
البداية تكون املدرسـة ثم رفاق اللعب 

ثم العمل.
               ومن خصائص عملية التنشئة 
االجتماعية فهي عملية تعلم واكتساب 
اجتماعي يتعلم فيها الفرد  عن طريق 
التفاعل االجتماعي أدواره االجتماعية 
بعـده  للفـرد  تحقـق  وهـي عمليـة 
االجتماعـي عمليـة دائمة ومسـتمرة 
حيث أنها تبدأ من املهد وتسـتمر حتى 
دينامكية تشتمل  الشـيخوخة عملية 
عـىل جدل التفاعل بني الفرد واملجتمع  
وتعد التنشـئة االجتماعيـة يف مرحلة 
الطفولة والشـباب عـىل درجة كبرية 
مـن األهميـة سـواء بالنسـبة للفـرد 
نفسه أو بالنسبة للمجتمع ففيها يتم 
رسم مالمح شـخصية الفرد، وتشكل 
وتنمـو  وقيمـة  واتجاهاتـه  عاداتـه 
ميوله واسـتعداداته وتتفتـح قدراته. 
وتتكـون مهاراتـه وتكتسـب أنماطه 
السلوكية وخاللها أيضا يتحدد مسار 
نمـوه العقـيل والنفـيس واالجتماعي 
بـه  تسـاهم  ملـا  وفقـاً  والوجدانـي 
مؤسسات التنشئة االجتماعية األرسة 
وسـائل  و  واألنديـة  العبـادة  ودور 
اإلعـالم  ومن ثم فلكل منهـا أهميتها 
الخاصـة بها كمـا أن النظم التعليمية 
تلعـب أهـم األدوار وأقواهـا تأثـريا يف 
حيـاة اإلفـراد لـذا يحـرص القائمون 
عليهـا والعاملـون فيها عىل توسـيع 
دائـرة التفاعل االجتماعـي للفرد من 
جميع افرد النظـام التعليمي وخاصة 
لـه،  القـدوة  باعتبارهـم  املعلمـني 
والنموذج السلوكي فضال عن انه يتأثر 
باملنهج الـدرايس فيزداد علماً وثقافة، 
باملعايـري واألدوار االجتماعية وضبط 
النفـس والتوفيـق بـني حاجاته الغري 
وبالتـايل يصبح فـرداً مكتمل النمو له 
شـخصيته املميزة التي تمكنه من ان 
يسـتمتع بحياته يف توافق مع نفسـه 
ومجتمعـه ومـن ثـم تتحقـق أهداف 

التنشئة االجتماعية.
السـمات  اسـتخالص  ويمكـن      
التالية كخصائص تتسـم بها التنشئة 
تعلـم  عمليـة  فهـي   االجتماعيـة 
اجتماعي يتعلم فيها الفرد عن طريق 
التفاعل االجتماعي أدواره االجتماعية 
تحـدد  التـي  االجتماعيـة  واملعايـري 
هـذه األدوار، ويكتسـب االتجاهـات 
التـي ترتضيها  السـلوكية  واألنمـاط 
الجماعـة ويوافـق عليهـا املجتمـع.   
وفيهـا  يتحول الفـرد عربها من طفل 
يعتمد عـىل غريه متمركـز حول ذاته 
إىل فرد ناجـح يقدر معنى املسـئولية 
االجتماعية  لذا  فهي عملية مسـتمرة 
تبدأ بالحيـاة وال تنتهـي إال بانتهائها   
كما أنها هي عمليـة ال يقترص القيام 
بهـا عىل األرسة فقـط، لكن لها وكالء 
كثريين مثل األرسة واملدرسة وجماعة 
األصدقاء واملؤسسات الدينية ووسائل 
اإلعـالم املختلفة   وهـي ال تعني َصبَّ 
أفراد املجتمع يف بوتقة واحدة بل تعني 
اكتساب كل فرد شـخصية اجتماعية 
متميـزة قـادرة عـىل التحـرك والنمو 

االجتماعي يف إطار ثقايف معني.
       وتلعب وسائل اإلعالم   دورا مهما 
يف التنشـئة االجتماعيـة كونهـا  مـن 
أهّم املؤثرات واملوّجهات التي ُتسـاهم 
يف توجيـه سـلوِك األفراد ضمـَن بيئٍة 
ُمعينة، وتجعلهم يكتسبون مجموعًة 
من املعارف واملعلومات حول يشٍء ما، 
لذلك سـاهمت هذه الوسائل يف الّتأثري 
يف التنشـئة االجتماعية بشكٍل واضٍح 
ومبـارش، خصوصـاً مـع التطـورات 
الحديثة التي شـهدتها أغلُب قطاعاِت 
اإلعالم املرئـي، واملسـموع، واملقروء، 
وهـذا مـا ظهـَر واضحـاً يف مواكبتها 
يف  الحديثـة  املعلومـات  لتكنولوجيـا 
التوجيـه الفكري لألفراد وقد اهتم كٌل 
من علم االجتماع، وعلم الّنفس بدراسِة 
دور وتأثري وسـائل اإلعالم يف التنشئة 
االجتماعية لألفـراد، حيث ُتؤدي هذه 
الوسـائل إىل توجيـه السـلوك الفكري 
َيحصـل  وجعلـه  شـخص،  كل  عنـد 
عـىل معارَف جديدة قـد َيتعرّف عليها 
للمـرة األوىل يف حياته،كاملطبوعـات و 
املَجالت فتسـاهم بطريقٍة إيجابيٍة يف 
التنشـئِة االجتماعيِة من خالل دورها 
يف تطويـِر القـدرة اللغويـة وتعليمـه 
القـراءة بأسـلوٍب صحيٍح ومناسـٍب 
كافـُة  إىل  إضافـة  العمريـة  ملرحلتـِه 
وسائل اإلعالم املسـموعة، والتي تؤثر 
عىل اإلنسان بشكٍل أرسع من الوسائل 
الورقيـة، وذلـك بسـبب القـدرة عىل 
الحصول عليها مجانا والتلفاز هو من 
وسائل اإلعالم املرئية وذلك لوجودِه يف 
كل منـزٍل يف العالم، ويعمل عىل التأثري 
املبـارش عىل الفكـر البرشي من خالل 
تزويد األفـراد باملعلومـات عن طريق 
والصـورة،  الصـوت،  عـىل  االعتمـاد 

ووسائل االتصال  األخرى .
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حني صدر كتابـي «املجتمع املدني- 
الوجـه اآلخر للسياسـة» أهديته إىل 
ثـالث شـخصيات عراقيـة متمّيزة 
هـي: عالـم االجتمـاع عـيل الوردي 
مجّدد املدرسة الخلدونية، لشجاعته 
الفكريـة وأبحاثـه الريادية يف سـرب 
أغوار املجتمع العراقي والشـخصية 
العراقية، وعبـد الفتاح إبراهيم أحد 
أبـرز مؤسـيس تيار جماعـة األهايل 
اليسـاري لدوره يف الدفـاع عن قيم 
الجـادر  وأديـب  املدنـي،  املجتمـع 
نقيب املهندسـني العراقيـني األقدم 
وأحد أبرز مؤسـيس املنظمة العربية 
لحقـوق اإلنسـان ورئيسـها الحقاً 
والنزيـه  املتمّيـز  القيـادي  لـدوره 
يف حركـة املجتمـع املدنـي العربي. 
والكتـاب بقـدر ما يـدرس املجتمع 
املدنـي وسـماته ومقّوماتـه فإنـه 
يسـلط الضـوء عـىل بعـض ألغامه 
واخرتاقاتـه، ولذلـك حمـل عنوانـاً 

فرعياً موسوماً ب«نوافذ وألغام».
 أخذت فكـرة املجتمع املدني العربي 
بالتداول يف ثمانينـات القرن املايض 

عىل نحو محدود، وانترشت واتسعت 
الكتلـة  انهيـار  بعـد  وتطـّورت، 
االشـرتاكية وانتهاء الحرب الباردة، 
بصيغتهـا القديمة بني املعسـكرين 
االشـرتاكي والرأسـمايل، وعىل نحو 
رسيع تأسسـت عرشات اآلالف من 
املنظمـات عىل امتداد الوطن العربي 
مثلمـا حصل يف جميع أنحاء العالم، 
األمر الذي طرح أسـئلة حول موقع 
املجتمـع املدنـي وفلسـفته ودوره 
ومصـادر قوتـه وعنـارص ضعفه، 
علمـاً أن املصطلح ذاتـه ال يزال يثري 
التباسـاً وإبهاماً يتوّزع بني التوقري 
والتحقري وبني التقديس والتدنيس، 
إليـه  ينظـر  األحـوال  أحسـن  ويف 
البعض بصفتـه أقرب إىل الكماليات 
والـرتف الفكـري منـه إىل الحاجـة 
املاّسة يف ظل حروب ونزاعات وعنف 
وإرهاب وتداخالت خارجية إقليمية 
ودولية، فضالً عن أزمات اقتصادية 
واجتماعية وصحية وبيئية طاغية.

يمكن القول إن فكرة املجتمع املدني 
حظيـت بمكانـة خاصـة يف الدولة 
الحديثـة، واألمر يتعلق بمسـتويني، 
أولهما- نشـأتها وتطورها، السّيما 
موضـوع الحريـة الفردية ورشعية 
نظام الحكم ودرجـة تمثيله للناس 
املحكومـني للحكام  وآليـة اختيـار 
(أي تداوليـة السـلطة). وثانيهمـا 
تطور فكرة الحداثة ذاتها كمرشوع 
متطلع للمسـتقبل، علماً أن العالقة 
بني الدولـة واملجتمـع املدني عالقة 
معقدة ومرّكبـة ومتداخلة يف الكثري 
مـن األحيـان.. فهـل هـي عالقـة 
استلحاق أم عالقة استحقاق؟ وهل 

هـي عالقـة عدائيـة أم تصالحية؟ 
وبالتـايل هل هـي عالقـة تصارعية 
أم تكامليـة؟ أي هـل هـي عالقـة 
اسـتتباعية أم تشـاركية؟ وهـو ما 
يتحّدد بطبيعة نظـام الحكم ومدى 
قوة املجتمع املدنـي ليكون تكميلياً 

وليس تبعياً.
وحسب هيغل فإن العقد االجتماعي 
ينشـئ مجتمعـاً مدنيـاً يتمايز عن 
الدولـة قوامـه األفـراد األحـرار، يف 
حني يرفـض ماركس الفكـرة التي 
تقـول إنه يمثـل الحقـل الثالث بني 
الدولـة والفـرد، انطالقاً مـن الحلم 
اإلنساني الذي يتجىل بإزالة الفوارق 
بني املجتمـع والفـرد والدولة، وهو 
ما يجّسـد فكرة التحرر اإلنسـاني. 
مهمـة  فيعتـرب  توكفيـل  دو  أمـا 
املجتمـع املدني املكّون من جمعيات 
ومنظمات طوعية هي حماية الدولة 
مـن االنزالق يف التجـاوز عىل حقوق 
األفراد، وقد سـعى غراميش إلعطاء 
مفهوم املجتمـع املدني نكهة أخرى 

جديدة ذات أبعاد معيارية، باعتباره 
الفضـاء للتنافـس اإليديولوجي من 
أجل الهيمنة بميله إىل التوسـط بني 

الدولة والفرد.
 وهكـذا فليـس هنـاك مطابقة بني 
املجتمـع املدني والدولـة، وإنما هو 
أقـرب إىل حالـة مفاصلـة، يف إطار 
جدلية تمثل سـريورة حيوية يمكن 
مالحظتها يف التطورات التي حصلت 
أمريـكا  البلـدان يف  العديـد مـن  يف 
الالتينيـة وأوروبـا الرشقية وآسـيا 
وإفريقيـا يف العقـود الثالثـة ونّيف 

املنرصمة.
 لقـد كانـت لحظـة تحـّرر املجتمع 
يف أوروبـا والغـرب عمومـاً من أْرس 
الكنيسـة ومن تبعـات نظرية الحق 
األوىل  الخطـوة  الحكـم،  يف  اإللهـي 
عىل طريق قيـام مجتمع مدني عىل 
أسـاس فكـرة التعاقـد بـني الدولة 
واملجتمع وفقاً لـإلرادة الحرّة، وذلك 
بالسـعي إىل تأصيـل نظريـة اإلرادة 
االجتماعيـة القائمـة عـىل التعاقد، 

حيث يتنازل فيه األفراد عن حّرياتهم 
الكاملـة لصالح الدولة، وهو ما دعا 
مونتسكيو لتصّور حالة من التوازن 
بني الدولـة واملنظمـات االجتماعية 
والسياسـية، وهـذا التـوازن يجعل 
حكم القانون ممكناً، أي أن املجتمع 
املدنـي يتمايز عن السـلطة ويكون 
خارجهـا يف إطـار حكـم القانـون، 
فهل مثل هذا الـدور واقع يف ظروف 

املجتمع املدني العربي؟
 إن املجتمـع املدنـي العربـي ما زال 
ناشئاً وهو يف طور التكّون ويف بعض 
البلـدان ال يـزال جنينيـاً وأقـرب إىل 
اإلرهاص، وال يـزال يف بداية طريقه 
االعـرتاف  عـىل  للحصـول  يسـعى 
والرتخيص القانونـي، حيث تتبلور 
مطالبتـه باالصـالح واملشـاركة يف 
عمليـة التنمية. وأعتقد أن ذلك جزء 
من مسـار كونـي ال يمكـن ألي بلد 
عربي أن يعزل نفسـه عنه، فالعالم 
العربـي ال يعيـش يف جـزر معزولة، 

وإنما يتفاعل مع محيطه.
 ولكي يسلك املجتمع املدني الطريق 
الصحيـح فإنه ينبغـي عليه الفصل 
بينـه وبني العمـل السـيايس واتباع 
نهج سلمي مدني وعلني نابذ للعنف 
وخاضع للقوانني واألنظمة املرعية، 
كما ال بّد من وضع مسافة بينه وبني 
السـلطات الحاكمة من جهة وبينه 
وبـني املعارضـات من جهـة أخرى، 
وللحفـاظ عـىل اسـتقالليته يحتاج 
إىل حصانـة وطنيـة لعـدم اخرتاقه، 
السـّيما بتحديد أولوياته من العالقة 
بجهـات التمويل الدولية، كي يصبح 

استحقاقاً وليس استلحاقاً.
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          كثريا مانسـمع مصطلح روح 
القانون مجرد فكرة اوقناعة تتضح 
عند تفسـري النص بجميع تفاعالته 
وتظهـر لرجال القانـون حينما يقرأ 
ويمحـص ويتأمـل االوراق واالدلـة 
والشـواهد لـكل قضيـة او موضوع 
مـن كل جوانبهـا وبعد ذالـك تبدأ يف 
الظهـور والعمـل كي يخـرج القرار 

عنوانا للحقيقة .
      ويف القانـون يعترب (الفيلسـوف 
الفرنيس مونتسـيكو) اول من اظهر 
روح النص بشكل بارز يف كتابه (روح 
 De l>esprit :الرشائع) بالفرنسـية
 The Spirit :باإلنكليزيـة ،des Lois
of the Laws، وهـو بحـث نـرشه 
للمـرة االوىل عـام ١٧٤٨ بمسـاعدة 
الروائية كلودين ألكسـاندرين غرين 
دي تينسـني، والـذي قـال مقولتـه 
الشـهرية((القانون يجـب أن يكون 

مثل املوت ال يستثني أحداً)).
       لـو تأملنـا الفكـرة االساسـية 
لوجدنـا النـص القانوني له(شـكل 
خارجـي) و(روح جوهريـة)، وقـد 
يكون هناك تباعـد بني (النص املراد 
تطبيقه ) وبني (الواقعة)، لذالك يتم 
النظـر اىل املعاني االساسـية للنص 
القانوني فاألبواب والنصوص توحي 
اىل معانـي عامة ومن خاللها يتضح 
وجود الرتابط بني املعاني التفصيلية 
واالجماليـة وبذالـك يكتشـف روح 
النـص عند وجـود خـالف يف تحديد 
الداللة بدقة ، ويف الواقعة االستثنائية 
تجعل تطبيق النص القانوني مجافيا 

للعدالة .
     لذا أن النص القانوني يكون عادال 
عنـد االلتفـات اىل روح تلـك املعاني 
الشـمولية املرتابطة وغاياتها وبهذا 
تكـون العدالـة ليسـت يف نصـوص 
القانون وانمـا فيمن يطبق القانون 

ويفرسه
ويفطن للمقاصد العليا منه.

      فنصـوص القانون ليسـت غاية 
وانما السـبيل للوصول اىل مايحفظ 
حقوق االفراد واملجتمع فهناك رجال 
للقانـون اصدروا قراراتهـم وأغفلوا 
اليهـا  اشـار  التـي  القانـون  روح 

مونتسيكو وبحثه (روح الرشائع).
        وأعظـم مـن طبق روح القانون 
والترشيـع هو النبـي محمد بن عبد 
اللـه صـىل الله عليـه وسـلم كما يف 
احداالمثلة وذالك(أن امرأة جاءت اىل 
الرسول (ص) معرتفة بجريمة الزنا 
وكانت حامال تطلـب ان يقيم عليها 
الحد بعقوبة الرجم حتى املوت ألنها 
محصنة ولكن الرسول (ص) تعامل 

معهـا بـروح القانـون ألن مجيئها 
بنفسـها كاف يف اسـتصالح امرهـا 
لها وللمجتمع ،وطلب منها ان تعود 
كـي تكمل حملهـا ، لوجـود ارتباط 
مصريهـا بمصري نفس أخـرى، ولم 
يسأل عن اسمها ومكانها الن السرت 
هو املعنى االسـايس القانوني لهذه 
الحالـة ، وعـادت املـرأة مـن جديـد  
والطفـل بني ايديها فطلب الرسـول 
(ص) منهـا أرضاع الطفـل عامني ، 
وعادت وأرصت عىل اقامة الحد وهذا 

هو روح القانون ).
      ودليـل أخر حينمـا ٌرضب األمام 
عـيل ابن ابـي طالـب عليه السـالم 
فطلب من أبناءه عدم القصاص من 
القاتل أبن ملجم اال بعد وفاته، وهذا 

هو الكمال الفقهي القانوني.
   لـذا أن تطبيـق القانـون اليتعلـق 
بالنصوص فقط بل بجميع املؤثرات 
ومنهـا الخارجيـة ومالئمتها للنص 

لكي الٌتفقد العدالة.
      وبعد استعراض للقانون وروحه 
واهميتهمـا والفرق بينهمـا البد ان 
نطلع عـىل املناهج املعتمدة لتدريس 
القانون يف جامعاتنا وكلياتنا نجد ان 
املنهـج يعتمد عىل تدريس النظريات 

القانونية دون االهتمام بالواقع.
      وهـذا النهـج مقبـوال يف املرحلة 
التعليـم  يف  القانـون  كليـة  االوىل يف 
الجامعي . ولكن ليس له مايربره يف 
املراحـل العليا باالعتماد عىل الجانب 

النظري طيلة الدراسة الجامعية.
       مما يتضح لنا أن اساتذة القانون 
املحرتمـني يف وزارة التعليـم العـايل 
والبحث العلمي يـرصون عىل التزام 
التعليـم النظـري البحـت ألن ذالـك 
أسـهل لهم لغرض الرتقيـة و معدل 
مرتفع بتقييم االداء وتكرار تدريس 
القانـون  فـروع  نظريـات  جميـع 
أضافة اىل سـهولة نقل املعلومة من 
االسـتاذ اىل الطالـب دون االهتمـام 
باملهـارات القانونيـة التـي يجب ان 
يكتسـبها الطالب يف مرحلة الدراسة 

الجامعية .
وأشـري بذالك اىل مانرشتـه صحيفة 
الـزوراء (عـدد ٧١٤١ يـوم الثالثـاء 
 ٥ الصفحـة   (٢٠١٩ االول  كانـون 
بعنوان (مـؤرش املعرفة العاملي خال 
من أسـم العـراق) وأشـري اىل كتاب 
جهـاز االرشاف والتقويـم العلميـي 
عدد ١٧٩٦ بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٨ م 

الذي أكد عىل مقالة الزوراء .
         بذالـك يتضـح يل مـن خـالل 
يف  القانـون  لكليـات  متابعتـي 
الجامعـات الحكوميـة واالهلية منذ 
عقود ،التـدرس يشء عن الواقع  بل 
تقتـرص عـىل القانـون فقـط وهذا 
النهج هو وريث املدرسة (السنهورية 
والفرنسية من عام ١٩٣٦-١٩٤٧ م ) 
ومما يؤكد عىل ذالك قائمة االساتذة 
املرصيني مثـل الدكتور عبـد الرزاق 
السنهوري والدكتور محمد عبد الله 
العربي الذين أرشفوا ودرسوا يف كلية 

القانون لجامعة بغداد.

     أن هـذا النهـج يناقضـه النهـج 
(األنكلـو أمريكـي ) حيـث يتصـف 
يكسـب  النـه  باألفضليـة  األخـري 
الطالـب القـدرة عـىل التعامـل مع 
الذهنـي وكذالك  القضايـا بالنقاش 
النقـاش  النقـد ومهـارة  ممارسـة 

للفكر املنصوص يف الترشيعات.
      فالبـد مـن القـول أن كثـري مـن 
اىل  يفتقـرون  القانـون  خريجـي 
املهـارات االساسـية التـي يجب أن 
يكتسبها عن طريق العمل الحقوقي 

يف وزارة التعليم العايل وكلياتها.
        وأرى أن هنـاك ثالثـة أسـئلة 
تتناول مستقبل الدراسات القانونية 
يف جامعاتنـا لتحقيق نمـوا عاليا يف 
هذا التخصص كما تهتم بذالك كليات 
القانون العاملية وهذه االسئلة تشكل 
ثالثة محاور وهي الفئة املسـتهدفة 
 Who are we مـن التعليم القانونـي
teaching، وسـائل التعليم القانوني 
How do we teach Law، ما الذي يتم 

تدريسه What are we teaching؟.
       والفئة املسـتهدفة يجب العناية 
بها يف مرحلة البكالوريوس لدراسـة 
القانـون وبرشط ان نسـبا مرتفعة 
للقبول وهذا مع االسف يف جامعاتنا 
االهليـة تنعـدم حيث يقبـل الطالب 
حتى بمعـدل ٥٠٪ ، وليس هذا فقط 
بل ان قسـم التعليم االهـيل يف وزارة 
التعليـم العـايل يفتقـر اىل االهتمـام 
بقانون التعليم الجامعي االهيل رقم     
(٢٥  لسـنة  ٢٠١٦)  حيـث ٌينتهـك 
القانون بمخالفات جوهرية لسببني 
االول أفتقـار قسـم التعليـم االهـيل 

لكفاءات بمهارة قانونية .
       وحتـى أن كان قسـم التعليـم 
االهـيل  كمديرية عامـه ، فأنها غري 
كافية وغري مؤهلة للقيام بهذا الدور 
وتركت الجامعات والكليات واألهلية 
تحـت رحمـة املسـتثمرين  والـذي 
هدفهـم الربـح فقـط ورغـم وجود 
صالحيات لرئيس الجامعة او العميد 
األ انهم اليستطيعون اتخاذ أي قرار 
يعـارض مصلحـة املسـتثمرين ألن 
أستمرارهم باملنصب مرتبط برعاية 

مصالحهم  .
مجـرد  أصبحـوا  واملؤسسـني     
موظفني يتلقون اللوم واملبلغ الزهيد 
من املستثمرين وبعلم وزارة التعليم 
العـايل والبحث العلمـي التي عجزت 
عـن االصـالح ، ممـا أدى اىل خروج 

جامعاتنا من التصنيف العاملي 
      أضافـة اىل ذالـك سـاهم بعـض  
الربملـان بترشيع قانون يعـد كارثة 
وهو قانـون تعادل الشـهادات دون 
علم الوزارة ، فالبد من طرح السؤال 
يف مـن يقـف وراء كل هـذا الفسـاد 
وملاذا لم ٌيراقب قسـم التعليم االهيل 
وهـل أصحابه رجال قانون اصحاب 

مهارات ونهج قانوني؟
      وعليـه يجب االهتمام باالقسـام 
العـايل  التعليـم  القانونيـة يف وزارة 
والبحـث العلمـي ومنـح االسـاتذة 
القانونيـني  أصحـاب الخـربة أدارة 

االقسـام القانونية كما كان معموال 
به عـام ١٩٤٠ بمنح القـايض (عبد 
مـرصي   ( عمرالوشـاحي  الحميـد 
الجنسية عمادة كلية القانون جامعة 
بغداد ،وهو مؤسـس القانون الدويل 
الخاص يف العراق، مما أدى اىل تخرج 
رجـال القانـون أصحـاب املهـارات 
ملعالجـة قضايـا  املنفتـح  والذهـن 
املتعلقـة بالتدريسـيني يف الجامعات 
بعيـدا عن اسـتخدام القانون كنص 
وأرضاء الصحاب املزايدات واملصالح 
اىل ضيـاع  الشـخصية ممـا يـؤدي 

العدالة والتوتر املجتمعي .
   والبـد من التاكيـد عىل اهمية روح 
القانـون يف ادارة القضايا والوصول 
اىل نتائـج قانونيـة مهمـة وينطبق 
الربوفيسـور  قالـة  ذالـك مـا  عـىل 
wisely بأن تطبيق القانون كتطبيق 
علـم الرياضيات للوصـول اىل نتائج 
قانونيـة واقعيـة ، ويتضـح لنا بان 
العلـوم  بـني  لربـط  أداة  القانـون 
املختلفـة لذا سـمي القانـون بملك 
 The King of) الدراسـات النظريـة
الرئيـيس  لـدوره   (Social Science

وعالقته الوثيقة بكثري من العلوم.
       وبنـاء عـىل ماذكرناه أنفا وجب 
علينـا الدعـوه لالصـالح القانونـي 
فالثقافة القانونية طريق بناء دولة 
القانـون الضامنـة لحقـوق االفراد 
والجماعـات والحاضنـة الطبيعيـة 
للتعايش السـلمي ووعـي املواطنني 
واحرتامهـم للقانـون سـواء كانـت 
هـذه الثقافة تمس الجوانب الدينية 

والصحية والعلمية واالمنية .
       وعليـه تصبح الثقافة القانونية 
مسـؤولية الدولـة الضامنـة ألنفاذ 
القانـون وتطبيقـه ، ومـع األسـف 
قرابـة  منـذ  العراقـي  املجتمـع  أن 
املنـرصم  القـرن  الثمانينيـات مـن 
وليومنـا هـذا يعاني جهـال قانونيا 
بما يـدور حولـه من قوانـني تنظم 
سـلوكيات حياتـه ولكـن بعيدا عن 
أنتقـاد املجتمـع وجهلـه القانوني ، 
نحـاول ان نضع حلـوال ملعالجة تلك 

االفة الخطرية التي تعصف بنا.
     لقـد ملسـتها عىل وجه الخصوص 
يف وزارة التعليـم العـايل وباألخـص 
يف قسـم التعليم االهـيل حيث يعمل 
بـرضب قانون فنرى يعطـي امتياز 
لجامعـة خـالل خمسـة أيـام دون 
ضوابـط علميـة واكاديميـة ووفق 

قانون ٢٥ لسنة ٢٠١٦ م .
      وتـرتك عـدة كليـات وعمـادات 
أسـرية بيد املسـتثمرين دون تعيني 
عمـداء لها وتباع الشـهادات وما  اىل 
ذالـك ممـا ادى اىل أنهيـار التعليـم 
أمـا األقسـام القانونيـة يف الـوزارة 
والجامعات تطبق القانون بعيدا عن 
الواقع وبروح وبمزاجية دون رقيب 
وحسـيب وأعود وأوكد بـان الحلول 

املقرتحه التي اضعها هي:
أوال-ادخـال الحكومـة ومـن خالل 
وزارة الرتبية والتعليم العايل الثقافة 
القانونية بمناهجهـا الرتبوية لبناء 

جيـال منظما ومـدركا لكيفية جلب 
حقوقـه ووفق القانون والنظام بدال 

استكماال ملادة حقوق االنسان.
الحكوميـة  املؤسسـات  ثانيا-عـىل 
وغري الحكوميـة أن تعلن عن طريق 
كافة وسـائل االعالم اعالنات ترشح 
انظمتهـا وقوانينها ملنـع االفراد من 

السقوط يف مخالفة القوانني.
ثالثـا-أن تبارش منظمـات املجتمع 
املدنـي والفرق االخـرى لعقد ندوات 
ومؤتمرات  لرشح القوانني املالصقة 
لحيـاة االفـراد مـن اجـل تثقيفهم 

ووعيهم.
رابعـا-ان يسـاهم مجلـس القضاء 
االعىل ومجلس شورى الدولة ونقابة 
املحامـني يف رشح القوانني ومخاطر 

مخالفتها  .
سـابعا- الـزام رؤسـاء الجامعـات 
العراقية  بدخولهم يف دورات قانونية  
متخصصة حـول التحقيـق االداري 
للموظـف،  القانونيـة  والضمانـات 
ويـرشف عـىل تلـك الـدورات قضاة 
ومحامني متخصصـني من محكمة 
القضاء األداري لكـي اليبقوا رهينة 
للدائـرة القانونيـة يف وزارة التعليـم 

العايل، وهذا ليس ترفا فكريا.
املؤسسـات  تسـاهم  خامسـا-أن 
الدينيـة يف حث املجتمع عىل مطالعة 
تلـك الثقافة القانونيـة لكي يضمن 
والبـد  وواجباتـه.  حقوقـه  الفـرد 
أن أذكـر البابـا فرنسـيس حث عىل 
الحوار وفـق القانون والعـدل لحثه 
عـىل الثقافـة القانونيـة واالصـالح 

القانوني وهو جهة دينية.
فأذا مـا انطلقـت الدولـة واملجتمع 
باجراءات الثقافة القانونية  تنعكس 
عـىل وجـه الخصـوص يف التنظيـم 
العـايل  التعليـم  لـوزارة  القانونـي 
والهياكل التنظيمية لتشكيالتها التي 
تقوم عىل املحاصصة وعدم األهتمام 
باألختصاص الدقيق بل االغلبية عىل 
عـدم االهتمـام بالخـربة االكاديمية 
والقانونيـة فالعـذر الحـد بالجهـل 

بالقانون والتطبيقات القانونية .
 لـذا نـرى أن معاقبـة التدريسـيني 
ألقوالهـم  االسـتماع  دون  تأديبيـا 
ودوافعم وبعيـد عن( روح القانون) 
يف القضايـا واملشـاكل يف تشـكيالت 
(بالنصـوص  والتمسـك  الـوزارة  
يف  البحـث  دون  االنضباطيـة) مـن 
أسـباب ودوافـع ارتـكاب املخالفـة 
محـل التحقيـق وهذا مايسـمى  يف 
القانون (مهارات التحقيق األداري) 
التي تفتقدها غالبا الدائرة القانونية 
يف وزارة التعليم العايل  ،كما ان قسم 
التعليم االهيل اليلتزم بالقانون الذي 
ٌرشع للجامعـات االهليـة ، فأصبح 
أحـد أهـم أسـباب خـروج العـراق 
وجامعاتنـا مـن التصنيـف العاملـي 
فأرجوا مـن اصحاب القرار يف وزارة 
التعليم العـايل األهتمام بالتطبيقات 
واملهارات القانونية وانقاذ التعليم يف 
عراق الحضـارات، واحرتاما لقانون 

حمورابي.
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مقادير الوصفة
أرز الوليمة 3كوب 

زعفران 2/1ملعقة صغرية 
ماء الورد 4/1كوب 

لحم مقطع، غنم او بقر 1كيلو 
بصل، ارباع 1حبة متوسطة 

هيل 5-4حبة 
غار 4-3ورقة 

قرفة 1عود 
قرنفل، صحيح 10-8حبة 

هيل ، صحيح 10-8حبة 
ملح 2ملعقة كبرية 

او  ذرة  زيـت  4ملعقة كبرية 
سمن

بصل، مفروم 2حبة كبرية 

ثوم ، مهروس 4فص 
زنجبيل ، مفروم 1ملعقة صغرية 

بهار مشكل 2ملعقة كبرية 
زبادي ( روب ) 1كوب 
نعناع ، مفروم 2/1كوب 
كزبرة ، مفروم 2/1كوب 

بيـض مسـلوق،  3حبة كبرية 
مقطع

طريقة التحضري
1. اغسيل األرز مع تغيري املاء عدة مرات 
اىل ان يصبـح املاء صافيا، انقعي األرز يف 

ماء داىفء مملح لحوايل 30 دقيقة.
2. انقعي الزعفران يف ماء الورد.

3. يف قدر متوسط الحجم ، ضعي اللحم، 
اغمريـه باملاء، اضيفـي البصل املقطع، 

الهيـل، الغـار، القرفـة، القرنفـل، امللح 
والفلفل األسـود. اغـيل 45 – 60 دقيقة 
اىل ان ينضج اللحم. اخرجي قطع اللحم 
واتركيـه جانبا، صفـي املرق واحتفظي 

بأربعة أكواب من املرق.
4. يف قـدر متوسـط سـخني الزيـت او 
السـمن، اضيفي البصل املفـروم، الثوم 
والزنجبيـل، اطبخي اىل ان يصبح البصل 

غامق اللون.
5. اضيفي اللحم املسلوق، اضيفي البهار 
وقلبـي 4 – 5 دقيقة اىل ان يصبح اللحم 
ذهبي اللون. اضيفـي النعناع، الزبادي، 
خليط الزعفران وماء الورد، اطبخي 4 – 

5 دقيقة اىل ان يتكون صلصة سميكة.
6. يف قدر متوسـط اغيل املـرق، اضيفي 

األرز اىل املـرق ، اطبخـي اىل ان ينضـج 
األرز.

7. اضيفـي نصف مقـدار األرز املطبوخ 
اىل خليط اللحـم والصلصة، قلبي بهدوء 
ليختلط. وزعي بقية األرز فوق الخليط، 

ال تحركيه. غطـي القدر واتركيه يطهى 
بهـدوء 10 – 15 دقيقـة اىل ان يتـرشب 
األرز بنكهـة اللحـم والبهـارات. قدميه 
مـع البيـض املسـلوق وبعـض الكزبرة 

الخرضاء.

يكون رشيكك يف بداية االرتباط والخطوبة وحتى 
يف الفرتة األوىل من الزواج، مغرماً بِك، ومع مرور 
الوقـت تبدأ جـذوة الحـب باالنطفـاء، وتتبلور 

مشاعركما حسب أسلوب التعامل بينكما.
و يعني هذا أن بإمكانِك امتالك قلب زوجك وجعله 
مغرماً بِك دائماً عرب التعامل معه بأسلوب لطيف 
يسـلب قلبه، إليِك الطرق السبع التالية تساعدك 

عىل امتالك قلب زوجك وجعله مغرماً بِك.
1 - أظهري احرتامك لقدراته وقراراته

الرجـل ال يحـب أن يشـعر بأنـه طفـل، لذلك ال 
تقلـيل من شـأن زوجك أو توّجهي لـه انتقادات 
باسـتمرار، وأظهـري احرتامـك لوجهـة نظره 
بهـدوء  معـه  خالفاتـك  وناقـيش  وقراراتـه، 

واحرتام.
حيـث إن احرتام قدرات زوجـك ووجهات نظره 
وقراراته يشـعره برجولته ويعزز ثقته بنفسه، 

ويجعلِك أقرب لقلبه.
2. كوني حنونة

الرجل يحب املرأة الحنونة التي ترفق به وتغمره 
باللطـف،  دائمـاً  تحـيل  والحنـان،  بالعاطفـة 

واختاري الكلمات التي تظهر حبك له.
3. امدحيه أمام اآلخرين وخاصة أطفالكما

يبـذل الرجل جهـوداً كبرية ألجـل أرسته، ولكن 

غالبـاً مـا تكـون خفّية، عـىل عكـس دور األم 
املحـوري الواضـح، وهـذا املجهود الـذي يبذله 
زوجـك بحاجـة إىل التقدير، لذلـك امدحيه أمام 

أطفالكما، واجعليه بطالً يف أعينهم.

4. قّدمي له الدعم
أنِت أقرب شخص لزوجك، إنه ينتظر منِك املحبة 
والقبـول والدعـم أكثـر من أي شـخص آخر يف 

العالم.

5. شاركيه ما يحّبه
أنِت رشيكـة حياة زوجك، بالتأكيـد لكل منكما 
أنشـطة وهوايات خاصة، ولكن يجب أن يكون 
بينكما أنشطة مشرتكة تخلق بينكما مساحات 
مشـرتكة مـن املتعـة والتفاهـم، لذلـك ابحثي 
عـن يشء يحبـه زوجك،واقيض وقتـاً ممتعاً يف 

مشاركته ما يحب.
6. دعي املايض يذهب

سـامحي زوجـك عـىل أخطائـه، وتخليص من 
تاريـخ األخطاء التي تـؤرق عالقتكمـا، الرجل 
يحب املرأة املتسـامحة التـي تتعامل معه بقلب 

مفتوح وصاٍف.
7. ال تتصيدي األخطاء

الحياة الزوجية ليست معركة، بل إن رس سعادة 
واستقرار الزوجني هو الحياة الزوجية الهادئة، 

وهذا يتحقق عرب تقليل املشاكل قدر اإلمكان.
و بالطبـع ال توجـد حيـاة زوجيـة سـوية دون 
مشـاكل وخالفـات، ولكن املهم هـو أن تختاري 
املشـاكل التـي تسـتحق، وتتخطـي التفاصيـل 
البسـيطة التي ال تسـتحق العراك بشـأنها، هذا 
يجعـل حياتـك الزوجيـة أكثر هـدوءاً وسـالماً، 
ويشـعركما باالرتياح لعالقتكمـا، وبالطبع يزيد 

حبك يف قلب زوجك.
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أنـه  سـويديون،  علمـاء  أوضـح 
بتخفيض مستوى صميم الربوتني 
عـالج  يمكـن   ،C3 الشـحمي 
اضطراب عمليـة التمثيل الغذائي، 
الناتجة عـن تنـاول أطعمة غنية 

بالدهون.
و يزيـد تنـاول األطعمـة الدهنية 
السـمنة  خطـر  مـن  بانتظـام، 
والنوع الثاني من مرض السكري 
وأمراض القلـب واألوعية الدموية 

وأمراض الكبد.
ويذكـر أن علمـاء مركـز بحـوث 
رولف لوفت يف معهد كارولينسـكا 
وقـت  يف  اكتشـفوا  السـويدي، 
سابق، أن ارتفاع مستوى الصميم 
 C3 (apo الشـحمي  الربوتينـي 
C-3)، لـه عالقة بأمـراض القلب 
واألوعيـة الدموية والنـوع الثاني 
من مرض السـكري، حيث أن هذا 
املنظـم الرئيـيس لعمليـة التمثيل 
الغذائـي للدهـون يرتاكـم يف جزء 
البنكرياس املنتج لألنسولني ”جزر 
النجرهانز“، مسببا زيادة مقاومة 

األنسولني.
وقـد أثبـت الباحثون يف الدراسـة 
الجديدة استنادا إىل نتائج التجارب 
التـي أجروهـا عـىل الفـرئان، أنه 
 ،(apo C-3) بتخفيـض مسـتوى
يمكن بدرجـة كبرية أو حتى إزالة 

التأثري الضار لألطعمة الدهنية.
وتضمنـت التجارب التـي أجراها 
الباحثون تقسيم الفرئان إىل ثالث 
األوىل  واملجموعتـان  مجموعـات، 
والثانيـة تناولـت أطعمـة دهنية 
بنفس املسـتوى، ولكن املجموعة 
مسـتحرض  عـىل  حصلـت  األوىل 
 ،(apo C-3) لتخفيـض مسـتوى

بعد األسبوع العارش من التجربة، 
يف حـني حصلت فـرئان املجموعة 
الثانيـة منذ اليـوم األول لبدايتها، 
أما املجموعة الثالثة فقد استمرت 

تتناول طعامها االعتيادي.
أن مجموعـة  للباحثـني  واتضـح 
الفـرئان التـي كانـت تحصل عىل 
األول  اليـوم  منـذ   (apo C-3)
للتجربـة، لـم يحصـل لديهـا أي 
التمثيـل  عمليـة  يف  اضطـراب 
الغذائي، كما لدى فرئان املجموعة 

الثالثة.
خونتـي  ليـزا  الدكتـورة  وقالـت 
بريغريـن، رئيسـة فريـق البحث، 
بروفيسـور قسـم الطب الجزيئي 
والجراحـة بمعهـد كارولينسـكا: 
”بهذه التجارب أثبتنا، أن تخفيض 
مسـتوى  (apo C-3، بغض النظر 
الدهنيـة  األطعمـة  تنـاول  عـن 
باسـتمرار، يحمي ليس فقط  من 
الضـارة  األيضيـة  االضطرابـات 
للدهـون، بل ويزيلهـا أيضا ويعيد 

حساسية األنسولني“.
و يشار إىل أن خاليا الكبد هي املنتج 
 ،(apo C-3) للربوتـني   الرئيـيس 
وفقا للباحثني، اآلليات األساسـية 
املسـتخدمة يف العـالج، املخفضـة 
ملستوى  (apo C-3) تتضمن زيادة 
نشـاط إنزيم الليبـاز، وامتصاص 
الكبد للدهون بواسطة املستقبالت، 
وخـالل عمليـة كيميائيـة حيوية 
(عملية املسـار الكيتوني)، تتحول 
األحمـاض الدهنيـة إىل كيتونـات، 
إنتـاج  يف  تسـتخدم الحقـا  التـي 
الطاقة يف النسيج الشحمي البني، 
ما يؤدي إىل اسـتهالك الدهون بدال 

من تخزينها.

مـع اقـرتاب فصل الصيـف ينصح 
بعـض  تنـاول  بتجنـب  الخـرباء 
املرشوبـات واألطعمـة التي يمكن 
صحيـة  مشـكالت  إىل  تـؤدي  أن 
عن طريـق زيـادة حرارة الجسـم 
وإضعاف جهـاز املناعة، وهي كما 

ييل:
1. املرشوبات الساخنة

إعتـاد الكثـريون عىل تنـاول قهوة 
الصباح أو الشـاي لبـدء اليوم، ويف 
حـني أن هذه العـادة ربمـا تعطي 
شـعورا بمزيد من النشـاط، إال أن 
بانتظام  القهـوة والشـاي  تنـاول 
خالل الصيف يمكـن أن يزيد أيًضا 
من حـرارة الجسـم والجفاف، لذا، 
والشـاي  القهـوة  اسـتبدال  فـإن 
بالشـاي األخرض أو القهوة املثلجة 
يمكـن أن يسـاعد يف الحفـاظ عىل 

صحة جيدة يف موسم الصيف.
2. األطعمة الدهنية

الدهنية واألطعمة  تعترب األطعمـة 
الرسيعـة، مثـل األطعمـة املقلية، 
غـري صحيـة يف كل املواسـم، ألنها 
يمكن أن تسـبب عدًدا من األمراض 
الخطرية، ويمكن أن تكون األطعمة 
الدهنية ذات تأثري أكثر سـوًءا عند 
تناولها خالل فصـل الصيف، ألنها 
يمكـن أن تزيد من حرارة الجسـم 

وتقلل من قدرة جهاز املناعة.
3. منتجات األلبان

يف وقـت ارتفاع درجـة حرارة الجو 
تكون حرارة الجسـم أعىل، ويمكن 
الحليـب  منتجـات  تتعـرض  أن 
مثل الزبـدة والجبـن واللبن الرائب 
للتخمـري غـري الطبيعـي يف املعـدة 
بسبب حرارة الجسم وتسبب عرس 

الهضم.
4. الفواكه الجافة

تعتـرب الفواكه الجافـة، مثل التمر 
والزبيب واملشـمش، صحية للغاية 

الغذائيـة  بالعنـارص  ألنهـا غنيـة 
للفواكـه  يمكـن  ولكـن  القويـة، 
الجافـة أن تزيد من درجـة حرارة 
الجسـم وتجعـل اإلنسـان يشـعر 

بالتهيج والتوتر.
5. البهارات

يمكـن للتوابل مثل الهيـل والقرفة 
تجعـل  أن  والفلفـل  والقرنفـل 
الوجبات ذات مـذاق طيب ورائحة 
رائعـة، ولكن يؤدي تنـاول التوابل 
خالل فصل الصيـف لزيادة حرارة 
الجسم، مما يجعل الشخص يشعر 
بالجفاف واملرض، وينصح الخرباء 
بتنـاول كميـات محـدودة بشـكل 
متـوازن عن طريـق إضافة التوابل 
والنعنـاع  الكمـون  مثـل  البـاردة 

العضوي.
7. اللحم املشوي

يتم طهي اللحوم املشوية يف درجات 
حرارة عاليـة، وعندما تكون درجة 
حرارة الجو مرتفعة بالفعل، يمكن 
أن تحدث زيـادة يف املواد املرسطنة 
خطـر  وزيـادة  املشـوية  للحـوم 
اإلصابة بالرسطان أيًضا، باإلضافة 

إىل زيادة درجة حرارة الجسم.
8. آيس كريم

يتـم تنـاول اآليـس كريـم بشـكل 

طبيعي مع موسـم الصيـف، فهو 
أحد أكثر الوجبات الخفيفة شعبية 
التي يرغب معظم الناس يف تناولها 
للتغلـب عـىل الحرارة خـالل فصل 
الصيف، و يحتوي اآليس كريم عىل 
نسـبة عالية من الدهون والسكر، 
اإلصابـة  خطـر  مـن  يزيـد  ممـا 

بالسمنة ومرض السكري.
ويشري خرباء الصحة إىل أن تحطيم 
مكونات اآليس كريم إىل كتل طاقة 
قابلـة لالسـتخدام يـؤدي لزيـادة 
حرارة يف الجسـم، لذلك، يف حني أن 
تناول اآليس كريـم يمكن أن يمنح 
تأثـري تربيـد مؤقـت، فـإن عملية 
الهضم تؤدي لنتائج عكسية بعدها 

بفرتة قليلة.
9. األطعمة املُصنعة

الصلصـات  معظـم  تحتـوي 
واألطعمـة املصنعـة املماثلـة مثل 
تتبيالت السـلطة عىل مسـتويات 
عالية مـن امللح واملـواد الحافظة 
مثـل  االصطناعيـة  واملنكهـات 
الغلوتامـات أحاديـة الصوديـوم، 
والتـي يمكن عنـد تناولهـا يومًيا 
لزيـادة حـرارة الجسـم باإلضافة 
إىل حالـة مـن الشـعور باإلرهـاق 

واالنتفاخ والكسل.

مع التقـّدم يف العمـر تفقد برشتنـا مرونتها وتبدأ 
التجاعيد بالظهور عليها، ويف حني تنفق السـيدات 
الكثري من املال لرشاء الكريمات املقاومة للشيخوخة 
أثبتت الدراسـات أّن املاسكات املحّرضة يف املنزل قد 

تكون أنجع، إليك إحدى هذه الوصفات.   
املقادير:

حبة واحدة من الحامض
نصف كوب من ماء الزهر

نصف كوب من ماء الشعري
طريقة التحضري:

أعرصي حبـة الحامض ومن ثّم أضيفي ماء الزهر 
وماء الشـعري واخلطيهم جيداً. ضعي الخليط عىل 

وجهك بواسـطة القطن قبل النوم مبارشة واتركيه 
حتى الصباح. 
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أوضح فيليب كوزمينكو، أخصائي االمراض 
الباطنيـة والقلـب وخبري التغذيـة الرويس، 
األسـباب الرئيسة لسـوء الحالة الصحية يف 

فصيل الربيع والخريف.
و أشـار الدكتور إىل أن سوء الحالة الصحية 
يف الربيـع وكذلـك يف الخريف، هي مشـكلة 
نموذجيـة لتغري الفصول، نتيجـة التقلبات 
وإصابـة  الحـرارة،  درجـات  يف  الحاصلـة 
الكثرييـن بأمـراض الـربد، التـي هـي أحد 
األسـباب األكثـر انتشـارا للشـعور بسـوء 
الحالـة الصحيـة يف هذه املرحلـة، ولكن إذا 
كان الشخص يشـعر بانسداد األنف وضيق 
التنفس يف الطقس البارد يف الشارع، فإن هذا 

ال يعني أنه مصاب بالرشح أو سيمرض.
للممـرات  وقـال: ”هـذا رد فعـل طبيعـي 
األنفيـة، حيث عىل خلفية الـربد تنتج كمية 
أكـرب مـن املخـاط، لتدفئـة األنـف بصورة 
طبيعية، وهذه ليسـت حالة مرضية، ولكن 
إذا رافـق هـذه الحالة ارتفـاع درجة حرارة 
الجسـم وأعراض أخرى مثل السـعال أو ألم 

يف الحنجرة أو التهـاب الحلق، حينها يمكن 
القول إن الشخص مريض، وعليه العودة إىل 

املنزل وعزل نفسه، وأعراض الرشح تختفي 
خالل سبعة أيام“.

وتابـع“ هنـاك رأي شـائع، يفيد بأن سـوء 
الحالة الصحية سـببه نقـص الفيتامينات 
يف الجسـم، ولكـن وفقـا لـه، يـؤدي نقص 
مثـل  معينـة  أمـراض  إىل  الفيتامينـات 
االسـقربوط، او العمـى الليـيل مـا يتطلب 
تنـاول الفيتامينات لتعويض النقص، ولكن 
تناول الفيتامينات لن يسـاعد عىل التخلص 

من سوء الحالة الصحية يف الربيع“.
وأكـد عـىل أنـه إذا ظهـرت عنـد الشـخص 
أعراض نقـص الفيتامينـات، عليه بالطبع 
تعويـض هذا النقص، ولكن إذا كان يشـعر 
بالضعـف، ويعتقد بأن تنـاول الفيتامينات 
سيسـاعده عىل تجـاوز هـذا الضعف، فهو 

مخطئ، ولن تتحسن حالته.
و قـال: ”اإلرهـاق لـدى النـاس، دليل عىل 
اسـتنفاد األعصـاب، وأعتقـد أنـه بقـدوم 
الطقـس الدافـئ،  يتغـري كل يشء، حيـث 
تبدو األلوان أكثر سـطوعا ويتحسن املزاج 
ويعـود النـاس تدريجيـا إىل نمـط حياتهم 

الطبيعي“.

إليك عيوب األبـوة واألمومة التي 
يجب تجنبها إذا كنت تربي ابنة:
1. أنت تركز كثرياً عىل مظهرها

ليس من السـهل تجاهل الصور 
النمطيـة للمرأة املثاليـة، والذي 
طاملا ركزت عليه وسائل اإلعالم، 
ولبناء احرتام ابنتك لنفسـها، ال 
تهتـم كثرياً بمظهرها الجسـدي 
ومـا ترتديـه، ويف حـني أنـه من 
املهـم التأكـد مـن أنهـا تتمتـع 
بوزن صحـي وتغذية مناسـبة، 
لكـن إخبارهـا باسـتمرار بأنها 
بدينـة أو بحاجـة إىل اتباع نظام 
غذائـي يمكـن أن يكـون ضـاراً 
فعـًال، فأنـت بهـذا تفهمهـا أن 
قيمتها مرتبطة أساساً باملظهر، 
مـا يجعلها عرضـة الضطرابات 
األكل املحتملة مثل الرشه املريض 

أو فقدان الشهية.
2. أنت مفرط يف الحماية 

غالبـاً مـا يتـم تعليـم الفتيـات 
أنهـن أكثـر حساسـية وضعفاً 
مـن األوالد، خاصة مـن الناحية 
البدنيـة حيـث يبالـغ الكثري من 
مـا  بناتهـم،  حمايـة  يف  اآلبـاء 
يمنعهـن من املشـاركة يف بعض 

النشاطات الرياضية.
و قـد تعتقـد ابنتك أنهـا بالفعل 

أقل صالبـة من نظريهـا الذكر، 
حيث يمكن للفتيـات الصغريات 
االسـتفادة من القليل من اللعب 
القـايس، وبدونـه قـد يشـعرن 
بالحذر وهن برفقة األوالد، وهذا 
قد يجعلهن خجوالت، وال يقوين 
عىل التواصل االجتماعي السليم.

3. أنت ال تشجعها عىل أن يكون 
لها صوت

مـن املحتمـل جـداً أن ال تكـون 
رصيحـات  العـادة  يف  الفتيـات 
مثـل الفتيان، فالكثـري منهن يف 

سـنواتهن االبتدائية يبذلن جهداً 
ليكونـنَّ مطيعـات مـن خـالل 
محاولـة الحفاظ عـىل الطريقة 

التي يريدها األبوان.
واملشـكلة يف هـذه النقطـة هي 
أن الفتاة عندما تقع يف مشـكلة 
تتجـه فوراً لطلب املسـاعدة من 
غريها، فبدالً من مجرد طمأنتها 
أو مساعدتها عىل حل مشاكلها، 
اجعلهـا تعـرب عـن احتياجاته، 
حيث إن هـذا يمّكن الفتيات من 
النمو ليصبحن شـابات يتمتعن 

بصحـة جيدة، ويعرفـن الحدود 
التي يجب الوقوف عندها.

و بـدالً من أن تنصـح ابنتك بأن 
األصدقـاء  مـع  لطيفـة  تكـون 
املتقلبـي املـزاج، اقـرتح عليهـا 
أن تعرب عما تشـعر بـه، وعلمها 
كيف تكون قـادرة عىل مواجهة 

مواقفها مع اآلخرين.
4. أنت لست متفهماً ملشاعرها

• عىل عكـس األوالد الذين يكون 
غضبهم وقلقهـم أكثر وضوحاً، 
الفتيـات املراهقـات يجدن  فإن 

حقاً إخفـاء الضغوطات عليهن، 
لدرجة أنهن قد يتأقلمن معها.

• بـدالً من افـرتاض أن كل يشء 
الوقـت،  يـرام طـوال  مـا  عـىل 
اسـأل ابنتـك كيف تتـرصف مع 
الصعوبـات التـي تواجههـا مع 
وقـدم  إليهـا  اسـتمع  أقرانهـا، 

مشورتك من دون أن تحاكمها.
• طمئنهـا أن كونهـا عاطفيـة 
ال ينتقـص هـذا مـن قدرهـا، ال 
تجعلهـا تصـل إىل حالـة كبـت 
املشـاعر، بـل علمهـا أن تكـون 
عىل طبيعتهـا، ليس رضورياً أن 
تكـون جميلة ورياضيـة وأذكى 

من اآلخرين.
• أرسل لها رسـالة مفادها أنها 

ذات قيمة وجديرة كما هي.
قيمتهـا  بـني  تربـط  أنـت   .5

وإنجازاتها
يف املدرسة الثانوية، تشعر الفتيات 
أكثـر مـن  األكاديمـي  بالضغـط 
األوالد، فال تصـب الزيت عىل النار 
من خـالل تعـداد إنجـازات ابنتك 
األكاديميـة، ال تقارنها بغريها، بل 
ركز عىل نقاط قوتها وشخصيتها 
وقيمها، وبشكل أقل عىل مواهبها، 
و تحـدث عن الجوانب اإليجابية يف 

شخصيتها.
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ُولد كاسـيوس ماركـوس كالي يف مدينة لويفيل بوالية كنتاكي 
عـام 1942. اكتشـف محمد عـيل موهبته صدفـًة عندما كان 
عمره 12 سنة، حني ُرسقت دراجته، وحينها أخرب الرشطي جو 
مارتـن أّنه يريـد أن يرضب اللص. فكان جـواب الرشطي الذي 
كان مدرًبـا للمالكمة يف ناٍد محـيل: ”عليك أن تتعلم كيف تقاتل 
قبـل أن تتحدى العالم“. بدأ العمل بعدها مع مارتن لريبح معه 

جائزة القفاز الذهبية يف عام 1956 للوزن الخفيف.
بعد انتصاره األوملبي املميز، تحّول عيل إىل بطٍل أمريكي. وأصبح 
العًبـا محرتًفا، حيث تابع هزيمة خصومه يف الحلبة. اسـتطاع 
بعدهـا يف عام 1963 أن يهـزم البطل الربيطاني املعروف هنري 
كوبـر يف عام 1963، ثم هزم املالكم سـوني ليسـتون بالرضبة 
القاضيـة عـام 1964 ليصبح بطـل العالـم يف املالكمة من فئة 

الوزن الثقيل.
اشـُتهر عـيل بحّبـه لالعتـزاز بمواهبـه املميـزة قبـل النـزال 
وباسـتخدامه للتعابري املميـزة والربّاقة. ويف واحدٍة من أشـهر 
مقوالته يف وصف نفسه، أخرب عيل املعلّق الريايض أّنه يستطيع 
أن ”يحوم مثل الفراشة، وأن يلسع مثل النحلة“، وذلك يف حلبة 

القتال.
حـدث بعد ذلـك الحدث األكـرب يف حياة محمد عـيل، حيث كان 
يبحث عن بعض األمور الروحية وقرر االنضمام إىل جماعة من 
املسـلمني السـود تدعى ”أمة اإلسالم“. سـّمى نفسه يف البداية 
”كاسـيوس اكس“ قبل أن يسـتقر عىل اسـمه الشهري ”محمد 

عيل“.
بدأ بعدها محمد عيل نوًعا آخر من القتال حيث قام بالوقوف يف 
وجـه الحرب األمريكية عىل فيتنام، وعندما ُطلب منه االلتحاق 
بالجيش األمريكي يف عام 1967 رفض ذلك، ليتم اعتقاله بتهمة 

الخيانة، وكاد أن يجرّد من لقبه ورخصة ممارسة املالكمة.
رفعت محكمة العدل األمريكيـة قضية ضد املالكم محمد عيل، 
وثبتـت عليه تهمة مخالفة قوانني خدمـة العلم وُحكم بقضاء 
خمس سـنوات يف السـجن يف شـهر حزيران (يونيـو) من عام 
1967. لكّنه لم يدخل السـجن وبقي حرًا خالل فرتة اسـتئناف 
هذا القرار، ولم يعد بمقدور عيل ممارسة املالكمة يف هذه الفرتة 
التي امتدت لثالث سـنوات، وكانت فرتًة سوداء يف حياته املهنية 
والرياضية. قامت املحكمة يف عام 1971 بإزالة هذه التهمة عن 

املالكم البطل.
تـزوج محمد عيل 3 مرات، رزق خاللهـا بخمس بنات وولدين. 

وقد سارت ابنته ليىل عىل خطاه وأصبحت مالكمة محرتفة.
يف الثانـي مـن شـهر حزيـران/ يونيـو 2016 دخـل كالي إىل 
املستشـفى لتعلـن عائلتـه وفاته بعدهـا يف الرابع من الشـهر 

نفسه.

يعترب الغضـب إحدى طرق 
التعبري عن الرأي يف مواجهة 
مشكلة ما تحدث يف الحياة 
األرسية أو املهنية. وتختلف 
درجة الغضب من شـخص 
إىل آخـر. إال أنها تكشـف يف 
األحـوال كافة بعض خفايا 

الشخصية وأرسارها.
يظهـر الغضـب عـادة من 
خالل عالمات جسدية مثل 
انقباض املعدة وتشـنجها، 
ارتفاع الحرارة الجلد، تعرق 
اليدين والجبني، توتر الفكني 
وقبضتي اليدين وانخفاض 
مستوى السـمع. ورغم أن 
هـذه األعـراض الجسـدية 
تشـكل عنرصاً مشرتكاً بني 
الكثري من األشخاص إال أن 
طريقة التعامل مع املواقف 
املثرية للغضـب تختلف من 
إىل آخر وتكشـف  شـخص 

صفاته وطباعه.
1 االنفجار

إذا كنـت ُتظهريـن انفعاالً 
بترصفات  وتقومـني  كبرياً 
أي  مواجهـة  يف  عنيفـة 
موقـف صعب أو مشـكلة، 
فهذا يعنـي أّنـك ال تعريين 
عادة أي انتباه لألشـخاص 
الذين يعيشون يف محيطك. 
لـذا ليـس لديـك الكثري من 
األصدقـاء. كمـا يشـري إىل 
وتعجزيـن  عاطفيـة  أّنـك 
بانفعاالتـك  التحكـم  عـن 
بالرصاحـة  وتتمتعـني 
عـن  التعبـري  يف  املطلقـة 
آرائك، ما قد يشعر بعضهم 

هـذه  وتشـري  باالنزعـاج. 
الطريقـة أيضـاً إىل أّنـك ال 
أن  قبـل  كثـرياً  تفكريـن 
تقومـي بخطواتـك. لـذا ال 
النتائج التي  تحققني غالباً 

ترغبني يف الحصول عليها.
2 الهروب

يعنـي هـذا أّنـك ترفضـني 
مواجهـة املواقـف الصعبة 
كلمـا  بالفـرار  وتلوذيـن 
حدثت يف حياتك مشكلة ما. 
”الهروب“  أسـلوب  ويشري 
إىل أّنك لست محاورة جيدة 
وأنك ال تحبني االسـتماع إىل 
آراء اآلخريـن. كما يعني أّن 
أبرز صفات  التفاؤل ليـس 
شـخصيتك. فأنت تتوقعني 
عـادة حدوث األسـوأ. وهذا 
ما يؤثر سـلباً عـىل حياتك 
لكـّن  واملهنيـة.  العائليـة 

طريقة تعبريك عن الغضب 
هـذه تـدل يف املقابـل عـىل 
أّنك موضـع ثقة الكثري من 

األشخاص املحيطني بك.
3  الشعور بالذنب

يف هـذه الحالـة تواجهـني 
املواقـف املزعجة من خالل 
غضبـك  عالمـات  إخفـاء 
والشـعور بالذنـب. فأنـت 
تتهمني نفسـك دائمـاً بأّنك 
املسـؤولة عـن الخطأ الذي 
الحدث. وهذا يـدل عىل أّنك 
ال تثقني بنفسك كثرياً وأّنك 
تتمتعني يف املقابـل بالرقي 
األخالقـي والطيبة والقدرة 
الكبـرية عىل العطـاء. لكن 
ليس عليك أن تحّميل نفسك 
أخطاء اآلخريـن. كذلك من 
غـري الصائـب أن توجهـي 

دائماً غضبك نحو نفسك.

4 رسعة االنفعال  
مـا  كل  أّن  إىل  هـذا  يشـري 
يجري يف محيطك قد يشكل 
موضوعـاً لغضبـك. فأنـت 
رسيعـة االنفعـال. وهكـذا 
تعربين عن استيائك الشديد 
وإن كان املوقف ال يستحق 
ذلـك. وهـذا يـدّل عـىل أّنك 
تميل  تتسـمني بشـخصية 
إىل املثاليـة وأّنـك تتوخـني 
الدقـة املبالغ فيها يف كل ما 
تقومـني. وهذا ما يجعلك ال 
تنسـجمني مـع واقعك وال 
تتمكنني من التعايش معه. 
كذلـك تعني هـذه الطريقة 
يف التعبـري عن غضبـك أّنك 
تعيشـني رصاعاً داخلياً بني 
تقبـل الواقع بـكل أخطائه 
وبني املثال الذي ترسـمينه 

يف خيالك.   

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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يقـال ان فالحـاً ظل يـزرع نوع من 
الذرة ذات الجودة العالية

• وكان يحصد كل عام « جائزة أكثر 
وأجود إنتاج » عاماً تلو اآلخر ,, ينتج 

الذرة الجيدة ويفوز بالجائزة ,,
• ذهـب إليه أحدهم وسـأله عن رس 

التفوق ,,!!
* فأجاب : أسـافر بعيداً واستجلب 
البـذور الجيدة وأوزعها عىل جرياني 

ليزرعوها يف حقولهم,,!!
•• وبعـد ذلـك أزرع - بـذات البذور 
- حقـيل ,, واهتـم بالـري والنظافة 
اإلنتـاج  جائزتـي  أنـال  وبهـذا   ,,

والجودة,,
*فيسأله السائل بدهشة :

ملاذا توزع بـذورك الجيـدة لجريانك 
وأنـت تعلـم أنهم ينافسـونك يف نيل 

تلك الجائزة؟؟
•• فـريد الفـالح : أفعـل ذلـك لكـي 

أضمن عدم انتقـال لقاحات البذور 
حقـيل  إىل  حقولهـم  مـن  الرديئـة 

بواسطة الرياح,,!!
هكذا لخص الفالح رس النجاح,,!!

أي لينجـح املرء يف الحيـاة فعليه أن 
يساعد اآلخرين عىل النجاح,,

والفـرد – مهمـا تعلـم – اليكـون 
ناجحـاً ما لم يؤثر إيجاباً يف اآلخرين 

بحيث ”ينجحوا أيضاً ”
•• ومن يفكر يف النجاح بأنانية دون 
مسـاعدة اآلخريـن كمـن يحلم بأن 

يكون سعيداً يف عالم البؤساء,,
نجـاح مـن حولـك - فـرداً كان أو 
مجتمعاً - بفضل نجاحك , يحسـب 

نجاحاً لك .
كـن إيجابيـاً مـع نفسـك ومع من 

حولك
« اإلنسان ذا اّلقيمة ال يعيش لنفسه 

فقط »
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1874 - جـزر الهـاواي تتلقى حـق التجارة مع 
الواليات املتحدة األمريكية.

1932 - انتهاء الحرب بني الصني واليابان.
1939 - قوات الجنرال فرانكو تدخل إىل العاصمة 

اإلسبانية مدريد.
1959 - جزر الهاواي تصبح الوالية رقم خمسني 
مـن واليات الواليات املتحدة األمريكية (رسـميا 

كان يف 21 أغسطس).
1962 - التوقيـع عـىل إتفاقيـات إيفيـان بـني 

الحكومة الجزائرية املؤقتة و فرنسا.
1963 - افتتاح مطار القاهرة الدويل.

1965 - رائد الفضاء السوفياتي اليكيس ليونوف 

يقوم بأول خروج يف الفضاء.
1980 - إرسائيـل ترفض بنـاء جامعة عربية يف 

القدس.
1985 - انتخـاب ميخائيـل غورباتشـوف أميناً 

عاماً للحزب الشيوعي يف اإلتحاد السوفييتي.
1988 - منتخب العراق لكرة القدم يفوز بكأس 

الخليج 1988 يف اململكة العربية السعودية.
1990 - أول إنتخابات حرة يف أملانيا الرشقية.

2004 - سـلطة الحدائق اإلرسائيلية تهدم جزء 
مـن سـور مقـربة الرحمـة املحاذية للمسـجد 
االقـىص والتـي تحـوي رفـات قبـور للصحابة 

والتابعني والعلماء املشهورين.

عمودي
 o 1حيتـان صغـرية يف قمـة الـذكاء

صوت الضحك
2طـري صغـري مهاجـر يصطـاد عىل 
شواطئ املتوسط oمحب (معكوسة)

 o أثر الضوء o 3يف السـلم املوسـيقي
قط

 o 4األماكن التي تخفى فيها األشـياء
افتداء

5طري ال يطري يعيش يف القارة القطبة 
الجنوبية o اصاب اآلخر بحيث لم يقو 

عىل الحركة
6حيوان ضخم يبيت فرتة الشتاء o يف 

السلم املوسيقي o حرفان من كراج
7حيـث تدخل (معكوسـة) o حروف 

كروان (مبعثرة)
8طائـر ال يقوى عىل الطـريان ألوانه 

زاهية خالبة o وحدة قياس الطاقة
9هـرب o ثعبـان شـديد السـمية ذو 
أوداج منتفخـة كان مـن مقدسـات 

قدماء املرصيني
10حيـوان أفريقـي ضخم لـه قرنان 
من الشعر الكثيف oحيوان اسطوري 

يف الرتاث الصيني

غزل عراقي
وحـده النـاس  تعبـده  الـيل  *وحـق 
وحـده الـروح  منـي  سـلب  حبـك 
وحـده اختـار  وانـت  اثنـني  هذنـي 
اليــــــــه محبـوب  تظـل  لـو  تحـل 

ورمشـاك جفنـك  وحـق  عينـك  *وحـق 
مشـاك وره  امـيش  العمـر  طـول  اظـل 
شـــاك ورم  منـك  بالكلـب  عنـدي 
عليـه ايـدك  تحـــــط  مـن  اطيبـن 

أبـــــــراج

يقابلك كثريا من العقبات مع الحبيب، وترى أنه من 
األفضل أن تظل صامتا حتى تمر هذه الظروف بسالم. 
عليك أن تتحىل بالصرب لحل املشاكل التي تزداد وال تعرف 
لها حال، تحمل لك األيام املقبلة أخبارا سـعيدة وسوف تشهد 

العالقة تطورات كبرية سريتاح قلبك لها.

ستشـعر بتحسن عىل الصعيد املهني اليوم، فلديك 
بعـض الخطط الجديـدة التي سـتحظى بإعجاب 
واهتمام من جانب رئيسك يف العمل. ستكون حريصا 
عىل الخـروج والتمتع ببعض الهواء النقي واالسـتمتاع 

بوجبة صحية تحبها.

تعيـش حالة من االزدهار عـىل الصعيد العاطفي 
حيث تمر بمرحلة عاطفية ورومانسـية نموذجية 
هذه األيام وستسـتمتع بحياتك وتبدأ مرحلة جديدة. 
األيـام القادمـة هي األفضـل بالنسـبة لك لذلك اسـتعد 
السـتغالل أي فرصـة تمـر أمامـك وال تـدع مشـاكل الفرتة 

السابقة تسيطر عليك.

تشـعر بالغـرية عـىل الحبيـب، وترى أن املشـاكل 
بينكمـا بدأت تزيد عىل حدهـا، ال ترتدد يف الحصول 
عىل بعض النصائح من شخص مقرب إليك، واستعمل 
ذكاءك لتمهيـد األجواء بينكما من جديد. تعاني من وعكة 
صحية بسبب الربد القاس، وتشعر باإلرهاق بسبب اإلفراط يف 
العمل، والسهر لوقت متأخر. ال تهمل يف صحتك حتى ال تقابل 

مشاكل ال تحمد عقباها، واهتم بنظامك الغذائي من جديد.

تأخذ خطوة كبرية يف حياتـك املهنية اليوم. عندما 
تأخذ بعض الوقت لتنظر إىل الوراء وتفكر يف املكان 
الـذي كنت فيه وما قمت به، عليك أن تراجع األخطاء 
التـي قمـت بها حتـى ال تكررها مـرة أخرى ألنـه كلما 

أصبحت أكرب أصبح الخطأ أسوأ وأكثر تأثريا عليك.

مررت يف الفرتة السـابقة بمراحـل صعبة. حاول 
أن تسـتفيد من هذه الفرتة. عليك أن تثقف نفسك 
صحيا. للحفاظ عىل صحتك يف الفرتة القادمة، حاول 
أن تتبـع تعليمـات الطبيب وتناول األدويـة يف مواعيدها 
فهذا أفضـل. حاول أن تتحىل بالصرب حتـى تصل إىل تحقيق 
أحالمـك، هناك أخبار سـعيدة يف الطريق لك ستسـعدك أنت 

ومن حولك.

تشـهد الفرتة القادمة تطورات عىل الصعيد الصحي، 
فأنـت تحاول عىل الدوام أن تحافظ عىل صحتك واتبع 
تعليمات الطبيب وهذا من األمور الجيدة. ستشـهد حياة 
األفضل الفرتة القادمة. وسـرتى نتيجة اسـتثمارك يف بعض 

املشاريع قريبا.

الشـخص الـذي تراه صديقـا جيدا ال يشـرتط أن 
يجعلك تشعر بأنك يف حالة جيدة، يف بعض األحيان 
األصدقاء الذين تحبهم ال يجعلونك تشـعر بأنك بخري. 
ربما تلوم نفسـك يف بعض األوقات ألنـك تخىش أن تؤذي 
مشـاعرهم أو تشـعر بأنهـم ال يجعلونك أفضـل، ولكن من 

حقك أن تصارحهم.

سـتتقدم بشـكل كبـري يف عملـك وهـذا بفضـل 
مجهـودك املبالغ فيه خالل الفـرتة األخرية، ولكن 
يجـب أن تقلل مـن اندفاعك وترسعـك، ألن هذا األمر 
سـوف ينعكس بالسـلب عليك، وتجنب املناقشـات التي 
تسـبب لـك اإلحباط والـرصاع حتـى تصل لهدفك بسـهولة 

ويرس.

أنـت اآلن يف حالـة ضعـف نوعـا مـا فيمـا يتعلق 
بحياتك املهنيـة، ورغم محاوالتك لتصحيح الوضع 
ودفعه نحو األمام إال إنك ال تجني سوى املتاعب. ربما 
يتعني عليـك أن تتوقف عن تجربة بعـض املحاوالت اآلن 

وأن تسرتيح قليال.

عـىل الرغم مـن أن جدولك اليوم مشـحون للغاية 
اليوم إال أنك تريد أن تحدد عدة سـاعات لالستمتاع 
مـع الرشيـك بلحظـات رومانسـية تمنحـك الطاقة 

وشحنة جيدة من اإليجابية والسعادة.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

لـن تصل لحـل املشـاكل طاملـا لـم تواجهها مع 
الرشيـك. حـاول أن تكون هناك جلسـة مصارحة 
بينكمـا للوصـول إىل حلـول للمشـاكل التـى تدور يف 
األجواء هذه األيام. ال ترتاجع يف القرارات الحاسـمة التي 
اتخذتها. سـوف تشـهد الفـرتة القادمة الهدوء الذي يسـبق 

بالعاصفة.
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أفقي
1حـرم الله قولهـا للوالدين o عوضا 
o طـري اسـطوري يف قصـص  عـن 

السندباد
2حيـوان بحري يمـوه يف محيطه له 

ثالثة قلوب
3دار دورانا o يابسة o ضوء ضعيف

 o ايـوب  نصـف   o سـوار  4نصـف 
عصفور

5طائر اسطوري يحرتق ويعود يبعث 
من جديد

6نصـف واعـد o عـدم القـدرة عـىل 
البيـع لظـروف السـوق أو السـلعة 

(معكوسة)
7قلمـا o زوائد ابريـة يف النبات o ثلثا 

حوت
االسـم   o الصبـاح  تحيـة  8زهـرة 
بـه  سـمي  لعصفـور  االنجليـزي 

شخصية انجليزية اسطورية
9طائر منقاره طويـل ذكر يف القرآن 
الكريـم o طائر مغـرد وغالبا اصفر 

اللون سميت به جزر قرب املغرب
10قـرد مـن الطبقـة العليـا موطنه 

جنوب رشق آسيا
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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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ما يميز السياسة يف منطقة الرشق األوسط، بعد رياح الربيع االخرض 

الذي اجتاحت املنطقة وأزاحت الكثري من االنظمة فيها، انها سياسة 

الذي  االنفالت  نتيجة  واملخاطر  العواصف  ركوب  أساس  عىل  قائمة 

التي رفعت لواء  التيارات واألحزاب  العديد من  التغيري، وظهور  رافق 

التغيري املعمد بالثأر والدم والثورية التي ال تمتلك أحيانا رشعيتها إال 

من خالل التعصب.

إشاعة الفوىض البناءة والهدامة أتاح للكثري من ركوب املوجة تحت 

تتحدث عن  البعض  بها من سلطان،  الله  أنزل  ما  ذرائع ومسوغات 

املايض التليد، والبعض اآلخر تسعى اىل رفع شعارات العوملة، واألخرى 

ما زالت تتمسك بمفهوم القومية، وهناك تيارات كثرية انتهجت طرقا 

يف التعبري عن معتقداتها بطريقة توحي لكل ذي عقل وفطنة انها ما 

زالت ال تعرف أبجدية السياسة، وال تفهم الدروس األساسية فيها.

وما يالحظ عىل املشهد السيايس العام أن األطراف املتصارعة للحصول 

بدائية، وراحت تشمر عن  السلطة ركبت رأسها بطريقة  عىل عرش 

ساعدها، وتعد ان التنازل عن مطالبها يدخل اىل دائرة الخطوط الحمر، 

وبذلك يمكن القول ان املرحلة الراهنة التي نشهدها هي مرحلة الخط 

األحمر بامتياز، وهذه السياسة تجعل الطريق أكثر وعورة، والحلول 

أكثر تعقيدا، واملستقبل أكثر سوادا.

السياسة ال تعرف األحمر واألخرض واألصفر، وال تتعامل وفق مسطرة 

بالخري  ترشق  أن  للحياة  يريد  والذي  النحو،  قواعد  وال  الرياضيات، 

واألمن واالستقرار عليه أن يعرف ان مستقبل األوطان أهم بكثري من 

التمسك بالخطأ، والسري عىل سكة واحدة، والحديث بمنطق واحد.

القيادة فن وتضحية ومرونة وحوار ومنطق، والسياسة تعني التعامل 

بكل األمور التي تفيض اىل تخليص األوطان من أزماتها واختناقاتها، 

ودفعها اىل شواطئ االستقرار والتقدم، ومن ال يعرف هذا، وال يؤمن 

به، عليه مغادرة الساحة إرضاًء لله ولشعبه وضمريه ولتاريخه، ومن 

يؤمن بأن الجميع البد أن يساهم ويشارك يف حل االزمات، فالبد من 

الواقع واملستقبل بعني تفرز  التي تحجب عنه رؤية  تحطيم األقفال 

الخيط االبيض من الخيط األسود.

التجريب  ورشات  اىل  االوطان  لدخول  الوقت  من  متسٌع  عاد  ما 

واالختبار، وما عادت الشعوب تتحمل أكثر مما حصل لها من ويالت، 

وما عاد القادة بكل أصنافهم ومعتقداتهم يملكون العذر باستمرار ما 

يجري عىل أرض الواقع.

والشعب،  القادة  عىل  خريه  يصب  الذي  الشامل  التغيري  من  البد 

حاضنات  اىل  االطراف  كل  بيد  ويأخذ  للجميع،  املحبة  طريق  ويرسم 

التفاهم الخصبة الولودة بكل عنارص املوضوعية واالنفتاح بعيدا عن 

الكثري من  الشعوب  أثبتت فشلها، وكلفت  التي  الحمر  الخطوط  لغة 

التضحيات الجسام دون فائدة.

إىل اللقاء...

اللبناني  املمثلة  أن  عن  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  عىل  أخبار  كشفت 
ايميه صياح ستنضم إىل أرسة مسلسل الهيبة يف جزئه الخامس الذي 

سُيعرض خالل شهر رمضان املبارك هذا العام.
وجاء يف األخبار أن ايميه صياح بطلة الهيبة يف جزئه الخامس.. وتطل 
النجمة يف الحلقات االخرية من املسلسل الرمضاني الشهري «الهيبة» 

اىل جانب النجم تيم حسن.
ومن جهتها لم تؤكد النجمة صياح املتواجدة مع أرستها يف دبي الخرب 

أو تنفيه، وال رشكة إنتاج املسلسل «الصباح».
وسبق أن أعلن مدير رشكة الصباح السيد صادق السباق أن الجزء 
الخامس من مسلسل الهيبة سُيعرض عىل القنوات العربية يف رمضان 
٢٠٢١ وأن فريق العمل يف صدد التحضري لفيلم سينمائي الستكمال 
هذه السلسلة التي لقت رواجاً كبريا عىل مدى أربعة أجزاء، ليختتم 
به سلسلة االجزاء الدرامية عرب الشاشة، وسيبرص النور نهاية عام 

٢٠٢٢ وفق أعىل املعايري والتقنيات املتطّورة والحديثة .
الهيبة من بطولة تيم حسن، منى واصف، عادل كرم، ديما قندلفت، 
من  وسواهم  مخلالتي  أويس  الالذقاني،  روزينا  شاهني،  عبده 

املمثلني املخرضمني ومن إخراج املبدع سامر الربقاوي. 

صناعة  عالم  يف  وجدية  قوة  أكثر  خطوات  تأخذ  أن  لوفاتو،  ديمي  العاملية،  النجمة  قررت 
التي عاشتها  الفرتة  إدمانها وهي  أن طوت تماما صفحة  بعد  املوسيقى والغناء، وذلك 

لوفاتو يف أجواء مضطربة.
ألبومها  أنها بصدد إطالق  ) عن  ( ٢٨ عاما  العمر  البالغة من  لوفاتو  وكشفت ديمي 
 Dancing With the Devil… The Art of Starting » الغنائي الجديد والذي يحمل اسم
Over»، حيث تم تحديد شهر أبريل املقبل إلطالق األلبوم، وهو ألبومها األول منذ عام 

. ٢٠١٧
كشفت ديمي لوفاتو عىل صفحتها الشخصية بموقع التواصل اإلجتماعي الشهري» 
للرتويج  متحركة  صورة  عن  شخص  مليون   ١٠١ من  أكثر  تضم  «والتي  إنستجرام 

لأللبوم، وأشارت لوفاتو يف تعليق اىل أنه سيتم إطالقه يوم ٢ أبريل املقبل.
األلبوم الجديد الذي ستطلقه ديمي لوفاتو سيتم دعمه من خالل مسلسلها الوثائقي 
« Demi Lovato: Dancing with the Devil « املقرر عرضه عىل موقع « يوتيوب « 

يوم ٢٣ مارس الجاري .

طرحت الفنانة اللبنانية، نانيس عجرم، اغنيتها الجديدة 

«أمي» عىل أحد التطبيقات املوسيقية، وهي بمثابة هدية 

منها لوالدتها، بمناسبة عيد األم، كما انها نرشت مقطعا 

قصريا منها عىل صفحتها الخاصة.

مقطع  الخاصة،  صفحتها  عرب  نانيس  نرشت  وكانت 

أرساراً  فيه  تكشف  ثانية،   ٣٨ مدته  تشويقي  فيديو 

للمرة األوىل عن عالقتها بوالدتها، وقالت: «كانت الدنيي 

عم  كانوا  عيونا  حتى  حرضتني  مرة  أول  سايعتا  مش 

يحكوا».

وتكون  املرسح اليف  ع  بكون  «ملا  وأضافت: 

الناس  تفاعل  وتشوف  موجودة  هي 

تبكي  بدا  فيي..  فخورة  بتكون 

قلتيل  الوقت..  بذات  تضحك  وبدا 

تقربيني».

مفاجأة من العيار الثقيل ينتظرها جمهور 
الربنس ماجد املهندس خالل موسم رمضان 

القادم عرب شاشات الفضائيات العربية.
يومي  رمضاني  برنامج  ترت  خالل  من 
بالعراق،  الفضائيات  إحدى  شاشة  عرب 
الجديدة  بأغنيته  املهندس  ماجد  سيطل 
التي تحمل عنوان «عىل النية» من كلمات 
فائق حسن وألحان ميثم عالء الدين، وذلك 
شيماء  اإلعالمية  تقدمه  برنامج  ضمن 
أنه  ترصيحاتها  يف  أكدت  التي  زبري  عماد 
سيكون أضخم إنتاج برامجي عىل شاشة 
رمضان  موسم  يف  العراقية  الرشقية  قناة 

املقبل.
أغنيته  أعلن  قد  املهندس  ماجد  وكان 
الرسمية عىل موقع  الجديدة عرب صفحته 
الصور  وتبادل  االجتماعي،  التواصل 

اإلنستقرام دون الكشف عن تفاصيلها.
املهندس  ماجد  حقق  آخر،  صعيد  عىل 
يزيد  ما  رضوري»  «مو  الشهرية  بأغنيتة 
عن ١٢ مليون مشاهدة عرب القناة الرسمية 
عرب  واملرئيات  للصوتيات  روتانا  لرشكة 

بلهجته  املهندس  قّدمها  والتي  اليوتيوب، 
العراقية قبل أسابيع.

عرب  أخرياً  شارك  قد  املهندس  ماجد  وكان 
عدد  الغنائي، حيث شاركها  تطبيق شادو 
بتقديم  التطبيق  يف  املشرتكني  من  كبري 
أشهر أعماله الغنائية خالل الشهر املايض، 
شاركته  قد  نبيل  نهى  الفاشنيستا  وكانت 

التطبيق، وقّدما معاً  الفيديوهات عرب  أحد 
دويتو غنائياً عرب التطبيق.

شادور  تطبيق  يف  املتسابقون  ويشارك 
عرب  حرصياً  الكربى  شادو  بمسابقة 
أغنية  املهندس  اختار  حيث  التطبيق 
التي  األغنية  هي  لتكون  يش»  «ناقصك 

يقدمها املشاركون ضمن املسابقة.

ملهرجان  املنظمة  اللجنة  طلبت 
املخرج  من  السينمائي  كان 
رئاسة  أخرى  مرة  يل  سبايك 
لجنة تحكيم املهرجان يف دورته 
الجديدة بعد إلغائه العام املايض 

بسبب وباء كورونا.
وسيكون مخرج فيلمي «مالكوم 
إكس» و»دو ذي رايت ثينغ» أول 
الدور  هذا  يتوىل  أسود  مخرج 

املرموق.
أفالم  سبعة  يل  للمخرج  وعرض 

وقال  للمهرجان.  افتتاحية 
«سيكون  بالفيديو  رسالة  يف 
يف  عميق  مكان  كان  ملهرجان 
أن  املقرر  دائما».ومن  قلبي 
يف  العام  هذا  املهرجان  يقام 
موعده  من  بدال  تموز  يوليو/ 
أيار.وأضاف  مايو/  يف  املعتاد 
املخرج «احجزوا رحلتي اآلن. أنا 

وزوجتي تونيا قادمان».
اإلصابات  استمرار  مع  ولكن 
بفريوس كورونا عىل مستويات 

احتمال  هناك  فرنسا،  يف  عالية 
إللغاء الحدث مرة أخرى.

بيار  املهرجان  رئيس  وقال 
أشهر  «طوال  بيان  يف  ليسكور 
مررنا  التي  اليقني  انعدام  من 
سبايك  يتوقف  لم  للتو،  بها 
«لم  تشجيعنا.وأضاف  عن  يل 
يف  نأمل  أن  بإمكاننا  يكن 
شخصية أكثر قوة لرسم أوقاتنا 
تعلن  أن  املقرر  املضطربة.ومن 
ملهرجان  الرسمية  الرتشيحات 

يونيو/  أوائل  يف  العام  هذا 
بقية  أسماء  جانب  إىل  حزيران، 
التحكيم.وُيعد  لجنة  أعضاء 
مخرج  واي،  كار  وونغ  املخرج 
اآلسيوي  كونغ»،  «هونغ  فيلم 
لجنة  رئاسة  توىل  الذي  الوحيد 
يف  كان،  مهرجان  تحكيم 
الفرنسية  املمثلة  كانت  حني 
الجزائرية األصل إيزابيل أدجاني 
أصول  من  مخرجة  من  أول 

إفريقية ترتأسها يف عام ١٩٩٧.

تدخل الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني 
الجديد  بمسلسلها  وتشارك   ،٢٠٢١ عام 

إطار  يف  أحداثه  تدور  الذي  غزال»،  «لحم 
اجتماعي مشّوق.

«لحم  مسلسل  عمل  فريق  واستقر 
عبد  شريين  النجمة  عىل  غزال» 
إذ من  املسلسل،  ترت  لغناء  الوهاب 
األغنية  بتسجيل  تقوم  أن  املقرر 

خالل األيام املقبلة.
عبدالرازق  غادة  الفنانة  وتجسد 
تواجه  شعبي  حي  من  فتاة  دور 

يدور  حيث  املشاكل،  من  العديد 
تبدأ  الخالفات  من  عدد  حول  العمل 

بني غادة وشقيقتها.
عبدالرازق،  غادة  بطولة  غزال»  ولحم 

ورشيف سالمة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، 
أحمد  إيهاب فهمي،  الجمل،  وفاء عامر، رحاب 

خليل، رشيف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو 

من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.
عبد  شريين  بني  قبل  من  التعاون  تم  وكان 
خالل  من  الرازق  عبد  وغادة  الوهاب 
شريين  غنتها  التي  «مشاعر»  أغنية 
والذي  حياة»  «حكاية  مسلسل  يف 
غادة  الفنانة  أيضا  ببطولته  قامت 
أحمد  كلمات  من  عبدالرازق، 
رحيم،  محمد  وألحان  مرزوق 
وحققت  إبراهيم،  أحمد  وتوزيع 

وقتها نجاحا كبريا.
الوهاب  عبد  شريين  أن  إىل  يشار 
خططها  عن  كشفت  قد  كانت 
إنها  قائلة   ،٢٠٢١ لعام  الفنية 
ألبوم غنائي، ورفضت  ميني  ستطرح 
من  خوًفا  تفاصيل  أي  عن  اإلفصاح 
أنه  بوصفه  مكتفية  مرشوعها،  تعطل 
يف  يطرح  وسوف  لجمهورها،  مفاجأة  سيكون 

أّول أيام عيد الفطر.
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بمقدار ٤٤٤ مليار دوالر 
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أظهرت دراسـة حديثـة أجرتها إحدى الجامعات األسـرتالية أن اسـتخدام 
تطبيـق (زووم) ملحادثـات الفيديـو يف العمـل أو الدراسـة تعتـرب من أبرز 
مسـببات زيادة اإلحساس بالقلق والتوتر أو ما يعرف ”بإعياء الزووم“ بني 
املسـتخدمني لهذا التطبيق الذي أصبح اسـتخدامه أمرا ملحا بسـبب أزمة 

جائحة كورونا عىل مدار العام املايض.
 وأبـرزت الدراسـة، التي أجرتها جامعـة بوند بوالية كوينزالند االسـرتالية 
عـىل ما يزيد عىل 2000 شـخص من العاملني باملنـزل، أن اللجوء اىل العمل 
لفرتات طويلة من خالل مقابالت الفيديو يزيد من اإلحساس بالتعب بسبب 
الحاجـة إىل التحديق لفـرتات طويلة يف الشاشـات، باإلضافـة إىل مواجهة 
مشكالت تقنية مثل انقطاع الصوت أو الصورة وعدم املعرفة بكيفية حلها 

يف الوقت الالزم لذلك. 
وذكرت الدراسـة أن األشـخاص الذين يحتاجون إىل االستمرار يف استخدام 
هـذا النوع من التطبيقات الذكيـة يزداد توترهم نتيجـة الرغبة يف الظهور 
بمظهر جيد أو اإلحسـاس بالجلوس يف مكان بخلفيـة جيدة، باإلضافة إىل 
املداخـالت املفاجئـة التي ربما تقطـع عليهم أمرا مهمـا أو محادثة مهمه 
يقومـون بها، مما يدفعهم إىل اإلحسـاس بالغضب وفقدان السـيطرة عىل 

األمر كله.

أعلنـت رشكة جوجل نيتها تزويد تطبيـق الخرائط الخاص بها بميزات 

سـتجعله أكثر فائـدة وتمنح مسـتخدميه إمكانيات أوسـع لتطويره، 

ووفقـا لجوجل فإن تطبيق الخرائط سـيحصل يف الفـرتة القادمة عىل 

ميزة ستسـمح للمسـتخدمني بتحميل صور حديثة للعديد من األماكن 

التي يزورونها مثل املقاهي واملطاعم.

وسيكون بإمكان صاحب الصورة أن يرفقها بتعليقات بسيطة تساعد 

بقية املسـتخدمني، فعىل سـبيل املثال عند تحميل صـورة ملقهى معني 

يمكـن إرفاق معلومـات عن صاالته أو أقسـامه أو حتى وضع األماكن 

الخاصة لركن السيارات بقربه. 

 Google Maps أمـا امليـزة املهمة األخـرى والتي سـتتوفر ملسـتخدمي

سـتمكنهم من إجـراء تعديالت عـىل الخرائط عرب تحديـد خطوط عىل 

بعض الطرق يف حال ظهورها أو عدم وجودها عىل النسـخ القديمة من 

الخرائط، وإرسال هذه البيانات لجوجل لتعالجها مع البيانات املوجودة 

لديها لتصبح الخرائط أكثر دقة وفائدة للراغبني باالستفادة منها.

كما أشـارت جوجـل إىل أن مسـتخدمي خرائطها عرب أجهـزة أندرويد 

يف الواليات املتحدة سـيكون بإمكانهم الشـهر املقبل املسـاهمة بحملة 

كبـرية لدعم نحو 100 ألف رشكة مؤسسـة عرب تعليقات سـيرتكونها 

لدعم هذه الرشكات.

بـوك)،  (فيـس  رشكـة  أعلنـت 
رسـمًيا، عـن دخولهـا يف طـور 
الرتشح لجائزة األوسكار عن فئة 
أفضـل فيلـم وثائقـي قصري عن 

.“Colette” فيلم بعنوان
تبلـغ  الـذي   – Colette ويـروي 
مدتـه 24 دقيقة – قصة (كوليت 
Colette Marin- (مارين كاثرين

Catherine البالغة من العمر 90 
عاًما، وهي واحدة من آخر أعضاء 
املقاومـة الفرنسـية الباقني عىل 
قيد الحيـاة، التي تواجه ماضيها 
النازي  بزيارة معسـكر االعتقال 

يف أملانيا حيث ُقتل شقيقها.
وتسـافر كاثريـن إىل أملانيا للمرة 
ولطاملـا  عاًمـا،   74 منـذ  األوىل 
رفضـت أن تطـأ قدمهـا أملانيـا، 
لكنهـا اسـتلهمت زيارتهـا مـن 
طالبة تاريخ شابة تدخل حياتها 
كجـزء مـن بحثهـا يف املعسـكر 
وتقنعها بزيارة معسـكر اعتقال 
قتـل  حيـث   Mittelbau-Dora
الفيلم  شقيقها.ويتتبع  النازيون 
كاثرين وهي تسـافر مـع طالبة 
التاريخ الشـابة إىل مـا تبقى من 

معسـكر العمل القرسي بالقرب 
من نوردهـاوزن بأملانيا، يف رحلة 
الجـروح  فتـح  تعيـد  اكتشـاف 

القديمة ودروس املايض.
كواحـد   Colette اختيـار  وتـم 
مـن 5 أفالم تم ترشـيحها يف فئة 
املواد الوثائقيـة القصرية لجوائز 
األوسـكار الــ93، ومن املفرتض 
الفائزيـن  اإلعـالن عـن  يتـم  أن 
بجوائز األوسكار لعام 2021 يوم 

األحد 25 أبريل.
-Medal of Ho  و تمـزج لعبـة
التـي   or: Above and Beyond
تدور أحداثها خـالل فرتة الحرب 
العامليـة الثانية بني أحداث ألعاب 
الفيديـو والتاريـخ مًعا من خالل 
طريقة اللعب والعديد من األفالم 
 ،Colette القصـرية، بمـا يف ذلـك
الـذي يركـز عىل قصـص قدامى 

املحاربني.
ويلعـب الالعبـون يف اللعبـة دور 
وكيـل الحلفـاء ملكتـب الخدمات 
املكلـف   OSS االسـرتاتيجية 
بالتسـلل والتغلب عىل آلة الحرب 

النازية والتغلب عليها.

ربما ال يعـرف الكثري من مقتنيي 
هواتف سامسـونغ أنـه يمكنهم 
اسـتخدام أجهزتهـم كحاسـوب 
منـزيل أو محمول بفضـل تطبيق 
أطلقته وطورته الرشكة الكورية 

عىل مدار األعوام األخرية.
 Dex ”ديكـس“  تطبيـق  ويتيـح 
أجهـزة  أو  هواتـف  يمتلـك  ملـن 
سامسـونغ  إنتـاج  مـن  لوحيـة 
تصفح محتوياتها عىل شاشـات 
فـأرة  باسـتخدام  حواسـبيهم 
املفاتيـح  ولوحـة  الكمبيوتـر 

الخاصة بالحاسوب.

وبفضـل منصـة ”ديكـس“ التي 
العـام  يف  سامسـونغ  أطلقتهـا 
عليهـا  تدخـل  أن  قبـل   2017
العـام  يف  وتحسـينات  تعديـالت 
2019، يمكن للمسـتخدم الولوج 
هاتفـه  تطبيقـات  إىل  بسـهولة 
عـرب شاشـة حاسـوبه، وبالتايل 
القيـام بالعديد من املهـام بعناء 
أقل فمثال، يمكـن تحرير الوثائق 
وإرسال رسـائل نصية، ومعاينة 
التطبيقات بشـكل واضح وأكرب، 
وغري ذلك األمـور دون الحاجة إىل 

نقل ملفات إىل الحاسوب.
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متابعيها  مشاركة  أنغام  املطربة  تواصل 
التصوير  جلسة  من  بصور  وجمهورها، 
ارتدت  والتي  األخرية،  بأغنيتها  الخاصة 
فيها فستان باللون األحمر، وخطفت 
األنظار اليها بصورة جديدة نرشتها 
انستجرام،  بموقع  حسابه  عرب 
نفس  «هو  لكليبها  للرتويج 
منذ  طرحته  الذي  الشوق» 

أسبوع.
التي  الصورة  يف  أنغام  وظهرت 
األحمر،  بالفستان  نرشتها 
أناقتها،  كامل  يف  وهي 
ما  ورسعان 
ستقبلت  ا
ا  د عد
من  كبريا 
ت  لتعليقا ا
 ، ت با عجا إل ا و
كلمات  بعض  وكتبت 
مطالبه  اغنيتها،  من 
بمشاهدة  متابعيها 
 ١٫٣ حصد  الذي  الكليب 

مليون مشاهدة حتى اآلن.

عمرو  املوسيقى  املوزع  مع  أنغام  وتتعاون 
تحمل  جديدة  سينجل  أغنية  يف  الخرضي، 
كلمات  من  شعبي،  ومقسوم  دراما  طابعا 
عمرو يحيي، وألحان مصطفي العسال، وقال 
تقدم  أنغام  الخرضي،  عمرو  األغنية  موزع 
هذه األغنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة 
إعجاب  تنال  أن  أمنياته  للجمهور، معرًبا عن 

الجمهور عند طرحها.
من ناحية أخرى استعانت النجمة أنغام خالل 
والتي  الشوق»  نفس  «هو  الجديدة  أغنيتها 
صورتها عىل طريقة الفيديو كليب، بصور عدد 
أثروا  والذين  الراحلني  والفنانات  الفنانني  من 
الناجحة  األعمال  من  بالكثري  الفنية  الحياة 

وكان لهم أثر كبري يف وجدان جمهورهم. 
بسبب  الكليب  خالل  األنظار  أنغام  ولفتت 
نزول  يف  تسبب  ما  األغنية  بكلمات  تأثرها 
أمام حائط  أثناء سريها  دموعها كما ظهرت 
كان  الفنانني  لهؤالء  صور  عدة  عليه  معلق 
عزت  الفنان  ياسني،  محمود  الفنان  أبرزهم، 
الفنانة  الجداوي،  رجاء  الفنانة  العالييل، 
شويكار، املخرج وحيد حامد، املوسيقار عمار 
الرشيعي، الفنانة ماجدة، الفنان أحمد زكي، 

وغريهم.


