
بغداد/ الزوراء:
هنأ نقيب الصحفيـني العراقيني، رئيس 
اتحاد الصحفيني العـرب، مؤيد الالمي، 
االخوة الكرد والشعب العراقي بمناسبة 
اعيـاد نوروز.وقـال الالمـي يف تغريـدة 
له عـىل ”تويـرت“ تابعتهـا ”الـزوراء“: 
”بمناسـبة أعيـاد نـوروز أتقـدم بأحر 
مقرونـة  التربيـكات  وأجمـل  التهانـي 
بالخـري والسـعادة واألمـان اىل اخوتنـا 
الكرد وعموم شعبنا العراقي.. وكل عام 

والجميع بألف ألف خري ” .

بغداد/ الزوراء:
يف  الدوام  آلية  أن  الرتبية  وزارة  أكدت 
املوقف  عىل  تعتمد  الثاني  الكورس 
الوزارة،  باسم  املتحدث  الوبائي.وقال 
إنه  صحفي:  ترصيح  يف  فاروق،  حيدر 
قرارات جديدة  أي  لم تصدر  اآلن  «حتى 
أو  الثاني  الكورس  يف  العمل  آلية  بشأن 
الفصل الثاني من العام الدرايس الحايل». 
امتحانات  من  االنتهاء  بعد  «أنه  مؤكداً 
االختبارات  ستخضع  السنة  نصف 

الدوام  «آلية  أن  التقييم».وأضاف:  إىل 
ستعتمد عىل املوقف الوبائي واملعطيات 
أن  مبيناً  الواقع»،  أرض  عىل  املوجودة 
أن  بشأن  واردة  االحتماالت  «جميع 
او  يومني  او  واحداً  يوماً  الدوام  يكون 
الفصل  خالل  األسبوع  يف  أيام  ثالثة 
نصف  «امتحانات  أن  إىل  الثاني».وأشار 
تكون  االمتحانات  جدول  ووضع  السنة 

ضمن صالحيات إدارات املدارس.

بغداد/ الزوراء:
توقفت البورصة الرئيسية يف بغداد، امس 
األحد، عن التداول نتيجة الحظر الشـامل 
الـذي تم تطبيقه ابتـداًء من يوم الجمعة 
والذي يسـتمر لغاية اليـوم االثنني.وذكر 
مصـدر: ان البورصة  يف اربيل لم تشـهد 
امس تـداوال ايضا لوجود عطلة رسـمية 
فيهـا بمناسـبة اعياد نـوروز.يف غضون 

ذلـك، ارتفعـت أسـعار رصف الـدوالر يف 
األسـواق العراقيـة، امس األحد، بشـكل 
طفيف وذلـك مع غلـق البورصة املحلية 
بسـبب الحظر الشـامل واعيـاد نوروز.

وجاءت أسعار رصف الدينار أمام الدوالر 
ليوم أمس يف بعض األسـواق املحلية كما 
ييل: سعر بيع الدوالر بلغ 146,250، بينما 

سجل سعر رشاء الدوالر: 145,250.

باريس/ متابعة الزوراء:
أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية، روزلني 
كورونـا  بفـريوس  إصابتهـا  باشـلو، 
أن  ”بعـد  تغريـدة:  يف  املسـتجد.وكتبت 
ظهـرت عّيل أعـراض تنفسـية، أجريت 
فحصـا أكد إصابتـي بفـريوس كورونا 
املسـتجد“.وأضافت: ”أثنـاء تواجدي يف 

العزل، سـأقوم بتعديل الجـدول الزمني 
الخاص بي لألسبوع القادم... سأوافيكم 
باملزيد من األخبار بشكل منتظم“.يذكر 
أن باشلو يف الرابعة والسبعني من العمر، 
وقـد عادت يف يوليـو 2020 إىل الحكومة 
الفرنسية من باب وزارة الثقافة، بعد أن 

غادرت العمل الوزاري منذ عام 2012.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
نقلـت وكالـة ”أسوشـيتد بـرس“ أن 
الحرس الثوري اإليراني بحث احتمال 
”فـورت  قاعـدة  عـىل  رضبـة  شـن 
ماكنري“ العسكرية األمريكية الواقعة 
يف واشـنطن مع اسـتهداف مسؤولني 
بارزين يف البنتاغون، فيما أكد املرشـد 

األعىل يف إيران، السـيد عـيل خامنئي، 
أنـه عـىل الواليـات املتحـدة رفـع كل 
العقوبـات عـن بـالده، قبـل العـودة 
اللتزام طهران باالتفاق النووي.وقال 
مسـؤوالن اسـتخباراتيان أمريكيـان 
لـ“أسوشـيتد بـرس“، حسـب تقرير 
نرشتـه امس األحـد: إن وكالـة األمن 

ينايـر  شـهر  يف  اعرتضـت  القومـي 
رسائل أشـارت إىل أن الحرس الثوري 
اإليرانـي بحـث يف ينايـر 2021 تدبري 
هجـوم عـىل قاعدة ”فـورت ماكنري“ 
عـىل غـرار حـادث اسـتهداف مدمرة 
”USS Cole“، التي تعرضت يف أكتوبر 
عـام 2000 لتفجـري نفـذه انتحـاري 

مـن عىل متـن قارب توقـف إىل جانب 
السفينة الحربية يف ميناء عدن اليمني 
ما أدى إىل مقتل 17 بحارا.كما كشفت 
االستخبارات أيضا عن تهديدات بقتل 
نائب رئيـس أركان الجيش األمريكي، 
الجنـرال جوزيـف مارتـن، وخطـط 
وفقـا  القاعـدة،  ومراقبـة  للتسـلل 

للمسـؤولني، الذيـن تحدثـا رشيطـة 
عـدم ذكر عـن هويتيهمـا ألنهما غري 
مخولني بالحديث إىل وسـائل اإلعالم.
وتمثل ”فـورت ماكنري“ إحـدى أقدم 
القواعد يف الواليـات املتحدة، هي مقر 

إقامة مارتن الرسمي.

الزوراء/ يوسف سلمـان:
بعـد سلسـلة اجتماعـات ماراثونيـة وجلسـات 
مسـائيـة شـهدتهـا االيـام الخمسـة املاضيـة ، 
قـررت رئاسـة مجلس النـواب تأجيـل التصويت 
عىل مرشوع قانون املوازنة العامة اىل يوم السـبت 
املقبـل السـاعة الواحـدة ظهـرا، وذلـك بالنظـر 
السـتمرار النقاشات حول مرشوع قانون املوازنة 

، وملنـح الفرصة للجان النيابية املختصة ملزيد من 
املراجعـة والتدقيق .وجاء التأجيل بعد ان اخفقت 
االجتماعات التداولية املستمرة بني رئاسة الربملان 
وقـادة الكتل السياسـية ، واعضـاء اللجنة املالية 
النيابية، فضال عن حضور الوفد الكردي برئاسـة 
نائب رئيس حكومة االقليم قوباد طالباني ليومني 
متتاليـني اىل مبنـى الربملان، يف حلحلـة الخالفات 

العالقـة حول ٣ ملفات رئيســة، اهمهـا توزيع 
حصص املحافظات والدرجات الوظيفية الجديدة 
، فضـال عن تفاقـم الخالف حول املقـرتح البديل 
لنص املادة ١١ املتعلق بحصة اقليم كردستان من 
املوازنة العامة .باملقابل اعلن قادة ورؤساء الكتل 
السياسـية ن تقديم طلـب رسـمي بتواقيع اكثر 
مـن ١٧٢ نائباً لحل مجلـس النواب قبل يوم واحد 

مـن موعـد اجـراء االنتخابات.وقال رئيـس كتلة 
تحالف سـائرون، نبيل الطـريف، يف مؤتمر صحفي 
مشـرتك تابعته» الزوراء»: « اليخفى عىل الجميع 
ما يشهده العراق من احداث متسارعة ومتغريات 
مهمة وانعطافـات سياسـية واجتماعية، والقت 

بظاللها عىل املشهد السيايس واالجتماعي.

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنـت وزارة الصحـة والبيئـة، امـس 
االحد، املوقـف الوبائي اليومي لفريوس 
كورونا املستجد يف العراق، وفيما اكدت 
و٣٨  جديـدة  اصابـة   ٤٥٠٢ تسـجيل 
حالة وفاة وشـفاء ٤٣٧٤ حالة، حددت 
دائرتا صحـة الرصافة والكرخ التوزيع 

الجغـرايف لالصابـات حسـب املناطـق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: 
ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 
٣٥٠١٦، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 
٧٦٥٤٣٢٩، مبينة انه تم تسجيل ٤٥٠٢ 
اصابـة جديدة و٣٨ حالة وفاة وشـفاء 
٤٣٧٤ حالة.واضافـت: ان عـدد حاالت 

الشـفاء الكيل: ٧١٥٠٧٣ (٩٠٫١٪)، اما 
عدد حاالت االصابـات الكيل: ٧٩٣٨٩٢، 
بينما عـدد الحاالت التي تحـت العالج: 
٦٤٨١٢، يف حـني عدد الحـاالت الراقدة 
يف العنايـة املركـزة: ٤٩٢، وعدد حاالت 
الوفيات الكيل: ١٤٠٠٧.من جهته، اعلن 
مدير عـام صحة بغـداد الرصافة، عبد 

الغني السـاعدي، تسـجيل ٧٦٤ اصابة 
جديـدة بفـريوس كورونـا بينهـا ٥٧١ 
حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي يف بيان تلقته «الزوراء»: 
ان «املؤسسـات الصحية سـجلت امس 
يف جانـب الرصافـة ٧٦٤ اصابة جديدة 
بفـريوس كورونا موزعـة كالتايل: ٥٧١ 

حالة خالل الرصـد الوبائي  للقطاعات 
الصحيـة : قطاع النهروان ٢٧ حالة من 
خـالل الرصـد الوبائـي / قطـاع بغداد 
جيدة ٥٧ حالة من خالل الرصد الوبائي 
/ قطـاع الصـدر ٤٣ حالـة مـن خالل 

الرصد الوبائي.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت أُرسة الالعب الدويل العراقي السـابق الكابتن 
الراحل، احمد رايض، عرض منزلها الوحيد يف العاصمة 
األردنية عمان للبيع من أجل تسـديد ما بذمة الراحل 
من قروض مالية إلقامة مرشوع ريايض واستثماري 
ببغداد.وقال امري الدعمي، املحامي عن أرسة الكابتن 
احمد رايض، يف بيان: إن ”مواقع التواصل االجتماعي 
تداولـت خرب بيع بيت الكابتن احمد رايض وهو اإلرث 
الوحيـد الـذي تركه الراحـل“، موضحـا أن ”الكابتن 
كان قـد اقرتض مـن الدولة مبلغا ملـرشوع يقيمه يف 
بغداد فيـه جانب ريايض واسـتثماري، وكان مقابل 
هـذا القرض رهن أمالك مقربني مـن الكابتن مقابل 
القرض“.وتابـع: ”اليـوم الكابتـن مطالب بتسـديد 
القـرض، وألنـه لم يـرتك إال بيتـا واحدا تسـكن فيه 

عائلتـه يف عمـان وراتبـا تقاعديا كموظـف يف وزارة 
النقـل ال يتجاوز املليون ونصف املليون كل شـهرين 
تشـرتك فيه عوائـل متعففـة وعىل يـدي اوصل تلك 

املبالغ لهذه العوائل.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أكد رئيس مجلس السيادة االنتقايل السوداني، 
القائد العام للقوات املسلحة، الفريق أول ركن 
عبد الفتاح الربهان، أن القوات السـودانية لن 
ترتاجع عن مواقعها داخل الحدود السـودانية 
مـع إثيوبيا.وأشـار الربهـان، لـدى مخاطبته 
ضبـاط وضباط صـف وجنـود منطقة بحري 
العسـكرية، إىل: أن عقيـدة القـوات املسـلحة 
وتسـليحها قائم باألسـاس عىل الدفاع وليس 
الهجـوم واالعتـداء، متهمـا إثيوبيـا بنقـض 
العهود واملواثيق التي أبرمتها مع السـودان يف 
السابق، وفق وكالة األنباء السودانية ”سونا“.
كمـا حّيـا الربهان القـوات املسـلحة املنترشة 
يف ربوع البـالد، وخص بذلك القوات املسـلحة 

املرابطـة عىل حـدود السـودان الرشقية، الفتا 
القومـي  بتكوينهـا  املسـلحة  القـوات  أن  إىل 
تشـكل نموذجا لتكوين الشعب السوداني بكل 
أطيافه.وبشـأن الرتتيبـات األمنيـة الخاصـة 
باتفـاق سـالم السـودان، رحـب الفريـق أول 
ركن الربهـان بقوات حركات الكفاح املسـلح 
ودعاهـا لالنضمام للقـوات املسـلحة، مؤكدا 
اسـتعداد القوات املسلحة السـتيعابها، مشريا 
إىل أن الدمج يف القوات املسلحة يخضع ألسس 
محددة من بينها التوزيـع العادل للفرص بني 
أقاليم السـودان وفقا لنسـبة السكان، فضال 
عـن املعايـري العاملية لالسـتيعاب يف الجيوش، 
وأشـار إىل أن نهاية الفرتة االنتقالية ستشـهد 

دمج كل القوات يف جيش موحد.
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الزوراء/ حسني فالح:
حددت لجنة العمل والشـؤون االجتماعية 
النيابية ابـرز الخالفات عىل مـواد موازنة 
2021، وفيما نفت فـرض رضائب جديدة 
عـىل كارتـات الهاتف النقال، كشـفت عن 
جمع تواقيع 150 نائبا لتعديل سعر رصف 
الـدوالر اىل 1200 دينـار للـدوالر الواحد يف 
املوازنة، بينما حملـت اللجنة املالية الكتل 
الشـيعية بعرقلة تمرير املوازنة يف جلسـة 

السبت املايض.
وقال عضو اللجنة، النائب فاضل الفتالوي، 
يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان سـبب تأجيـل 
انعقـاد جلسـة التصويـت عـىل مـرشوع 
قانـون موازنـة 2021 اىل السـبت املقبـل 
يعـود اىل املراجعـات واملناقشـات لبعـض 
بنود املوازنة ال سـيما التـي عليها خالفات 
من قبل الكتل السياسية. مؤكدا: ان الكتل 
السياسـية متفقة عىل اغلب بنود املوازنة 
باسـتثناء القليل منها، وسـيتم التصويت 
عىل املوازنـة االسـبوع املقبل.واضاف: ان 
ابرز الخالفـات تتمثل بالفقـرات الخاصة 
بتضمني قانون 315 وكذلك عقود الكهرباء 
والقـروض واعـادة املفسـوخة عقودهـم 
مـن منتسـبي الحشـد الشـعبي ووزارتي 
الدفـاع والداخليـة، وكذلـك زيـادة راتـب 
الرعاية االجتماعية وشمول عوائل جديدة 
بهـا، فضال عـن الفقرات الخاصـة بإقليم 
الفقـرات  هـذه  ان  اىل:  كردستان.واشـار 
تتطلب دراسـة ومراجعة شـاملة من قبل 
اللجنـة املالية لكونها تمـس رشائح كبرية 

مـن املجتمع. مبينا: ان الوقت الذي منحته 
رئاسـة الربملـان هو اسـبوع كامـل كاٍف 
للجنـة املاليـة من اجـل الخـروج بموازنة 
متكاملة تلبي طموحات الشـعب العراقي.

وبشأن سعر رصف الدوالر، قال الفتالوي: 
ان هناك توجها برملانيا لتعديل سعر رصف 
الـدوالر مقابـل الدينـار يف املوازنـة لكونه 
ارض باملواطـن من خالل ارتفاع االسـعار 
السـيما املواد الغذائية، بالتزامن مع تفيش 

جائحـة كورونا. مبينـا: ان هناك اكثر من 
150 توقيعا نيابيا للمطالبة بتعديل سـعر 
الـرصف اىل 1200 دينار للـدوالر الواحد يف 
املوازنة.ولفت اىل: ان رئاسة مجلس النواب 
احالت املوضوع اىل اللجنة القانونية ملعرفة 
مدى صالحية مجلس النـواب من الناحية 
القانونية يف تعديل سعر الرصف يف املوازنة.

ونفـى الفتـالوي فـرض رضائـب جديدة 
عـىل كارتات الهاتف النقال بنسـبة 20%، 

مؤكـدا: ان املوازنـة ال تتضمـن رضائـب 
جديدة سـوى عىل رواتب الرئاسات الثالث 
والدرجات الخاصة.من جهته، حمل عضو 
اللجنة املالية، النائب شريوان مريزا، الكتل 
الشيعية مسـؤولية تعطيل اقرار املوازنة.

وقال مريزا يف حديث لـ“الزوراء“: ان الكتل 
الشـيعية حاولت عرقلة االتفاق املربم بني 
بغـداد واربيل بشـأن حصـة االقليم، حيث 
قامت بإضافة مقرتحات جديدة عىل املادة 

الخاصـة باالقليم من دون تصويت اللجنة 
املالية عليها.واضاف: ان اضافة فقرات عىل 
مادة من دون تصويت اللجنة يعد مخالفة 
قانونية. مؤكـدا رضورة مناقشـة جميع 
الفقـرات من قبل اللجنة املالية والتصويت 
عليهـا.ويف وقت سـابق، اوضحـت اللجنة 
املاليـة النيابية اخـر املسـتجدات املتعلقة 
بمـرشوع املوازنة العامة لعـام 2021 قبل 
اللجنـة،  مقـرر  التصويت.وقـال  جلسـة 
النائـب احمد الصفار، يف ترصيح صحفي: 
إن ”املوازنة شـهدت مباحثات مطولة وتم 
االتفاق عـىل تثبيت بعض العقـود وتوجد 
تغيريات لصالح الشـباب، فضال عن وجود 
تعيينـات لـذوي املهـن الصحية“.واشـار 
الصفـار اىل ان ”العجـز يف املوازنة بلغ 28 
ترليون دينار، وانه سـيتم تمويل وتغطيته 
من الوفرة وحسب االسعار املوجودة حاليا 
يف السـوق النفطية“، مبينا ان ” املوازنة لم 
تتضمـن اي قـروض جديـدة، ولكن هناك 
تسديدا للقديمة منها“.واضاف ان ”الكتل 
السياسـية ووفد االقليم اتفقت عىل ادراج 
املـادة 11 ضمـن املوازنـة، ومضمونها ان 
معـدل االنتاج النفطـي باالقليم وحسـب 
تقديـرات وزارة النفط االتحادية 460 الف 
برميل يوميا وسيتم خصم تكاليف االنتاج 
املحـيل  واالسـتهالك  والنقـل  والتشـغيل 
والبـرتودوالر واملتبقي، عـىل ان ال يقل عن 
250 الف برميل كقيمة يسلم بسعر السوق 
اىل الحكومـة العراقية اضافة اىل %50 من 

االيرادات غري النفطية“.
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بغداد/ الزوراء:
تطبيق  إعادة  عن  املائية  املوارد  وزارة  أعلنت 
مرشوع {أجور السقي} حسب الكميات املستهلكة 
يف  رشيد،  مهدي  املوارد،  وزير  املياه.وقال  من 
ترصيح صحفي: ان «فرض هذه األجور الزهيدة 
استهالك  وترشيد  التجاوزات  من  الحد  إىل  تهدف 
بعرض  ستقوم  «وزارته  ان  الري».وبني  مياه 
هذا املرشوع قريبا عىل مجلس الوزراء للتصويت 
عليه». مشرياً اىل ان «ذلك املرشوع سيطبق ابتداًء 
بتأمني  وسيسهم  املقبلة،  الصيفية  الخطة  من 

املياه وزيادة الغلة الزراعية».

@CÔ‘è€a@äÏucD@’j�m@ÜäaÏæa
—Óó€a@Âfl@aıái
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بغداد/ الزوراء:

هنأت الرئاسـات الثالث الشعب الكردي 
بمناسبة حلول اعياد نوروز، فيما دعت 
اىل حـل الخالفـات العالقـة بـني االقليم 
واملركز.وذكر رئيس الجمهورية يف بيان 
ملكتبه تلقته «الزوراء»: انه «مع إرشاقِة 
أعيـاد نـوروز، أتقـدم ِبأََحـّر التهانـي 
والتربيـكات إىل شـعب كردسـتان وإىل 
جميع املحتفلني من شعوب الرشق بهذا 
العيد السـعيد، ونبتهل إىل اللـه بأن َيُعّم 
السالم والطمأنينة عىل الشعب العراقي 
والعالم».واضـاف:  املنطقـة  وشـعوب 
« ونحـن َنْحَتِفـل بهـذه املناسـبة فإننا 
َنْسـَتْذِكر اَلَْمَعاِني الخالدة لشعلة نوروز 
التي حملت النور لشـعبنا يف ُكردْسـَتان 
وإىل أنحاِء العالِم لتؤكد والدة يوم تاريخي 
انتـرصت فيه مبـادئ العدل واملسـاواة 
والحرية عىل الظلـم والعبودية».وتابع: 
«ومـع هـذه اَلْقيِّـم التـي تتجـىل فيها 
معاني نوروز التي نسـتمد منها ثوابتنا 
الوطنيـة فإننـا نؤكـد عىل أهميـة حّل 
املسـائل العالقة بني الحكومة االتحادية 
وحكومـة إقليـم كردسـتان َحـًال عادالً 
وقانونياً يحفظ حقوق الشعب العراقي، 
ومـن ضمنها حقـوق املواطنني يف إقليم 

كردستان واعتماد السياقات الدستورية 
والقانونية السـليمة التي ال ترتك مجاالً 
للتالعـب بحقـوق املواطنـني». ومـىض 
ة العراقيني  بالقـول: «َنتطلع اليوم َوِبِهمَّ
وتوحدهـم وصربهم إىل بناء دولة قادرة 
ومقتدرة ذات سيادة، َوإِْجراء انتخابات 
نزيهـة يف موعدها املقـرر وحمايتها من 
التزوير والتالعـب لتعيد الثقة للعراقيني 
بدورهم البّناء ورؤيتهم للمرحلة املقبلة، 
وأن مواصلـة الجهـود ملكافحـة الفكـر 
املتطرف واسـتئصال جذور اإلرهاب من 
بلدنا تمثل إحدى أولوياتنا».واوضح انه 
«ال تراجـَع اليـوم أمام تحقيـق مطالب 
شـعبنا يف إِْصَالح منظومة الحكم وكبح 
آفـة الفسـاد مـن خـالل تعزيـز دولـة 
املؤسسـات، َوَتْبِني الكفاءات وتشـجيع 
املواهب الشبابية ومنحها الفرص إلثبات 
جدارتها يف بناء بالدنا وتطورها».وختم 
بالقـول: «وبهـذا العيـد األغر نسـتذكر 
بإجـالل وإكبـار شـهدائنا مـن القوات 
األمنية يف الجيش والرشطة والبيشمركة 
والحشـد الشـعبي والعشـائري الذيـن 
رسموا بدمائهم الزكية معاني الحياة يف 

بالدنا».

ÊÏÀbn‰j€a@¿@µ€Î˚èfl@“aáËnéaÎ@Â�‰íaÎ@¿@ÚÌãÿè«@Òá«b”@lãõi@pÜáÁ@ÊaãË†@ZÊbÓÿÌãflc@Ê¸Î˚èfl
pbiÏ‘»€a@…œä@›j”@ÎÏ‰€a@÷b–m¸a@ÜÏ‰ji@‚açn€˝€@ÒÜÏ«@¸@ZÊaãÌg

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت وزارة الداخليـة العراقية إعفاء مواطني 37 دولة من تأشـرية الدخـول إىل العراق، 
فيما اعتربت القرار دفعا باتجاه ” تنشـيط االستثمار“.وقال املتحدث باسم الوزارة، اللواء 
خالـد املحنـا، يف ترصيح صحفي: إن ”قـرار الحكومة العراقية بإعفـاء مواطني 37 دولة 
من تأشـرية سـمات الدخول إىل العراق، قرار جريء جدا، ويأتي لتنشـيط االستثمار ودعم 
االقتصاد العراقي، وبدأ العمل به منذ الخامس عرش من مارس الحايل“.وأضاف أن ”القرار 
شـمل رجـال األعمال والـرشكات من دول مجلـس األمن دائمـة العضويـة ودول االتحاد 
االوروبـي واليابان وكوريـا الجنوبية وكندا واسـرتاليا ونيوزيلندا وسـويرسا، مقابل دفع 
رسـوم سمات الدخول البالغة 75 دوالرا ملدة شهرين“.وتابع املحنا: ”سيخضع املشمولون 
بهذا القرار إىل جميع اإلجراءات الصحية الوقائية من قبل اللجنة العليا للصحة والسـالمة، 

وإجراء الفحوص الخاصة بجائحة كورونا“.
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بغداد/ الزوراء:

الشعب  الثالث  الرئاسات  هنأت 

الكردي بمناسبة حلول اعياد نوروز، 

العالقة  فيما دعت اىل حل الخالفات 

بني االقليم واملركز.

وذكر رئيس الجمهورية يف بيان ملكتبه 

إرشاقِة  «مع  انه  «الزوراء»:  تلقته 

التهاني  ِبأََحّر  أتقدم  نوروز،  أعياد 

إىل شعب كردستان وإىل  والتربيكات 

الرشق  شعوب  من  املحتفلني  جميع 

الله  إىل  ونبتهل  السعيد،  العيد  بهذا 

عىل  والطمأنينة  السالم  َيُعّم  بأن 

املنطقة  وشعوب  العراقي  الشعب 

والعالم».

بهذه  َنْحَتِفل  ونحن   » واضاف: 

اَلَْمَعاِني  َنْسَتْذِكر  فإننا  املناسبة 

حملت  التي  نوروز  لشعلة  الخالدة 

النور لشعبنا يف ُكردْسَتان وإىل أنحاِء 

تاريخي  يوم  والدة  لتؤكد  العالِم 

انترصت فيه مبادئ العدل واملساواة 

والحرية عىل الظلم والعبودية».

وتابع: «ومع هذه اَلْقيِّم التي تتجىل 

فيها معاني نوروز التي نستمد منها 

ثوابتنا الوطنية فإننا نؤكد عىل أهمية 

الحكومة  بني  العالقة  املسائل  حّل 

كردستان  إقليم  وحكومة  االتحادية 

حقوق  يحفظ  وقانونياً  عادالً  َحالً 

الشعب العراقي، ومن ضمنها حقوق 

املواطنني يف إقليم كردستان واعتماد 

والقانونية  الدستورية  السياقات 

السليمة التي ال ترتك مجاالً للتالعب 

بحقوق املواطنني». 

ة  ومىض بالقول: «َنتطلع اليوم َوِبِهمَّ

العراقيني وتوحدهم وصربهم إىل بناء 

سيادة،  ذات  ومقتدرة  قادرة  دولة 

موعدها  يف  نزيهة  انتخابات  َوإِْجراء 

املقرر وحمايتها من التزوير والتالعب 

لتعيد الثقة للعراقيني بدورهم البّناء 

وأن  املقبلة،  للمرحلة  ورؤيتهم 

الفكر  ملكافحة  الجهود  مواصلة 

اإلرهاب  جذور  واستئصال  املتطرف 

من بلدنا تمثل إحدى أولوياتنا».

أمام  اليوم  تراجَع  «ال  انه  واوضح 

إِْصَالح  يف  شعبنا  مطالب  تحقيق 

الفساد  آفة  وكبح  الحكم  منظومة 

املؤسسات،  دولة  تعزيز  خالل  من 

املواهب  وتشجيع  الكفاءات  َوَتْبِني 

إلثبات  الفرص  ومنحها  الشبابية 

جدارتها يف بناء بالدنا وتطورها».

األغر  العيد  «وبهذا  بالقول:  وختم 

شهدائنا  وإكبار  بإجالل  نستذكر 

الجيش  يف  األمنية  القوات  من 

والحشد  والبيشمركة  والرشطة 

رسموا  الذين  والعشائري  الشعبي 

يف  الحياة  معاني  الزكية  بدمائهم 

بالدنا».

من جهته، هنا رئيس مجلس الوزراء 

العراقيني  الكاظمي،  مصطفى 

اعياد  بمناسبة  الكردي  والشعب 

نوروز.

تلقته  بيان  يف  الكاظمي  وقال 

حلول  «بمناسبة  انه  «الزوراء»: 

التهاني  بخالص  اتقدم  نوروز،  عيد 

والتربيكات مقرونة بأجمل األمنيات 

والعراقيني  الكردي  شعبنا  أبناء  إىل 

التي  الشعوب  كل  واىل  جميعا، 

السعيدة،  املناسبة  بهذه  تحتفل 

سائلني الباري عز وجل أن يحل هذا 

يعم  وأن  واالزدهار،  بالوفرة  العيد 

عراقنا  ربوع  يف  واالستقرار  األمن 

الحبيب».

املناسبة  هذه  «نستثمر  واضاف: 

العراقيني،  قلوب  عىل  السعيدة 

وتعزيز  العراق،  وحدة  عىل  للتأكيد 

بني  والتآلف  والتآخي  املحبة  اوارص 

طوائفه  بكل  العراقي  الشعب  أبناء 

ملواجهة  العزم  نشد  وأن  وقومياته، 

ضمان  أجل  من  الصعبة  التحديات 

املستقبل الزاهر البناء شعبنا».

النواب،  مجلس  رئيس  هنأ  ذلك،  اىل 

املحتفلني  جميع  الحلبويس،  محمد 

بأعياد نوروز.

عىل  له  تغريدة  يف  الحلبويس  وقال 

«نهنئ  «الزوراء»:  تابعتها  «تويرت» 

شعبنا العراقي يف كردستان وجميع 

وبهذه  نوروز..  بأعياد  املحتفلني 

التالحم  تحقيق  إىل  نتطلع  املناسبة 

املوقف  ووحدة  والوئام  الوطني 

التحديات.ز.كل  مواجهة  يف  والهدف 

عام وأنتم بألف خري».

بغداد/ مصطفى العتابي:

امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 

لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف  االحد، 

العراق، وفيما اكدت  كورونا املستجد يف 

تسجيل ٤٥٠٢ اصابة جديدة و٣٨ حالة 

وفاة وشفاء ٤٣٧٤ حالة، حددت دائرتا 

صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف 

لالصابات حسب املناطق.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: 

ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 

٣٥٠١٦، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 

٧٦٥٤٣٢٩، مبينة انه تم تسجيل ٤٥٠٢ 

وشفاء  وفاة  حالة  و٣٨  جديدة  اصابة 

٤٣٧٤ حالة.

الكيل:  الشفاء  ان عدد حاالت  واضافت: 

حاالت  عدد  اما   ،(٪٩٠٫١)  ٧١٥٠٧٣

عدد  بينما   ،٧٩٣٨٩٢ الكيل:  االصابات 

 ،٦٤٨١٢ العالج:  تحت  التي  الحاالت 

العناية  يف  الراقدة  الحاالت  عدد  حني  يف 

الوفيات  حاالت  وعدد   ،٤٩٢ املركزة: 

الكيل: ١٤٠٠٧.

من جهته، اعلن مدير عام صحة بغداد 

الغني الساعدي، تسجيل  الرصافة، عبد 

كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة   ٧٦٤

بينها ٥٧١ حالة رصد الوبائي للقطاعات 

الصحية.

وقال الساعدي يف بيان تلقته «الزوراء»: 

امس  سجلت  الصحية  «املؤسسات  ان 

جديدة  اصابة   ٧٦٤ الرصافة  جانب  يف 

 ٥٧١ كالتايل:  موزعة  كورونا  بفريوس 

للقطاعات  الوبائي   الرصد  خالل  حالة 

النهروان ٢٧ حالة من  : قطاع  الصحية 

بغداد  قطاع   / الوبائي  الرصد  خالل 

جيدة ٥٧ حالة من خالل الرصد الوبائي 

خالل  من  حالة   ٤٣ الصدر  قطاع   /

الرصد الوبائي / قطاع املدائن ٦٩ حالة 

من خالل الرصد الوبائي/ قطاع الشعب 

الوبائي/  الرصد  خالل  من  حالة   ١٠٩

قطاع البلديات الثاني ٥١ حالة من خالل 

الرصد الوبائي/ قطاع البلديات االول ٨٤ 

قطاع  الوبائي/  الرصد  خالل  من  حالة 

الرصد  خالل  من  حالة   ٣٣ االستقالل 

الرصافة ٦٩ حالة من  الوبائي / قطاع 

االعظمية  قطاع  الوبائي/  الرصد  خالل 

٢٩ حالة من خالل الرصد الوبائي .

واشار اىل ان ١٩٣ حالة خالل مراجعتهم 

للمؤسسات الصحية: ٣٦ حالة يف مدينة 

الصدر موزعة عىل املحالت /  الكيارة /

الزراعي / و ٥٧ و ٥٦ و ٥٤  /٥٥    /  

 / طارق  /حي  الحبيبية   / االورفيل  

جميلة  /  ق٥١ / ٥١٩ / ٥٢٠ / ٥٢١ 

 ٥٣٨  /   ٥٥٣  /  ٥٤٤  /  ٥٥٠  /  ٥٤٦  /

  ٥٤٧/  ٥٥٢  /  ٥١٣  /  ٥٦٥  /  ٥٤٢  /

 ٥٤٦  /  ٥٢١  /  ٥٢٠  /  ٥١٩  /  ٥٥٥  /

فلسطني محلة  ٦ حاالت  يف شارع   ،  /

 / بريوت   ساحة   / املستنرصية   /

محلة   الشعب   يف  حالة     ١٤  ،   /  ٥١٠

اور /  حي  الجمعيات / ٣٣٧ /حي    /

البساتني /  ٣٣٣/ ٣٤١   /٣٢١ / ٣٢٤ ، 

٥ حاالت  يف منطقة الزعفرانية توزعت 

عىل محالتها /  ٩٥٠  / شارع املعهد / 

الزراعي / حي الطاقة /، ٦ حاالت    يف 

 ٦  ، الوحدة  حي   / الزراعي   / النهروان 

حاالت  يف املدائن / العروبة   / العريفية 

/ الكرغولية  /   جرس دياىل  / الجعارة 

الحسينية  يف  حاالت    ٧   / التاميم     /

محلة / الراشدية / االسكالت    / كمرية 

حاالت    ٤  ،   ٢٢٠/  ٢٢٥  / االنصار   /

 ٧  ،   ٧٦٦ محلة  الكفاءات   منطقة  يف 

حاالت   يف منطقة الكرادة محلة ٩٠١ / 

 ٩٠٣ / ٩٠٥ / ٩٠٦ / ٩٠٧/ ٩٣٠ / ، ٥

محلة  جديدة  بغداد  منطقة  يف  حاالت   

املسبح / ٧٢٥ / ٧١٩ / ٧٠٣  / شارع 

 / محلة   االمني  منطقة  يف  حاالت    ٥  ،

املعلمني / الثانية / االمني االوىل  / نواب 

املشتل  منطقة  يف  حاالت   ٤  / ضباط 

محلة ٧٢٩ / ٧٥٦ / ٧٣٠ ، ٤ حاالت يف 

 ٧  ،  ٧٠٦  /  ٧٠٤ محلة  الغدير  منطقة 

حاالت يف منطقة العبيدي محلة / ٧٦٥ 

 ٥  ،  ٧٦٨  /  ٧٦٢  /  ٧٦٢  / الشهداء    /

حاالت يف منطقة زيونة  محلة / عمارات 

زيونة  / تقاطع ميسلون ، ٤ حاالت يف 

، ٤ حالت يف  الزراعي   / املعامل  منطقة 

منطقة الوزيرية محلة ٣٠١ ، ١٠ حاالت  

يف االعظمية محلة ٣١٢/ ٣١٥ / ٣٠٤  / 

٣٠٨ / ٣١٤ ، ٢٩ حالة يف البلديات  محلة  

/ ٧٣٠ / ٧٣٨ / الزراعي / شارع املرور 

/ ٧٥٧ / البلديات الثانية / ٧٢٦ / ٧٤٨ 

و حالتني  يف   ، نيسان   ٩  / املعسكر    /

الوثبة  ساحة   : التالية  املناطق  من  كل 

محلة ١١١ / حي الجهاد ٨٦١ / الكفاح 

١١٣ / الكريعات ٣٣٢ / الكرسة ٣٠٢ / 

ام الكرب ٣٢١ / الكمالية ٧٥٧ / الحرية 

 /  ٦٠٧ املنصور   / الرحمن  جامع  قرب 

السيدية   / الدورة   /  ٧٥٨ الشماعية 

٨٤٥ / الغزالية ٦٦٥ / السعدون ١٠١ /

الريموك ٦٠٨ / الصحفيني ٧٥٢ .  

جميع  نقل  «تم  انه  الساعدي  واضاف 

الحاالت اىل الحجر الصحي لتلقي العالج 

اىل  املعتمدة»، مشريا  الربوتوكوالت  وفق 

ان «العدد الرتاكمي لإلصابات  ارتفع اىل 

٩٦٩٨٠ تويف منهم ١٥٠٥ لالسف  فيما 

شفاء  حالة    ٨٧٣٦٧ الشفاء   اكتسب 

واملتبقي قيد العالج ٨١٠٨ «

الجهود  تلك  اىل «مراعاة  الساعدي  ودعا 

والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد 

بإجراءات  االلتزام  خالل  من  الشفاء 

والرتكيز  الكمامات   ولبس  الوقائية 

التهاون   وعدم  االجتماعي   التباعد  عىل 

وتقدير تلك الجهود».  

تبذل من  التي  «الجهود  الساعدي  وثمن 

ملعالجة  الرصافة  صحة  مالكات  قبل 

مضحني  كورونا  فريوس  مصابي 

بأرواحهم إلنقاذ املصابني الفريوس».

الكرخ،  صحة  دائرة  حددت  ذلك،  اىل 

وعناوين  اعداد  مع  لها  الوبائي  املوقف 

الحاالت املشخصة يف مخترباتها بمرض 

اعداد  مع  املستجد  كورونا  فايروس 

الشفاء والوفيات لغاية الساعة العارشة 

من ليلة السبت واملعلن عنها امس.

وذكرت الدائرة يف بيان تلقته «الزوراء»: 

كاآلتي  موزعة    ٣٩١ االصابات  عدد  ان 

االعالم  أبو غريب  ١٦/   /٣ أبو دشري   :

التاجيات   /١٩ التاجي   /٨ البياع   /٧

٣/ الرتاث ٣/ الحارثية ٤/ الحرية ١٥/ 

 /٢ الدولعي   /٣٢ الدورة   /٢ الخطيب  

الشالجية   /٤ السيدية   /٢ الرحمانية  

 /٣١ الشعلة   /١ الرابعة   الرشطة   /٢

الصالحية  ٧/ الطارمية  ٢/ الطوبجي  

 /٣ العطيفية    /١٧ العامرية    /١

العالوي ٤/ الغزالية ٢٠/ القادسية  ٧/ 

الكاظمية  ٣٧/ اللطيفية ٤/ املحمودية 

٢٩/ املنصور ٩/ الريموك ٢/ اليوسفية  

حي   /١٠ الجامعة  حي   /٢ جكوك   /٥

حي   /٣ الخرضاء  حي   /٦ الجهاد 

العامل ٥/ حي العدل  ١٢/ حي الفرات 

التاجي ٥/  البور  ١٥/ سجن  ٤/ سبع 

ناحية  شارع حيفا ٤/ كرادة مريم ٢/ 

 /٦ الرصافة  جانب  سكنة   /٩ الرشيد 

البرصة  محافظة   /١ االنبار   محافظة 

١/ محافظة النجف  ١/ محافظة بابل 

عدد  ان  مبينة   ،٢ واسط   محافظة   /٢

الشفاء: ٧٦٧، بينما الوفيات: ٤.
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بغداد/ الزوراء:

الكابتن  السابق  العراقي  الدويل  الالعب  أُرسة  أعلنت 

الراحل، احمد رايض، عرض منزلها الوحيد يف العاصمة 

األردنية عمان للبيع من أجل تسديد ما بذمة الراحل 

من قروض مالية إلقامة مرشوع ريايض واستثماري 

ببغداد.

وقال امري الدعمي، املحامي عن أرسة الكابتن احمد 

رايض، يف بيان: إن «مواقع التواصل االجتماعي تداولت 

خرب بيع بيت الكابتن احمد رايض وهو اإلرث الوحيد 

قد  كان  «الكابتن  أن  موضحا  الراحل»،  تركه  الذي 

اقرتض من الدولة مبلغا ملرشوع يقيمه يف بغداد فيه 

جانب ريايض واستثماري، وكان مقابل هذا القرض 

رهن أمالك مقربني من الكابتن مقابل القرض».

وتابع: «اليوم الكابتن مطالب بتسديد القرض، وألنه 

عمان  يف  عائلته  فيه  تسكن  واحدا  بيتا  إال  يرتك  لم 

يتجاوز  ال  النقل  وزارة  يف  كموظف  تقاعديا  وراتبا 

املليون ونصف املليون كل شهرين تشرتك فيه عوائل 

العوائل،  لهذه  املبالغ  تلك  اوصل  يدي  وعىل  متعففة 

قررت  فقد  القرض،  بتسديد  مطالبة  العائلة  والن 

عرض البيت الوحيد الذي تسكنه للبيع».

ان  خليجية  دول  عرضت  فقد  «للعلم  قائال:  وأوضح 

تتبنى عائلة الكابتن، وان تقوم بالواجبات كافة وأي 

يشء تحتاجه وان تتكفل برعاية كاملة، إال ان العائلة 

رفضت كل العروض بإباء وعزة نفس، شاكرة لهذه 

الدول مبادرتها الكريمة».

خدمها  التي  العراقية  الدولة  ان  «باملقابل  وأضاف 

احمد رايض ورفع اسم العراق يف محافل العالم اجمع 

لم تحرك ساكنا ولم تسقط او حتى تقلل من قيمة 

«العائلة  أن  مؤكدا  االتصاالت»،  كل  رغم  القرض 

أي  وتحت  كانت  جهة  أي  ومن  مبلغ  اي  ترفض 

عنوان، شاكرين مشاعرهم ووفائهم للكابتن، وانها 

ترفض رفضاً قاطعاً الحديث باسمها بخصوص هذا 

املوضوع او غريه، وان هذا اليشء شأن داخيل ال تريد 

طرحه باالعالم وهو ليس وليد اليوم، ونستغرب من 

طرحه يف الوقت الحايل».

واشنطن/ متابعة الزوراء:

نقلت وكالة «أسوشيتد برس» أن الحرس الثوري اإليراني 

ماكنري»  «فورت  قاعدة  عىل  رضبة  شن  احتمال  بحث 

العسكرية األمريكية الواقعة يف واشنطن مع استهداف 

البنتاغون، فيما أكد املرشد األعىل  مسؤولني بارزين يف 

املتحدة  الواليات  أنه عىل  السيد عيل خامنئي،  إيران،  يف 

رفع كل العقوبات عن بالده، قبل العودة اللتزام طهران 

باالتفاق النووي.

لـ»أسوشيتد  أمريكيان  استخباراتيان  مسؤوالن  وقال 

وكالة  إن  األحد:  امس  نرشته  تقرير  حسب  برس»، 

األمن القومي اعرتضت يف شهر يناير رسائل أشارت إىل 

تدبري  يناير ٢٠٢١  يف  اإليراني بحث  الثوري  الحرس  أن 

حادث  غرار  عىل  ماكنري»  «فورت  قاعدة  عىل  هجوم 

استهداف مدمرة «USS Cole»، التي تعرضت يف أكتوبر 

انتحاري من عىل متن قارب  عام ٢٠٠٠ لتفجري نفذه 

توقف إىل جانب السفينة الحربية يف ميناء عدن اليمني 

ما أدى إىل مقتل ١٧ بحارا.

كما كشفت االستخبارات أيضا عن تهديدات بقتل نائب 

رئيس أركان الجيش األمريكي، الجنرال جوزيف مارتن، 

للمسؤولني،  وفقا  القاعدة،  ومراقبة  للتسلل  وخطط 

الذين تحدثا رشيطة عدم ذكر عن هويتيهما ألنهما غري 

مخولني بالحديث إىل وسائل اإلعالم.

وتمثل «فورت ماكنري» إحدى أقدم القواعد يف الواليات 

املتحدة، هي مقر إقامة مارتن الرسمي.

وكانت هذه التهديدات من األسباب التي دفعت الجيش 

إىل  التي تقع  الحماية حول «فورت ماكنري»،  إىل تعزيز 

التي  البحرية  ديسرتكت  فرانت  ووتر  منطقة  جانب 

طورت حديثا يف واشنطن.

وعارض مسؤولو املدينة خطة الجيش إلضافة منطقة 

عازلة تمتد ما بني حوايل ٧٥ إىل ١٥٠ مرتا، من شاطئ 

قناة واشنطن، مما سيحد من الوصول إىل قرابة نصف 

عرض املمر املائي املزدحم الذي يجري بالتوازي مع نهر 

بوتوماك.

القومي  األمن  ومجلس  البنتاغون  من  كل  ورفض 

ووكالة األمن القومي التعليق عىل هذه القضية بطلب 

من «أسوشيتد برس».

العالقات  يف  كبري  توتر  وسط  التطورات  هذه  وجاءت 

بني الطرفني ومع اقرتاب الذكرى األوىل الغتيال الواليات 

املتحدة، يوم ٣ يناير ٢٠٢٠ يف بغداد، قائد «فيلق القدس» 

التابع للحرس الثوري اإليراني، اللواء قاسم سليماني، 

إليران،  العسكريني  الزعماء  أبرز  من  يعترب  كان  الذي 

األمريكية  القوات  باالنتقام من  مرارا  األخرية  وتعهدت 

لهذه العملية.

عيل  السيد  إيران  يف  األعىل  املرشد  أكد  اخر  سياق  ويف 

خامنئي، أنه عىل الواليات املتحدة رفع كل العقوبات عن 

بالده، قبل العودة اللتزام طهران باالتفاق النووي.

أن  «يجب  األحد:  امس  كلمة  يف  خامنئي،  السيد  وقال 

ثقتهم  نخترب  ذلك  وبعد  العقوبات،  األمريكيني  يرفع 

ونعود لالتفاق»، مضيفا: «التزاماتنا هذه هي السياسة 

القاطعة لبلدنا وهي ليست استثنائية».

 وتابع: «استعجلنا بتنفيذ التزاماتنا بينما هم (الواليات 

املتحدة) التزاماتهم كانت حربا عىل ورق»، مضيفا: «أما 

اليوم فيجب أن ننتبه، ونحن صربنا طويل».

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أيام، إن إيران 

بدأت تخصيب اليورانيوم يف مفاعل نطنز تحت األرض، 

آر.  (آي.  املتقدمة  املركزي  الطرد  أجهزة  ثان من  بنوع 

٤)، يف خرق آخر التفاق طهران مع القوى الكربى.

إيران، تركيب  أعلنت  ويف نهاية فرباير/ شباط املايض، 

«آي  جيل  من  املركزي  للطرد  متطورة  جديدة  أجهزة 

خطوة  يف  النووي،  فوردو  موقع  يف   «٢ آر  و»آي   «٦ آر 

للطاقة  الدولية  والوكالة  الغرب  واهتمام  بقلق  حظيت 

الذرية.

ويأتي ذلك، بعد إعالن إيران تعطيل العمل بالربوتوكول 

اإلضايف لالتفاق النووي، بما يضع حدا لعمليات التفتيش 

التي تجريها الوكالة الدولية للمنشآت النووية يف البالد.

واعظي،  محمود  اإليرانية  الرئاسة  مكتب  رئيس  وأكد 

بتاتا  تجري  ال  إيران  أن  الجاري،  أذار  مارس/   ١٧ يوم 

أي مفاوضات مع الواليات املتحدة،  و»ما يشاع عن ذلك 

الرسائل  لنقل  قنوات  إىل وجود  ليس صحيحا»، مشريا 

الخاصة عرب سويرسا.

ويف وقت سابق، أكدت الواليات املتحدة أنها لن تعرض 

بحضور  إلقناعها  الجانب  أحادية  حوافز  إيران  عىل 

لالتفاق  االمتثال  الجانبني  استئناف  حول  محادثات 

النووي اإليراني لعام ٢٠١٥.

«لن  برايس:  نيد  الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 

لحث  الجانب  أحادية  حوافز  أو  مبادرات  أي  نقدم 

اإليرانيني عىل الجلوس إىل طاولة املفاوضات»، حسبما 

نقلت وكالة «رويرتز».

@Òãéc@…œám@ÊÏÌá€a
@…Ój€@Ôöaä@áºc@¥ibÿ€a

áÓyÏ€a@b:ç‰fl
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لندن/متابعة الزوراء:
 تواجه الحكومة االنتقالية يف السـودان 
تحّديـا كبـريا يتمثل يف تحقيـق العدالة 
التي كانـت الدافع الرئيـيس وراء ثورة 
ديسـمرب 2018 التـي أطاحت بالرئيس 
السـابق عمر البشـري بعـد قرابة ثالثة 

عقود قضاها يف السلطة.
وقال أحمد سـليمان الباحث يف برنامج 
أفريقيا باملعهد امللكي للشؤون الدولية 
الربيطاني (تشـاتام هـاوس) يف تقرير 
نرشه املعهـد: إن الفظائع التي ارتكبت 
يف ظـل نظام البشـري موثقـة عىل نحو 
جيـد بالفعل مثـل مقتل مئـات اآلالف 
من السودانيني وترشيد املاليني منهم يف 

دارفور وجبال النوبة والنيل األزرق.
وأحـال مجلـس األمـن الـدويل قضيـة 
دارفـور إىل املحكمـة الجنائيـة الدولية 
يف العام 2005، وصـدرت أوامر توقيف 
آخريـن، وقـد  وأربعـة  البشـري  بحـق 
استسـلم أحدهم وهو القائد العسكري 
عـيل كوشـيب يف عـام 2020 وهو اآلن 
يف الهـاي. ولـم يتـم تسـليم اآلخريـن 
بعـد للمحكمـة الجنائيـة الدولية رغم 
وجـود ثالثة منهـم قيـد االحتجاز لدى 

الحكومة.
وتـم تحقيـق تقـدم تاريخـي بتوقيع 
اتفاقية جوبا للسالم التي تم دمجها يف 
الدسـتور، حيث تعهدت فيها الحكومة 
بالتعـاون الكامل مع املحكمة الجنائية 
ذلـك تسـهيل مثـول  بمـا يف  الدوليـة 
املطلوبـني أمامهـا. ويف أعقـاب زيـارة 
فاتو بنسـودا املدعية العامة للمحكمة 
وقعـت  للخرطـوم  الدوليـة  الجنائيـة 
الحكومة مذكرة تفاهم مع املحكمة يف 
فرباير 2021 بشـأن التعـاون يف قضية 

كوشيب.
واعترب سليمان أن التعاون مع املحكمة 

الجنائيـة الدولية هـو ”مجرد جزء من 
عملية عدالة انتقالية شـاملة مطلوبة 
لعالج الفظائع التي ارتكبت قبل الثورة 
وأثناءها وبعدها“. ومن املتوقع أن يتم 
قريبا سن قانون لتأسيس لجنة العدالة 
املشـاورات  سـتقود  التـي  االنتقاليـة 
الوطنيـة لتقييم ما تعتـربه املجتمعات 
املختلفة يف السـودان إنصافا ملا ارتكب 
يف املـايض مـن جرائم وكيفيـة تحقيق 

ذلك.
كمـا تنـص اتفاقيـة جوبا عىل إنشـاء 
محكمـة خاصة للجرائـم التي ارتكبت 
يف دارفـور تتألف من قضاة سـودانيني 
الجنائـي  القانـون  يعملـون بموجـب 
يمكنهـا  والتـي  والـدويل،  السـوداني 
محاكمـة أي مجرم خـارج اختصاص 
املحكمة الجنائية الدولية. ومن املتوقع 
أيضا تشـكيل لجنة الحقيقة والعدالة، 
باإلضافـة إىل اسـتخدام آليـات العدالة 

التقليدية.
وَصدََّقـْت الحكومة السـودانية مؤخرا 
للتعذيـب  مناهضـة  اتفاقيـات  عـىل 
عـىل  ووافقـت  القـرسي،  واالختفـاء 
االنضمام إىل االتفاقيات الدولية األخرى 
الخاصـة بحقوق اإلنسـان، مثل نظام 
روما األسـايس للجنائية الدولية، إال أنه 
ال يوجد اتفاق بشـأن تسـليم املتهمني 
الباقـني الذيـن وجهـت لهـم املحكمة 
التزامـات  رغـم  الهـاي  إىل  اتهامـات 

الحكومة بذلك.
وقد يكون هناك مـربر قانوني للتأخري 
يأتي من مبـدأ التكامل املنصوص عليه 
يف نظام روما األسايس والذي يعني من 
حيـث املبدأ أن القضايا يجب أن تخضع 
للسـلطة الوطنيـة إذا كانـت األطـراف 
املعنيـة مسـتعدة لذلـك وقـادرة عليه، 
حيث أن الجنائيـة الدولية هي محكمة 

يتم اللجـوء إليها كمالذ أخـري. ويمكن 
اإلصالحـات  إن  تقـول  أن  للحكومـة 
القانونيـة الجاريـة تعني أن السـودان 
يسـري عىل طريق الوفـاء بهذه املعايري، 
وإن محاكمة املشتبه بهم أمام املحكمة 
تحقيـق  سـتقرب  بدارفـور  الخاصـة 

العدالة من الشعب السوداني.
ولكن هـذا االحتمـال القانوني ال يجب 
أن يحـول دون االعـرتاف بالعديـد من 
العوائـق املهمة أمام املحاكمة الناجحة 
للقضايـا البـارزة املرتبطـة بالجرائـم 
الفظيعة يف محاكم السودان. ومن حيث 
املبدأ سـيكون من املمكن أيًضا أن تعقد 
املحكمـة الجنائية الدوليـة محاكمة يف 

السـودان ولكن هذا لم يحدث من قبل، 
ومن الناحية اللوجسـتية سيكون مثل 
هـذا التحـرك عمليـة صعبـة ومكلفة 

وطويلة.
ويتطلـب الخياران سـنوات من العمل 
قانونيـة  وإصالحـات  التحضـريي 
ومؤسسـية وأمنيـة واسـعة، يف حني 
أنه لم يتم بعد إنشـاء اللجان املستقلة 
والقضائـي  القانونـي  لإلصـالح 
املنصـوص عليهـا يف ميثاق الدسـتور 

السوداني.
وكذلك لم تنطلق عملية إصالح شـامل 
للقضـاء أو االدعـاء العـام أو الخدمـة 
املدنيـة، ولم يتـم تعديـل القوانني التي 

تمنح الحصانة ألفراد الجيش واألجهزة 
األمنية.

وأشار سليمان يف تقريره إىل أن املحامني 
تدريـب  إىل  سـيحتاجون  السـودانيني 
للتعامل مـع الجرائم الدولية، وال توجد 
حتـى اآلن ترتيبـات لحمايـة الضحايا 
والشـهود يف السـودان وهو مـا يعرقل 
إجـراء املحاكمات محليا، خاصة يف ظل 
بقاء عنارص من النظام السـابق ضمن 
الهياكل األمنية عىل املسـتويني الوطني 

واملحيل.
وقد تكون السياسـة هي أهم تحد أمام 
تسـليم املتهمـني للمحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة يف الهاي. وهناك تـوازن دقيق 

بـني العسـكريني واملدنيـني والحركات 
املسـلحة يف الحكومـة االنتقاليـة بعـد 
إعادة تشـكيلها بتفويـض من اتفاقية 
جوبـا للسـالم يف فربايـر 2021، والتي 
جلبـت ممثلني مـن املناطـق املترضرة 
مـن الـرصاع يف السـودان إىل مناصـب 

رئيسية.
األصـوات  تطالـب  أن  املرجـح  ومـن 
اإلقليمية بـأن تظل العدالة واملسـاءلة 
عـىل رأس جدول األعمال، يف حني يتعني 
تعزيـز الرقابة بمجرد إنشـاء الجمعية 
الترشيعيـة. لكـن املكـون العسـكري 
القـوي يف الحكومـة قد يقـف ضد ذلك 
عىل أساس السـيادة الوطنية أو بسبب 
املخـاوف بشـأن مـا يتمتـع بـه مـن 
حصانة، أو بسبب الضغط من العنارص 
اإلسـالمية التـي ال تـزال مرتسـخة يف 

الجيش واألجهزة األمنية.
ورأى الباحث أحمد سـليمان أن إرسال 
البشـري ملواجهة العدالة الدولية سـوف 
يفـرض املزيد من الضغط عىل الرشاكة 
غري املستقرة بالفعل، ولكن هناك حالة 
إحباط عام متنامية إزاء الوترية البطيئة 
للتحقيـق يف الفظائـع التـي ارتكبت يف 
الخرطوم يوم 3 يونيو 2019، ومخاوف 
بشأن مرسـوم عفو صادر عن مجلس 
السـيادة الـذي يبـدو أنه يوفـر درجة 
معينة من اإلعفاء مـن العقوبة لقوات 

األمن الحكومية.
وتثري هذه األمثلة أسـئلة صعبة بشأن 
واسـتمرار  العدالـة  نظـام  شـفافية 
يجـب  ولكـن  العقـاب،  مـن  اإلفـالت 
العثور عىل إجابات. والعدالة االنتقالية 
أمـر رضوري لتحقيـق السـالم الدائم 
والتحـول  السـيايس  واالسـتقرار 
أن  كمـا  السـودان،  يف  الديمقراطـي 
التصـدي للمظالـم التـي تعرضـت لها 

املجتمعـات يف أطـراف السـودان يمثل 
جانبا أساسيا لتعزيز املصالحة وإعادة 

بناء النسيج االجتماعي.
ويشـكل الوقت مصـدر قلق كبري حيث 
انتظر الضحايا سـنوات لرؤية القضايا 
تصـل إىل املحكمـة. ويبلغ البشـري من 
العمـر 77 عامـا، ويعنـي املزيـد مـن 
التأخـري احتمـال خسـارة املزيـد مـن 
الضحايـا والشـهود، خاصـة إذا بدأت 

التحقيقات من نقطة الصفر.
وال يـزال أكثـر مـن مليونـي شـخص 
يعيشـون يف ظروف بائسة يف مخيمات 
بدارفور ورشقي تشـاد، كما نزح 100 
ألف آخرين بسبب أعمال العنف األخرية 

يف غرب دارفور.
ويعـد التعاون مـع املحكمـة الجنائية 
الدوليـة جزءا مهما مـن تنفيذ اتفاقية 
جوبـا للسـالم وإعـادة التواصـل مـع 
املجتمع الـدويل. ومن املتوقـع أن تزور 
بنسـودا دارفـور يف أبريـل املقبـل، وقد 
أدى هـذا االنخراط إىل زيـادة التوقعات 
ببدء تحقيق العدالة واملسـاءلة لصالح 
ضحايـا الجرائـم هنـاك، والتـي وقـع 
بعضها قبـل ما يقرب مـن عقدين من 

الزمن.
واختتـم سـليمان تقريره بالقـول إنه 
يجـب عىل قادة السـودان الجـدد إبقاء 
آراء وتوقعـات أولئـك الذيـن عانـوا يف 
دارفـور عـىل رأس مداوالتهـم، والعمل 
وفقـا ملبـدأ أن ”تأجيـل العدالـة إنكار 
العدالـة فـإن  لتحقيـق  لهـا“. ولكـن 
الخيـار العمـيل واألكثـر مالءمـة هـو 
تسليم جميع املشـتبه بهم إىل املحكمة 
الجنائية الدولية حيث أن ذلك سـيظهر 
للمواطنـني السـودانيني أن الحكومـة 
االنتقالية صادقـة يف وعودها بالتعامل 

مع موروثات عهد البشري.

@Üãÿ€a@áœÏ€a@pböÎb–æ@¯ub–fl@äbÓË„a@á»i

بغداد/ الزوراء:
النـواب، محمـد  رئيـس مجلـس  وافـق 
الحلبويس، عىل تحويل مرشوع الصندوق 

السـيادي إىل الحكومة .
وذكرت الدائرة اإلعالمية ملجلس النواب يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: أن“ الحلبويس وجه 
بتحويـل مرشوع ( الصندوق السـيادي)، 
الذي قدم من قبل نائبي تحالف سـائرون 

انعـام الخزاعـي وناجـي السـعيدي، اىل 
مجلـس الـوزراء لبيان رأيـه يف الصندوق 
السـيادي بعـد تأكيد اللجنـة القانونية يف 
الربملـان العراقـي ان املـرشوع مسـتويف 
للـرشوط الشـكلية يف الدسـتور وللنظام 
الداخيل ملجلـس النواب العراقـي“، مبينا 
أن ”األسـباب التـي اسـتند اليها املرشوع 

تستدعي  ترشيعه ”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن الناطق باسـم القائد العـام للقوات 
املسـلحة العراقيـة، امـس االحد، تسـلم 
العراق 36 برجاً مع كامرياته من التحالف 

الدويل.
وقـال اللـواء يحيـى رسـول، يف ترصيـح 

ملراقبـة  خطـة  ”هنالـك  إن  صحفـي: 
اإلرهابيني عىل الحدود“.

 وأضاف أن ”التحالف الدويل سـلم العراق 
36 برجـاً مع كامرياته“، مشـدداً بالقول 
”سنتعامل بحزم مع من يعبث بالخطوط 

الناقلة للكهرباء“.

نيويورك/د ب أ:
أحيـت األمـم املتحـدة، امـس األحـد، اليوم 
الدويل للقضاء عـىل التمييز العنرصي، الذي 
يركز هذا العام عىل دور الشـباب يف محاربة 
العنرصية، ويدعو إىل تعزيز ثقافة التسامح 

واملساواة ومناهضة التمييز.
وأشـار األمني العام لألمـم املتحدة، أنطونيو 
جوترييـش، يف رسـالته بهـذه املناسـبة إىل 
أن ”العنرصيـة خطـرية وبغيضـة وقبيحة 
وتتفـىش يف كل مـكان … وهـي رش عاملـي 
عميق الجذور، فهي تتجاوز األجيال، وتلوث 
املجتمعـات، وتديـم عـدم املسـاواة والقمع 

والتهميش“.
وشـدد أمني عام األمم املتحـدة عىل رضورة 
إدانـة العنرصيـة بـدون تحفظ أو تـردد أو 

رشوط.

ونقـل موقـع أخبـار األمـم املتحـدة عنـه 
القـول إن اليوم الدويل للقضـاء عىل التمييز 
العنرصي يسلط الضوء هذا العام عىل الدور 
املهم للشـباب الذين كانوا يف طليعة الكفاح 

ضد العنرصية.
وناشد الشباب يف كل مكان واملربني والقادة 
أن يعلمـوا العالـم أن جميع النـاس يولدون 
متسـاوين وأن التفوق العرقي كذبة خبيثة 

وأن العنرصية قاتلة.
وتم عـام 1966 اعتماد الحـادي والعرشين 
مـن آذار/مـارس من كل عـام يومـا دوليا 
للقضـاء عـىل التمييـز العنـرصي. وكانـت 
الرشطـة يف جنوب أفريقيا قامت يف مثل هذا 
اليوم من عـام 1960 بإطالق الرصاص عىل 
مظاهرة سلمية ضد ”قوانني اجتياز املارة“، 

مما أسفر عن مقتل 69 شخصا.
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الزوراء/ يوسف سلمـان:
بعد سلسـلة اجتماعـات ماراثونية 
وجلسات مسائيـة شهدتهـا االيام 
الخمسـة املاضيـة ، قررت رئاسـة 
مجلس النواب تأجيل التصويت عىل 
مرشوع قانـون املوازنـة العامة اىل 
يوم السـبت املقبل الساعة الواحدة 
السـتمرار  بالنظـر  وذلـك  ظهـرا، 
النقاشـات حـول مـرشوع قانـون 
املوازنـة ، وملنـح الفرصـة للجـان 
النيابيـة املختصة ملزيد من املراجعة 

والتدقيق .
اخفقـت  ان  بعـد  التأجيـل  وجـاء 
املسـتمرة  التداوليـة  االجتماعـات 
بـني رئاسـة الربملـان وقـادة الكتل 
السياسـية ، واعضاء اللجنة املالية 
النيابيـة، فضـال عن حضـور الوفد 
الكردي برئاسة نائب رئيس حكومة 
ليومـني  طالبانـي  قوبـاد  االقليـم 
متتاليني اىل مبنى الربملان، يف حلحلة 
الخالفـات العالقـة حـول 3 ملفات 
رئيســة، اهمهــا توزيـع حصص 
املحافظـات والدرجـات الوظيفيـة 
الجديدة ، فضـال عن تفاقم الخالف 
حول املقـرتح البديل لنص املادة 11 
املتعلق بحصة اقليم كردسـتان من 

املوازنة العامة .
باملقابـل اعلن قادة ورؤسـاء الكتل 

السياسـية ن تقديـم طلب رسـمي 
بتواقيـع اكثر مـن 172 نائبـاً لحل 
مجلس النـواب قبل يـوم واحد من 

موعد اجراء االنتخابات.
وقال رئيس كتلة تحالف سـائرون، 
نبيـل الطـريف، يف مؤتمـر صحفـي 
مشرتك تابعته“ الزوراء“: ” اليخفى 

عـىل الجميع ما يشـهده العراق من 
احداث متسـارعة ومتغريات مهمة 
وانعطافـات سياسـية واجتماعية، 
والقت بظاللها عىل املشهد السيايس 
القـوى  جعـل  مـا  واالجتماعـي، 
السياسية امام مسؤوليات سياسية 
كبرية تحتم عليها الرشوع بخارطة 

طريق وطنية تضع مصلحة العراق 
والقناعـات  املصالـح  كل  فـوق 
الحزبيـة والشـخصية“، مشـريا اىل 
”قرار الذهـاب اىل انتخابات مبكرة 
لتكـون بدايـة ملرحلـة جديـدة من 
العمل السـيايس لتكتسب رشعيتها 

من صناديق االقرتاع“.

النـواب  ملجلـس  كان   ” واضـاف 
خطوات فعلية يف توفري االرضية لهذه 
االنتخابات املبكرة واهمها مفوضية 
مسـتقلة وقانـون انتخابات يعطي 
مساحة واسـعة للنخب االكاديمية 
للمشاركة الواسـعة وتعديل قانون 
تتبـق  ولـم  االتحاديـة،  املحكمـة 
سوى الخطوة االخرية املتمثلة بحل 
مجلس النواب لتكتمل كل متطلبات 
انـه  مبينـا  املبكـرة“،  االنتخابـات 
”اسـتنادا ألحكام املادة 64 اوال من 
الدسـتور الذي اجاز لثلثـي اعضاء 
الربملـان تقديـم طلب حـل الربملان، 
فقد تقدمنا اليوم بطلب موقع عليه 
اكثـر مـن 172 نائبـا لحـل الربملان 
بتاريخ 9 ترشيـن االول 2021، عىل 
بموعدهـا  االنتخابـات  تجـرى  ان 
املقرر يف العارش مـن ترشين االول، 
وعـىل رئيـس الجمهوريـة اصـدار 

مرسوم جمهوري لتحديد املوعد ”.
واوضح ان ”سيكون التصويت عىل 
حل مجلس النواب يف الجلسة املقبلة 
التـي سـتعقد ملناقشـة املوازنـة“، 
مبينـا ان ”جميع الكتـل وبمختلف 
توجهاتهـا اجمعت عىل حل مجلس 
النواب“، مشـددا ان ”هذا الطلب لم 
يقدم من كتلة او من جهة او مكون 

بل الجميع اجمع عليه“.
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بغداد/ الزوراء:
أعلن محافظ البنك املركزي العراقي، امس األحد، 
أن جائحة كورونا أدت إىل ارتفاع الديون املتعثرة 
بنسـبة 18 % خـالل العـام 2020، مما يتطلب 

اتخاذ معالجات تحاكي معطيات الواقع.
وذكـر البنـك املركـزي العراقـي يف بيـان تلقته 
”الـزوراء“: أن ”محافظ البنك املركزي العراقي، 
مصطفـى غالـب مخيف، شـارك يف نـدوة تأثري 
كوفيـد 19 عىل املؤسسـات املالية، التي نظمتها 
رابطة املصـارف الخاصـة العراقيـة، اىل جانب 
محافظ البنك املركزي األردني زياد فريز ورئيس 
جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف، ورئيس 
رابطة املصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، 

والتـي حرضها عدد من املتخصصـني والخرباء 
العراقيـني والعـرب“، الفتـاً إىل أن ”هـذه الندوة 
تأتي يف ظل السعي الدويل واملحيل من أجل ايجاد 
الحلـول الناجعة التي يمكن أن تدعم القطاعات 

املختلفة للمساهمة يف التنمية املستدامة“.
وقال مخيف، بحسـب البيان: إن ”البنك املركزي 
العراقـي اتخذ سلسـلة من اإلجـراءات ملواجهة 
تأثريات فريوس كورونا عىل االقتصاد“، مشـريا 
إىل أن ”الجائحـة أدت إىل ارتفـاع الديون املتعثرة 
بنسـبة 18 % خـالل العـام 2020، مما يتطلب 
الواقـع  معطيـات  تحاكـي  معالجـات  اتخـاذ 

العراقي، السيما األمنية والقانونية“.
وأشـار إىل أن ”تغيـري سـعر رصف الدينار امام 

املاليـة  االسـتدامة  تعزيـز  يف  سـاهم  الـدوالر 
ارتفـاع حجـم االحتياطـات األجنبيـة  نتيجـة 
وتعزيـز املاليـة العامـة مما يزيد مـن موثوقية 
املسـتثمرين وانخفاض تكاليـف اإلنتاج وزيادة 
القدرة التنافسية للسـلع املحلية وتوازن ميزان 
املدفوعات من خالل انخفاض حجم االستريادات 

األجنبية“.
وبني أن ”التحدي األكرب يتمثل بإعادة اسـتثمار 
اإليـرادات املتحققـة مـن عملية خفض سـعر 
الـرصف التي يجـب أن تسـاهم يف بنـاء قاعدة 
إنتاجيـة خارج القطاع النفطـي لتعمل كرافعة 
مالية لالقتصاد العراقي وتخليصه من إشكالية 

أحادية املورد املايل“.

من جانبـه، قال رئيس رابطة املصارف الخاصة 
العراقيـة، وديـع الحنظـل: إن ”البنـك املركزي 
العراقـي اتخـذ خطـوات فاعلة ملواجهـة تأثري 
فريوس كورونا، والتي منها التربع لدعم القطاع 
الصحـي وتأجيـل اسـتيفاء أقسـاط القروض 
وتخفيـض الفوائد، وزيـادة القـروض لتحريك 
االقتصاد لجميع املشـاريع الصغرية واملتوسطة 

والكبرية باإلضافة إىل القروض السكنية“.
وأضـاف أن ”القطـاع املـرصيف العراقـي اتخـذ 
سلسـلة من اإلجراءات التي خففت من املشاكل 
رابطـة  وأن  معـه،  املتعاملـني  واجهـت  التـي 
املصـارف الخاصة تعمل مـع البنك املركزي عىل 

تطوير القطاع املرصيف“.

بغداد/ الزوراء:
اتفق العراق والسعودية عىل تفعيل 
النقل البحـري بني البلديـن وأتمتة 

منفذ عرعر الحدودي.
وبحث وزيـر النقل، نارص حسـني 
بندر الشـبيل، خالل ترأسه اجتماع 
الحدوديـة  واملنافـذ  النقـل  لجنـة 
واملوانـئ، وضمـن اعمـال املجلس 

التنسيقي العراقي - السعودي، آلية 
العمل الفتتاح منفذ املعرب الحدودي 
{عرعـر - جديـدة - عرعـر} ملـرور 
الشاحنات والسيارات، وذلك بعد ان 
تسـلم العراق من الجانب السعودي 
كامل مرشوع منفذ عرعر بمنشآته 

وتجهيزاته.
وأكد الشـبيل يف بيان للـوزارة تلقت 

”الزوراء“ نسخة منه: انه ”بمتابعته 
مع هيئة املنافـذ الحدودية لتطبيق 
الكمركيـة مـن  أتمتـة االجـراءات 
اجـل توحيـد التعرفـة الكمركية يف 
جميـع املنافـذ العراقيـة“. مشـريا 
اىل ”التنسـيق مـع االمانـة العامـة 
ملجلس الوزراء حول مذكرة التعاون 
تمهيـدا  البلديـن  بـني  الكمركـي 

لدخولها حيز التنفيذ“.
من جانبـه، اكد الجانب السـعودي 
”جاهزيـة اململكـة لبحـث عمليـة 
الربـط االلكرتوني ملنفـذي الجديدة 
وعرعر عند اكتمال اتمتة االجراءات 
الكمركيـة بمنفـذ عرعـر ليصبـح 
جاهـزاً لعمليـة الربط مـع النظام 

اآليل للكمارك السعودية“ .  

وتابـع انه ”تم االتفـاق عىل تكوين 
فريق فني من الرشكة العامة للنقل 
البحـري والرشكة العامـة للموانئ 
العراقيـة والهيئـة العامـة للموانئ 
والهيئـة العامـة للنقل السـعودية 
لتفعيـل النقـل البحري بـني موانئ 
ام قرص وموانئ السـعودية للركاب 

والبضائع“.
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بغداد/ الزوراء:
آلية  أن  األحد،  امس  الرتبية،  وزارة  أكدت 
املوقف  تعتمد عىل  الثاني  الكورس  يف  الدوام 
الوبائي. وفيما اطلقت الوزارة القناة الرتبوية 
الثانية (العراق Kids الرتبوية)، أكدت ان ذلك 
يأتي ضمن خطة الوزارة والفضائية الرتبوية 
لتطوير عملية التعلم (عن ُبعد) بالتعاون مع 

منظمة اليونسيف.
فاروق،  حيدر  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
لم  اآلن  إنه «حتى  الرسمية:  الوكالة  بحسب 
تصدر أي قرارات جديدة بشأن آلية العمل يف 
العام  من  الثاني  الفصل  أو  الثاني  الكورس 
الدرايس الحايل»، مؤكداً «أنه بعد االنتهاء من 
امتحانات نصف السنة ستخضع االختبارات 

إىل التقييم».
وأضاف أن «آلية الدوام ستعتمد عىل املوقف 
أرض  عىل  املوجودة  واملعطيات  الوبائي 
واردة  االحتماالت  «جميع  أن  مبيناً  الواقع»، 
بشأن أن يكون الدوام يوماً واحداً او يومني او 

ثالثة أيام يف األسبوع خالل الفصل الثاني».
وأشار إىل أن «امتحانات نصف السنة ووضع 
صالحيات  ضمن  تكون  االمتحانات  جدول 

إدارات املدارس، حيث هناك طلبة بدؤوا تأدية 
االختبارات من االثنني ملراعاة التباعد البدني 

واإلجراءات الصحية».
الصحية  «للكوادر  شكره  فاروق  وقدم 
حركة  تسهيل  يف  أسهمت  التي  واألمنية 
التالميذ والطلبة وكذلك قوات حماية املنشآت 

اختبارات  الطلبة  تأدية  أجل  من  واالهايل 
نصف السنة أو نهاية الكورس األول».

من جانب اخر، اطلقت وزارة الرتبية، ممثلة 
الرتبوية  القناة  الرتبوي،  التلفزيون  بمديرية 
ضمن  وذلك  الرتبوية)   Kids (العراق  الثانية 
لتطوير  الرتبوية  والفضائية  الوزارة  خطة 

عملية التعلم (عن ُبعد)بالتعاون مع منظمة 
اليونسيف.

تلقت  الذي  البيان  عرب  الوزارة  وأوضحت 
«الزوراء» نسخة منه: ان «خطوة اطالق القناة 
Kids الرتبوية» ُتعد  الرتبوية الثانية «العراق 
اول اجراء حكومي بهذا االتجاه منذ انطالقة 
(قناة العراق الرتبوية) يف خمسينيات القرن 
املايض، حيث سيتم بثها عىل قمر نايل سات 

بنظام (HD) عايل الدقة».
(العراق  الجديدة  «القناة  ان  البيان  وتابع 
املرحلة  تالميذ  تستهدف  الرتبوية)   Kids
لبث  إضافيا  وقتا  ملنحهم  وذلك  االبتدائية 
تعليمية  وبطرق  لهم  املخصصة  الدروس 
هذه  بث  خالل  من  ومختلفة  مميزة 
ضمن  املتحركة  الرسوم  بطريقة  الدروس 
برنامج (حسن وريم) باإلضافة اىل الدروس 

التفاعلية».
تشكيالت  ضمن  تعد  القناة  ان»  واضاف 
برامج  وتبث  الرتبوي  التلفزيون  مديرية 
وبعض  النبيلة  القيم  لزرع  لالطفال  محببة 
النفيس  بالحافز  ُتعنى  التي  الربامج 

واالجتماعي لهذه الفئة العمرية املهمة». 

بغداد/ الزوراء:

كشفت وزارة الصحة والبيئة عن موعد وصول 

عليه،  تعاقدت  كورونا  لفريوس  مضاد  لقاح 

اىل  وصولها  تأخر  سبب  عن  كشفت  وفيما 

للقاح كورونا  اتهمت الرشكات املجهزة  العراق، 

بالتقصري.

يف  البدر،  سيف  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 

للقاح  الرئييس  «التعاقد  صحفي:  ترصيح 

ملنظمة  التابع   - {كوفاكس}  تحالف  مع  هو 

عىل  املجانية  اللقاحات  لتوزيع  العاملية  الصحة 

الدول الفقرية واملتوسطة - باالضافة اىل رشكة 

أسرتازينيكا، ونتوقع وصوله خالل األيام القليلة 

املقبلة وأسبوع تقريباً».

لقاحات   ٣ هناك  ذلك  اىل  «باإلضافة  وأضاف 

سينوفارم،  {الصيني  هي  العراق  أقرها  أخرى 

مؤكدا  االمريكي}».  وفايزر  الرويس،  وسبوتنيك 

والتصنيع  التجهيز  يف  التأخر  بعض  «هناك  ان 

ألسباب مختلفة، وأهمها هو الطلب الكبري عىل 

اللقاحات يف العالم».

كوزارة  العراق  «لكن  بالقول  البدر  واستدرك 

التي أسست تحالف  أوىل خمس دول  صحة من 

اىل  فيه  الدويل  التعداد  وصل  واآلن  {كوفاكس} 

أكثر من ١٩٠ دولة».

وبني «وقعنا العقد يف شهر أيلول املايض وأوفينا 

ولم  اللوجستية  واملتطلبات  املالية  االلتزامات 

كل  يف  التلكؤ  لكن  لنا،  تقصري  اي  هناك  يكن 

اىل اآلن  «اللقاح  ان  التحالف بشكل عام» مؤكداً 

ومنظمة  العاملية  الصحة  ومنظمة  وفعال،  آمن 

االدوية أكدت ذلك أكثر من مرة بشكل رسمي».

التميمي،  الصحة، حسن  اتهم وزير  من جهته، 

كورونا  للقاح  املجهزة  الرشكات  االحد،  امس 

عن  يصدر  نوعه  من  اتهام  أول  يف  بالتقصري، 

مسؤول حكومي لهذه الرشكات.

يف  عقده  صحفي  مؤتمر  خالل  التميمي،  وقال 

عبد  املكلف  املحافظ  برفقة  قار  ذي  محافظة 

للقاح  املجهزة  «الرشكات  ان  األسدي:  الغني 

العراق  إىل  اللقاح  إيصال  يف  مقرصة  كورونا 

بموعده املحدد».

وبشأن الواقع الصحفي يف ذي قار، أشار التميمي 

يف  سيكون  الرتكي  املستشفى  «إفتتاح  أن  إىل 

الشهر املقبل، ويدخل الخدمة يف آيار «.

وكان وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، وصل 

ضمن  قار  ذي  محافظة  اىل  األحد  امس  صباح 

الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  رئيس  توجيهات 

عىل  للوقوف  تباعاً  املحافظة  بزيارة  للوزراء 

متطلباتها وأبرز مشاكلها.

بغداد/ الزوراء:
تنفذ وزارة العدل برنامجا اصالحيا 
لفك اكتظاظ سجون االحداث وبناء 
والتي  جديدة،  واقسام  مالحظيات 
العادة  برامج  مع  بالتزامن  تتم 
مدة  انتهاء  بعد  باملجتمع  دمجهم 

محكوميتهم.
اصالح  دائرة  عام  مدير  وقال 
يف  امني،  كامل  الوزارة،  يف  االحداث 
تعمل  «الوزارة  ان  صحفي:  حديث 

اصالح  إلعادة  طاقاتها  بكامل 
ضمن  االحداث  من  لديها  املودعني 
جهود اعادة دمجهم باملجتمع بعد 
انتهاء مدة محكوميتهم او االفراج 
حقوق  مبادئ  وفق  وعىل  عنهم 

االنسان التي كفلها الدستور».
االنسان  حقوق  مفوضية  وكانت 
قد اعلنت، يف شهر تموز من العام 
املوقوفني  اعداد  بلوغ   ،٢٠١٩
بحسب  الفا،   ٣٥ واملحكومني 

االصالح  دائرة  من  احصائية  اخر 
العراقية يف وزارة العدل.  

تعمل  «الوزارة  ان  اىل  امني  واشار 
بهذا  خططها  وضمن  باستمرار 
وتأهيل  اصالح  عىل  الشأن، 
ومالحظات  اقسام  وبناء  السجون 
فيها  اكتظاظ  اي  ملنع  جديدة 
االصالحي»،  برنامجها  وبموجب 
عملية  تجري  الدائرة  بأن  منوها 
واملالحظيات  االقسام  بني  نقل 

عن  مفصحا  سعتها»،  بحسب 
الشباب  تأهيل  قسم  «استقبال 
البالغني بدائرة االصالح ٥٠ مودعا 
من دار مالحظية محافظة نينوى، 
النقل بحسب  تستمر عملية  بينما 
او  قسم  لكل  االستيعابية  الطاقة 

دار».
ستتخذ  «الدائرة  بأن  امني  وافاد   
لتعزيز  الالزمة  االجراءات  جميع 
الصحية  بالجوانب  التأهيل  برامج 

بالتنسيق  واالجتماعية  والنفسية 
وحكومية  دولية  منظمات  مع 
السيما  املجال،  بهذا  مختصة 
القدرات  وتطوير  تأهيل  بمجال 
وامليول  وافكار  نهج  عىل  للقضاء 
االحداث  االطفال  بني  الجريمة  اىل 
من خالل طرحها للربامج الهادفة 
والجريمة  املخدرات  مكافحة  اىل 
الفرد  عىل  السلبية  اثارها  وتقليل 

واملجتمع».

بغداد/ الزوراء:
اعتقال  االحد،  امس  بغداد،  عمليات  قيادة  اعلنت 
قانونية  مواد  وفق  املتهمني  من  وعدد  إرهابي 
بالعاصمة  والرصافة  الكرخ  جانبي  يف  مختلفة 

بغداد.
نسخة  «الزوراء»  تلقت  بيان  يف  القيادة  وذكرت 
عمليات  نفذت  السادسة  املشاة  «فرقة  أن  منه: 
بحث وتفتيش يف مناطق شمال وغربي بغداد ضمن 
الفرقة، أسفرت عن اعتقال عدد  قاطع مسؤولية 
وضبط  مختلفة،  قانونية  مواد  وفق  املتهمني  من 

أسلحة غري مرخصة». 
الحادية  املشاة  فرقة  «استمرت  البيان  وبحسب 
انتخابيا  مركزا   (٦٤) لـ  الحماية  بتأمني  عرشة 
وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ونصب السيطرات 
املفاجئة ضمن قاطع املسؤولية يف جانب الرصافة، 
مواد  وفق  املتهمني  من  عدد  اعتقال  عنها:  نتج 
مرخصة،  غري  أسلحة  وضبط  مختلفة،  قانونية 

بلدية  كوادر  اسناد  واجب  تنفيذ  اىل  باإلضافة 
االعظمية اثناء رفعها لعدد من التجاوزات عىل ممر 

الطريق العام».
واشار البيان اىل ان «الفرقة األوىل رشطة اتحادية 
املتهمني  من  عدد  عىل  القبض  إلقاء  من  تمكنت 
وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع مسؤولية 
أطراف  واعتقال  مشاجرات  ثالث  وفض  الفرقة، 
الشجار فيها، يف حني تم تنفيذ واجب اسناد الفرق 
العليا  الصحية  اللجنة  لتعليمات  املنفذة  الصحية 

اثناء أوقات الحظر». 
اتحادية عمليات  اللواء (١٥) رشطة  «نفذ  ذلك  إىل 
اللواء، نتج  بحث وتفتيش ضمن قاطع مسؤولية 
عنها: اعتقال متهمني وفق مواد قانونية مختلفة، 
يف  املراقبة  كامريات  بنصب  االستمرار  عن  فضالً 
عدد  «ضبط  إىل  الفتا  والفرعية»،  الرئيسة  الطرق 
من العجالت التي ال تحمل أوراقاً ثبوتية يف جانبي 

الكرخ والرصافة».

بغداد/ الزوراء:
القبض  الرشطة  لشؤون  الوزارة  وكالة  اعلنت 

عىل متهمني اثنني بالخطف والرسقة يف بغداد.
ان قوة  «الزوراء»:  تلقته  بيان  الوكالة يف  وقالت 
من  تمكنت  الدورة  اجرام  مكافحة  مكتب  من 
خطف  بعملية  لقيامه  متهم  عىل  القبض  القاء 
يف منطقة الرستمية، بعد توفر معلومات بوجود 
وعىل  أعاله،  املذكورة  املنطقة  يف  خطف  حادث 
الحادث  ملتابعة  عمل  فريق  تشكيل  تم  الفور 
املصادر  املعلومات وتفعيل  التحري وجمع  وبعد 
الرسية تم نصب كمني محكم والقبض عىل املتهم 
وتم توقيفه وفق املادة ٤٢١ ق.ع، وتم إتخاذ كل 
القضاء  إىل  وتقديمه  بحقه  القانونية  اإلجراءات 

لينال جزاءه العادل.
مكافحة  مكتب  مفارز  ان  البيان:  واضاف 
القبض عىل متهم  القت  املعامل  اجرام حسينية 
دينار  مليون   ٦٠  ) قدره  مايل  مبلغ  برسقة  قام 
منطقة  يف  السكنية  الدور  إحدى  من   ( عراقي 
وعىل  بغداد،  العاصمة  رشق  املعامل  حسينية 
محل  اىل  واالنتقال  عمل  فريق  تشكيل  تم  الفور 
التي  املعلومات  وجمع  التحري  وبعد  الحادث 
واتخاذ  السارق  عىل  القبض  القاء  عن  أثمرت 
أقواله  تدوين  بعد  بحقه  القانونية  اإلجراءات 
للجريمة،  بارتكابه  باالعرتاف  وقضائيا  ابتدائيا 
قانون  من   ٤٤٤ املادة  أحكام  وفق  توقيفه  وتم 

العقوبات.

بغداد/ الزوراء:
النزاهة، امس االحد، تنفيذها عمليَّتي ضبط ملُتَّهمني بجباية  أعلنت دائرة التحقيقات يف هيئة 
األموال بصورٍة ُمخالفٍة للقانون يف ُمحافظتي بابل وذي قار، ُمبّينًة وجود اختالٍس وفروقاٍت يف 

مبالغ الجباية.
يف  القضائّي  والضبط  التحرّي  أنَّ «شعبة  منه:  «الزوراء» نسخة  تلقت  بيان  يف  الدائرة  وذكرت 
الحلة؛  لبلديَّة  التابعة  الجباية  لجنة  في  ُموظَّ من  ثالثٍة  ضبط  من  نت  تمكَّ بابل  تحقيق  مكتب 
لقيامهم بجباية أمواٍل من إحدى ساحات وقوف السيَّارات أكثر من املُقرَّر رسمياً، واستحصال 
قبل  من  املمسوكة  الوصوالت  تدقيق  «بعد  أنه  إىل  الفتًة  رسميٍَّة»،  وصوالٍت  قطع  دون  مبالغ 

ت جبايتها». في لجنة الجباية تبنيَّ وجود فروقاٍت بينها وبني املبالغ التي تمَّ ُموظَّ
دت الدائرة «قيام فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار بضبط أحد األشخاص  ويف عمليٍَّة ُمنفصلٍة، أكَّ
الذي يقوم بجباية األموال من أحد املرائب التابعة ملُديريَّة بلديَّة النارصيَّة، وضبط سجلِّ الجباية 

واملبلغ الذي بحوزته، ُموضحًة قيام املُتَّهم بجباية املبالغ دون وصوالٍت رسميَّـٍة».
اللجنة  املُتَّهم قام بجباية األموال باالتفاق مع  أنَّ  إىل  لت  وأفادت بأنَّ «التحقيقات األوليَّة توصَّ
ُيدَفُع من  أجٍر يوميٍّ  املبالغ، واستئجار شخٍص لقاء  تلك  املُكلَّفة بذلك، والتي قامت باختالس 

إيراد الجباية، وعدم حضورهم إىل مكان عملهم املُكلَّفني به».
محكمة  قضاة  عىل  املُتَّهمني  رفقة  وعرضهما  أصوليَّني،  ضبٍط  محرضي  «تنظيم  اىل  واشارت 
أحكام  وفق  املُتَّهمني  توقيف  قرَّروا  الذين  النزاهة  بقضايا  ني  املُختصِّ قار  وذي  الحلة  تحقيق 
املادَّتني (٣١٦،٣٣٩) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبٍض وتحرٍّ بحقِّ املُتَّهمني أعضاء لجنة 

ة باملرآب التابع ملديريَّة بلديَّة النارصيَّة». الجباية الخاصَّ

بغداد/ الزوراء:
االحد،  امس  الشعبي،  الحشد  مديرية  اعلنت 

القبض عىل ٩ دواعش يف محافظة نينوى.
وذكرت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة 
منه: ان «قوة من اللواء ٣٠ يف الحشد الشعبي، 
يف  اإلرهابيني  ملالحقة  أمنية  عملية  نفذت 
عدد من مناطق نينوى، حيث نجحت القوات 
قبض  مذكرات  وفق  إرهابيني   ٩ باعتقال 

قضائية».
عىل  بناًء  تمت  «العملية  ان  اىل  البيان  واشار 
جهد وتحرٍّ واسعني من قبل معاونية شؤون 
الحشد يف ساعة متأخرة من  االستخبارات يف 
للقضاء  املطلوبني  عىل  القبض  تم  إذ  الليل، 
وجرائم  للمواطنني  بانتهاكات  لضلوعهم 
اإلجراءات  اتخاذ  وتم  األبرياء،  طالت  إرهابية 

القانونية الالزمة بحقهم».

بغداد/ الزوراء:
امس  الحدودية،  املنافذ  هيئة  أعلنت 
أم  ميناء  يف  تهريب  إحباط عملية  األحد، 

قرص الشمايل.
«الزوراء»  تلقت  بيان  يف  الهيئة،  وذكرت 
قرص  ام  ميناء  «منفذ  أن  منه:  نسخة 
الشمايل تمكن من إحباط محاولة تهريب 
نارية  دراجات  عىل  تحتويان  حاويتني 

التزاما  باستريادها  يسمح  ال  مستعملة 
بالضوابط والتعليمات النافذة».

وأشارت إىل «انه تمت إحالة ما تم ضبطه 
التخاذ  املختصة  القضائية  الجهات  إىل 
موضحة  الالزمة»،  القانونية  اإلجراءات 
والتنسيق  بالتعاون  تمت  «العملية  أن 
الوطني  املخابرات  جهاز  مع  املشرتك 

العراقي».

بغداد/ الزوراء:
ابو ريشة، امس االحد، عن ارجاء  اعلن مستشار محافظ االنبار للشؤون االغاثية، مازن 
عودة االرس النازحة اىل مناطق سكناها املحرر يف عموم مدن االنبار.وقال ابو ريشة يف ترصيح 
صحفي: ان “حكومة االنبار وبالتنسيق مع القوات االمنية والجهات االخرى املرشفة عىل 
انطالق  املحررة بسبب  اىل مناطق سكناها  النازحة  االرس  ارجأت عودة  النزوح،  مخيمات 
النزوح يف قضاء عامرية  امتحانات الكورس االول ونصف السنة ”.واضاف ان“ مخيمات 
الصمود جنوبي مدينة الفلوجة سوف تشهد عودة اكثر من ٨٥ ارس نازحة حال االنتهاء 
من امتحانات الكورس االول ونصف السنة التي انطلقت صباح امس“.وأوضح أبو ريشة 
ان ”االرس النازحة طلبت من الجهات املعنية املرشفة عىل مخيمات النزوح يف قضاء عامرية 
الصمود اىل الرتيث يف نقلهم لحني االنتهاء من االمتحانات ليتسنى ألبنائهم تأدية االمتحانات 
الصحي  الحظر  ”اجراءات  أن  الدرايس“، مبينا  النجاح يف مستقبلهم  اضاعة فرصة  وعدم 
الجديدة اثرت ايضا يف آلية عودة العرشات من االرس النازحة التي تروم العودة اىل مناطق 
ارسة   ٦٥٠ نحو  بوجود  سابق،  وقت  يف  رصح،  ريشة  ابو  ان  اىل  ”.يشار  املحررة  سكناها 

نازحة يف مخيمات النزوح يف قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة.

بغداد/ الزوراء:
تمكنت الرشطة املجتمعية يف دائرة العالقات واإلعالم بوزارة الداخلية، امس االحد، من 

إيقاف عملية ابتزاز استهدفت فتاة يف محافظة بابل.
وذكر بيان للرشطة املجتمعية ورد «للزوراء»: ان «عملية ابتزاز مارسها شخص بحق 
عائلة بتهديدهم بنرش صور ومحادثات ابنتهم البالعة من العمر ١٣ عاما عىل مواقع 

التواصل االجتماعي مقابل املال يف محافظة بابل».
التي  باألدلة  املبتز ومواجهته  إىل  الوصول  تمكنت من  املجتمعية  «الرشطة  ان  واضاف 
تثبت تورطه بجريمته، وتتخذ بحقه اإلجراءات الالزمة، بعد أن قامت بحذف محتوى 
أبنائهم، وكيفية  العائلة إىل مراقبة سلوك  الفتاة، وتنبيه وحث  االبتزاز وتأمني حساب 

استخدامهم للهواتف الذكية بطريقة آمنة، وبإرشاف وتوجيه من العائلة».

بغداد/ الزوراء:
افاد مصدر امني يف محافظة دياىل، امس 
امس  فجر  امنية  عملية  بانطالق  االحد، 
قضاء  اطراف  العبارة  ناحية  بساتني  يف 
بعقوبة.وقال املصدر يف ترصيح حصفي: 
ان قوات الرشطة بمختلف صنوفها نفذت 
بساتني  لتفتيش  امنية  عملية  امس  فجر 
ناحية العبارة عىل خلفية اختطاف اربعة 

مزارعني السبت من قبل مجموعة مسلحة 
يشتبه بانتمائها اىل عنارص داعش».

بالناحية  املحيطة  «البساتني  ان  واضاف 
وابو  املخيسة  مناطق  ضمن  تقع  التي 
ألنها  بالساخنة  توصف  مازالت  كرمة 
الذين  املسلحني  اختفاء  عىل  تساعد 
ينفذون عملياتهم االرهابية التي تستهدف 

االبرياء».

بغداد/ الزوراء:
اعلنت خلية اإلعالم األمني، امس االحد، 
لإلرهابيني  أوكار  ثالثة  عىل  العثور 
تحتوي مواد غذائية يف قضاء الطارمية 

شمايل بغداد.
«الزوراء»  تلقت  بيان  يف  الخلية  وذكرت 
نسخة منه: ان «القوات األمنية يف قيادة 
عمليات بغداد والفرقة السادسة، والفوج 
االول باللواء األول قوات خاصة، تمكنت 

لإلرهابيني  أوكار  ثالثة  عىل  العثور  من 
البو  بساتني  يف  غذائية  مواد  تحتوي 
اىل  «، مشريا  الطارمية  شهاب يف قضاء 

«قيام الجهد الهنديس بتفجريها».
ايضا  العثور  تم   » انه  البيان  واضاف 
عىل عبوة ناسفة، وكيلو غرام من مادة 
من  غرامات  كيلو   ٣ و  االمونيا  نرتات 
مادة  من  غرامات  كيلو  و٣   C٤ عجينة 

الكربيت».
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بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة التجـارة العراقية، امس األحد، عن تجهيـز املواطنني بوجبة 
جديدة من مادة زيت الطعام يف بغداد واملحافظات ضمن مفردات البطاقة 

التموينية.
وقالت الوزارة يف بيان ورد ”للزوراء“: إنها ”سـبق أن تعاقدت مع املناشئ 
الوطنيـة لرشاء 10 االف طن وتم تجهيزها اىل املحافظات، يف حني تعاقدت 
الوزارة مع 36 الف طن من املناشـئ الوطنية وبارشت مراكز التسـويق يف 

بغداد واملحافظات بتجهيزها لوكالء املواد الغذائية ومن ثم للمواطنني“.
واضافـت انها ”سـتقوم بالتعاقد لـرشاء كميات جديدة مـن مادتي زيت 
الطعـام والسـكر من املناشـئ الوطنية وتوقيع عقود اخرى مع املناشـئ 
العامليـة لتجهيز مـادة الرز وفق مناقصـات واالليات الجديـدة التي وافق 

عليها مجلس الوزراء“.
ودعت الـوزارة املواطنني اىل ”مراجعة الوكالء لتسـلم حصصهم من مادة 
زيت الطعام، يف الوقت الذي تسـتعد فيـه لتجهيز مادة كاملة من مفردات 
البطاقة التموينية بالتزامن مع قدوم شهر رمضان املبارك والتعاقد لرشاء 

كميات اخرى بعده“.

بغداد/ الزوراء:
  كشف مصدر مطلع عن ان مرصف الرافدين يدرس إعادة العمل بالتقديم 

االلكرتوني يف منح السلف للموظفني بعد ان كان متوقفا يف وقت سابق.
وكان املرصف قد توقف يف اآلونة األخرية بقرار من مدير الرافدين املحال اىل 
التحقيق {عيل حسني} عن منح السلف الكرتونياً، وتقديم الطلب يدوياً، ما 
أثار فوىض وغضبا من قبل املواطنني واملوظفني، باالضافة اىل خطورتها يف 

ظل اجراءات الوقاية من فريوس كورونا.

بغداد/ الزوراء:
اكدت لجنـة االقتصاد واالسـتثمار النيابية ان 
الرضائـب التـي وضعـت يف املوازنـة لن تمس 
االمن الغذائـي والدوائي، الفتة اىل ان الرضائب 
سـتفرض وفق قانونها املعمـول به. وفيما تم 
تأجيـل التصويـت عـىل املوازنـة االتحادية اىل 
السـبت املقبل، اكد عضـو يف مجلس النواب ان 
التأجيـل كان الخيار االفضل بدل تمريرها عىل 
عجالة دون تحقيق تفاهمات تصب باملصلحة 

العامة لجميع مكونات الشعب العراقي.
وقـال عضـو اللجنة، حامد عبـاس، يف ترصي 
صحفـي: ان ”الرضائـب رفعـت مـن قانـون 
املوازنـة وتمـت العـودة اىل قانـون الرضائـب 
السـابق، حيـث سـيطبق بشـكله الطبيعـي 

املعمول به“.
واضاف ان ”الرضائب فرضت عىل بعض السلع 
املسـتوردة ملحاولـة تحويـل رؤوس االمـوال 
نحو املنتج املحيل وانعاشـه من جديد بدال من 

االعتماد عىل االسترياد“.
وبني ان ”الرضائب استبعدت عن االمن الغذائي 
والدوائـي الـذي يمس حياة املواطـن العراقي، 
وذلك من اجل ضمان عدم االرضار باملواطن او 

الوضع املعييش له“. 

مـن جهته، اكـد عضو مجلـس النـواب، رعد 
الدهلكي، امس االحد، ان تأجيل التصويت عىل 
املوازنة االتحادية اىل السبت املقبل كان الخيار 
االفضل بـدل تمريرها عىل عجالة دون تحقيق 
تفاهمـات تصـب باملصلحـة العامـة لجميع 

مكونات الشعب العراقي.

وقـال الدهلكي يف حديث صحفـي: اننا ”نعلم 
جيـدا ان املوازنـة تأخـرت، وهنالـك حاجـة 
لتمريرها بشـكل رسيع الرتباطها باملشـاريع 
التنموية، وغريها من االمور التي تحرك عجلة 
الدولـة“، مبينا ان ”التأجيل لـم يكن من فراغ 
ونعتقد انه الرضر االهون من تمريرها بعالتها 

وبشكل مترسع“.
واضـاف الدهلكـي ان ”املوازنة تمثل سياسـة 
الحكومـة املاليـة لعام كامـل، وبالتـايل فهي 
بحاجـة اىل تأٍن ودراسـة وتفاهمات عىل اعىل 
مسـتوى، وان يتـم الخروج بموازنـة توافقية 
بني الجميـع دون اقصـاء اىل اي طرف، وتلبي 
العراقـي،  الشـعب  مكونـات  كل  طموحـات 

خصوصا اننا نعيش اعياد نوروز“.
 مشـددا عىل ”اهميـة ترشيـع موازنة تنصف 
اغلـب رشائـح املجتمـع، خصوصـا رشيحـة 
الشـباب، اضافـة اىل وضـع رؤيـة واضحـة 
ومجدولة إلعمار املحافظات خصوصا املحررة 

التي تعرضت اىل ارضار كبرية“.
بالواقـع  ان ”التحديـات كبـرية منهـا  واكـد 
الصحـي بسـبب كورونـا وما تسـببت به من 
ازمـة اقتصاديـة، اضافـة اىل التحـرك باتجاه 
االنتخابـات املبكـرة يف ترشيـن االول املقبـل، 
وهـذه االمور جميعا تسـتوجب منـا الخروج 
بموازنـة متكاملـة تدعـم العملية السياسـية 
اجـراء  حـني  اىل  العـراق  يف  والديمقراطيـة 
االنتخابـات وابعادهـا عـن املطبـات التي من 
املمكـن ان تكون لها انعكاسـات سـلبية تؤثر 

بشكل مبارش عىل الجميع“.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت هيئـة املنافـذ الحدودية، 
امـس االحـد، عـن وجـود منافـذ 
اقليـم  يف  رسـمية  غـري  ومعابـر 
كردستان، فضال عن عدم خضوع 
الحكومـة  اىل  منهـا  الرسـمية 

االتحادية.
وقال رئيس املنافذ الحدودية، عمر 
الوائيل، يف ترصيحات صحفية: إن 
هنـاك العديـد من املنافـذ واملعابر 
غري الرسمية، وكذلك هناك فتحات 

اغلبها يف اقليم كردستان.
مبينـاً: أن الهيئة قدمت مقرتحات 
وكتبا رسمية عدة مرات اىل القائد 
رئيـس  املسـلحة  للقـوات  العـام 
الكاظمـي،  مصطفـى  الـوزراء 
املشـرتكة  العمليـات  قيـادة  واىل 
واىل قيـادة قـوات حـرس الحدود، 
وطالبت بغلق هذه املعابر واملنافذ 

غري الرسمية.
وأضـاف: أن رئيس الوزراء متابع لهذا 

املوضـوع بشـكل حثيث جـدا، وأوعز 
أكثر من مرة بمتابعة هذا امللف، ولكن 
الغالـب العـام لهـذه املعابـر واملنافذ 
فـإن  وبالتـايل  كردسـتان،  اقليـم  يف 
اغـالق هذه املعابـر واملنافذ يكون من 
مسـؤولية قيادة العمليات املشـرتكة 
وقيادة قوات حرس الحدود، بالتنسيق 
والتعاون مع الجهـات ذات العالقة يف 

االقليم.
وبـني: انـه حتـى اآلن لـم تخضع 
منافـذ االقليـم اىل هيئـة املنافـذ 
الحدوديـة االتحاديـة ولـم ينفـذ 
االقليم قرار مجلس الوزراء املرقم 
13 لسـنة 2019، ويف غضون ذلك 
الحدودية،  املنافـذ  اصدرت هيئـة 
السـبت، بيانـا بشـأن االتهامات 
التـي اطلقهـا شـخص ظهـر يف 
مقطـع فيديو انترش عـىل مواقع 
التواصـل االجتماعـي اتهـم فيـه 
بعـض موظفـي الهيئـة بابتـزاز 

عجالت الحمل.

بغداد/ متابعة الزوراء:
الخامـس  الرتكـي  االتحـاد  اعلـن 
ملصـدري بحر ايجـة الرتكي، امس 
االحـد، ان العراق احتل املرتبة االوىل 
كـأكـرب مسـتورد لاللبـان الرتكية 

خالل عام 2020.
وقال االتحـاد يف تقرير لـه اطلعت 
”منتجـات  ان  ”الـزوراء“:  عليـه 
االلبـان الرتكية لعـام 2020 بلغت 

301 مليـون دوالر“، مشـريا اىل ان 
”العـراق احتل املرتبـة األوىل كأكرب 
مسـتورد لهذه االلبان ،حيث بلغت 
هذه االستريادات 61 مليون دوالر“.
وأضاف ان ”السعودية جاءت ثانيا 
وبواقـع 42 مليـون دوالر، ومن ثم 
جـاءت اإلمـارات ثالثـا وبواقع 22 
مليـون دوالر، فيمـا احتلت الصني 
املرتبـة الرابعة باسـتريادات بلغت 

14.5 مليون دوالر“.
وأشارت إىل أن ”العراق جاء باملرتبة 
الثانيـة كأكـرب مسـتورد لأللبـان 
الرتكية خالل شهري كانون الثاني 
وشـباط مـن العـام الحـايل 2021 
وبمقدار 7.1 مليون دوالر تسـبقه 
الصني التي اسـتوردت بمقدار 9.3 
مليون دوالر وجاءت اإلمارات ثالثا 

بمقدار 3.4 مليون دوالر“.

بغداد / متابعة الزوراء:
كشف عالم ومدرس جامعي صيني عن معلومة صادمة 
قد تغري وجـه االقتصاد العاملي ومفهوم الطاقة والنقل 

عىل كوكب األرض بعد سنوات.
وأكـد رئيس الجامعة التكنولوجيـة الجنوبية يف الصني 
وعضو األكاديمية الصينية للعلوم، شـيويه كيكون، أن 
موارد الطاقة األحفورية عىل األرض سـتنفد يف غضون 

50 عاًما.
وكشـفت العالـم يف روقـة بحثيـة مفصلـة عـن عدة 
معلومات يمكن وصفهـا بـ“الصادمة“ تتعلق بمصدر 
الطاقة األول املسـتخدم يف وقتنا الحايل، حيث أشـار إىل 
أنه خـالل الـ 250 عاًمـا املاضية، حدثت ثـالث ثورات 
صناعية كربى بسبب زيادة اسـتخراج مصادر الطاقة 

األحفورية يف العالم.

لكن العالم توقع أن هذه املصادر الطبيعية تتأثر بشكل 
مبـارش بزيادة وزيادة تطور االقتصـاد العاملي، وتوقع 
 “thepaper” اسـتنفاذ الكثري من املوارد، بحسب موقع

الصيني.
وأكد العالم استنفاد املوارد الهيدروكربونية خالل نصف 
القرن املقبل. لذلك، من أجل الحفاظ عىل املستوى الحايل 
للتقدم، دعا العالم إىل استبدال الوقود األحفوري املعتاد 

بمصادر طاقة بديلة.
وركز العالـم يف ورقته عىل الطاقة الشمسـية كمصدر 
رئيس بديل للطاقة يف العالم، والتي اعترب من املستحيل 

نفادها عىل األقل يف الوقت القريب.
واقرتح املدرس الجامعي الكبري اسـتبدال الفحم والغاز 
الطبيعـي بوقـود الهيدروجـني باإلضافـة إىل عـدد من 

املصادر البديلة.

بغداد/ الزوراء:
إعـداد  الصيادلـة  نقابـة  اعلنـت 
”الـدوالر  باسـم  قانـون  مـرشوع 
أسـعار  إعـادة  بهـدف  الدوائـي“، 
األدوية إىل ما كانـت عليه قبل رفع 

سعر رصف الدوالر األمريكي.
لنقيـب  الثانـي  النائـب  وقـال 
الصيادلة، أمجد حسـيب، يف حديث 
صحفي: إن ”النقابة أعدت مرشوع 
(الـدوالر الدوائـي) وسـلم من قبل 

نقيـب الصيادلة اىل رئيـس الوزراء 
أن  اىل  مشـرياً  الصحـة“،  ووزيـر 
”النقابة لم تحصـل لغاية اآلن عىل 
اجابـة واضحة أو تأييد ملا جاء بهذا 

املرشوع“.
وأضاف أن ”عملية استرياد األدوية 
تخضع لعملية سـعر رصف الدوالر 
أن  مبينـًا  األسـواق“،  يف  املتـداول 
”مرشوع القانون هذا يلزم املصارف 
بجعل عملية الرصف أو التحويل اىل 

الـدوالر للمكاتب الدوائيـة املجازة، 
وفق السـعر السـابق مـن دون أي 
زيادة“.وتابع حسـيب أن ”املكاتب 
املسـتوردة لألدوية يمكنها أن تبيع 
األدوية اىل الصيدليـات ضمن إطار 
التسعرية السابقة، وإلزامها بأسعار 
محددة ضمن املنظومة الوطنية من 
دون الزيـادة التي طـرأت عىل أنواع 
األدوية، والتي بلغت نسبتها من 20 

إىل 25 باملئة“.
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بغداد/ الزوراء:
اكـدت لجنة الزراعة واملياه واالهوار النيابية عدم منح اجازات االسـترياد 

لكل انواع االسماك من اجل حماية املنتج املحيل.
وقال رئيس اللجنة، سـالم الشمري، يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسخة منه: 
ان ”اللجنـة والـوزارة داعمـة ملربي االسـماك وقطاع االسـماك لالرتقاء 
باملنتـج املحيل الذي حقق خالل الفـرتة املاضية انجازات كبرية من خالل 
دعـم وحمايـة املنتج الوطني بعد خطـط منع االسـترياد، ودعم القطاع 
الزراعـي والتي تحققت بعد الجهود املتواصلـة يف متابعة هذا امللف املهم 

لدعم االقتصاد الوطني“.
واضاف انه ”تم االتفاق مع الوزارة عىل عدم منح اجازات االسـترياد لكل 
انواع االسـماك نظرا لوجود االكتفاء الذاتي منها ومن اجل حماية املنتج 

املحيل ودعم املربني“.
وشـدد الشمري عىل ان ”قطاع االسـماك مهم وحيوي للبلد لتوفري االمن 
الغذائـي للمواطن، فضـال عن امكانية اقامة مشـاريع متطورة للمربني 
واالسـتفادة مـن الكفـاءات العلميـة والتـي من شـأنها تطويـر الثروة 

السمكية وزيادة االنتاجية“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلنـت إدارة معلومـات الطاقة االٔمريكيـة، امس االحد، ارتفـاع صادرات 

النفط العراقية ألمريكا اىل 165 الف برميل.
وقالت االٕدارة يف تقرير لها: إن ”متوسط االستريادات االمريكية من النفط 
الخام خالل االسـبوع املايض من ست دول بلغ 4 ماليني و370 الف برميل 
يوميا منخفضا بمقدار 364 الف برميل باليوم عن االسـبوع الذي سـبقه 

والذي بلغ 4 ماليني و734 الف برميل“.
واضافت ان ”امريكا اسـتوردت النفط الخـام من العراق بمعدل 165 ألف 
برميل يوميا، مرتفعا عن االٔسبوع الذي سبقه والذي بلغ  141 الف برميل 

يوميا“.
واشارت اىل ان ”اإلستريادات النفطية الٔمريكا خالل االٔسبوع املايض جاءت 
معظمها من كندا وبمعدل بلغ 3,448 ماليني برميل يوميا، تليها السعودية 
التـي بلغت كمية االسـتريادات منها بمعدل 308 ألف برميـل يوميا، تليها 

مكسيك التي بلغت االستريادات منها بمعدل 278 الف برميل يوميا“.
ووفقـا لالٕدارة فـإن ”كمية االسـتريادات االٔمريكية من النفـط الخام من 
االكـوادور بلغت 127الف برميل يوميا ومـن نيجرييا بلغت بمعدل 44 الف 

برميل يوميا“.

بغداد/ الزوراء:
تسـتعد دائـرة الطرق والجسـور يف 
وزارة االعمـار واالسـكان والبلديات 
واالشغال العامة بالتعاون مع الهيئة 
األسـابيع  يف  لالسـتثمار،  الوطنيـة 
املقبلة، إلنشـاء نحو 50 محطة وزن 
جديـدة بطريقة االسـتثمار، بعد أن 

وصل املوضوع إىل مراحل متقدمة.
وقـال مديـر عـام الدائـرة، حسـني 
جاسـم كاظم، يف حديث صحفي: إن 
”شبكة الطرق الوطنية بحاجة اىل ما 
يقـارب 75 محطـة وزن، أنجز منها 
نحـو 25 محطـة، بعـد تقليل فرض 
الغرامة عىل األحمال العالية من قبل 
مجلس الوزراء“، مبيناً أن ”تشـغيل 
تلـك املحطـات تـم يف املناطـق التي 
نـرى فيها مراكز ذات حموالت عالية 
كالبرصة التي شغلت فيها 3 محطات 
لوجود موانئ ومنافذ حدودية وأغلب 
البضائـع تمر مـن خاللهـا، إضافة 
اىل منفذ بدرة يف واسـط الذي شغلت 
فيه 5 محطات، وتشغيل محطات يف 
العظيم والتي تسيطر عىل الحموالت 
القادمـة مـن الشـمال، والعمل جاٍر 

عىل تشغيل باقي املحطات“.
وأضاف أن ”الدائرة وصلت اىل مراحل 
متقدمـة إلنشـاء نحـو 50 محطـة 
االسـتثمار،  بطريقـة  جديـدة  وزن 
بشـكل  الحمـوالت  عـىل  للسـيطرة 
كامـل“، مشـرياً اىل أن ”هذه الفرص 

جاذبـة للمسـتثمرين األكفـاء ملـن 
لديهم عروض وخربات بهذا املجال“، 
منبهاً  اىل أن ”األسابيع القليلة املقبلة 
ستشـهد إعالن تلك املحطات كفرص 

استثمارية.“
وعزا كاظم تـرضر الطرق الخارجية 
إىل ”سـوء تشـغيلها، إذ من املفرتض 
أن تشـغل بظـروف قياسـية تتوافق 
مع املعايري التصميمية التي انشـئت 
بها“، مشـرياً اىل أن ”الطرق يجب أن 
تعمل بأحمـال محددة، يف حني هناك 

أحمـال غري قياسـية يف العراق تؤدي 
اىل تقصـري عمـر الطريـق وخروجه 
عمـره  انتهـاء  قبـل  الخدمـة  عـن 

التصميمي.“
وتابـع: إن ”السـيطرات الخارجيـة 
تعد مـن األسـباب الرئيسـة لترضر 
الطرق بسبب الوضع األمني“، مبيناً 
أن ”أسـوأ ظروف يمكـن أن تمر بها 
للطريـق، هـي  التشـغيلية  الخطـة 
الحمل البطيء أو املتوقف ذو الرسع 
الواطئـة بمناطـق التدقيـق األمني، 

بخـالف األحمـال املتحركـة التـي ال 
تؤثـر فيه، إضافـة اىل درجة الحرارة 
العاليـة، وهـذان العاملني موجودين 

يف العراق“.
ونبـه اىل أن ”شـبكة الطرق أنشـئت 
عـىل أعـىل رسعـة تصميميـة وهي 
120كم/سـاعة، يف حـني أن رسعـة 
السـيارات التـي تمر بهـا، خصوصاً 
الحديثة منهـاـ تقارب الـ200 كم /

سـاعة، مما تسـبب بحصول الكثري 
من الحوادث عليها“.

وأوضح أن ”األموال التي تجبى اليوم 
مـن سـائقي السـيارات يف مديريـة 
املـرور العامـة، لـم تذهـب لصيانة 
الطـرق“، مقرتحاً ”وضع تعرفة عىل 
مقدار سـعر رصف البنزين الذي هو 
أفضل وسـيلة لقياس مدى استخدام 
السائق للسـيارة، إضافة اىل االتفاق 
مع مستثمرين أو متعهدين لتشغيل 
هذه الطرق، ومسـؤوليتهم بإنارتها 

وتخطيطها وصيانتها أوالً بأول“.
وأكـد كاظـم أن ”العالم غـادر اليوم 
مهمة أن تقوم الدولة بإنشاء الطرق 
ورعايتهـا لسـنوات طويلـة كونهـا 
مهمة صعبـة، إضافـة اىل وجود 50 
ألف كم من شـبكة الطـرق يف العراق 
تكون إدارتهـا صعبة جداً، وال يمكن 
تمويل صيانتها مـن املوازنة العامة، 
فقـد تغطي االمـوال املخصصة 500 
كـم بأفضـل األحـوال، ويتبقـى مـا 
يقـارب %95 مـن هـذه الشـبكة ال 

يمكن تغطيتها“.
وأملـح اىل ”املـيض بخطـط الصيانة، 
لكننـا لـن نسـتطع أن نصـل اىل ما 
نطمح اليه برؤية شبكة طرق تحقق 
فيها السـالمة للسـائق بعموم البلد، 
إال باتبـاع أسـاليب الـدول األخرى يف 
اسـتثمارها، وتثقيـف املواطـن عىل 
دفع الجباية وسـوف لـن يعارض يف 
حـال رؤيته طريقا آمنا وسـليما وذا 

انسيابية عالية“.
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بغداد/ متابعة الزوراء
التطبيعية،  الهيئة  رئيس  بنيان،  إياد  أكد 
أنه تم توجيه خطاب ألعضاء اتحاد كأس 
العاصمة  الخليج من أجل استضافتهم يف 
استضافة  ملف  مصري  لتقرير  بغداد، 

«خليجي ٢٥».
رؤساء  دعت  التطبيعية  إن  بنيان  وقال 
االتحادات الخليجية بخطاب رسمي لعقد 
ومنحهم  بغداد  العاصمة  يف  االجتماع 
مصري  لتحديد  الشهر  تقارب  زمنية  مدة 
تثق  «التطبيعية  االجتماع.وأضاف 
يف  الخليجية  باالتحادات  الطيبة  بعالقاتها 
منح العراق حق االستضافة لخليجي ٢٥».

الستضافة  جاهزة  «البرصة  بنيان  وتابع 
الخليج وهناك  املقبلة من بطولة  النسخة 
دعم من االتحادات الخليجية مللف البرصة، 

التصويت  خالل  من  يثبت  أن  نأمل  الذي 
الحاسم من قبل الدول األعضاء».

والرياضة  الشباب  وزير  دور  بنيان  وثمن 
من  العراق  ملف  دعم  يف  درجال  عدنان 
االتحادات  يف  الطيبة  عالقاته  خالل 
العراق  حق  يثبت  أن  أمل  عىل  الخليجية، 
التطبيعية  «الهيئة  االستضافة.وختم  يف 
الخليجية  االتحادات  يف  لألخوة  ستؤمن 
بغداد  يف  االجتماع  عىل  موافقتهم  حال  يف 
الوفد  الصحي لجميع  الحجر  استثناء من 
التصويت  لحسم  الزائرين  مهمة  وتسهيل 
بشكل رسيع».يذكر أن العراق تقدم بطلب 
ومن  البرصة  يف   ٢٥ خليجي  الستضافة 
املنتظر أن يحسم امللف بعد شهر من اآلن 
التحاد  العامة  الهيئة  تصويت  خالل  من 

كأس الخليج.

بغداد/ متابعة الزوراء
قررت الهيئة املؤقتة لنادي الطلبة، مكافأة فريق كرة القدم ماليا، بعد الفوز عىل القاسم (٣-٢) 
يف الجولة ٢٥ من الدوري  املمتاز.وقال رئيس الهيئة املؤقتة، الدكتور صالح الفتالوي ان اإلدارة 
نقاط دفعت   ٣ وأثمر تحقيق  الفريق من جهاز فني والعبني،  بذله  الذي  الكبري  الجهد  تثمن 
الطلبة عدة مراكز لألمام».وأوضح أن الهيئة قررت منح الالعبني مبلغ ٢٠٠ دوالر، وسيتكرر 
الالعبني دفعة من  اإلدارة ستمنح  أن  إىل  املقبلة، مشريا  املباريات  هذا مع كل فوز يتحقق يف 
وسنجتهد  عافيته  سيستعيد  «الطلبة  املقبلة.وتابع:  األيام  خالل  الحايل،  للموسم  عقودهم 
للنجاح يف مهمتنا األوىل لبقاء الفريق يف الدوري املمتاز، كما سنكمل مهمتنا األساسية للتحضري 

النتخابات شفافة تضمن للنادي إدارة محرتمة قادرة عىل تحمل مسؤولياتها».

@paÜb•¸a@ıbé˙ä@—Óõnèm@ÜaáÃi@Ú‡ñb»€a
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بغداد/ الزوراء

املنتخب  وفد  االثنني   اليوم  يغادر 

اوزبكستان  اىل  القدم  لكرة  الوطني 

يف  يقام  تدريبي  معسكر  يف  للدخول 

لغاية  والعرشين  الثاني  من  طشقند 

تتخلله  الحايل،  الشهر  من  الثالثني 

مباراة ودية أمام املنتخب األوزبكي يف 

التاسع والعرشين من الشهر نفسه.

للمنتخب  اإلعالمي  املنسق  وقاَل 

الوطني، هشام محمد:  أجريت املس 

بفايروس  الخاصة  املسحات  االحد 

وجميع  املنتخب،  لوفد  كورونا 

الجاهزية  وبأتم  بخري  الالعبني 

للدخول يف معسكر طشقند وخوض 

املباراة الودية أمام املنتخب االوزبكي، 

سعد  الالعب  املعسكر  عن  وسيغيب 

ناطق  بقراٍر من طبيب املنتخب قاسم 

مباراة  يف  برأسه  إلصابته  الجنابي 

الرشطة ونفط الوسط، وكذلك غياب 

الالعب أيمن حسني املصاب. 

خاصة  طائرة  إن  محمد:  وأضاف 

إىل  الوطني  املنتخب  وفد  ستنقل 

لهم،  الراحة  لتوفري  اوزبكستان 

وإبعادهم عن االختالط يف املطارات.

بالقول:  اإلعالمي  املنسق  واختتَم 

جميع  وفرت  التطبيعية   الهيأة  ان 

املنتخب  مهمة  نجاح  مستلزمات 

بأوزبكستان  معسكره  يف  الوطني 

واإلدارية  التنظيمية  النواحي  من 

تحقيق  أجل  من  وذلك  والفنية، 

املنتخب  بوصول  املرسومة  األهداف 

االستعداد  درجات  أقىص  اىل  الوطني 

املزدوجة  التصفيات  غمار  لخوض 

العالم  آسيا وكأس  لنهائيات  املؤهلة 

.٢٠٢٢

االدارية  الهيئة  وافقت  جانبها  ومن 

عىل  الريايض  الجوية  القوة  لنادي 

املنتخب  بصفوف  العبيها  التحاق 

أمام  الودية  مباراته  يف  الوطني 

والعرشين  التاسع  يوم  اوزبكستان 

من الشهر الحايل يف طشقند.

وأوضحت الهيئة االدارية لنادي القوة 

الجوية الريايض يف إجتماع عقد امس 

األحد  أنها قررت تواجد العبي الفريق 

األول مع املنتخب الوطني يف مباراته 

الودية أمام اوزبكستان كونها تدعم 

كل  يف  الوطني  املنتخب  وتساند 

املحافل الدولية التي يشارك بها ومن 

الرسمية  الودية  املباريات  ضمنها 

السود الرافدين.

الكاملة  ثقتها  تضع  أنها  بينت  كما 

الالعبني  وجميع  التدريبي  بالكادر 

الستة  دور  يف  النجف  فريق  لتجاوز 

ضمن  القادم  الجمعة  يوم  عرش 

من  الرغم  عىل  العراق  كأس  بطولة 

غياب سبعة العبني إضافة إىل املدافع 

بصفوف  التحق  الذي  حداد  احسان 

املنتخب األردني لكنها يف الوقت ذاته 

ومن حرصها عىل سمعة العراق فانها 

تقدم الدعم املعنوي ملنتخبنا يف جميع 

الرافدين  أسود  أن  سيما  مسابقاته 

إىل  للتأهل  قليلة  خطوات  بعد  عىل 

قطر  مونديال  اىل  املؤهلة  النهائيات 

وهو حلم يراود الشارع العراقي».

وأضافت أنها كانت تتمنى من الهيئة 

بإقامة  املسابقات  ولجنة  التطبيعية 

األربعاء  يوم  النجف  أمام  مباراتنا 

العبينا  يتمكن  حتى  الخميس  أو 

فريق  أمام  الهام  اللقاء  خوض  من 

بصفوف  التحاقهم  ثم  ومن  النجف 

به  ماتسمح  وهو  الوطني  املنتخب 

قوانني اإلتحاد الدويل(فيفا) ، مشرية 

إدارة  لتعاون  هو  األمر  ذلك  أن  إىل 

نادي القوة الجوية وكادره التدريبي 

وجمهورنا العريق الذي يقف ويساند 

يدعم  نفسه  الوقت  يف  فهو  الفريق، 

وهذه  الوطني  املنتخب  مسرية 

القوة  نادي  ألرسة  تحسب  الوقفة 

الجوية بكل  عنوانيه ومسمياته.

بغداد/ متابعة الزوراء

مواجهة  عىل  السلبي  التعادل  خيم 

الزوراء والكهرباء، امس االحد يف ملعب 

التاجي، لحساب الجولة ٢٥ من الدوري 

املمتاز.

وفوت الزوراء فرصة القفز إىل الوصافة 

بعد  تقدير،  أقل  عىل  الثالث  املركز  أو 

الوسط،  نفط  أمام  الرشطة  تعثر 

نقطة  عىل  ويحصل  بالتعادل  ليكتفي 

فقط من مباراة الكهرباء.

ووقفت العارضة يف ٣ مناسبات، حائلة 

دون تسجيل الزوراء، حيث أضاع عالء 

الزهرة ومحمد رضا جليل ومهند  عبد 

رد  فيما  ممكنة،  فرصا  الرحيم  عبد 

قائم الزوراء كرة لالعب مرتىض هديب، 

لكن  للزوراء  الكبري  الضغط  ورغم 

املباراة انتهت بالتعادل السلبي .

 ٤٥ النقطة  إىل  رصيده  الزوراء  ورفع 

الكهرباء  رفع  فيما  الرابع،  املركز  يف 

رصيده إىل النقطة ٢٤ يف املركز ١٦.

وتعادل  نفط ميسان مع ضيفه امليناء، 

عىل  األحد،  امس  مساء  أقيمت  التي 

ملعب ميسان األوملبي.

املباراة لم ترتق للمستوى املأمول رغم 

أن النقاط الثالث مهمة للفريقني، كما 

افتقدت املواجهة للجدية خصوصا من 

خطي املقدمة.

وسنحت فرصة لنفط ميسان أهدرها 

أحمد سعيد، فيما أضاع مهاجم امليناء 

لتنتهي  الفرص  أخطر  أمباي  املحرتف 

املباراة (٠-٠).

ورفع نفط ميسان رصيده إىل النقطة 

امليناء  رفع  فيما  الثامن،  املركز  يف   ٣٣

رصيده إىل النقطة ٢٨ يف املركز الـ١٨.

من  ثمينة،  نقاط   ٣ أربيل،  وخطف 

بهدف  السماوة  مضيفه  عىل  فوزه 

ملعب  يف  أقيمت  التي  املباراة  يف  قاتل، 

دون  بهدف  السماوة  يف  املحلية  اإلدارة 

رد.

للفوز  سعيا  املباراة،  أربيل  ودخل 

واالبتعاد عن املناطق املهددة بالهبوط، 

رغم صعوبة املباراة يف ملعب السماوة.
وصرب أربيل حتى الدقيقة ٨٨، ليسجل 

الوحيد  الهدف  سيامند  هريدي  الالعب 

باملباراة.

يف   ٢٨ النقطة  إىل  رصيده  أربيل  ورفع 

السماوة  رصيد  تجمد  فيما   ١١ املركز 

عند النقطة ١٩ يف املركز ١٩.

بغداد/ متابعة الزوراء

بكرة  العراقي  االتحاد  حدد 

انطالق  موعد  الطائرة، 

لنهائيات  االخري  التجمع 

الدوري املمتاز للموسم الحايل 

.٢٠٢٠/ ٢٠٢١

جميل  االتحاد  رئيس  وقال 

العراقي  العبادي إن ”االتحاد 

الطائرة،  للكرة  املركزي 

التجمع  انطالق  موعد  حدد 

اندية  دوري  لنهائيات  االخري 

املمتازة  للدرجة  العراق 

العاصمة  يف  سيكون  والذي 

نيسان   ٨ من  للفرتة  بغداد 

الشهر  من   ١٢ ولغاية  املقبل 

الثاني“.

الشعب  ”قاعة  أن  واوضح 

الرياضية  لأللعاب  املغلقة 

من  الثامن  يف  ستستضيف 

نادي  مباراة  املقبل  نيسان 

الجيش  ونادي  الجنوب  غاز 

 ، ظهرا  الثانية  الساعة  يف 

مباراة  اليوم  نفس  يف  وتليها 

نادي البحري ونادي الرشطة 

الرابعة عرصا ويف  الساعة  يف 

القاعة ذاتها“.

التايل  اليوم  يف  ”أما  وتابع 

فستقام  نيسان،   ٩ املوافق 

لأللعاب  الشعب  قاعة  يف 

الجيش  نادي  مباراة  املغلقة 

الساعة  يف  البحري  نادي 

الثانية ظهرا، ثم تليها مباراة 

غاز  ونادي  البيشمركة  نادي 

الرابعة  الساعة  يف  الجنوب 

عرصا ويف القاعة ذاتها“.

الفنية  اللجنة  أن  يذكر 

جدوالً  ستصدر  واملسابقات 

املباريات  لكافة  كامالً 

الالحقة.

بغداد/ متابعة الزوراء
إىل االعتذار عن  التي دفعته  املدرب عادل نعمة عن األسباب  كشف 
التي  الخسارة  بعد  القاسم،  لفريق  كمدرب  مشواره  تكملة  عدم 

تعرض لها أمام الطلبة.
الفريق مميزة وتمكنت من انتشاله من  وقال نعمة، «تجربتي مع 
املركز األخري وتقدمنا عدة مراكز، بعدما حققنا انتصارات عىل أندية 

منافسة وخارج الديار».
النادي،  وإدارة  القاسم  أن طموحات جماهري  يبدو  «لكن  وأضاف: 

باتت أكرب مما جرى االتفاق عليه».
وتابع: «مهمتي كانت تأمني بقاء الفريق يف الدوري املمتاز، ونسري 
بينما  بخطوات جيدة حيث جمعنا ١٥ نقطة من أصل ١٢ مباراة، 
 ١٣ من  نقاط  بـ٧  األخري  املركز  يف  والقاسم  األمور  زمام  تسلمت 

مباراة».
النادي من  التزم بدعم  الرماحي  أن رجل األعمال حسني  إىل  وأشار 
خالل دفع مستحقات املدرب والالعبني املحرتفني، فيما بقي وضع 
املحليني صعبا ألن اإلدارة هي من تتكفل بدفع مستحقاتهم مع ذلك 

قدموا مباريات جيدة.
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بغداد/ الزوراء
أثبتـت الفحوصات الطبية، التي أجريت صبـاح امس األحد لوفد منتخبنا الوطني الذي 
سـيغادر اليوم االثنني إىل أوزبكسـتان، إصابة املدرب املسـاعد (رحيم حميد) بفريوس 

كورونا. 
وجاءت جميع نتائج مسـحات كورونا للمالك التدريبي وكذلك الالعبني سـلبية، بينما 
أظهرت الفحوصات ايجابية مسحة كورونا للمدرب املساعد رحيم حميد الذي سيتخلف 
بذلك عن وفد املنتخب الوطني الذي يغادر اليوم االثنني إىل طشـقند  للدخول يف معسكر 

تدريبي ومالقاة منتخب أوزبكستان يف التاسع والعرشين من الشهر الحايل.
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ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
والـدة الزميل حيـدر الحمود مديـر املكتب االعالمي 
لنادي امليناء الريايض، تعاني من ازمة صحية بعد 
ان خضعت لعملية جراحية ناجحة يف مستشـفى 
املوسوي بمحافظة البرصة الفيحاء، وتم من خالل 
التداخل الجراحي رفع (ورم) من جسدها، دعواتنا 
لوالدة الزميل الحمود بالشفاء العاجل وان يلبسها ثوب 

الصحة والعافية وان تعود بأفضل حال لعائلتها.
 ***************

الزميـل عـيل املعمـوري اعلـن انتصاره عـىل فايروس 
كورونا الذي اصيب به قبل اكثر من اسبوعني، وقدم 

املعموري شـكره وتقديره الكبريين للمؤسسات 
الصحفيـة واالعالمية والرياضيـة ولجميع من 
اتصـل واسـتفرس عن وضعه الصحـي، خالص 

االمنيات لزميلنا العزيز بالشفاء التام وان يلبسه 
رب العـزة واالجالل ثوب الصحة والعافية وان يعود 

لعائلته وممارسة عمله املهني من جديد. 
  *****************

احتفل الزميـل مهدي العكييل بعيـد ميالده قبل 
ايـام قليلـة، خالص االمنيـات للزميـل العكييل 
بالعمر املديد وتحقيق النجاح يف حياته ومشواره 

املهني.



ُمنـي لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب بنكسـة كبرية بعد إصابة 
نجمـه ليـربون جيمـس وخروجـه مـن الربـع الثانـي يف مباراة 
الخسـارة أمـام اتالنتا هوكـس 99-94 ضمن دوري كرة السـلة 

األمريكي للمحرتفني.
وطغـت إصابـة ”امللك“ عـىل أخبار تلك األمسـية، بعدمـا تناقلت 
الصـور خروجه من ”ملعب سـتيبلز سـنرت“ يف الربـع الثاني إثر 
ظهوره وكأنه يدحرج كاحله األيمن بعد اصطدامه مع سولومون 

هيل العب أتالنتا.
واستلقى جيمس عىل امللعب حيث بدا أنه يعاني ورصخ من األلم، 

وأمسك كاحله األيمن قبل أن يعود إىل املباراة لفرتة وجيزة.
سـجل ثالثية بعد عودتـه إىل امللعب، لكنه ترك املبـاراة نهائًيا بعد 
دقائـق قليلـة برفقة مـدرب اللياقـة البدنية، ورضب كرسـًيا يف 

طريقه إىل غرف املالبس حيث بدا اإلحباط عليه.
ومـن دون جيمس وأنتوني ديفيس الذي يخضع لعالج من إصابة 
يف وتـر عرقـوب وعضلة السـاق اليمنـى، كاد ليكـرز أن يتفادى 
الخسـارة أمام هوكـس بعدما حمل مونـرتزل هاريل الفريق عىل 

كاهليه بتسجيله 23 نقطة و11 متابعة.
غـري أن هوكس اسـتفاد من خـروج جيمس وتراجـع معنويات 

ليكرز لتحقيق فوزه الثامن تواليا.
ويدين رابـع املنطقة الرشقية بالتسـاوي مع ميامـي، بفوزه إىل 
الجنـاح جون كولينز صاحب 27 نقطة و16 متابعة، فيما أضاف 

النجم الشـاب تراي يونغ 14 نقطة 
و11 تمريرة حاسمة.

هـذه  بعـد  ليكـرز  وتراجـع 
الثالـث  للمركـز  يف الخسـارة 

مـع  الغربيـة  2 املنطقـة  8
و14هزيمـة،  خلـف انتصـاًرا 

 (27-13) صنز  جاز فينيكس  ويوتا 
املتصدر (30 11-). 

تخطى  فيالدلفيـا،  سـفنتي ويف 
جويل سيكرسز غياب نجميه  الكامريونـي 

واالسـرتايل  بسـبب إمبيـد  سـيمونز  بـن 
- االصابة للفوز عىل   129 ساكرامنتو كينغز 

.105
ز  عـز صدارتـه و سـيكرسز  سـفنتي 

الرشقيـة (29 فـوزا مقابـل 13 للمنطقـة 
الذي خسـارة)  بفضـل توبيـاس هاريـس 
عىل  الهجوميـة فحقق أخـذ  املهـام  عاتقـه 
يبـل  تر - دابـل“ مع 29 نقطة و11 متابعة ”

تمريرات  حاسمة.و8 
دوك  املـدرب  ريفـرز عىل أداء العبـه قائال: ”فرض أثنـى 

نفسـه فعال هذه االمسية بفضل ترصفاته وطبعا باسلوب لعبه. 
لقد كان هائال“.ولعب شايك ميلتون دور املساند االول لزميله 

هاريـس باضافـة 28 نقطـة، فيمـا كان اللعـب الجماعي 
للفريـق الورقـة الرابحة مع نسـبة نجاح عن التسـديدات 

بلغت 55,8 يف املئة.  
يف املقابل، بدا كينغز بعيدا عن مستواه ولم يدخل أجواء 

املباراة باستثناء العبه بادي هيلد صاحب 25 نقطة. 
ويف مباريات أخرى، فاز ميلووكي باكس عىل سـان 

انتونيـو سـبريز 120 - 113، ولـوس أنجليـس 
كليـربز عىل تشـارلوت هورنتـس 125 - 98، 

وممفيـس غريزليـز عـىل غولـدن سـتايت 
ووريرز 111 - 103.

أكد أندريا بريلو مـدرب نادي يوفنتوس أّنه 
سـعيد بمواصلة العمل مع النجم الربتغايل 
كريسـتيانو رونالدو الذي يمتـد عقده مع 
فريق السيدة العجوز حتى حزيران/يونيو 
2022.وأثـريت التكهنات بشـأن مسـتقبل 
أفضـل العـب يف العالـم خمس مـرات بعد 
خـروج يوفنتوس مـن ثمن نهائـي دوري 

أبطال أوروبا للموسم الثاني توالياً.
وقال بريلو: ”حتى اآلن، لم نفكر باملوضوع، 
يتبقى عـام عىل انتهـاء عقد كريسـتيانو 

معنا ونحن سعداء بذلك“.
وتابع الدويل االيطايل السـابق املتوج بكأس 
العام 2006: ”نحن نركز عىل نهاية املوسم، 
لقد سـجل الكثري من األهـداف وإمكاناته 

أبعد من أن تناقش“.
وفتـح الفرنـيس زيـن الدين زيـدان مدرب 
ريال مدريـد الباب أمام عـودة ”الدون“ إىل 
فريق العاصمة اإلسـبانية، معتـرباً أّن ذلك 

”محتمل“.
إىل  رسـالة  عامـاً)   36) رونالـدو  ووّجـه 
جماهـري يوفنتـوس عـرب إنسـتاغرام بعد 
أن أختـري أفضـل العب يف الـدوري اإليطايل 

للموسم الفائت من قبل رابطة الالعبني.
ووعـد أفضل هداف يف الدوري هذا املوسـم 
(23) يف املنشـور جماهـري البيانكونـريي: 
”أننا سنواصل العمل حتى اليوم األخري ألننا 

نملك سوياً أسباب لالحتفال هذا املوسم“.
ويحتل يوفنتوس بطل إيطاليا املركز الثالث 

يف ”سـريي أ“ بفـارق 10 
نقاط عن إنرت املتصدر، 

مبـاراة  يملـك  لكنـه 
مؤجلة.

قـررت اللجنـة املنظمة لأللعـاب األوملبية 
السـماح  عـدم  رسـمياً   2020 طوكيـو 
لحضـور  اليابـان  بدخـول  للجماهـري 

األوملبياد.
واتخذ القرار بعد لقاء جمع مسؤولني من 
اللجنة األوملبيـة الدولية، اللجنة الباراملبية 
الدوليـة، اللجنة املنظمـة لطوكيو 2020، 
والحكومـة  طوكيـو  مدينـة  حكومـة 

اليابانية.
وقـال منظمو األلعاب يف بيـان: ”من أجل 
توضيـح الصورة لحامـيل التذاكـر الذين 
يعيشـون يف الخارج وتمكينهم من تعديل 
خطط سـفرهم يف هذه املرحلـة، توصلت 
األطراف من الجانب الياباني إىل اسـتنتاج 
مفـاده أنهـم لـن يكونـوا قادريـن عـىل 
دخـول اليابان يف فـرتة األلعـاب األوملبية 
اللجنتـني  أن  مضيفـني  والباراملبيـة“، 
األوملبيـة والباراملبيـة الدوليـة ”تحرتمان 

وتقبالن تماماً هذا القرار“.
ويعتـرب هذا القـرار خطوة غري مسـبوقة 
تقلّـص من طموحـات املنظمني يف تنظيم 
أوملبياد تاريخي شـّوهه فـريوس كورونا 

وتداعياته.
وعندما أرجئ الحدث الكبري الذي يقام مرة 
كل أربع سـنوات الصيف املايض، اعتربها 
املنظمـون فرصـة لتنظيـم حـدث يكون 

”دليل انتصار البرشيـة عـىل الفـريوس“.
إىل ذلـك، يتحـّول األوملبيـاد ليكـون حدثاً 
تلفزيونيـاً إىل حـّد كبـري بالنسـبة ملعظم 

العالـم، مـع قليـل مـن أجـواء البهجـة 
واالحتفال التي تمّيز األلعاب يف العادة.

وقـال رئيس اللجنة األوملبية الدويل األملاني 
توماس باخ يف افتتـاح املحادثات ”تحديد 
أولويـات مثـل السـالمة يعني أيضـاً أنه 

يتعني عليك احرتام تلك األولويات“.
وتابـع: ”وهـذا يعنـي أيضاً أنه سـيتعني 
علينا اتخـاذ قرارات صعبة قـد تحتاج إىل 

تضحيات من الجميع“.
من جهتها، قالت وزيرة األوملبياد اليابانية 

تامايـو مـاروكاوا أن القـرارات سـتكون 
أساسـية ”لتخفيف القلق بشـأن األلعاب 
داخـل وخـارج اليابان، حتى يثـق الناس 

بأنها ستقام بطريقة آمنة“.
بـرصف النظـر عـن القـرار، ال شـّك أن 
حظـر الجماهـري األجنبيـة سيسـاهم يف 
جعـل األلعاب حدثـاً مختلفاً عن النسـخ 

السابقة.
وقال جان لو شـابليه، األسـتاذ يف جامعة 
لوزان السـويرسية املتخصص يف األلعاب 

األوملبية: ”لم يحصـل أن ُفرض حظر عىل 
الجماهري األجنبية لدخول الدولة املضيفة، 
حتى أثنـاء االنفلونـزا اإلسـبانية يف فرتة 

أوملبياد أنتويربـ 1920“.
 ،1896 وتابـع شـابليه: ”حتـى يف أثينـا 
نّظمـت وكالة كـوك حزم سـفر للراغبني 

بحضـور أول ألعـاب أوملبيـة حديثـة“.
وبعـد ارجـاء األلعـاب الصيـف املـايض، 
أمـل املنظمـون واملسـؤولون اليابانيـون 
بانحسـار الجائحة مع حلـول ربيع العام 

2021، وأعلنـوا أن الحدث سـيمثل نقطة 
ضوء يف نهاية نفق كورونا واحتفاالً عقب 

أزمـة عامليـة.
لكـن حتـى مـع دوران عجلـة التلقيح يف 
مختلف أنحـاء العالم، يسـتمر كورونا يف 
احداث الفوىض ويبدو أن رواية املسؤولني 

اليابانيني بدأت تتغرّي.
وأقـّر الرئيس التنفيذي لأللعاب توشـريو 
موتو األسـبوع املايض يف مقابلة صحافية 
أن وضـع الفريوس يف العاصمـة اليابانية 
ال يـزال ”يف غاية الخطـورة“ وتحّدث عن 

ألعـاب تقدّم ”تضامنـاً“ يف زمـن صعـب.
اليابانيـة  الجماهـري  بقيـت  املقابـل،  يف 
مشّككة حول إقامة ألعاب آمنة، فيعارض 
معظمها تنظيمهـا مفّضلني التأجيل مرّة 

ثانية أو الغاءها بالكامل.
لكن املنظمـني واألوملبية الدولية يرفضون 
هـذا الخيـار، ووضعـوا كتيبـات قواعـد 
يعتـربون أنها سـتمنع انتشـار الفريوس 

برصف النظر عن وضع الجائحة.
وتشـجع األوملبية الدولية أيضاً الرياضيني 
عـىل التلقيـح، حتـى أنهـا حصلـت عىل 
جرعات مـن الصـني لتأمينها لـدول غري 

متقدمـة عـىل صعيـد برامـج التلقيـح.
وسـاهم التأجيـل ملـدة سـنة واجـراءات 
تضخيـم  يف  كورونـا  ملكافحـة  السـالمة 
ميزانيـة األلعاب الكبرية أصـًال، لتصل إىل 
نحو 15 مليـار دوالر أمريكي وتكون أغىل 

ألعاب أوملبية صيفية يف التاريخ.

أصبح الدويل البولندي روبرت ليفاندوفسـكي ثانـي أفضل هداف يف تاريخ 
الدوري األملاني بعدما سجل السبت املايض هاتريك ليقود بايرن ميونيخ إىل 

فوز كاسح عىل ضيفه شتوتغارت برباعية نظيفة.
وتفـّوق بايرن عىل نفسـه وتجاوز النقص منذ الدقيقـة 12 ليقتنص فوزاً 
ثميناً عىل شـتوتغارت ضمن منافسات املرحلة السادسة والعرشين ويعزز 

صدارته للرتتيب العام.
وخـاض بطل أملانيا املباراة بعرشة العبني قرابة 80 دقيقة بعد طرد الظهري 
األيرس الكندي ألفونسـو ديفيس إثر تدخل قـوي عىل الياباني واتارو إيندو 

عندما كانت النتيجة صفر-صفر.
وأعـاد بايرن فارق النقاط األربع مع اليبزيغ الثاني (61 مقابل 57) بعد أن 

تفوق األخري بهدف نظيف عىل مضيفه أرمينيا بيليفيلد.
ورفع ليفاندوفسـكي رصيده إىل 35 هدفاً هذا املوسـم يف البوندسليغا قبل 
ثماني مراحل من النهاية ليصبح عىل بعد خمسـة أهداف فقط من معادلة 
رقم أسطورة الفريق البافاري غريد مولر يف عدد األهداف املسجلة يف موسم 
واحد يف الدوري األملاني بعد أن سجل األخري 40 هدفاً موسم 1971-1972.
وبـات أفضل العب يف العالم لعام 2020 ثاني أفصل هداف يف تاريخ الدوري 
األملانـي مـع 271 هدفاً يف 346 مبـاراة، متفوقاً عـىل كالوس فيرش النجم 
السـابق لشـالكه وكولن وبوخوم برصيـد 268 هدفاً، وخلـف نجم بايرن 

ميونيخ السابق مولر برصيد 365 هدًفا يف 427 مباراة.
وهدد بايرن بداية بتسـديدة قوية من ليون غوريتسـكا (8)، قبل أن يطرد 

ديفيس بعد أن دهس بقوة عىل قدم إيندو.
وحـاول الضيوف االسـتفادة رسيعاً مـن النقص العددي للخصـم، عندما 

ارتقى النسماوي ساشا كااليدجيتش وتابع برأسه كرة عرضية تصدى لها 
الحارس مانويل نوير (14).

وافتتح ليفاندوفسـكي التسـجيل بعدمـا تابع عرضية زاحفـة عن الجهة 
اليرسى من سريج غنابري عىل باب املرمى (17).

وضاعـف البافـاري تقدمه بهدف جماعي رائع بعد تبـادل مميز للكرة بني 
توماس مولر ولوروا سـانيه عىل مشـارف املنطقة قبـل أن تصل إىل األخري 

داخلها ومنه إىل غنابري الذي تابعها سهلة يف الشباك (22).
مـن ولـم تمض دقيقة قبل أن يضيف بايرن الهدف الثالث بعد عرضية 

مولر عن الجهة اليمنى ارتقى لها ليفاندوفسـكي وتابعها رأسية يف شباك 
الحارس السويرسي غريغور كوبيل (23).

وحقق ليفاندوفسـكي الهاتريك عندما وصلته كرة عرضية من سـانيه إىل 
غوريتسكا داخل املنطقة، ومنه إىل ليفاندوفسكي الذي استفاد من تشتيت 

خاطئ للمدافع فالديمار أنتون وتابعها زاحفة يف املرمى (39).
وأنقذ الشاب النرويجي املتألق إرلينغ هاالند فريقه بوروسيا دورتموند من 
الخسـارة بتسـجيله هدف التعادل 2-2 يف الوقت بدل الضائع أمام مضيفه 
كولـن، بعدما افتتح له التسـجيل يف الدقيقة الثالثة، لتصعب مهمة الفريق 

األسود واألصفر من احتالل مركز يؤهله إىل دوري األبطال املوسم املقبل.
وكان أصحـاب األرض عادلـوا عرب السـلوفاكي أنـدري دودا (35 من ركلة 

جزاء) ومنحهم اسماعيل جاكوبس (65) التقدم.
وعاد فولفسـبورغ بفـوز 1-2 من فريدر بريمن معـززاً آماله ببلوغ دوري 
األبطـال، كما حقق أينرتاخت فرانكوفرت فـوزاً عريضاً عىل ضيفه أونيون 

برلني 2-5 بفضل ثنائية للربتغايل سيلفا.
وعـّزز فولفسـبورغ مركـزه الثالـث مع 51 نقطـة مقابـل 47 آلينرتاخت 
فرانكفـورت الرابـع، آخـر املراكـز املؤهلـة إىل دوري األبطـال، فيما يحتل 

دورتموند املركز الخامس مع 43 نقطة.
وحقق بوروسـيا مونشنغالدباخ انتصاراً ثميناً، بتفوقه بثالثية نظيفة عىل 
مضيفه شـالكه املتذيل، بهدف لالرس شـتيندل، وآخر للنمساوي شتيفان 

الينر وهدف عكيس للحارس الدنماركي فريدريك رونو (15 و63 و72).
وتقدم غالدباخ مؤقتاً إىل املركز التاسع برصيد 36 نقطة فيما اقرتب شالكه 

أكثر من الهبوط بتجمد رصيده عند 10 نقاط.

7الرياضي
Ô„Î6ÿ€a@‚˝«a ÊbibÓ€a@fiÏÇái@7Áb‡v‹€@Åb‡è€a@‚á«

ÑÓ„ÏÓfl@¿@¡‘èÌ@päbÃmÏníÎ@Â€Ï◊@¿@á„Ï∏äÎÜ@ãr»mÎ@åÏ–€a@Òã◊aà@áÓ»nèÌ@ÖbiÜ˝À

تـّوج األملاني ألكسـندر زفرييـف بلقب بطولـة أكابولكو للتنس 
تسيتسـيباس  سـتيفانوس  اليونانـي  منافسـه  عـىل  بفـوزه 

بمجموعتني نظيفتني بواقع 4-6 و7-6 (7/3).
يف املجموعـة األوىل تقدم تسيتسـيباس املصنف األول يف البطولة 
رسيعـا 1-4 لكنه لم يتمكن من الحفاظ عىل هذا املسـتوى قبل 
أن ينجح املصنف الثاني يف البطولة زفرييف (23 عاما) يف العودة 

ويفوز بآخر خمسة أشواط من املجموعة ليتقدم -1صفر. 
ومضـت املجموعـة الثانية سـجاال حتى كرس زفرييف إرسـال 
تسيتسـيباس ليتقدم 4-5 قبل أن يستبسـل املنافـس اليوناني 

ويؤخر الحسم قليال. 
ووسـط صيحات الجمهور قال زفرييف املصنف الخامس عاملياً 
بعد التتويج: ”كان هذا األسبوع من أكثر األسابيع متعة بالنسبة 
يل خـالل األشـهر األخـرية. أثبتت البطولـة أن بوسـع الجمهور 

حضور األحداث الرياضية“.  
وأضـاف: ”أعتقـد أنني قدمت أداء قويا للغاية يف حسـم التعادل 

وأنا سعيد بذلك“.  

فـاز سـبيزيا عـىل ضيفـه كاليـاري (1-2)، يف املبـاراة التي 
جمعتهما ضمن منافسـات الجولة الــ28 من دوري الدرجة 

األوىل اإليطايل ”سريي آ“.
وعـىل ملعب (ألربتو بيكو)، سـجل ألصحـاب األرض كل من، 

املهاجم روبرتو بيكويل (ق49) وجيوليو ماجيوري (ق80).
وأحرز للضيوف العب الوسط األوروجوائي، جاستون برييرو، 

يف الدقيقة .(83) 
وبهـذا الفوز، رفع سـبيزيا رصيـده إىل 29 نقطـة، يف املركز 
الــ15، فيما تجمد رصيـد كالياري عنـد 22 نقطة، يف املركز 

الـ18.
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واصل مانشسرت سيتي مستواه املميز هذا املوسم وتغلّب عىل إيفرتون 
0-2 يف ربع نهائي كأس االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم.وسـّجل أفضل 
العبي مانشسرت سيتي حالياً األملاني إيلكاي غوندوغان هدف املباراة 
األول (84) مستغالً كرة مرتدة من العارضة قبل أن يضيف البلجيكي 
كيفـن دي بروين الهدف الثاني يف اللحظـات األخرية (90) بعدما كرس 
مصيدة التسلل.وأجرى مدرب مانشسرت سيتي اإلسباني بيب غوارديوال 
سـتة تبديـالت عـىل التشـكيلة التـي خاضت املبـاراة ضد بوروسـيا 
مونشـنغالدباخ األملاني يف دوري أبطال أوروبا منتصف األسبوع 
كان أبرزهـا عودة الجناح رحيم سـرتلينغ أساسـياً للمرة 
األوىل بعد جلوسـه عىل مقاعد الالعبني االحتياطيني 
يف املباريـات الثالث األخرية، كمـا عاد املهاجم 
الربازيـيل غابريـال جيـزوس يف حني أراح 
دي بروين.يف املقابل، شـارك يف صفوف 
الربتغايل  الثالـث  الحـارس  إيفرتون 
 21) فريجينيـا  جـواو  الشـاب 
عاماً) بعـد إصابة الحارس 
بيكفورد  جوردان  األسايس 
روبن  السـويدي  ووصيفه 
أولسـن.وعىل الرغم من 
اسـتحواذ سيتي عىل 
الكرة بنسبة كبرية 

بلغـت 85 يف املئـة يف إحدى مراحل الشـوط األول، فإنـه لم يهدد مرمى 
إيفرتون كثرياً وكانت أفضل فرصة له كرة قوية سـددها سـرتلينغ من 
خارج املنطقة سـيطر عليها فريجينيا بسـهولة (28).ودخل إيفرتون 
اجـواء املباراة تدريجيـاً وكان نداً عنيـداً للضيوف وكانـت أبرز فرصة 
له تسـديدة املدافـع الكولومبي العمالق يريي مينـا لكن الظهري األيرس 
األوكراني زينتشـينكو أبعد كرته من عىل خط املرمى (42).واسـتمرت 
أفضلية سـيتي يف الشـوط الثاني وسدد سـرتلينغ كرة خطرية كان لها 
فريجينيا باملرصاد (72) قبل أن يسـدد فيل فودن بيرساه كرة مسحت 
القائـم (79).ثـم حسـم غوندوغـان ودي برويـن النتيجـة يف الدقائق 
األخرية.ولحق مانشسرت سيتي بساوثهامبتون إىل هذا الدور بعدما فاز 

األخري عىل بورنموث من دوري الدرجة األوىل 3-0.
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دمشق/ متابعة الزوراء:
يشـعر السـوريون بالعزلـة أكثـر بعد 
تفـيش وبـاء كورونـا واعتمـاد العالم 
عـىل التطبيقـات واملواقـع اإللكرتونية 
للتواصل، فيما يضطر املسـتخدمون يف 
سـوريا إىل اللجـوء إىل مواقـع بديلة أو 
برامج كرس الحجب التي ال تبدو فعالة 

دائما.
ال تتذّكـر الصحفيـة زينـة شـهال عدد 
املـرات التـي اعتذرت فيها خـالل العام 
املايض عن املشاركة يف مؤتمرات وورش 
تدريب عرب زوم، باعتبار أن زوم املنصة 
التـي يعد اسـتخدامها ”األكثر شـعبية 
وسـهولة حـول العالـم“، محجوبة يف 
سوريا، شأنها شـأن الكثري من املواقع 
والتطبيقـات التـي تعتـرب أساسـية يف 

العالم اليوم.
وحاولـت شـهال مـرارا مـع منظمـي 
االجتماعـات أن تجـد طريقـة بديلـة، 
مـن دون جـدوى، خصوصـا أن هـذه 
املشكلة ال يعاني منها سوى السوريني 
يف بالدهـم، إضافة إىل أربـع دول أخرى 
ال يتوفر فيها تطبيـق زوم، الذي تحّول 
خـالل العام املـايض مع التـزام الحجر 
املنـزيل من مجرد خدمة لندوات الفيديو 
املهنيـة  الحيـاة  يف  محوريـة  أداة  إىل 

واملدرسية واالجتماعية.
وتقول زينة (39 سـنة) بينما تتصّفح 
وسـط  مقهـى  يف  إخباريـة  مواقـع 
دمشـق ”ثمة بدائل كتطبيقي واتساب 
وسكايب، لكن ال بديل عن تويرت مثال“. 
ويحجـب تويرت كل األخبار املتداولة عن 
بلدها، ويطلب منها دائما تغيري موقعها 

إىل بلد آخر.
وتغيب سوريا عن قائمة ”ترند تويرت“، 
بسـبب العقوبات األمريكية عىل النظام 
”ُتحظـر  تويـرت  وبحسـب  السـوري. 
التـي تسـتهدف حسـابات  اإلعالنـات 
املعلنني يف البلـدان الخاضعة للعقوبات 
الصـادرات  مـن  وغريهـا  األمريكيـة 

األمريكية“.
وتتضمـن القائمة التي وضعتها رشكة 
تويـرت كالّ مـن سـوريا وكوبـا وكوريا 
الشـمالية وإيران. كذلك تغيب خدمات 
رشكة غوغل عن سوريا للسبب نفسه.

ولـدى الدخول إىل قسـم الدعم يف موقع 
غوغـل، تظهر رسـالة مفادهـا ”تقّيد 
غوغـل الوصـول إىل بعـض خدماتهـا 
التجاريـة يف بلـدان أو مناطـق معينـة 
كسـوريا والسـودان والصـني وكوريـا 

الشمالية وكوبا“.
ويضطر السوريون الراغبون باستخدام 
تويرت إىل وضع أرقام مـن دول أجنبية، 
وتفعيلهـا بعد التواصـل مع أصدقائهم 
املقيمـني يف تلك الـدول. وتقول شـهال 
”أضطر لتشـغيل بروكيس لفتح مواقع 
عـدة، وحني أفتح تويـرت، تظهر يل آخر 
األخبار بحسب املوقع الذي أدخل منه“، 
مضيفـة مـع ابتسـامة ”عاينـت مرة 
آخر األخبـار املتداولـة يف الهنـد وأنا يف 

سوريا“.
وتشـعر زينة ”بالعزلة“ جـراء التقييد 
الحاصـل، وتقـول ”أشـعر كما لـو أّن 
قـد  السـورية  التكنولوجيـة  السـاعة 
توّقفـت منـذ سـنوات. ونتأخـر يومـا 
بعد يوم بسـبب عـدم إمكانية الوصول 

التقني“.

لكن ذلـك ال يمنـع زينة مـن اإلضاءة 
عىل نقطـة إيجابيـة وحيـدة للحجب 
وهي القـدرة عىل ”مشـاهدة يوتيوب 
لسـاعات متواصلـة مـن دون توقـف 
لثانية واحدة“ لعدم وجود أي إعالنات 

تستهدف السوريني.
وأعلنـت رشكـة تويـرت يف أغسـطس 
2020، أنها سوف تتوقف عن املساعدة 
يف ”تضخيم“ انتشـار التغريدات، التي 
تنرشها الحسـابات الرسمية لوسائل 
اإلعالم اململوكة للدول، من خالل حذف 
هذه الحسـابات من نظـم التوصيات 

الخاصة بموقعها.
وحّد هذا التحرك من ظهور الحسابات 
املتأثـرة بالقـرارات الجديدة لوسـائل 
اإلعـالم اململوكة للحكومـات يف نتائج 
البحث، واإلشـعارات، والخـط الزمني 

ملستخدمي تويرت.
وخـالل سـنوات الحـرب، زادت وتـرية 
املواقـع املحظورة.  العقوبـات وبالتايل 
ويطال التقييد التقني حاليا مواقع عدة 
بينها ”كورسريا“ املتخصص يف التعليم، 
و“نتفليكـس“ أشـهر منصـة لألفـالم 
واملسلسـالت، ومواقع ”أمازون“ و“أبل 
ستور“ و“غوغل ستور“، وتطبيق ”تيك 

توك“ وسواها.
ومـع القيـود عـىل السـفر وإجـراءات 
اإلغـالق العـام حـول العالـم للحد من 
انتشـار كورونا، بات االعتماد أكرب عىل 
منصـات اإلنرتنـت وتطبيقاته من أجل 
عقد مؤتمرات واجتماعات وورش عمل 

يف املجاالت كافة.
وأفـاد الخبـري التقني السـوري محّمد 

حبـش أنـه كلمـا أراد تلبيـة دعـوة إىل 
اجتمـاع افـرتايض أو ورشـة عمل عرب 
تطبيـق ”زوم“ الذي زاد اسـتخدامه يف 
العالـم منذ بدء تفـيش جائحة كورونا، 
تواجهـه عبارة ”هذا املوقع محجوب يف 

بلدك“.
ويقـول حبـش (35 عامـا) يف دمشـق 
”نعيـش كأننـا يف قوقعـة معزولة عن 
العالـم الخارجـي (…) جعلـت جيـال 
كامال من الشـباب متأخـرا تكنولوجيا 

عن أقرانه“.
ولـم يكـن بإمـكان عمالقـة اإلنرتنت 
كأمازون وآبل وغوغل، حتى قبل اندالع 
النـزاع عـام 2011، العمـل بحريـة يف 
دمشق بسبب عقوبات أمريكية حظرت 
تصدير أو بيع أو توريد السلع والربامج 
والتكنولوجيا والخدمـات دون موافقة 

الحكومة األمريكية.
ويضيف حبش ”ال يستطيع السوريون 
التعامـل مـع أي خدمـة أجنبيـة عـرب 
اإلنرتنـت، سـواء يف مجـال التعليـم أو 
التجـارة اإللكرتونية أو الرتفيه“. ووفق 
حبش ومـع تفيش كوفيـد – 19، بدأت 
معالـم الحظـر تتوّضـح أكثـر. وُتعـّد 
سـوريا واحدة من أربع دول يف العالم ال 

تتوفر فيها خدمات نتفليكس.
ويـرتّدد حبـش إىل ورشـة صغـرية يف 
ببعـض  صاحبهـا  لُيسـاعد  دمشـق، 
شـؤون الصيانة. محاطـا بقطع تبديل 
وأجهـزة إلكرتونيـة، ُيحـاول كرس أحد 
القيـود املفروضة عىل موقع كورسـريا 
التعليمـي عـرب تحميل برنامـج إللغاء 
”هنـاك  (بروكيس).ويـرشح  الحظـر 

حلـول التفافيـة كاسـتخدام بروكيس، 
لكنها ليسـت ناجحة دائمـا (..) يمكن 
للربوكيس أن يدفعك خطوة نحو األمام، 
لكن بعد ذلك لن ينفع هذا الحل أيضا“.

يف  تنجـح  قـد  الحلـول  كانـت  وإذا 
تشـغيل زوم أحيانـا، لكنها ال تنفع مع 
منصـات أخـرى كنتفليكـس، وهو ما 
يفّرس اإلقبال الكثيـف عىل محالت بيع 
األقراص الصلبة املقرصنة لتعّوض عن 

غياب األفالم املحجوبة.
وال يمكن للسوريني بأي طريقة التمّتع 
عمليـة  يف  اإلنرتنـت،  عـرب  بالتسـّوق 
يشـّبهها حبش بـ“املهمة املستحيلة“. 
ويضيـف ”ال مجال هنا ألي نشـاط أو 

تجارة إلكرتونية ال بيع وال رشاء“.
وحتـى يتمّكن مـن رشاء جهاز عرض 
إلكرتوني يساعده يف تقديم محارضاته، 
بذل حبش مـع أصدقاء خارج سـوريا 
جهدا كبـريا. وتطلب األمـر أن يتواصل 
مع صديـق يف لبنان، توّىل عملية الرشاء 
عـرب أمـازون. واسـتغرق وصولهـا إىل 

لبنان ثالثة أشهر تقريبا.
يف أشـهر سـوق للهواتـف يف دمشـق، 
يكتفـي عمـر (26 سـنة) الطالـُب يف 
جامعة دمشـق، بمعاينة آخر إصدارات 
الهواتـف الذكية املحمولـة، من دون أن 
يبدي رغبة يف اقتنائها ”لعدم تمكنه من 

االستفادة من جميع ميزاتها“.
ورغم العقوبات املفروضة عىل سوريا، 
ما زال بإمكان بعض التجار عرب أسواق 
موازية إحضار أحدث الهواتف كأجهزة 
آيفـون التي يتجاوز سـعر الواحد منها 
ستة ماليني لرية سـورية، أي ما يعادل 

أكثر مـن ثمانني ضعفا من الحد األدنى 
لألجور.

الراغبون باستخدام  السوريون  يضطر 
تويرت إىل وضع أرقام مـن دول أجنبية، 
وتفعيلهـا بعد التواصـل مع أصدقائهم 

املقيمني يف تلك الدول
ويقول عمـر ”أي تطبيـق أريد تحميله 
يحتاج إىل طرق دفع إلكرتوني، وغالبية 
الربامـج الجديدة ال تعمـل، فما الفائدة 
مـن رشاء هاتـف جديـد؟“. ويضيـف 
”الهاتف يف سوريا يخرس معظم ميزاته 

ولو كان جديدا، فقط ألنه يف سوريا“.
من جهتها، تحظر الحكومة السـورية 
الكثري مـن املواقـع اإلخبارية السـيما 
ناشـطون  يقـوم  املعارضـة، يف حـني 
بمتابعتهـا عـرب برامـج كـرس الحظر. 
”فريـدوم  منظمـة  مـؤرش  وبحسـب 
هـاوس“ الـذي أصدرتـه لعـام 2020، 
فـإن سـوريا حققت 0 مـن 4 يف مجال 
حريـة التعبـري وحرية اإلعـالم، يف ظل 
عدم وجود أي مساحة لحرية الصحافة 
والقدرة عىل إنشـاء دخول آمن عىل أي 

من مواقع اإلنرتنت.
هـذا  أن  األمريكيـة  املنظمـة  وذكـرت 
التصنيـف يعـود إىل الرصامـة والقيود 
املفروضة من األجهـزة األمنية، خاصة 
اإلعالميـة  املؤسسـات  جميـع  وأن 
الخاصـة يملكها مقربون مـن النظام 
ويـرشف عليها جهـاز مخابـرات أمن 
الدولـة مبـارشة، باإلضافـة إىل كـون 
القنوات الرسـمية السورية بيد النظام، 
ومكتب األمـن القومي التابع لرئاسـة 

الجمهورية.
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 موسكو/ا.ف.ب:
دهمـت الرشطـة الروسـية، مكاتـب حركـة 
معارضة ووسـيلة إعالمية يدعمهما املعارض 
الرويس ميخائيل خودوركوفسـكي، يف خطوة 
تندرج يف إطار التضييق املستمر عليه، وفق ما 

أعلنت املجموعتان.
وجاءت عمليتا الدهم اللتان اسـتهدفتا حركة 
”روسـيا املفتوحة“ ومكاتـب املوقع اإلعالمي 
”أم بـي كيـه ميديـا“ عقب توقيـف الرشطة، 
نهاية األسـبوع املايض، نحو مائتي شـخصية 
معارضـة بـني سياسـيني وأعضـاء مجالـس 
نّظمتـه  موسـكو  يف  منتـدى  خـالل  بلديـة، 
مجموعة ”ديموقراطيون مّتحدون“، املدعومة 
أيضـاً مـن خودوركوفكيس.وأفـاد املوقع بأن 
عمليات تفتيش طالت مكاتب حركة ”روسـيا 
املفتوحـة“ التي تعتربها السـلطات الروسـية 
منـذ عام 2017 ”منظمة غـري مرغوب فيها“، 
يف موسكو وسان بطرسربغ. وكشف املوقع أن 
الرشطة أجرت عملية تفتيش يف منزل رئيسـة 

الحركة أناستازيا بوراكوفا.
وّرصح مدير حركة ”روسـيا املفتوحة“ أندري 
بيفوفـاروف، ملوقـع ”أم بي كيـه ميديا“، بأن 
عنـارص الرشطة ”سـّببوا بفـوىض، لكّنهم لم 
يصـادروا أياً من تجهيزاتنـا“. وأضاف: ”نحن 
معتـادون هذه األمور غري السـارة، علماً أن ال 
يشء اعتياديـًا فيها“.وأفـاد موقع ”أم بي كيه 

ميديا“ بأن الرشطة دهمت مكاتبه أيضاً.
وكان املوقع نفسه قد كشف، عن أن السلطات 
الروسـية طلبـت من منصـة ”تويـرت“ حذف 
حسابه، زاعمة أنه انتهك قانون البالد. وأوضح 
”أم بي كيه ميديا“ أن السـلطات اتهمته بنرش 

محتوى من ”روسيا املفتوحة“.
وموقع ”أم بي كيـه ميديا“ اإلخباري محظور 
ميخائيـل  مـن  تمويـًال  ويتلقـى  روسـيا،  يف 

خودوركوفسكي.
وّرصح املحامي سـريغي بادامشني، ملوقع ”أم 
بـي كيـه ميديا،“ بـأن عمليـات التفتيش عىل 
صلة بقضية الناشـط ميخائيل لوسـيليفيتش 
الذي أوقف أواخر يناير/ كانون الثاني، بشبهة 

التعاون مع حركة ”روسيا املفتوحة“.
وأعـرب منّسـق مجموعـة ”برافوزاشتشـيتا 
أليكـيس  الحقوقيـة   أوتكريتيكـي“ 
”كومرسـنت“،  لصحيفـة  بريانيشـنيكوف، 
عـن اعتقاده بـأن عمليات الدهـم التي وقعت 
الجمعة هي امتداد لحملة القمع املستمرة ضد 
شـخصيات معارضـة من سياسـيني وأعضاء 

مجالس بلدية.
وكان خودوركوفسكي قد أسس حركة ”روسيا 
املفتوحـة“ بهدف تفعيـل نشـاطات املجتمع 
املدنـي يف روسـيا. ويقيم خودوركوفسـكي يف 
املنفى، وهـو كان يملك رشكة النفط العمالقة 
”يوكـوس“، قبـل إدانتـه يف قضيتـني مثريتني 

للجدل وتمضيته عرش سنوات يف السجن.

اسالم اباد/ أسوشييتد برس:
قال مسـؤولون، السـبت، إن الرشطـة تحقق يف 
مقتـل صحفي محيل عىل يد مسـلح مجهول، يف 
صالون حالقة، يف إقليم السند جنوبّي باكستان.
وأفاد قائـد رشطة املنطقة، آشـيق مرياني، بأن 
أجاي اللوانـي (31 عاماً)، وهو مراسـل ملحطة 
تلفزيونيـة محليـة وصحيفـة ناطقـة باللغـة 
األوردية، تعرض إلطالق الرصاص عدة مرات، يف 
أثناء قّص شعره يف صالون حالقة يوم الخميس.

وأضاف مرياني أن اللواني تويف يف املستشفى ليل 
الخميـس. ووقـع إطالق النـار يف منطقة صالح 

بات، التابعة ملدينة صقور.
مرتبطـاً  كان  اللوانـي  أن  إىل  مريانـي  وأشـار 
بـ“رويال نيوز“، وهي قناة تلفزيونية وصحيفة، 
”لكـن لـم يتضح عىل الفـور مـا إذا كان قد ُقتل 
بسـبب واجباته املهنيـة“، مضيفاً: ”نحن نبحث 
يف جميع جوانب األمـر، ونجمع األدلة من مكان 
الحادث، ونسـجل إفادات الشهود، لتحديد سبب 
الجريمة“.وأوضح أن شـهوداً رأوا مسلحاً واحداً 

يطلـق النار عىل اللواني، لكـن مهاجمني آخرين 
قـد يكونـون متورطني.ونـددت ”لجنـة حماية 
الصحفيـني“ بالحادث، وطالبـت بتقديم الجناة 
للعدالـة. وقـال منسـق برنامج آسـيا يف ”لجنة 
حمايـة الصحفيـني“ سـتيفن باتلـر: ”يجب أال 
تضيع الرشطة يف إقليم السند أي وقت يف التحقيق 
يف مقتل الصحفـي أجاي اللوانـي والقبض عىل 
املسـؤولني“.وأضاف باتلـر: ”من املهـم أن يقود 
التحقيـق ضباط قادرون عـىل الحفاظ عىل ثقة 
الجمهـور، بالنظر إىل التاريـخ الطويل للتوترات 

بني الصحفيني املحليني والرشطة يف سوكور“.
سـوكور،  يف  الرشطـة  مفتـيش  كبـري  وأعلـن 
إفـران عيل سـامو، تشـكيل فريـق للتحقيق يف 
جريمة القتل.لطاملا كانت باكسـتان دولة قاتلة 
للصحفيني. عام 2020، احتلت املرتبة التاسـعة 
يف مـؤرش اإلفالت مـن العقاب العاملي السـنوي 
لـ“لجنة حماية الصحفيـني“ الذي يقيِّم البلدان 
حيث ُيقتـل الصحفيون بانتظـام ويطلق رساح 

القتلة، مع 15 جريمة قتل لم ُتّحّل

بغداد/نينا:
 طالب املرصد العراقي للحريات الصحفية 
يف نقابـة الصحفيـني العراقيني باإلطالق 
الفوري لرساح الكاتب والصحفي واملحلل 
السيايس إبراهيم الصميدعي الذي قامت 

قوة أمنية بإعتقاله فجر السبت .
وذكـر املرصـد يف بيـان تلقـت الوكالـة 
الوطنيـة العراقية لالنباء/نينا/ نسـخة 
منـه:“ انـه عىل خـالف املتفـق عليه مع 
سـلطات مجلـس القضـاء األعـىل الذي 
يقـيض بعدم إعتقال الصحفيني والكتاب 
نقابـة  طريـق  عـن  اسـتقدام  عـرب  إال 
الصحفيني فقد قامت قوة أمنية بإعتقال 
الصحفـي والكاتـب واملحلـل السـيايس 
إبراهيـم الصميدعـي من منزلـه يف حي 

الحارثية ببغداد فجر السبت“.
ودعا املرصد، حكومة مصطفى الكاظمي 
اىل إتخاذ التدابري الكفيلة لضمان سـالمة 

الصميدعـي الذي يعانـي من مضاعفات 
صحية وعودتـه اىل أرسته يف أقرب وقت، 
ومنـع أي إعتقـال للصحفيـني والكتاب 
واملعلقـني السياسـيني وضمـان حريـة 

التعبري املكفولة دستوريا.
وكان القضـاء اصدر، يف السـادس عرش 
من الشـهر الحـايل، امرا بالقـاء القبض 
عىل املحلل السـيايس ابراهيم الصميدعي 

، بتهمة اهانة السلطات العامة.
وقد أصدر مجلس القضاء األعىل توضيحا 
بشـأن توقيف املحلل السـيايس ابراهيم 

الصميدعي.
وقـال مجلـس القضـاء االعـىل يف بيـان 
تلقت الوكالة الوطنيـة العراقية لالنباء/
نينا/ نسـخة منه:“ ان توقيـف ابراهيم 
الصميدعي جاء عىل خلفية صدور مذكرة 
قبـض بحقه وفق املـادة ٢٢٦ من قانون 
العقوبـات اثـر تهجمـه عىل مؤسسـات 
رسمية ووصفها بصفات وعبارات سيئة 
(ال يليق ذكرهـا) تخرج عن حدود حرية 
التعبري عن الراي املكفول دستوريا وذلك 
لقـاء مبالـغ ماليـة تدفـع له“.واضاف 
”ان الصميدعـي سـيعرض عىل املحكمة 
املختصـة بعد انتهـاء العطلة الرسـمية 
للتحقيـق معـه وتقرير مصـريه يف ضوء 

ذلك باجراءات اصولية وقانونية“.

بغداد/متابعة الزورراء:
يمكن حضور جميع الويبينارات 
الـدويل  املركـز  قّدمهـا  التـي 
للصحفيـني عرب صفحة شـبكة 
الصحفيني الدوليني عىل فيسبوك 

عرب الضغط هنا.
يف إطـار توسـيع املركـز الـدويل 
حلـول  لـربنامـج  للصحفيـني 
وسائل التواصل اإلجتماعي الذي 
يهدف إىل مسـاعدة الصحفيني يف 
منطقة الرشق األوسـط وشمال 
يف  مهاراتهـم  بصقـل  أفريقيـا 
الصحافة الرقمية، طرق التحقق 
أدوات  أبـرز  املعلومـات،  مـن 
الـرسد القصيص، األمـن الرقمي 
للصحفيني، طرق إرشاك الجمهور 
وغريها من املواضيع التي تسهم 
يف تطوير العمل الصحفي، أطلق 
املركز الدويل للصحفيني ومرشوع 
سلسـلة  للصحافـة  فيسـبوك 
ويبينارات تدريبية باللغة العربية 
حول األمن الرقمي، امتّدت سـتة 
أسـابيع، بـدًءا من 10 شـباط/

فرباير 2021.
إقـرأوا ملخـص الجلسـة األوىل: 
السـيرباني  األمـن  مبـادئ 
يحصـل  كيـف  للصحفيـني.. 

اإلخرتاق؟
بعد الجلسـة األوىل حـول مبادئ 
األمـن السـيرباني واملخاطر التي 
والصحفيات  الصحفيـني  تواجه 
عند استخدامهم لشبكة االنرتنت، 
والتـي تأتـي يف إطار الجلسـات 
التدريبيـة الجديدة للمركز الدويل 
للصحفيني التـي تركز عىل األمن 
الرقمي واألطر القانونية واألخالق 
الصحفيـة تحت عنـوان ”حلول 
منصـات التواصـل االجتماعي“، 
التـي  الثانيـة  الجلسـة  عقـدت 
قّدمها الخبري باألمن السيبرياني 
يف  الجمعـة  يـوم  رغيـب  أمـني 
التاسـع عرش من شـهر فرباير/
شباط بمشاركة ٢١٠ مشارك/ة 
من مختلف أنحاء العالم. وعرض 
رغيب خالل الجلسة أبرز الحلول 

االلكرتونية  الهجمـات  ملواجهـة 
وسبل حماية البيانات الشخصية 
وإنجاز املهـام الصحفية برسية 
تاّمـة، كما قـدم الحلول لتخطي 
الحاسـوب  وحمايـة  الحجـب 

والهواتف الذكية.
بدأ رغيب الجلسة بالتعريف عىل 
الفرق بني الـ WAN وهي الشبكة 
الواسعة والـLAN وهي الشبكة 
الداخلية. ثـم قدم نصائح عملية 
البيانات الشخصية  حول حماية 
داخل شـبكة الـLAN  من خالل 

الخطوات التالية:
httpsالتأكد من خاصية الـ

VPNاستعمال الـ
Firewall استخدام

Wifiحماية نقاط الـ
حماية جهاز الراوتر

سـأل العديد من املشـاركني/ات 
عن أفضل VPN وخاصة الربامج 
املجانيـة. فحـذر رغيب مـن أنه 
برنامـج  بـأي  الثقـة  يمكـن  ال 
يقدم مجانيا ألنه حتما سـيكون 
املسـتخدم هـو السـلعة. وقـدم 
بعض النصائح التي تسـاعد عىل 
VPN  مناسـب ومنهـا  اختيـار 
عـدم  لضمـان  الرسفـر  جـودة 
تأثـري اسـتخدام الــVPN عـىل 
الرسعة، التأكد من عدم تسـجيل 
لنشاطاتك، تعدد   VPNالـ رشكة 
وتنـوع الرسفريات التـي توفرها 
الرشكـة حتى يتمكن املسـتخدم 
من الوصـول اىل جميـع املواقع. 
كمـا نصـح باسـتخدام العمالت 
الرقمية املشـفرة مثل البيتكوين 
لرشاء الـVPN بدال من البطاقات 

االئتمانية لضمان الخصوصية.
الجدار الناري واملعروف باسم الـ
Firewall كان املوضـوع التـايل، 
يتمّثـل  دوره  أّن  رغيـب  ورشح 
بحماية الشـبكات من الهجمات 
من خـالل فلرتة نـوع االتصاالت 
التي تمر بالشـبكة. هناك نوعان 
  Firewall: Hardwareالــ مـن 
كل  لحمايـة  اسـتخدامه  يتـم 

الحواسيب املتصلة بالشبكة والـ 
Softwareوالذي يتم تحميله عىل 

كل حاسوب.
أمـا فيما يخص حماية نقاط الـ
Wifi، أوىص رغيب بخطوات منها 
اختيار باسـوورد طويل ومعقد، 
تغيري الباسـورد بصفـة دورية، 
اسـتخدام تشفري WPA2، إخفاء 
نقطـة الـ Wifi وعمـل تحديثات 

.Wifiدورية لنقطة الـ
تطرق بعد ذلك رغيب ايل موضوع 
الراوتر ونصـح الجميع  حمايـة 
االفـرتايض  الباسـوورد  بتغيـري 
وتحديثهـا  بالراوتـر،  الخـاص 
-fir ـبشـكل دوري، وتفعيـل ال

wall، كمـا رشح أيضـا كيفيـة 
تغيـري الــDNS Server ونصـح 
-DOS Prote  بتفعيـل خاصيـة

.tion
املهـام  بإنجـاز  يتعلـق  وفيمـا 
الصحفيـة برسّيـة، قـال رغيب 
إّن أفضـل مـا يمكن اسـتخدامه 
هو شـبكة تور TOR. ورشح أّن 
الشبكة تستخدم االتصال املشفر 
وبالتايل يصعب التوصل ايل هوية 
األشـخاص املتصلني بها وتخفي 
الهوية. وتكمن الطريقة األخرى 
 Remote للعمل برسية باستخدام
Desktop RDP او الحاسوب عن 

بعد وهي خدمة يمكن االشـرتاك 
بهـا ويسـتطيع املسـتخدم مـن 
خاللها اسـتخدام حاسـوب عن 
بعـد ربما يف بلد آخر. يسـاعد الـ

RDP يف تخطي الحجب ويسـمح 
بحماية ملفاتك وبياناتك.

وأنهـى رغيـب الجلسـة بإعطاء 
نصائـح حـول حمايـة الهواتف 
الذكية. وقـال ان البنية الحمائية 
لآليفون أفضل من االندرويد وذلك 
ألن الرشكة نفسها تصنع الجهاز 
عكـس  عـىل  التشـغيل  ونظـام 
الهواتـف األخرى التي تعتمد عىل 
نظام مفتـوح مما يعنـي وجود 

بعض الثغرات األمنية.
وقـدم رغيـب نصائـح لحمايـة 
الهاتف أولها عدم ترك الهاتف أو 
االبتعاد عنه بتاتا ألّن زرع برنامج 
تجسيس ال يستغرق أكثر من ٣٠ 
ثانية. وقال رغيـب أيضا انه من 
-A  الرضوري استخدام برنامج

 .Antimalware وبرنامج tivirus
كما انه من املهـم أن يتم تحميل 
التطبيقات من املتاجر الرسـمية 
واالنتبـاه ايل الصالحيـات لهـذه 
التطبيقات، مضيًفا أّنه من املهم 
أال يتـم الحديـث يف أي مواضيـع 
حساسة اال من خالل التطبيقات 
-end-to-end e تقـدم  التـي 

cryption، أيضا اال يتم النقر عىل 
أي إعالنات ومنها اإلعالنات التي 
تدعي أّن هاتفك تم اخرتاقه. كما 
نصـح بعدم القيـام بعمليـة الـ

jailbreak للهاتـف ألنـه ينهـي 
الحماية للهاتف.

مغربـي  خبـري  رغيـب  أمـني 
التكنولوجيـات  يف  ومستشـار 
الحديثـة. وهو مـدون ويوتيوبر 
متخصص يف التكنولوجيا وحصل 
عـىل جائـزة أفضل تقنـي عربي 

لعام 2015.
الجلسـات  هـذه  أّن  إىل  إشـارة 
التدريبيـة تقـام عن ُبعـد، وهي 
يف  الصحفيـني  لتدريـب  امتـداد 
الرشق األوسط وشـمال أفريقيا 
ضمـن برنامج ”حلـول منصات 
التواصـل االجتماعـي“ والذي تم 
اطالقـه بالرشاكـة مـع مرشوع 
وبالتعاون  للصحافـة  فيسـبوك 
لألزمـات  العاملـي  املنتـدى  مـع 
الصحيـة مـن قبل املركـز الدويل 
وشـبكة   (ICFJ) للصحفيـني 
التابعـة  الدوليـني  الصحفيـني 
لـه (IJNET) وتعقـد الجلسـات 
محارضات  وتتضمـن  أسـبوعًيا 
تفاعليـة مـع مدربـني يملكون 

خربات كبرية.
HµÓ€Îá€a@µÓ–zó€a@ÚÿjíOäáóæaI

Ú�flbm@ÚÌãèi@pb‡Ëæa@åb≠gÎ@pb„bÓj€a@ÚÌbºÎ@ÚÓ„Î6ÿ€¸a@pb‡v:a@ÚËuaÏæ@fiÏ‹y

Ô«áÓ‡ó€a@Åaãé@÷˝†hi@k€b�Ì@ÚÓ–zó€a@pbÌãz‹€@Ô”aã»€a@áñãæa @Úöäb»fl@Ú◊ãy@kmbÿfl@·Áám@ÚÓéÎã€a@Ú†ãì€a
ÔÿèœÏ◊äÎÜÏÇ@b‡Ë‡«áÌ@ÚÓfl˝«g@Ú«Ï‡™Î

Êbnè◊bi@�ÔiÏ‰u@Ú”˝y@ÊÏ€bñ@¿@Ô–zñ@›n‘fl

No: 7450Mon 22 Mar 2021العدد: 7450 االثنين - 22 اذار 2021



الزوراء التقت الفنان سـامي محمود 
واجرت معه الحوار اآلتي :-

-اهال وسهال بك فناننا املبدع سامي يف 
حوارنا مع جريدة الزوراء الغراء .

-اترشف بلقائكـم معي واالطالع عىل 
سريتي الفنية وانا املمتن.

-اوال اعطنا فكرة عامة لك وملا نسميه 
بطاقتك الشخصية ؟

-سـامي محمـود خريـج أكاديميـة 
الفنـون الجميلة مـرسح٨٠ /٨١ من 
مواليـد ١٩٥٥  وبـدأت بالفن من عام 
١٩٧٤قبـل دخـويل األكاديميـة حيث 

دخلت األكاديمية ١٩٧٦
-العائلة والنشـأة ودورهما بالنسـبة 

لك فنيا ؟
-نعم يف الحقيقية يف بداية االمر تنبهت 
اىل نفـيس وانا يف مرحلة االبتدائية بعد 
ان الحظنـي مديـر مدرسـتي ومعلم 
الرتبية الفنية انني امتك صوتا مميزا يف 
الغناء ولهذا ارشكني يف فرقة االنشـاء 
التابعة اىل مدرسـتي واستمر انتمائي 
اىل الفرقـة حتـى مرحلـة املتوسـطة 
واالعدادية وبالذات يف الخامس االدبي 
تـم قبويل  يف فرقـة الثقافـة والفنون 
الشـباب مـن قبـل  اىل وزارة  التابـع 
لجنة متخصصـة يف املجاالت الثقافية 
والفنية يراسـها الفنـان فاروق هالل 
فتم ارشكنـا باملهرجانـات الخارجية 
بعد تدريبنا بالشـكل املهني مما اهلنا 
باملشاركة يف مهرجانات دولية عاملية 
مثل كوبا واالتحاد السوفيتي واملغرب 
والكويت والبحريـن وهذا كله كان له 
التاثـري الكبـري عـىل مسـريتي الفنية 
ولهـذا فكـرت باالنتمـاء اىل اكاديمية 
الفنون الجميلة اما بالنسـبة للتمثيل 
فكان ذلك عام ٧٦ اذ طلب مني الفنان 
الراحـل قاسـم محمـد ان اشـارك يف 
بطولة مرسحية كراوي باالعتماد عىل 
امكانيتـي الغنائية وفعال شـاركت يف 
املرسحيـة وكان اسـمها نفط .. نفط 
وغنيت فيهـا وهناك كانـت البداية يف 
تحـويل من الغنـاء اىل التمثيل ومن ثم 

قبويل يف اكاديمية الفنـون الجميلـة .
-حدثنا عن اول عمل مرسحي ؟

-أول عـرض مرسحـي سـنة ١٩٧٥ 
كان مخرجه املرحـوم والفنان الكبري 
قاسـم محمود يف فرقة قرص الثقافة 
والفنـون وهذه كانت املرحلة االوىل يف 
دخويل لعالم الفـن بعدها تم اختياري 
مـن قبل الفنـان الكبري فـاروق هالل 
ومثلـت  واالنشـاد  الغنـاء  جانـب  يف 
العراق خارجـا ً يف أكثر من حفل دويل 
كمهرجـان البحريـن والغـرب وكوبا 
والكويت وآخرها عمان عروض جادة 

وشعبيه ...
-وكانت لـك عالقة وطيدة مع املرسح 

العسكري انذاك ؟
-نعم كانت هي املرحلة الثانية مرحلة 
املدرسـة  كانـت  العسـكري  املـرسح 
التي تسـري بخط متـوازي مع الفرقة 
القوميـة للتمثيل حيث أنظم اىل  فرقة 
املـرسح العسـكري نخبه مـن نجوم 
املرسح العراقي وكانت مدرسـة بحق 
ترفد املسـرية الفنية العراقية وخاصة 
يف جانب الفنون املرسحية حيث قدمت 
فيهـا (بيـت وخمـس بيبـان, أطراف 

املدينة, املحطة, أم خليل, والربقية)
-من املرسحيات التي تعتز بها؟

-مرسحيـة يمـه بغـداد سـنة ٢٠٠٧ 
أخـراج كامـل حبيب ومحسـن العيل 
وبعدها انتقلت اىل األعمال التلفزيونية 

وهو مسلسل حبايب
-هـل لديـك أوالد اكتسـبوا منك مهنة 

الفن ؟
-نعم لـدي ولدي الصغري خريج معهد 
الفنـون الجميلـة (سـمعية ومرئية) 
فـرع االخراج وولدي االخر (حسـني) 

مصور يف أحدى الفضائيات
-أهم شخصية لم تفارق ذاكرتك ؟

-شخصية (عنجر أم الخبز)
-هـل هنالك موقف محـرج مررت به 

خالل مسريتك الفنية؟
-نعـم هنالـك موقـف مع املشـاكس 
الوردة الحباب جاسم رشف يف (أطلع 

كبل)
-وضحها لنا ؟

-كنت امثل دور أعمى ولم أر أي يشء 
وأنا فوق خشـبة املـرسح فطلب مني 
الفنان جاسم رشف بأن أوصل رسالة 
اىل شخص وهو يتحكم يف سريي فمن 

املفروض يقول
- ( أطلـع كبـل ومـن ثمة االسـتدارة 

يميناً أو يساراً) فهو بقي يقول أطلع 
كبل حتى سقطت عىل الجمهور وهو 

بعده يقول أطلع كبل
-هل لديك أعمال أخرى تمارسـها غري 

الفن؟

-نعـم كنت أعمل مرشفا فنيا يف وزارة 
الرتبية (الكرخ الثانية)

-حدثنا عن بدايات عملك كفنان ؟
-يف االذاعـة والتلفزيـون هـو املـكان 
الـذي سـنة ١٩٨٤ وسـنوات ٨٥ و٨٦ 
وو٨٧ كنـا نقـدم فيهـا العديـد مـن 
املسلسـالت االذاعيـة الدراميـة التـي 
كانت تخـدم الظرف العـام للبلد فنيا 
وثقافيـا وعسـكريا واجتماعيـا وقد 
كانت مسلسـالتنا ملخرجني كبار مثل 
الراحل محمد صكـر واملخرج االذاعي 
والتلفزيوني واملرسحي محسـن العيل 
وكثـري مـن الفنانني عملـت معهم يف 
االذاعة والتلفزيون فهي ذكريات حلوة 
قارب االربعني عاما ونحمد الله اشعر 

اننا قدمنا شيئا ملجتمعنا الكبري .
-واخر عمل قدمته لالذاعة ؟

-اخر مسلسـل قدمناه هو مسلسـل 
جسوم وابو السوم وكانت شخصياته 
رائعـة منهـم الفنـان جاسـم رشف 
وميالد رسي وكانت فكرة املسلسل ان 
جميع الشخصيات يقعون يف مطبات 

هم يف غنـى عنها وكانت شـخصيتي 
مشاكسـة تعيـق عمـل اي نجـاح او 
اي خطة صحيحـة ويف النهاية انضم 
انا معهـم لتعديل خطنـا الصحيح يف 

الحياة. 

-هل تجد نفسك موهوبا ؟
-طبعـا املوهبـة مـن الله هـي طاقة 
وخط ابداعي غري متوفر عند االخرين 
واالبداع يختص بهم الشـخص نفسه 
واملوهبـة تحتـاج اىل توجـه اكاديمي 
باملـكان  ويضعهـا  مسـاراتها  يحـد 

الصحيح فالدراسـة رضورية للفنان 
لصقل موهبته.

-ايهمـا احب اليك املرسح ام السـينما 
ام االذاعة ؟

-الحقيقة يبقى املرسح سـيد الفنون 
لكنـه يتاثـر باملحيط الـذي يحتضنه 
ونحن محيطنا االجتماعي والسيايس 
باملتناقضـات  محـاط  والثقـايف 
والتاثريات السياسـية والثقافية وغري 
مسـتقر لكن بطبيعة الحـال مع هذا 
فهـو معتمد عـىل ذاته وعـىل ممثليه 
وادواتـه ولكـن ارى ان املرسح االن يف 

انحسار بسبب الظرف العام للبلد.
-ورايـك باملرسح الشـعبي وقد مثلت 

فيه ؟
-املرسح الشـعبي فبتسـميته اكيد له 
ناسـه وجمهوره الشعبي ولهذا ياخذ 
املساحات الكبرية النه ياخذ من الشارع 
ويقدمه للشارع ايضا . اما املرسحيات 
النخبوية واألكاديمية نالحظ ان فيها 
انحسـارا يف املشـاهدين وتعتمـد عىل 
النخبـة املثقفة وطروحاتهـا تختلف 
فربما هـي مرسحيات عاملية او اعداد 
عن مرسحيات عاملية وهذا صعب من 
حيث النـص ومن حيث اللغة والفكرة 

ربما يصعب عىل الرشيحة املتوسـطة 
او الرشيحة االدنى.

-ومـاذا يحتاج املرسح والفن بشـكل 
عام؟

-ال توجد مشـكلة يف الدراما العراقية 
سـوى نحتـاج اىل جهة راعيـة لهذه 
املجموعة رعاية حكومية ونحن لدينا 

فرسـان جيدون باملرسح والسـينما 
االدب  يف  الجماليـة  مفاصـل  وكل 
والثقافـة ولكنهـا بحاجـة اىل انتاج 

وتوجه واحتضان .
مـن  جـزء  الغنـاء  ان  تـرى  -هـل 

املرسحية؟ 
-الغناء بالنسبة يل جزء من املرسحية 
املرسحيـة  مشـاهدي  بـه  أقـوي   ،
ويشـكل عنـدي تتابعـاً موضوعياً يف 
الخطـاب املرسحـي بـدأت مطرباً يف 
فرقة االنشـاد التابعة لقرص الثقافة 
والفنون، بقيادة فاروق هالل وجميل 
جرجيـس وصفـوت الجـراح، خالل 
سـنتي  ١٩٧٥-١٩٧٦ ومثلت العراق 

يف دول عدة .
-هل يعاني الفن من مشكلة معينة؟

-مشـكلة الفـن العراقـي تكمـن يف 
التسـويق وعدم وجـود مدينة إعالم، 
فالفنان يعتمد عىل إمكاناته الذاتية، 
يف تسويق نفسه وال توجد مؤسسات 
تصنع نجماً, والفن رسـالة اخالقية، 
عـىل االدارات الثقافيـة انتشـاله من 
الرتدم بني النخبوي والشعبي، بتقديم 
فـن رفيع غـري مبالغ بكالسـيكيته، 
يرتقي بالذائقة العامة، وبهذا يتحقق 

التوازن بني النخبوي والشعبي.
-االناقة واملظهر عند سامي ؟

-شـخصياً أرى االشـياء بعـني فنية، 
مـن  جـزء  املفرطـة  فالحساسـية 
الفنـان، أنسـق مظهـري  مكونـات 

وجوهـري معـاً، كـي أبعـث طاقـة 
إيجابية لنفيس ولالخرين.

-اكثر اعمالك مهنية وفنا ؟
-أهـم مـا قدمـت يف حياتـي، همـا 
بيبـان»  وخمـس  «بيـت  مرسحيتـا 
وأطراف املدينة ملا فيهما من اشتغال 

اكاديمي عىل الكوميديا.
-ما آخر ما تتمناه للفن العراقي ؟

-أتمنى بـأن ال نجرح الفـن العراقي 
ألن الفنان جريح .

مبـدع  محمـود  سـامي  ان  -يقـال 
لـم  موهبـة  لديـك  هـل  وموهـوب 

تكتشف؟
- اعتقد أنا ممثل شـامل كل املواهب 

اكتشفتها.
-نقاط القوة  والضعف لديك ؟

- قوتـي يف موهبتـي كممثـل التـي 
تجعلنـي أسـعد الجمهـور وضعفي 
يف محبتي لوطنـي وجمهوري وأهيل  
وايضـا طيبتـي الزائـدة عـن حدهـا 

اعتربها ضعفاً لدى االنسان.
هل انت متفائل وما اليشء   -

الذي تتفاءل به؟
محبة الجمهور  -

-اللون املفضل لديك؟
-االبيض والوردي

- ترصف يزعجك؟
-الثرثرة املبالغ فيها والكذب

- هـل تجـد يف االعتـذار قـوة . ومتى 
تعتذر؟

- لو ظلمت انسانا ال يستحق مني ان 
أجرحه بموقف ما.

اغنيتـك  ومـا  الغنـاء  تحـب  هـل   -
املفضلة؟

- اغاني املطرب كاظم السـاهر كلها 
مفضلة عندي

- هل تقرأ وما آخر كتاب قرأته؟
- رواية  لهمنغواي

-هل لديك عمل لرمضان املقبل؟
مسلسـل  يف  مشـاركة  لـدي  -نعـم 
الهروب لصالح قناة يو تي يف اجسـد 
بـه شـخصيتها تختلـف كليـا عـن 
الشـخصيات السابقة وفيها ساكون 
فيهـا بـدور شـخصية هانـي وهي 

شخصية مركبة وجميلة .
-شـكرا لـك متمنـني لـك املزيـد من 

العطاء والصحة الدائمة 
-شكرا لكم وللزوراء الجريدة العريقة 

الجميلة .
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سـامي محمـود فنـان عراقي مميز ملـع نجمه 
بعد مشـاركته الرائعة يف مرسحية بيت وخمس 
بيبان التي أعلنت عن والدة ممثل كوميدي عراقي بطراز 
خاص حيث الصوت الطربي الذي وظف وبشكل مدروس 
يف العديد من اعماله املرسحية والتلفزيونية. وقد اقرتن 
اسـمه مع الفنان جاسـم رشف اذ ال يذكر اسم الفنان 
سـامي محمـود اال ويذكر معـه الفنان جاسـم رشف 
والعكس صحيح فقد شـكل هـذا الثنائي منذ عقود من 

الزمن ظاهرة كوميدية خاصة جدا لتمتعهما باالنسجام 
والتفاهم والتكاميل مع بعضهما سـامي محمود ممثل 
كوميـدي مـن طـراز خاص قـدم عـرشات املرسحيات 
الكوميديـة الناجحة وبقيـت خالدة يف ذهـن الجمهور 
لعل أبرزهـا مثلما ذكرنا مرسحية»بيت وخمس بيبان» 
وشـاركه البطولة النجم جاسم رشف والفنانة القديرة 

سليمة خضري وايضا مرسحية «يمة بغداد، جانت 
عايزة،  السودة اليل اجينه بيها ألمريكا.

Ô”ãì€a@fibª –@äaÏy

üã‘‰m@Übÿm@Ú‰Ëfl@NNC“aÎã€aD
 ظـروف الحياة وقلة املوارد وبسـاطة 
الناس قديما كانت السـبب يف االعتماد 
كثـريا عـىل مـا يعينهـم عـىل ديمومة 
حاجاتهم واالبقاء عليها ملواسم عديدة 
فاملالبـس التـي تحتـاج اىل اصـالح يف 
اجزائها تكون من صالح خياط املالبس 
ولعلنـا ال ننـس ان الكثـري مـن الناس 
كانـوا يعيـدون حجوم مالبسـهم لكي 
يسـتفيد منها صغارهم بل وربما كان 
بعـض الناس يحـاول ان يقلب املالبس 
عـىل وجههـا االخـر, كلها ممارسـات 
كانـت النـاس ال تسـتعيب منهـا ويف 
تطور اخـر مرت به ظـروف العراقيني 

بـرزت مهـن حرفيـة كثـرية كالنداف 
الذي يعيد ندافة االفرشـة القطنية قبل 
ان تسـتخدم الناس افرشـة االسـفنج 
اما اصـالح البدالت الرجاليـة والعباءة 
وغريهـا فقـد كانت الحاجـة يف ظهور 
مهنـة دقيقـة اسـمها «الـرواف» ذلك 
الرجـل الـذي يعتمد اصـالح بعض من 

االماكن املثقوبة او املمزقة منها.
و مهنة «الرواف» تعني مصلّح املالبس 
والسـجاد التالف. تعود أصولها للعرص 
الرابـع  القـرن  إىل  العبـايس وتحديـداً 
الهجـري يف بغـداد، وكانـت مـن املهن 
الرضوريـة يف حياة النـاس كبديل عن 

عملية رقـع الثوب أو خياطته بشـكل 
ظاهر للعيان يحرج صاحبه.

والريافة هي إصالح املالبس واملنتجات 
النسيجية األخرى كالسجاد وما شابه 
ذلك بعد تعرضه للتمزق أوإعادة االشياء 
ملا كانت عليه تتطلب جهداً كبرياًووقتا 
واسـعا فالثقـب أو التلـف بفعل حرق 
كحـرق السـيجارة أو أعـواد الكربيـت 
وغريها. ويقوم الـرواف بإعادته إىل ما 
كان عليـه قبـل الرضر الـذي يتعرض 
له وذلك باسـتخدام خيـوط من نفس 
القماش واعادة الوانه بدقة حتى انك ال 

تستطيع ان تميز العطب واصالحه.

وقـد كثـرة مثـل هـذه املهـن يف بغداد 
فلعلـك يوما شـاهدت روافا جالسـا يف 
محـل مثلـث يف دكان صغـري بشـارع 
الرشيد او قرب سـوق الرساي يتعامل 
معـك وال ينظـر اليـك اال مـرة واحـدة 
هي عندما يتعامل معك لقطع السـعر 
ومـن امثالهم عباس الرواف يف شـارع 
الرشيد وغريه يف سـوق االسرتبادي يف 

الكاظمية.
هـذه املهنة انقرضـت وربما ال تجد اال 
واحدا يف بغداد اليوم وانقراضها سـببه 
رخص املالبس وتنوع اشكالها والوانه 

اليوم.

 

ÚÓ∫Üb◊˛a@Ô€ÏÇÜ@›j”@1974@‚b«@Âfl@Â–€bi@pcái
ÂÌãzj€aÎ@oÌÏÿ€aÎ@lãÃæaÎ@>ÓœÏè€a@Üb•¸aÎ@biÏ◊@ÊbuãËfl@¿@÷aã»€a@o‹rfl@Z\ıaäÎç€a@\Ä€@ÜÏ‡´@Ôflbé@Êb‰–€a

ÊÏÌç–‹n€aÎ@Ú«aà�a@Òã◊aà@Âfl

No: 7450Mon 22 Mar 2021العدد: 7450 االثنين - 22 اذار 2021

@Übì„�aÎ@ıb‰Ã€a@¿@fi˝Á@÷Îäbœ@Êb‰–€a@Ô„äbnÇa
ÜÏ‡´@·éb”@Êb‰–€a@ÈuãÇc@1975@Ú‰é@Ôyãèfl@üã«@fiÎc

@@utv@Òb‰”@3bó€@lÎã:a@›è‹è∑@Êbõflä@¿@Ú◊äbìfl@á€



مـن الـرضوري املواظبـة عـىل تنظيـف 
املطبخ، كونـه يتعرض لالتسـاخ بصفة 
مسـتمرة، ويف اآلتـي 6 نصائح لتسـهيل 

عملية تنظيف املطبخ.
1. استخدام الشاي لحماية فرن الغاز

ُيسـتخدم الشـاي ملنع املـواد اللزجة من 
االلتصاق بفرن الغاز، ويف هذا اإلطار يعد 
إبريـق من الشـاي املركز، ويسـتخدم يف 
مسـح فرن الغاز. علماً أن مادة العفص 
املتوفرة يف الشـاي تمنع التصاق الدهون 
الـذي يجعـل  األمـر  باملوقـد،  والطعـام 
التنظيف رسيعاً وسـهالً. عموماً، ينصح 
باملسـارعة إىل عـالج االنسـكابات عـىل 
الفرن حال حدوثهـا، فتنظيف الفرن. إذا 
الحظت وجود أوساخ لزجة يف قاع الفرن، 
يرش امللـح فوقه يف أرسع وقـت ممكن، 
مع تشغيله. سيتحول امللح إىل رماد قابل 
للمسح، باسـتخدام قطعة قماش مبللة، 

ملجرد أن يربد الفرن.
2. منظف الربتقال متعدد األغراض

رائحة الربتقـال جذابة، علماً أن الربتقال 
فعال يف تنظيف كل أنواع أسـطح املطبخ. 
ويف هذا اإلطار، توضع قشـور الربتقال يف 
برطمـان زجاجي، وتغمـر بالخل، وترتك 

ألسـابيع يف مكان بارد. ثم يسكب القليل 
مـن الخليـط يف زجاجة ذات بّخـاخ، مع 
مقداريـن من املـاء. تـرج الزجاجة، قبل 

االستخدام.
3. غالف بالستيكي أعىل الثالجة

يمكن أن يتسخ الجزء العلوي من الثالجة 
رسيعـًا، وذلـك بسـبب جزيئـات الطعام 
الصغـرية التـي تنتقـل يف الهـواء جـراء 

البخار. لذا، يفضـل أن يكىس هذا الجزء، 
بطبقـة من غالف بالسـتيكي، مع تبديل 

األخري كل شهر.
4. زيت الزيتون يف التلميع

بعـد تنظيف حـوض الجيل، هو يمسـح 
بزيـت الزيتـون، الذي يصب عـىل منديل 
ورقي سـميك (أو قطعـة قماش جافة)، 
الخطـوة  لتلميعـه. ومـن فوائـد  وذلـك 

املذكـورة، هي إنشـاء طبقة غـري مرئية 
مـن الزيت تمنـع املاء وبقـع الطعام من 

التمسك بالسطح.
5. إزالة األوساخ املطبوخة

تنظيـف  يف  مشـكلة  مواجهـة  حـال  يف 
الشـحوم واألوسـاخ العالقة عىل شفاط 
املطبـخ (أو مناطق أخرى حـول الغاز)، 
يمكن تسـهيل األمر، بعيداً من استخدام 
منظفـات تجاريـة قاسـية، بل يسـخن 
املكان عن طريـق تعريضه لهواء مجفف 
الشـعر. وملجـرد أن يصبـح دافًئـا، هـو 
يمسـح عىل الفور بقطعـة قماش مبللة 

بالصابون.
6. الليمون يف تعطري املطبخ

ملنـح املطبـخ رائحـة الليمون املنعشـة، 
وجعلهـا تطغـى عـىل روائـح الطهي، ال 
حاجـة إىل رشاء معطـرات الجـو باهظة 
الثمـن. باملقابـل، تسـتخدم ثمـرة مـن 
الليمـون الحامـض، مـع إعـداد ثقـوب 
قليلـة فيهـا، باسـتخدام عـود أسـنان. 
توضـع الثمـرة عىل الـرف الشـبك داخل 
فرن سـاخن، وذلك لـ15 دقيقة، مع ترك 
باب الفـرن مفتوًحا قليـًال ، حتى تنترش 

الرائحة يف الغرفة.

املقادير
للعجينة

طحني: 2 كوب
خمرية : ملعقة كبرية
ملح : ملعقة صغرية

سكر : ملعقة صغرية
الزيت النباتي : نصف كوب

املاء : كوب
حّب الربكة : ملعقة صغرية

للحشوة
لحم مفروم : 250 غراماً

الكراث : ربع كوب (مفروم)
الطحينية : 2 ملعقة كبرية

فلفل أسود : ملعقة صغرية
ملح : ملعقة صغرية

الخل األبيض : ملعقة صغرية
املاء : 3 مالعق كبرية

الزيت النباتـي : ملعقة صغرية (لدهن صينية 
الفرن)

صفار البيض : 1 حبة (لدهن الوجه)
حّب الربكة : ملعقة صغرية (للتزيني)

طريقة التحضري
1. لتحضري العجينة: اخلطي مكونات العجينة 
مع بعضها البعض حتى يتشـكل لديك عجينة 
متجانسـة، وترتك جانباً مـدة 15 دقيقة حتى 

تختمر.

2. لتحضري الحشـوة: يف وعاء، ضعي مكونات 
الحشـوة جميعها وقلبيها جيـداً حتى تتوزع 

وتتجانس.
3. لتحضـري عيـش باللحـم: ادهنـي صينيـة 
الفـرن بالزيت النباتي، ثـم ضعي قالب دائري 
بوسـط الصينية، وافردي العجينة باستخدام 
أطـراف األصابع داخـل القالـب، ضعي كمية 
من الحشـوة فـوق العجينـة، وادهني أطراف 
العجينة بصفار البيضة، وزيني بحبة الربكة.

4. أدخـيل العجينة للفرن املحمى مسـبقاً عىل 
درجة حرارة 180 مدة 15 دقيقة.

5. قطعـي العيـش باللحم وقدميه سـاخناً أو 
دافئاً حسب الرغبة.

هنـاك مجموعـة متنوعـة مـن أسـاليب 
القيادة وأسـاليب اإلدارة التي استخدمها 
كل من الرجال والنسـاء عىل مـّر الزمان، 
ولكن غالباً ما تتباهى النسـاء بنقاط قوة 
يف أسـلوب قيادتهن مختلفـة عن الرجال. 
عىل سـبيل املثال؛ وجد مركز بيو لألبحاث 
أن املـرأة ُينظر إليها عىل أنها أكثر تعاطفاً 
وتنظيمـاً، وهـي مـن الصفـات القيادية  
والتـي ال ُينظر إليها غالبـاً عىل أنها نقاط 
قـوة لـدى الرجال!..وعـن هؤالء النسـاء 
الالئـي ارتقني يف الرتب وبـرزن كقياديات 
مؤثرات نقول : هّن لم يصلن إىل هناك عن 

طريق الصدفة.
...واآلن ولبقيـة النسـاء الراغبات يف تقلد 
املناصـب القياديـة نقـدم لهن عـددا من 

املهارات الوظيفية التي سوف تميزهن:
الذكاء العاطفي

الـذكاء العاطفـي يجعلك..تتفاعلـني مع 
املوقف بشكل منطقي

يتعلق الذكاء العاطفي بقدرتك عىل اتخاذ 
القـرارات وإدارة فريقك. نتيجة لذلك؛ يعد 
الـذكاء العاطفـي صفـة أساسـية تحدد 
هويـة القائـد. عندمـا يكون لديـك ذكاء 
عاطفي أعىل، فمن املرجح أن تظيل هادئة 
تحـت الضغط، وتتفاعيل بشـكل منطقي 
مع املوقف. بينما تتعاملـني مع القرارات 
الرئيسـة يف دور تنفيـذي، فإن قدرتك عىل 

البقـاء متماسـكة ومنطقيـة سـتميزك 
عـن املوظفـني اآلخرين الذيـن يميلون إىل 

التفاعل مع عواطفهم.
باإلضافة إىل ذلك، يتضمن الذكاء العاطفي 
قدرتـك عىل قـراءة لغة الجسـد وعواطف 
اآلخريـن والتفاعل بمزيد مـن التعاطف. 
وآراء  احتياجـات  فهـم  يعـد  كقائـدة، 
موظفيك أمراً بالغ األهمية لنجاحك. عندما 
يشـعر فريقك بأن رؤسـاءه مسـموعون 
ويقدرونهـم، فمـن األرجـح أن تبني بيئة 

داعمة وتواصلية لتعزيز النجاح.
األمانة

الحفاظ عىل نزاهتك ..يعني تحميل نفسك 
املسؤولية..يف النجاح أو الفشل

تتضمـن األمانة التعبري عـن اآلراء الناقدة 
عند االختالف، ومشاركة األفكار الجريئة، 
والتحـدث عـن نفسـك عندمـا تشـعرين 
بالتهميـش يف االجتماعـات. باإلضافة إىل 
ذلـك، فـإن الحفاظ عىل نزاهتـك كما هي 
ينطوي أيضاً عىل تحميل نفسك املسؤولية، 

سواء يف النجاح أو الفشل. عندما ترتكبني 
خطأ؛ اعرتيف بأخطائك، وابذيل جهداً للتعلم 
من أخطائك. وباملثل، عندما تحققني فوزاً 
مثرياً لإلعجـاب؛ تأكدي من منحك الفضل 

لجهودك.
اإلرصار والثقة

عندمـا تواجهـني تحديـا صعبا..تجنبـي 
الشعور بأن مهمتك مستحيلة

األهـداف  ذوات  النسـاء  أن  رساً  ليـس 
الشـدائد يف  أحيانـاً  الطموحـة يواجهـن 
القـوى العاملـة، لكـن تصميمهـن عـىل 
االستمرار يف طريقهن هو ما يميزهن عن 
بعضهـن البعض. عندمـا تواجهني تحدياً 
صعبـاً، من املهم أن تتجنبي الشـعور بأن 
مهمتك مسـتحيلة، بل عليـِك أن تتبني ما 
ينتظـرك كتجربة تعليميـة مهمة. عندما 
تكونـني عازمة عىل إيجاد حـل؛ ليس من 
املرجـح أن تحققـي أهدافك فحسـب، بل 
إنك سـتصبحني أكثر قدرة عىل التكيف يف 

مواجهة التحدي التايل.
الثقة..الشـك الذاتـي أمـر شـائع بني كل 
شـخص يواجـه اتخـاذ قـرارات مهمـة، 
خاصـة عندمـا يكون هناك أشـخاص قد 
يشـككون يف تلـك القرارات. ومـع ذلك، يف 
بعض األحيان مجـرد لعب دور الثقة؛ هو 
كل مـا يتطلبه األمر لبدء مشـوار النجاح 
يف وظيفتـك. باإلضافـة إىل الظهـور بثقة 

من خالل لغة جسدك، فإن التحدث بجرأة 
والتعبري عن رأيك؛ يمكن أن يسـاعدك عىل 

تعزيز ثقتك بنفسك.
التعاون

نجاحك يف العمل يتطلب..فريقا ليساعدك
لم يحقـق أي قائد قدراً كبـرياً من النجاح 
بمفـرده، يتطلب األمـر فريقاً ليسـاعدك 
ويتبـادل اآلراء. ال تنبـع القيـادة املمتازة 
ببساطة بمفردك. إنها تتعلق أيضاً بكونك 
واسـعة الحيلـة، ومعرفـة أنـه ال يمكنك 
ببسـاطة حل كل مشـكلة بمفـردك. لهذا 
السـبب مـن املهـم إنشـاء ثقافـة العمل 
الجماعي والتعاون، حيـث يمكنك البحث 
عن اآلخرين عندما تحتاجني إىل املساعدة.
قـد يكـون بنـاء الفريـق املناسـب، مـن 
التوظيـف إىل تعزيـز نمو املوظفـني، أمراً 
صعبـاً. باإلضافة إىل ذلـك، ال ينتهي األمر 
بمجرد العثور عىل املحرتفني األكثر موهبة 
أو األفضل مـن حيث الثقافة، كما يتطلب 
منـك فهـم كيفيـة االسـتماع إىل فريقك، 
وتحفيزهـم عـىل أداء أفضـل أعمالهـم، 
وتفويض املهام بشـكل مناسب، ورعاية 
تطويـر كل موظف. يف حـني أن القليل من 
القادة يمكنهم القيام بذلك بشـكل فعال، 
فإن وضـع مصالح موظفيـك يف االعتبار 
هو غالباً املفتاح لخلق بيئة تعاونية، حيث 

يمكن لألفكار الجيدة أن تزدهر. 
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نصح دكتور جوش أكس، مؤلف 
كتاب ”حمية الكيتو والعالجات 
القديمـة“ الجديـد: ”إضافـة 3 
حصـص مـن حسـاء العظـام 
يوميا إىل قائمـة طعامك، إلنقاذ 
الوزن بشـكل مذهل خالل فرتة 

وجيزة“.
وذكر بأن ”حسـاء العظام غني 
بأشـكال متعددة من الكوالجني 
سـهل االمتصـاص، واألحماض 
األخـرى  األساسـية  األمينيـة 
والعديـد من املركبـات العالجية 
املفقـودة مـن النظـام الغذائي 

اليوم“.
وتشـري خبرية الصحـة الطبيبة 
آمـي مايـرز، إىل أن ”الكوالجني 
يعـزز آليـات التحكـم يف الوزن 
الرئيسـة يف الخاليا، مما يساعد 
إىل  أجسـادنا  تحويـل  عـىل 
آالت لحـرق الدهـون“، وتشـري 
التجاعيـد  أن  إىل  الدراسـات 

الجهـاز  ومشـاكل  واملناعـة 
الهضمي املزمنـة وآالم املفاصل 
وغري ذلك كلها تتحسـن بشـكل 

كبري بتناول حساء العظام.

وأفـاد عـدد كبـري ممـن جربوا 
تنـاول حسـاء العظـام بأنهـم 
فقـدوا 21 رطـال (أي نحـو 10 

كغ) خالل 10 أيام.

العظـام  حسـاء  أن  إىل  يشـار 
مشـابه للحسـاء العادي، ولكن 
بنكهة أكـرب، ولتحضريها عليك 
احضار عظام األبقار او الدجاج 

وتحميصهـا أوالً يف الفـرن ثـم 
وضعهـا يف إنـاء مضـاف إليـه 
والخرضاوات  والجـزر  الكرفس 
ويف  والتوابـل،  لديـك  املفضلـة 
واطهـي  املـاء  أضـف  النهايـة 
الوصفة ملدة تصل إىل 48 سـاعة 

الستخراج كل جزء منها.
ينتـج عن وقـت الطهـي الطويل 
سـائل مخمـيل يحتـوي الكـوب 
الواحد منه عىل 50 سعرًا حرارًيا، 
وميلء بـ 14 غراًما من الكوالجني، 
األحمـاض  مـن  جرامـاً   18 و 
العنارص  األمينية، وعـرشات من 
الغذائيـة األخـرى، بمـا يف ذلـك 
الكالسيوم واملغنيسيوم ومركبات 
وشوندروتن. الجلوكوزامني  مثل 

النتائج،  أفضـل  وللحصول عـىل 
يدعـو الدكتـور جـوش إىل نظام 
غذائي ميلء باملغذيات مع حصة 
واحـدة إىل 3 حصـص يومية من 

حساء العظام. 

خلص خرباء من املعهد الفنلندي 
للصحة والرعاية إىل أن استخدام 
األطفـال لألجهـزة يف مرحلة ما 
قبـل املدرسـة محفـوف بخطر 
متزايـد مـن املشـاكل العاطفية 
والسـلوكية يف سـن الخامسـة، 
حسـب مقال بحثي ُنـرش يف 17 
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شـملت الدراسـة التـي أجراهـا 
العلمـاء الفنلنديـون 699 طفالً 
(333 فتـاة و 366 فتى). قاموا 
وعافيتهـم  صحتهـم  بتتبـع 
العقليـة منذ الوالدة وحتى سـن 
الخامسة باستخدام االستبيانات 
التي مألها آباؤهم. هكذا، أبلغوا 
عن مقـدار الوقت الـذي يقضيه 
طفلهم عىل األجهزة اإللكرتونية 
يف أيام األسـبوع وعطالت نهاية 
األسـبوع، وكـم عدد السـاعات 
التـي يشـاهد فيهـا التلفزيون، 
وكم كان يلعب ألعاب الكمبيوتر، 
وأجهزة األلعاب، وكذلك األلعاب 
عىل الهاتف املحمـول أو الجهاز 

اللوحي أو أي جهاز آخر.

اسـتبيانات  العلمـاء  اسـتخدم 
تـم التحقق من صحتهـا لتقييم 
النفسـية  األعـراض  انتشـار 
املشـكالت   - واالجتماعيـة 
السـلوكية والعاطفيـة، وقـرص 
مـدى االنتباه، وصعوبـة العثور 
عـىل األصدقـاء واالحتفاظ بهم، 
وفرط النشاط عندما بلغوا السن 
الخامسـة. اتضح أن اسـتخدام 
األطفال النشط لألجهزة، خاصة 
الرتفيهيـة،  الربامـج  ملشـاهدة 
الذيـن تبلغ أعمارهم 18 شـهرًا 
مشـاكل  مخاطـر  مـن  يزيـد 
األطفال يف العالقات مع أقرانهم 

بنسبة %59. ووجد أيًضا أنه إذا 
كان األطفال يف سـن الخامسـة 
يقضـون أكثـر مـن 60 دقيقـة 
يومًيـا أمام التلفزيون أو الهاتف 
الذكي أو الجهاز اللوحي، فإنهم 
يكونـون أكثـر عرضـة لخطـر 
االندفاع وفرط النشاط ومشاكل 

الرتكيز واالنتباه.
إىل  الخـرباء  توصـل  وهكـذا 
املسـتوى  أن  مفـاده  اسـتنتاج 
العايل الستخدام األجهزة، خاصة 
إىل  يـؤدي  الربامـج،  ملشـاهدة 
عواقب نفسـية واجتماعية عىل 

الطفل.

األطبـاء  مـن  فريـق  أشـار 
الشـعور  ان  اىل  الربيطانيـني 
بالحموضـة يف الفـم قـد تنـذر 

باإلصابة بمرض قاتل.
فبحسـب فريـق العلمـاء فـإن 
الحموضة يف الفم تنذر باإلصابة 

بنوبة قلبية.
وقـد يشـري عـرس الهضـم دون 
التجشـؤ والحرقـة والغثيـان أو 
القـيء أيضـا إىل حالـة خطرية، 
باإلضافة إىل ذلـك، يجب االنتباه 
إىل التعـرق بـدون سـبب واضح 

واألرق والتعب.
األعـراض  إن  الخـرباء  ويقـول 
يمكن أن تسـتمر أليام أو تظهر 
فجـأة، كمـا وينصـح األطبـاء 
باالهتمـام بهـا وطلب املشـورة 

الطبية عىل الفور.
يف وقت سابق أصبح من املعروف 

القلـق  أو  بالقلـق  الشـعور  أن 
يمكن أن يتسبب باإلصابة بنوبة 
قلبيـة. وفقـا للخـرباء، غالًبا ما 
يخلط الناس بـني هذه العالمات 
ونوبـات الهلع.وذلـك ألن العديد 
من أعـراض هذه الحالة تشـبه 

أعراض النوبة القلبية.
النوبة القلبية هي حالة مرضية 

خطـرية ناتجة عن نقص حاد يف 
إمـدادات الـدم إىل عضلـة القلب 
(انسداد بسـبب خثرة أو تشنج، 
عـادة يف منطقة لويحـة تصلب 
الرشايـني يف الرشيان الذي يغذي 
القلـب) مـع التطور مـن نقص 
ترويـة ومـوت جـزء مـن هـذه 

العضلة. 

كشـف خرباء بريطانيون، عن أن اإلصابة بفريوس (كورونا) يمكن 
أن تتسـبب يف ما يعرف بـ“الحمى الغدية“، التي تسـمى بـ ”مرض 

التقبيل“.
و أكـد الخرباء عىل أن اإلصابة بهذه الحمـى تكون إذا دامت اإلصابة 

لفرتة طويلة.
وتابـع الخرباء“ إّن فريوس (كورونـا) ال يتوقف تأثريه عند االلتهاب 
الرئوي، بل يطول أجزاء أخرى يف الجسم، ليتسّبب بعد ذلك يف ”الحمى 
الغدية“، وهي مرض فريويس، ينترش عن طريق اللعاب، ويطلق عىل 

الفريوس املسبب له اسم ”أبشتاين بار“.
وقال العلماء: ”إنهم توصلوا إىل اكتشـاف مثري، حينما رأوا أن بعض 
فحوص الدم للمصابني بـ(كورونا) أظهرت وجود فريوس ”أبشتاين 

بار“، املسبب ملرض الحمى الغدية“.
وأوضحـوا أن من أبرز أعراض هذا املرض، اإلرهاق الشـديد والطفح 
الجلـدي والحمـى والصـداع، وقـد يطـول يف بعـض األحيـان الكبد 

والطحال.
ووجدت دراسة صينية أجريت عىل بعض مرىض (كورونا)، املصابني 
بأعراض خطرية، أن فريوس ”أبشتاين بار“ عاود نشاطه يف الجسم، 
ويعتقـد الخرباء الربيطانيون أن فـريوس (كورونا) يمكنه أن يكون 

سببا قويا يف إعادة نشاط هذا الفريوس.
وقـال الخرباء: ”إن جهـاز املناعة يتطور مع التقـدم يف العمر، وهذا 
يعني أنه يحارب الفريوس بشكل أقوى عند مالمسته ألول مرة، مما 
يؤدي إىل أعراض يمكن أن تكون موهنة، مثل التعب الشديد، والحمى 

الشديدة، واأللم يف الحلق والتورم يف غدد الرقبة“.
وأكدوا أنه وبغض النظر عن وقت التقاط الفريوس، فإنه يبقى معنا 
مـدى الحيـاة، كامًنا يف خاليانـا املناعية ألسـباب ال يفهمها العلماء 

تماًما بعد.
ولفتـوا إىل أن نحـو واحد مـن كل عرشة أشـخاص أصيبوا بفريوس 
(كورونـا) ينتهي بهم األمر إىل التعب املسـتمر وضيق التنفس وآالم 

العضالت وضباب الدماغ لعدة أشهر.
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مهنياً: تحصل عىل فرصة ثمينة لتحسـني موقعك وإبراز 
مواهبـك وقدراتـك املهنية التـي تتمتع بها لكـن لم يتح لك 

تفجريها يف السابق
عاطفيـاً: طريقة التعبري التـي تعتمدها أخرياً، تدفـع الرشيك إىل 

التقرب منك أكثر فأكثر، وستالحظ ذلك قريباً
صحيـاً: يمكن أن تمر بيوم من اإلرهاق غري العادي، لكن ال تدع ذلك 

يؤثر يف صحتك وعافيتك

مهنيـاً: يتحدث هـذا اليوم عن شـؤون ماليـة ومهنية 
طارئة، وأخبار تخّص أحد األشخاص الذي يشغل مركزاً 

مهّماً، فيؤثر األمر فيك
عاطفياً: يحذرك هذا اليوم من مشادة مع الرشيك أو من غرية 
يمارسـها وتكون أنت سببها، وتشـعر بأّنك مسيطر عىل األوضاع 

العاطفية وعىل مشاعرك
صحياً: التمارين الصباحية مفيدة قبل تناول الطعام أو أي مرشوب 

منبه ثم االنطالق إىل العمل بنشاط

مهنياً: تسـري األمور بشكل جيد ومسـتقيم، فإذا كنت 
تفكـر يف إطـالق مـرشوع أو القيام بخطـوة مهمة فال 

تتأخر ألن حظوظ النجاح أقوى اليوم
عاطفياً: يوم مناسـب للقيام بعمل يتطلّب تعاوناً مع الرشيك، 

ويكون عىل أتّم االستعداد للتعاون إىل أقىص حد
صحيـاً: تتميـز هـذا اليـوم بحيويـة ال تعرفهـا منذ مـدة طويلة، 

ويحسدك الجميع عليها

مهنياً: اعِط أفضل مـا لديك ألّن الظروف تخترب قدراتك 
وهي ال تريد اضعافك! ال 

عاطفياً: محاوالت الرشيك لفرض رأيه عليك، لن تسـاعد يف 
حـل األمور، بل تزيدها تعقيداً وتعميق الهوة بينكما، اسـتدرك 

الوضع رسيعاً
صحياً: ألم خفيف ينتابك بني الحني واآلخر، ال تخف إنه نتيجة توتر 

األعصاب فقط

مهنيـاً: يوم جيد ملبارشة مفاوضات مهمة أو لعقد لقاء 
والتوصل إىل اتفاق، تدعمك األقدار ولو أنك ما زلت تعيش 

صخبا يف حياتك املهنية
عاطفيـاً: إذا لـم تكـن مرتاحـاً لترصفات الرشيك، سـارع إىل 

مصارحته قبل فوات األوان
صحياً: استفد من العطلة لالنطالق يف رحلة استجمام أو يف سفر إىل 

إحدى الجزر االستوائية

 مهنياً: تشعر بضغوط، لكنك ال تنجح يف تحديد سببها، 
حافظ عىل مشـاعرك، وال تعرّض نفسك لحكم اآلخرين 

عليك
عاطفياً: تجد عند الرشيك مزيداً من الدفء والحنان والعاطفة 

الجياشة، استفد من طيبته لئال تدفع الثمن الحقاً
صحيـاً: العقاقـري التـي تتناولها للتخلـص من بعـض آالم الظهر 

مفيدة، لكن عليك القيام أيضاً ببعض التمارين الرياضية.

مهنيـاً: يهّدد هذا اليـوم ببعض الرتاجـع يف األعمال أو 
بفضح األمور التي تحرص عىل رسيتها، ولكنك تسـعد 

بلقاءات ودعوات عذبة واجتماعات غري تقليدية
عاطفياً: الوضع يشـكو بهتاناً أو جمـوداً أو جفاء، بانتظارك 
انقباض عاطفي لكنه رسعان ما يزول وتتأجج العواطف مجّدداً
صحيـاً: ال تكن عبد الرشاهة املفرطة، وحاول أن تلهي نفسـك بأي 

يشء يسليك ما عدا األكل

 مهنيـاً: سـوء تفاهم مع بعض املحيط أو بلبلة بسـبب 
وضـع مهنـي وربمـا يجعلـك تكتشـف بعـض األعداء 

املتخفني وراء ستار الحب والتودد
عاطفياً: تعالج القضايا العاطفية بال خوف أو تردد وتسهم يف 

إحالل السالم وتقريب وجهات النظر بعد التباين
صحيـاً: األخطـار املحدقة بصحتك لـم تزول بعد ولكـن يف حال أي 
اضطراب جسدي فإن حيويتك وقدرتك عىل إزالة الشحم ستجعالنك 

تتخطى ذلك برسعة

مهنيـاً: يتحـدث هـذا اليـوم عـن نقاشـات حامية و 
رصاعـات وخالفـات، عليك أن تصغـي إىل وجهات نظر 

اآلخرين
عاطفياً: تواجه صعوبة يف التعاطي مع حبيبك وتشكو برودته 
وقلّة تفهّمه، لكّن األمر لن يصل بك إىل اتهامه بالالمباالة واإلهمال

صحيـاً:  انتبـه لصحتك وال تهمل أّي عارض، بل سـارع إىل الطبيب 
واعرض حالتك عليه

مهنيـاً: ال تستسـلم للضغـوط وال تسـمح للمعنويات 
بالرتاجع حّتى لو واجهت الكثري من املشاكل

عاطفياً: ال تقحم نفسك يف مشاكل مع الرشيك، وهو يلجأ 
إليك طالباً منك الوقوف إىل جانبه، فال تخذله

صحياً: تتحّسـن أوضاعك الصحية وتبرش بأن كل ما تعرّضت له 
من أمراض كان بسبب األعصاب

مهنيـاً: يبدو االرتبـاك واضحاً يف ترصفاتـك، فحاول أن 
تكون أكثر هدوءاً لتحقق أهدافك

عاطفياً: قد تجد نفسـك يف مأزق مفاجئ بسـبب عدائتيك 
تجاه الرشيك، وهذا قد يدفعه إىل الحسم رسيعاً

صحيـاً: أوجـاع مفاجئة يف املفاصل تبقيك عاجـزاً عن القيام بأي 
نشاط وتالزمك ليل نهار.
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مهنيـاً: تحصل عـىل معلومات مفيـدة، تدقق يف بعض 
التفاصيـل، وقد تعـود لتقّيص بعـض الحقائق، وتقود 

مسرية ناجحة وترفع إىل األعىل
عاطفياً: اتبع قلبك وحدسـك ووحيك، القلب ميلء بجديد هذا 

اليوم ويمنحك قوة وشعوراً بالنفوذ
صحياً : انتبه لصحتك ولسالمة قلبك، وتناول أدويتك بانتظام وتقيد 

بإرشادات الطبيب
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1874 -  جـزر ھـاواي تتلقـى حـق التجـارة مع 
الواليات املتحدة.

1913 -  اغتيـال ملـك اليونـان جـورج األول يف 
سالونيك، وابنه قسطنطني يخلفه عىل العرش.

1932 -  انتھاء الحرب بني الصني واليابان.
1939 -  قوات الجنرال فرانسيسكو فرانكو تدخل 

إىل العاصمة اإلسبانية مدريد.
1959 -  جزر ھاواي تصبح الوالية رقم خمسـني 

من الواليات األمريكية .
 1962 -  التوقيـع عـىل اتفاقيـات إيفيـان بـني 

الحكومة الجزائرية املؤقتة وفرنسا.
1963 -  افتتاح مطار القاھرة الدويل.

1965 -  رائد الفضاء السـوفيتي أليكيس ليونوف 
يقوم بأول خروج يف الفضاء.

1977 -  اغتيال رئيس جمھورية الكونغو ماريان 
نغوابي.

1980 - إرسائيـل ترفـض بنـاء جامعـة عربية يف 
القدس.

1988 -  منتخـب العـراق لكرة القدم يفوز بكأس 
بطولة الخليج التاسـعة املقامة يف اململكة العربية 

السعودية.
أملانيـا  يف  انتخابـات حـرة  أول  إجـراء    -  1990

الرشقية.
2004 -  سـلطة الحدائـق اإلرسائيلية تھدم جزءا 
من سور مقربة الرحمة املحاذية للمسجد األقىص 

والتـي تحـوي رفـات قبـور للصحابـة والتابعني 
والعلماء املشھورين.

2009 -  أمري الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر 
الصباح يأمر بحل مجلس األمة بعد احتدام الصدام 
بني السلطتني التنفيذية والترشيعية وذلك بعد أقل 

من عام عىل انتخابه.
- 2011انطالقـة أول رشارة من الثورة السـورية 
وخـروج العديد مـن املظاھرات مـن مدينة درعا 
والجامـع األموي بدمشـق ومن حمـص القديمة 

وحماه ومختلف مناطق سوريا.
مقتل عرشات من متظاھري ثورة الشباب اليمنية 
برصاص مسـلحني يف سـاحة التغيـري بصنعاء يف 

أحداث جمعة الكرامة.
2012 -  الربملـان األملانـي ينتخـب يواخيـم غاوك 
رئيسا جديدا ليخلف كريسـتيان فولف يف املنصب 

بعد أن استقال بسبب فضيحة مالية.
2013 -  بـدء أول جلسـات مؤتمر الحوار الوطني 
الشـامل، يف العاصمة اليمنية صنعاء تحت شعار 

”بالحوار نصنع املستقبل“.
2015 -  ھجوم إرھابي عىل متحف باردو يف تونس 
العاصمة ُيسـفر عن مقتل 24 شـخصا بينھم 20 

سائحا وتونسيان واملسلحني.
 2016 -  إلقـاء القبـض عـىل صالح عبد السـالم 
أھم املشتبه فيھم يف ھجمات 13 نوفمرب 2015 يف 

باريس يف بروكسل.

ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخـل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغرية، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.
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غزل عراقي
أصبر ياقلبي وأنتظر خل احلزن مكتــــــوم 
كل املعاني تغيرت وأتضحت الصــــــــوره
صار الصدق في هالزمن مثل الوفا معدوم

ونفوسنا جترحت والفرحة مـــــــــكسورة
كل املبادئ تنشري واللي معاه يســــــوم
حتي املشاعر ارخصت والكلمة مهدوره

امي  مع  أخرج  ان  زوجتي  أرادت  شاب  يقول 
منذ  ترملت  التي  أمي  معها،  وقتا  وأقضي 
وحياتي  العمل  مشاغل  وكانت  سنة   19
ال  جعلتني  ومسؤوليات  أطفال   3 اليومية 
أزورها إال نادرا. في يوم اتصلت بها ودعوتها 
 ” ؟  بخير  أنت  ”هل  سألتني:  العشاء  إلى 
ألنها غير معتادة على مكاملات متأخرة نوعا 
ما وتقلق. فقلت لها: ”نعم أنا ممتاز ولكني 
قالت:   .” أمي  يا  معك  وقت  أقضي  أن  أريد 
قالت:  ثم  قليال  فكرت   ” ؟!  فقط  ”نحن 
وبعد  اخلميس  يوم  في  كثيرا“.  ذلك  ”أحب 
العمل مررت عليها وأخذتها كنت مضطرب 
قليال وعندما وصلت وجدتها هي أيضا قلقة. 
مالبس  مرتدية  الباب  عند  تنتظر  كانت 
جميلة ويبدو أنه آخر فسنان قد اشتراه أبي 
وقالت: ”  أمي كمالك  وفاته. ابتسمت  قبل 
ابني  مع  اليوم  سأخرج  أنني  للجميع  قلت 
واجلميع فرح وال يستطيعون انتظار األخبار 
ذهبنا  عودتي“  بعد  عليهم  سأقصها  التي 
وهادئ  جميل  ولكنه  عادي  غير  مطعم  إلى 
متسكت أمي بذراعي وكأنها السيدة األولى 
الطعام  قائمة  أقرأ  بدأت  جلسنا  أن  بعد 
األحرف  إال  قراءة  تستطيع  ال  أنها  حيث 
إلي  تنظر  كانت  أقرأ  كنت  وبينما  الكبيرة. 
اجملعدتان  شفتاها  على  عريضة  بابتسامة 
وقاطعتني قائلة: ”كنت أنا من أقرأ لك وأنت 
تسديد  موعد  اآلن  ”حان  أجبتها:  صغير“. 

شيء من ديني بهذا الشيء .. ارتاحي أنت“. 
يكن  لم  العشاء  أثناء  كثيرا  حتدثنا  أماه  يا 
هناك أي شيء غير عادي ولكن قصص قدمية 
على قصص جديدة لدرجة أننا نسينا الوقت 
إلى ما بعد منتصف الليل وعندما وصلنا إلى 
مرة  معا  نخرج  أن  قالت: ”أوافق  بيتها  باب 
يدها  فقبلت  حسابي“.  على  ولكن  أخرى 
وودعتها ”. بعد أيام قليلة توفيت أمي بنوبة 
قلبية. حدث ذلك بسرعة كبيرة لم أستطع 
عمل أي شيء لها. وبعد عدة أيام وصلني عبر 
البريد ورقة من املطعم الذي تعشينا به أنا 

وهي مع مالحظة مكتوبة بخطها: ”دفعت 
أكون  لن  أنني  أعلم  كنت  مقدما  الفاتورة 
لشخصني  العشاء  دفعت  املهم  موجودة 
تلك  معنى  ما  تقدر  لن  ألنك  ولزوجتك.  لك 
الليلة بالنسبة لي أحبك“. يا ولدي في هذه 
اللحظة فهمت وقدرت معنى كلمة ”حب“ 
اآلخر  الطرف  جعلنا  معنى  وما  ”أحبك“  أو 
يشعر بحبنا ومحبتنا هذه. ال شيء أهم من 
الوالدين وبخاصة األم. امنحهم الوقت الذي 
وهذه  وحقهم  اهللا  حق  فهو  يستحقونه... 

األمور ال تؤجل.

تضيف بعض النسـاء إىل وجوههّن 
شـامة بنية أو سوداء. لَم ال؟ فهذه 
البقعـة الصغرية هي رمز للسـحر 
واألنوثة. لكن ماذا لو كانت شامتك 
طبيعيـة؟ قد تزيدك جماالً، إال أّنها 
أيضاً قد تكشـف، بحسب موقعها، 
بعض جوانب صفات شـخصيتك. 
إذاً، حـددي موضع شـامتك األكثر 

ظهوراً واعريف َمن تكونني.
-1 عىل الخد

إذا كانـت شـامتك تشـغل مكانـاً 
ظاهـراً عـىل أحـد خديـك، فهـذا 
يعني أّنـك تحبني السـفر وخوض 
املغامرات. كما يشري إىل أّنك تتحلني 
بالصرب وبالقدرة عىل االنتظار من 
أجل إيجاد الحلول للمشكالت التي 
تؤثر عىل حياتـك األرسية. فصربك 
ال ينفذ بسهولة ورغبتك يف تحقيق 
أهدافك، يف العائلة كما يف العمل، ال 
يحّدها حـدود. وأنت دائمة التأهب 
واالستعداد لتنفيذ مخططاتك التي 

تعّدينها بدقة واهتمام.
-2 عىل الذقن

هـل تزّين شـامتك الجميلة ذقنك؟ 
إذاً، أنت تتمتعني بشـخصّية قوية 
وبالقدرة عىل السيطرة عىل املواقف 

ومواجهة الظروف الصعبة بحزم. 
كما يشري هذا إىل أّنك متحفظة، أّي 
أّنك ال تشكني أمرك ألحد وتحاولني 
حّل مشكالتك من دون أن تحتاجي 
إىل تدخـل خارجي. لكّن طبعك هذا 
يجعلك تعيشـني أحيانـاً حالة من 
الوحـدة. إذاً، اعـريف أن ال ضـري يف 
أن يقّدم لك بعـض أفراد عائلتك أو 
زميالتك املساعدة كلّما احتجت إىل 

ذلك.
-3 عىل الجبني 

يف حـال كنت مـن النسـاء اللواتي 
تزّين جباههّن شامة ممّيزة، فهذا 

يعني أّنك تتسمني بالكرم وبالقدرة 
الكبرية عىل العطـاء. كما يدّل عىل 
أّنك تتسمني أحياناً بالغموض حيث 
ال يمكن األشـخاص الذي يعيشون 
يف محيطك، وحتى أفراد عائلتك، أن 
يفهمـوا طريقة تّرصفك وأسـباب 
قيامك ببعض األمور أو أن يتوقعوا 
القرارات التي قد تأخذينها. لكّنهم، 
وبالرغم من ذلـك، يمنحونك دائماً 

ثقتهم.  
 -4  فوق شفتك

أنوثـة  الشـامات  أكثـر  إن  ُيقـال 
وجماالً هي تلك التي تعلو الشـفة 

العليـا. فـإذا كانت هـذه هي حال 
شـامتك، فاعلمي أّنهـا ال تدّل عىل 
ُحسن مظهرك فحسـب، بل تشري 
بالـذكاء  تتمتعـني  أّنـك  إىل  أيضـاً 
واالنفتاح والخيال الواسع. واعريف 
والخيـال  املنطـق  ازدواجيـة  أّن 
هي التـي تضفي عىل شـخصيتك 
السـحر والجاذبيـة.  الكثـري مـن 
كما يـدّل موقع هذه الشـامة عىل 
أّنـه يمكنـك أن تكّونـي الكثري من 
الصداقات خـالل وقت قصري وأّنك 
تحبني أن يحيط بك دائماً أشخاص 

تحبينهم. 
 -5 قرب العني  

يف حـال كانت شـامتك تظهر قرب 
عينـك، فهـذا يعنـي أّنـك تحبـني 
عملك إىل حـّد كبري جداً وتسـعني، 
قدر اإلمـكان، إىل تحقيـق التوازن 
بينـه وبـني أعبائك املنزليـة. ويدّل 
هـذا أيضاً عـىل أّن النجاح غالباً ما 
يدفعك إىل نسـيان ما تشـعرين به 
من تعب وعىل أّنك تتسمني ببعض 
الخجل، ما يمنعك من الظهور وإن 
قمـت بالكثري من اإلنجـازات. لذا، 
تشـعرين بالظلم، سواء يف وسطك 

العائيل أو املهني . 

Ò5«Î@Úó”
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االم ال تعوض ابدا
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هذا املثل الشعبي معروف يف بعض 
أقطار الوطـن العربي وخاصة يف 
العـراق و األردن، وهـو من أمثال 
النسـاء ويعني بموضـوع الغرية 

(بكرس الغني) . 
ال احد يعرف مدى صحة هذا املثل 
يف مـا يخـص مجتمـع الخنازير 
وملن ال يعرف معناه النه باللهجة 
العراقيـة الدارجة فهـو يعني أن 
تكاثـر الخنازيـر يحصـل نتيجة 
غرية اإلنـاث عند وطـئ احداهن 
من قبـل ذكر.. فتتحـرك الغريزة 
الجنسـية عند األخريـات ونتيجة 
وتكاثـر  الحمـل  يحـدث  لذلـك 

الخنازير..
ومنهـم مـن يقـول (لـوال الغرية 
ماحبلـت النسـا، او النسـوان )، 
و(لوال الغرية مـا حبلت األمرية)، 
وهـذا وجدنـا له حكايـة مفادها 
” أن أمـرية ذات جـاه وسـلطان، 
تأخـرت يف الحمل لعدة سـنوات، 

وكان السـلطان يحبها كثريا ولم 
يتـزوج عليها. ويف يـوم من األيام 
جـاءت خادمة لقرص السـلطان 
خادمـة  وعملـت  حامـل  وهـي 
لألمـرية. وعرف عن األمـرية أنها 
ذات خلق حسن، واألمرية بدورها 
علمت أن خادمتها حامل فباركت 
لهـا، وكانت بطنها تكرب يوما بعد 
يـوم، فغـارت تلـك األمـرية منها 
وحزنـت لطول انتظارهـا وتأخر 
حملهـا وفجـأة وإذ بهـا حامـل، 
فقـال النـاس: (لـوال الغـرية مـا 

حبلت األمرية)“.
وهنـاك فرق بني الغرية والحسـد 
، فـاألوىل تختلـف عـن  والحقـد 
تعنـي  كونهـا  والثالثـة  الثانيـة 
محاولـة التقليد واملجـاراة للغري، 
ومماقيل: (اليل يغار يعّمر ديار). 
وليـس بالـرضورة دائمـا تمنـي 
(الغـريان) زوال نعمة اآلخرين أو 

حمل األحقاد والضغائن عليهم.

@ÒãÌç‰©a@o‹jybfl@Ò7Ã€a@bflÏ€@^

@ÚóÄÄÄÄÄÄÄ”
›rfl

No: 7450Mon 22 Mar 2021العدد: 7450 االثنين - 22 اذار 2021



ãÌãzn€a@Ú˜ÓÁ@—mbÁ07810090003@@ @áÄÌç€a@ÛÄÓ±@ZãÄÄÄÌãzn€a@ãÄÌáfl@@M@@ÜÏj»€a@Âèy@ZãÌãzn€a@êÓˆä@kˆb„

»b»€a@Û‹«@ÂÓÄ€·بمقدار ٤٤٤ مليار دوالر 
\=∑^@bË„Ï€@ÒbÓ®a

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

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

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

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

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

ورشكة إنتاج كبرية.

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

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

ألكثر من ساعة متواصلة.

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

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

الهاتف املحمول أو عرب اإلنرتنت.

@Ú‡‡ófl@ÒáÌáu@pb„ÎäÜ@äÏ�m@bÓéÎä
àb‘„�aÎ@szj€a@pb‡Ë‡€

@pbflbËma@ÈuaÏÌ@⁄Ïi@êÓœ
ãj‡œÏ„@fiÏ‹zi@äbÿny¸bi@ÚÓÿÌãflc
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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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مرت قبل يومني الذكرى الـ١٨ للغزو االمريكي للعراق، حيث بدأت الحرب 
آذار/   ٢٠ للعراق يف  املتحالفة معها، رسميا، غزوها  والقوات  االمريكية 
وعىل  التقلبات،  من  الكثري  البلد  شهد  الحني  ذلك  ومنذ   ،٢٠٠٣ مارس 

األصعدة كافة، السيما السياسية واالقتصادية منها اىل يومنا هذا.
شنت الحرب، ودخلت الجيوش الجرارة العراق عىل الرغم من عدم وجود 
تفويض من األمم املتحدة، ويف ظل احتجاج مئات اآلالف من األشخاص 
يف شتى أرجاء العالم، ونرش التحالف بقيادة الواليات املتحدة االمريكية 

قوات قوامها يف بداية االمر أكثر من ٢٠٠ ألف جندي يف العراق. 
لهذا  منطقية  مربرات  وجود  عدم  سيجد  البداية  منذ  للمشهد  واملتابع 
بواسطتها خوض  يمكن  فيه قوات ضخمة  الذي شاركت  الكبري،  الغزو 
عىل  العثور  يتم  ولم  العراق،  مثل  بلد  احتالل  وليس  ثالثة،  عاملية  حرب 
أسلحة الدمار الشامل يف العراق، وهو ذريعة دخول القوات الغازية، فقد 
حّشد األمريكيون وحلفاؤهم يف بداية حملتهم ٢٠٧ آالف جندي، بينهم 
هذه  عدد  ووصل  بريطاني،  جندي  ألف  و٦٢  أمريكي  جندي  ألف   ١٤٥
القوات الحقا إىل ٢٧٠ ألف جندي، ثم زاد عن ٣٠٠ ألف عسكري، فماذا 

أراد األمريكيون أن يفعلوا بكل هذه الجيوش هناك؟
البلد، عىل حارضه  الجحيم عىل هذا  أبواب  للعراق  الغزو األمريكي  فتح 

ومستقبله، بل وماضيه أيضا، من خالل تدمريه للبنية التحتية فيه.
العراق من  الدموية نهب أطنان من احتياطات  الحقبة  كما شهدت تلك 
الذهب واألرصدة، وشهدت متاحفه أكرب عملية سطو يف التاريخ، والحقا 

اجتاحتها عمليات تدمري شامل ملا تبقى من شواهد املايض.
عن  فضال  الدوالرات،  مليارات  فبلغت  العسكرية،  العمليات  تكلفة  أما 
املنطقة  إىل دول أخرى، كما شهدت  املاليني  خسائر آالف األرواح ولجوء 

اضطرابات من جديد.
سياسيا  مستقر  غري  بلدا  العراق  بات  الحرب،  عىل  عاما   ١٨ وبعد 
جماعات  ظهور  إىل  أفىض  الذي  الداخيل  الرصاع  وأضعفه  واقتصاديا، 

متشددة، من بينها تنظيم داعش االرهابي.
واملشهد السيايس يف البالد منذ ذلك الحني اىل يومنا هذا شائك ومتشعب، 
السيما  يتأرجح،  االقتصادي  والوضع  تتوقف،  لم  السياسية  واملناكفات 
زالت  ما  والتظاهرات  واالحتجاجات  الدوالر،  رصف  سعر  ارتفاع  بعد 
املتظاهرين  من  الجرحى  وآالف  الشهداء  مئات  سقوط  رغم  مستمرة، 
والقوات االمنية، ونسبة الفقر حسب ما اعلنتها وزارة التخطيط مؤخراً 
بلغت ٢٥٪، أي ما يعادل ١٠ ماليني فقري يف البالد، وهذا الرقم كبري جدا 

لبلد غني مثل العراق.
مهب  يف  البلد  تاركني   ،٢٠١١ عام  العراق  من  رسميا  األمريكيون  خرج 
يسجلوا  ولم  الجهات،  كل  من  والفساد  العنف  ينهشه  ضعيفا  الريح، 
أي إنجاز يمكن أن يحسب لهم، ومع كل هذا الخراب أنهم ال يزالون يف 
قواعدهم يعظون اآلخرين ويتحدثون عن الفضيلة وأيديهم تقطر بدماء 

ال تجف.
واألدهى من ذلك انه بعد أسبوعني من الغزو، أدىل وزير الدفاع األمريكي، 
دونالد رامسفيلد، بإجابة عىل سؤال بشأن العراق وأسلحة الدمار الشامل 
إنها يف  الشامل،  الدمار  أسلحة  أين  «نعرف  قائال:  خالل مؤتمر صحفي 
املنطقة حول تكريت وبغداد ورشقها وغربها وجنوبها وشمالها».. وبعد 

كل هذا لم يتم العثور عىل اسلحة الدمار الشمال يف العراق.
وعىل نقيض ما حدث يف حرب الخليج عام ١٩٩١، قوبل الهجوم الثاني 

عىل العراق بمعارضة شديدة يف الواليات املتحدة وشتى أرجاء العالم. 
كما رفضت فرنسا وإيطاليا، بعد أن كانتا قد شاركتا يف الجهود العسكرية 

السابقة، املشاركة يف التحالف يف ذلك الوقت.
شديدة  معارضة  عن  شرياك،  جاك  الفرنيس،  الرئيس  وقتها  أعرب  كما 
للتدخل العسكري، األمر الذي عّكر صفو العالقات بني باريس وواشنطن. 
وأسوأ  الفشل  عىل  دليال  دائما  الحرب  تعد  لنا  «بالنسبة  شرياك  وقال 

الحلول، لذا يجب بذل الجهود لتجنبها» .
النساء  قتل  بشدة  «نعارض  فقال:  الثاني،  الله  عبد  االردن  ملك  أما 

واألطفال.. نحن مع شعبنا الرافض للغزو».
وأخريا أقول .. حفظ الله العراق وشعبه من كل سوء ومكروه.

الجدل  فارس،  مرييام  اللبنانية،  الفنانة  حسمت 
عىل  الرّد  خالل  الصحية،من  حالتها  حول  املثار 

أسئلة متابعيها عرب السوشيال ميديا.
كل  مرييام  تطمنئ  أن  املتابعني  أحد  وطلب 
بعد  وذلك  الصحية،  حالتها  عن  يحبونها  الذين 
املعلومات التي تحدثت عن تعبها الصحي، لرتد 
يرتدد  ما  كل  فيها  نفت  بعبارة  مرييام  عليه 
قائلة: «متل الحصان»، يف إشارة اىل أنها بصحة 

جيدة.
منذ  منزلها  تالزم  اللبنانية  الفنانة  أن  يذكر 
وقتها  وتميض  (كورونا)،  فريوس  انتشار 
تمارس  أن  دون  ودايف  جايدن  طفليها  مع 
بعض  بتصوير  تكتفي  بل  فني،  نشاط  أي 
نفسها  لحماية  وأخرى  فرتة  بني  اإلعالنات 

وأرستها من الفريوس املميت.

شارك أبناء املطربة أنغام، والدتهما يف كليبها الجديد 

«ودوني عند أمي»، الذي ُعرض تزامناً مع عيد األم 

عرب قناتها عىل «يوتيوب».

خاصة  له  األنظار  ألنغام،  األكرب  االبن  عمر  ولفت 

بارتدائه تي شريت يحمل عبارة «صحافة.. ال تطلق 

النار»!

 ١١٥ إىل  عمر  ارتداه  الذي    T-Shirtالـ سعر  وصل 

جنيها اسرتلينيا أي ما يعادل ٢٤٩٣ جنيها مرصيا، 

من العالمة التجارية القاسمي، وكانت أنغام ارتدت 

من العالمة نفسه يف كليب «مش قد الشوق».

النار»،  تطلق  ال  «صحافة  عبارة  أّن  بالذكر  الجدير 

الحروب  ومصوري  مراسيل  يستخدمها  جملة  هي 

العديد  وأنقذت  خالدة  عبارة  فهي  األزل،  قديم  منذ 

األزياء  منهم بعد ترتديدها، ويف ٢٠١٧ قرر مصمم 

العالمة  مؤسس  القاسمي  خالد  الراحل  اإلماراتي 

التجارية «القاسمي» ومقرها لندن.

تطلق  ال  «صحافة   T-Shirt القاسمي  قدم 

 ٢٠١٧ خريف  ألزياء  مجموعته  يف  النار» 

اإلرسائييل  االجتياح  من  استوحاه  للرجال، 

فكر  عكس  ما   ،١٩٨٢ عام  يف  للبنان 

الراحل  األزياء  مصمم  لدى  العروبة 

أحداث  عىل  الضوء  وسلط  الشاب، 

الرشق  منطقة  شهدتها  مهمة 

األوسط.

بدار  القاسمي  ٢٠١٩، فوجئ  ويف 

 T-Shirtفيمتو يقدمون نفس الـ

بنفس لون الكتابة، ولكن هذه 

املرة الكتابة من األمام.

عجرم،  نانيس  اللبنانية،  الفنانة  أطلقت 
بمناسبة عيد األم، أغنية جديدة بعنوان 

«أمي»، وقد أهدتها لجميع األمهات. 
االغنية  هذه  أن  نانيس  واعتربت 

ولجميع  ألمها  هدية  هي 
االمهات، مضيفة ان الهدايا 
تعب  تبقى صغرية مقابل 

االمهات وتضحياتهن.
الفيديو  يف  وتشارك 

نانيس  والدة  كليب 
من  عدد  جانب  اىل  عجرم، 

االمهات. وتم الرتويج للعمل الجديد 
نانيس عجرم  إحساس وحب من  «باقة  بعبارة 

إىل أمها وكل األمهات».
يذكر أن األغنية من كلمات إميل فهد، وألحان 

يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق.

افُتتحت  األم،  عيد  ملناسبة  مغناة  بتحية 
من  املبارشة  العروض  من  السابعة  الحلقة 
برنامج «عراق آيدول» عىل «MBC العراق»، 
ميس  الربنامج  مقدمة  توجهت  حيث 
العراقيات  األمهات  جميع  بمعايدة  عنرب 
والدتها  رحمة  عايدت  بعدها  والعربيات، 
أن تخرب ميس  قبل  لها،  األكرب  الداعم  وهي 
فوجئت  إذ  مفاجأة،  لها  يخبئ  الربنامج  أن 
يف  كبرية  شاشة  خالل  من  تعايدها  بابنتها 
وأمهات  والدته  سيف  وعايد  مصّور،  فيديو 
هي  األم  أن  معترباً  الربنامج،  يف  املشرتكني 
كل  غناء  وقبيل  الحقيقي.  آيدول  عراق 
الجمهور ولجنة  وأمام  املرسح  مشرتك عىل 
الذي  التغيري  التحكيم، تحدث كل منهم عن 

أدخله الربنامج عىل حياته. 
يف هذه األثناء، كان مهند املرسومي يحاور 
عىل  غنائهم  قبيل  الكواليس،  يف  املشرتكني 

املرسح أو بعد ذلك.
السبعة،  املشرتكني  بني  التحدي  نهاية  ويف   

دعت ميس عنرب كالً من طيف جاسم وحسني 
قبل  الخطر،  إىل منطقة  فلك ومحمد سجاد 
أن تعلن حصول طيف جاسم عىل أقل نسبة 
جانب  من  الربنامج.  بذلك  ليغادر  تصويت، 
آخر، تستمر املنافسة بني كل من: مصطفى 

سمري، دالل كريم، عيل ليو، غسان بريسم، 
ومحمد سجاد، وحسني فلك.

محبوب   «IRAQ IDOL» برنامج  وُيعرض 
العراق عىل «MBC العراق»، كل ليلة جمعة 

يف تمام الساعة ١٠ ليالً بتوقيت بغداد. 

بمناسبة عيد األم، تقدم منصة 
«شاهد VIP» - أضخم منصة 
بنظام  الطلب  حسب  للفيديو 
األوسط  الرشق  يف  االشرتاك 
واملنضوية  أفريقيا  وشمال 
«مجموعة  مظلة  تحت 
MBC»- فيلم «أعز الولد» من 
عروض شاهد ما قبل السينما 
عىل  األوىل  للمرة  ُيعرض  الذي 
الفيلم  واملنصات..  الشاشات 
أمني،  مريفت  بطولة  من 
شريين،  العزيز،  عبد  دالل 
سامي  سالوسة،  إنعام 

النجوم  من  وعدد  مغاوري، 
كضيوف  يظهرون  الذين 
رجاء  الراحلة  أبرزهم:  رشف 
عمرو  زكي،  منى  الجداوي، 
محمد  خليل،  أمينة  يوسف، 
ريهام  جودة  أروى  شاهني، 
عمرو  واملخرج  الغفور  عبد 
إخراج  من  الفيلم  سالمة.. 

سارة نوح.
حول  الفيلم  أحداث  تدور 
عصابة تختطف أحفاد بطالت 
العمل وتطلب فدية من الجدات 
العديد  أصالً  يواجهن  اللواتي 

أحفادهن  مع  املشكالت  من 
املخطوفني. 

النجمة  تؤكد  جانبها،  من 
مريفت أمني أن دورها يف آخر 
أعجبها  الولد»  «أعز  أفالمها 
القصة  أن  سيما  ال  جداً، 
والتوليفة جديدتنْي، األمر الذي 
كذلك  الدور.  قبول  إىل  دفعها 
املميز  أن  أمني  مريفت  توضح 
يف الشخصية التي تقّدمها أنها 
تشهد تحّوالً تدريجياً عىل مدار 

األحداث.
املخرجة  تقول  جانبها،  من 

«أعز  يميز  «ما  نوح:  سارة 
بامتياز  عائيل  فيلم  أنه  الولد» 
مشاهدته  للوالدين  يمكن 
والجدات  األبناء  بصحبة 
نوح:  وتضيف  واألجداد». 
عالقة  إىل  الفيلم  «يتطرف 
الجدات باألحفاد.. تلك العالقة 
عىل  بالعاطفة  تتسم  التي 

حساب املنطق أحياناً».
الولد»،  «أعز  فيلم  وُيعرض 
الشاشات  عىل  األوىل  للمرة 
 «VIP «شاهد  عرب  واملنصات، 

ابتداًء من ١٩ مارس الحايل.

موسم  من  جالل،  رامز  الجمهور،  ينتظر 

سيواجه  أّنه  يبدو  ولكن  آخر،  إىل 

عىل  ليطّل  املرة  هذه  األزمات  بعض 

القادم  رمضان  بموسم  جمهوره 

عرب شاشة الـأم بي يس.

عىل  أوشك  جالل  رامز  أن  رغم 

برنامجه  إنهاء تصوير حلقات 

لم  الذي  الجديد  الرمضاني 

اآلن،  حتى  اسمه  عىل  يستقر 

املوسم  يف  الربنامج  عرض  فإن 

العقبات،  بعض  يواجه  الجديد 

تقدم  التي  الشكوى  أن  علم  حيث 

بها رامز جالل لنقابة اإلعالميني قبل 

املفرتض  اآلن، ومن  ُتقبل حتى  لم  فرتة 

أن يتقدم رامز جالل لنقابة اإلعالميني ليكون 

يحصل  لم  أنه  خاصة  قانونياً  برامج  كمذيع  وضعه 

عىل ترصيح مزاولة املهنة حتى اآلن.

بعد  املايض  املوسم  بالتماس  للنقابة  تقدم  قد  رامز  وكان 

أثاره  الذي  الجدل  إثر  املايض  املوسم  ظهوره  منع  قرار 

برنامجه األخري «رامز مجنون رسمي» الذي 

شارك به املوسم الرمضاني عرب شاشة 

الـأم بي يس.

أما بالنسبة ملوقف رامز جالل، فقد 

أرشف  به  الخاص  املحامي  ذكر 

الذي  الربنامج  أن  العزيز  عبد 

برنامج  رامز جالل هو  يقدمه 

التسلية  برامج  نوعية  من 

وليست برامج حوارية ليخضع 

لقوانني نقابة اإلعالميني.

قررت  النقابة  أن  الغريب  ولكن 

وسيلة  أي  يف  الظهور  من  منعه 

إعالمية بعد أن تبنّي أنه غري مسّجل 

ترصيح  لديه  وليس  اإلعالميني  بنقابة 

ملزاولة املهنة.

عرب  إعالمياً  نشاطاً  يمارس  رامز  أن  النقابة  وترى 

للجمهور املرصي،  توّجه  التي  الفضائيات  إحدى شاشات 

نقابة  بقوانني  يلتزم  أن  عليه  يفرض  وهذ 

اإلعالميني يف مرص.
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بمقدار ٤٤٤ مليار دوالر 
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كشفت رشكة ”غوغل“ األمريكية عن إطالق منافسها لرضب تطبيق (تيك 
توك) الصيني يف أمريكا.

وقالت رشكة ”ألفابيت“: ”إنها ستطرح عىل منصة (يوتيوب) للفيديوهات 
ملسـتخدميها يف أمريـكا  خدمـة ”Shorts“ الجديدة، التـي توفر لهم طرح 

فيديوهات قصرية كالتي موجودة عىل (تيك توك).
وتتيـح خدمـة ”Shorts“ للمسـتخدمني تسـجيل مقاطع فيديـو عمودية 
للهاتـف الذكـي، ويمكن إضفاء البهجـة عليها بتأثـريات خاصة ومقاطع 

صوتية يتم االستعانة بها من مكتبة املوسيقى.
وقال (يوتيوب) يف مدونه له: ”بدءا من اليوم، وعىل مدار األسـابيع العديدة 
 “Shorts” القادمة، سنقوم تدريجيا بتوسيع اإلصدار التجريبي من خدمتنا

داخل الواليات املتحدة“.
وأضـاف (يوتيـوب)“ أنه سينسـج ميـزات أحدث عـىل الخدمـة الجديدة، 
مثـل قدرتها عـىل إضافة نص يف نقـاط محددة مـن الفيديوهات القصرية 

املسجلة“.

بمناسـبة عيـد األم، قررت إحدى 
والتسـويق  الدعايـة  رشكات 
الشـهرية بمـرص االحتفـال بهذا 
اليوم بطريقة خاصة وطريفة، إذ 
قضت بإرسـال رواتب موظفيها 

ألمهاتهم.
بيـان:  الرشكـة يف  إدارة  وقالـت 
العاملـني  األفاضـل  ”السـادة 
بالرشكـة تحيـة طيبـة وبعـد.. 
بمناسـبة عيـد األم نـود توجيـه 
تحية احـرتام وتقديـر ألمهاتكم 
عىل حسـن الرتبية وااللتزام التام 
بواجبات عملكم والضمري اليقظ 
دائما“.وتابعـت: ”بمناسـبة هذا 
اليوم، عيد األم، تقرر رصف راتب 
شهر مارس يوم 18 بدال عن يوم 
25، عـىل أن يتـم رصف الراتـب 
وإرسـال منـدوب مـن الرشكـة 

لتسـليم الراتب لألمهـات تقديرا 
من الرشكة لهن“.

وقال محمد األمري، مدير الرشكة 
إن الفكـرة جاءت بعدما اقرتحها 
أحـد فريق عمـل الرشكـة البالغ 
عددهم نحو 14 شخصا، وأضاف: 
”اتقالت عىل سبيل الهزار واإلدارة 
قررت تنفيذها امتنانا لألمهات“.

وأشار األمري إىل أنه ”يف بداية األمر، 
أبدى جميع املوظفني استغرابهم 
مـن تلك الفكرة لكنها القت قبوال 
منهم الحقا“، مشريا إىل ”رد فعل 
األمهات امللئ بالسعادة وتعليقهم 

حول معرفة رواتب أوالدهم“.
وأضـاف: ”جتلنـا تعليقـات من 
األمهـات مضمونهـا إنـه أخـريا 
هعـرف مرتـب ابني الـيل مخبيه 

عليا“.

قامت رشكة (فيس بوك) بالعمل 
عىل إنتاج مستشـعر معصم قابل 
لالرتـداء يتصـل بنظـارات واقع 
معزز، حيث تسـمح للمسـتخدم 
بالكتابـة عىل أي سـطح بنقرات 

بسيطة من أصابع اليد.
الجديد سيكون  الجهاز  وسيكون 
قادًرا عىل التحكم يف نظارات واقع 
معـزز وهو قيـد التطويـر حالًيا 
ومن املتوقع إطالقـه خالل العام 

الجاري.
وقالت (فيس بـوك): ”إن مرتدي 
سـوار املعصم سـيمكنه التفاعل 
مـع العالـم االفـرتايض من خالل 

حركات األصابع“.
وسـيكون الجهاز القابل لالرتداء 
الذي يدعـم AR قـادًرا أيًضا عىل 
العصبيـة  اإلشـارات  اكتشـاف 
لتفسـري إيمـاءات وحـركات اليد 
املعقدة، مما يوفـر تحكًما كامالً 

يف شاشات العرض.
ويعد الجهاز الذي ال يحمل اسـًما 
كبـرية  خطـوة  حالًيـا،  تجارًيـا 
لـ(فيس بوك)، فيمـا من املتوقع 
أن يصبح سـوًقا متنافًسـا بشدة 

ألجهزة الواقع املعزز.
عمالقـة  جميـع  أن  ويشـاع 
التكنولوجيا الرئيسيني، بما فيهم 
آبل وأمازون وغوغل، يتنافسـون 
الواقـع  أنظمـة  لرسعـة إطـالق 

املعزز الخاصة بهم.
النظـارات  أن  الخـرباء  ويعتقـد 
الذكيـة سـتحل يف النهايـة محل 
وظائف الهواتف املحمولة بشـكل 
املعصـم  مستشـعر  وأن  تـام، 
باللمـس يعـد خطوة رئيسـية يف 

هذا االتجاه.
وسـبق أن أعلنت (فيس بوك) أن 
إىل  سـتحتاج  الذكيـة  النظـارات 
االعتماد عىل أجهزة مثل الهواتف 
يف املسـتقبل القريـب حتى تكون 
قابلـة لالسـتخدام، موضحـة أن 
هنـاك بعـض القيـود مثـل عمر 
البطارية ورسعة أنظمة املعالجة 
والحـرارة الناتجـة عـن معالجة 

املعلومات.
ويمكـن أن يعمـل سـوار املعصم 
كمنصة للحوسبة ودعم الوظائف 
املشـابهة، حيـث يمكـن عندئـذ 
اسـتخدام نظارات الواقـع املعزز 
ببساطة كشاشة عرض، بخاصة 
وأن النظـام الجديد تـم تصميمه 
بحيث ال يضطر املستخدمون عند 
العمـل يف الواقع املعـزز لالختيار 
بني التفاعل مـع األجهزة والعالم 

الحقيقي.
وأوضـح تومـاس ريـردون مـن 
فريـق املطورين يف (فيـس بوك) 
قائـًال: ” ما نحـاول القيام به مع 
السـماح  العصبية هو  الواجهات 
[للمسـتخدم] بالتحكم يف الجهاز 
مبـارشة، باسـتخدام مخرجـات 
املحيطـي“،  العصبـي  الجهـاز 
مضيًفـا أنـه يسـتخدم أعصاًبـا 
خـارج الدمـاغ لتحريـك عضالت 

األصابع“.
الجديـدة  التكنولوجيـا  وتسـمح 
للمستخدمني بتنفيذ املهام بغض 
النظر عن أماكـن تواجدهم أو ما 
يفعلونه، أثناء امليش أو التحدث أو 
الجلـوس مع حريـة تامة لحركة 

اليدين.
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