
بغداد/ الزوراء:
قـررت محكمة تحقيـق الكـرخ الثالثة 
بغـداد  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة  يف 
الكـرخ االتحادية، امـس االثنني، إطالق 
رساح الكاتب واملحلل السـيايس ابراهيم 
الصميدعي.وذكر مجلس القضاء االعىل 
يف بيان له تلقته ”الزوراء“: أن ”القايض 
املختص قرر اطالق رساح املتهم ابراهيم 
الصميدعي بعد تدويـن اقواله عن ثالث 
شـكاوى بحقه بتوفر جميع الضمانات 
القانونية لحني اكتمال التحقيق واحالته 
املختصة“.وأضـاف:  املحكمـة  عـىل 

اإلسـاءة  تخـص  األوىل  ”الشـكوى  أن 
وفقـاً  الدولـة  يف  العامـة  للمؤسسـات 
ألحكام املادة 226 من قانون العقوبات، 
وقد اعرتف املتهم املذكـور بالخطأ الذي 
ارتكبه واعتذر عن ذلك، والقضية الثانية 
وفقا ألحكام املادة 433 / 1 من القانون 
املذكـور واملقامـة من قبل وزيـر الدفاع 
والقضيـة الثالثة اسـتنادا ألحكام املادة 
210 منه عن موضوع الترصيح يف احدى 
القنـوات الفضائية عن عرض مبلغ مايل 
عليه مقابل توسـطه ألحد االشخاص يف 

تويل منصب وزاري“.

بغداد/ الزوراء:
اكـد وزيـر الخارجيـة، فـؤاد حسـني، 
ونظـريه الكويتـي، احمد نـارص املحمد 
الصبـاح، امس االثنني، اهميـة االرتقاء 
بآفـاق التعـاون الثنائـي بـني البلدين.
وذكـر بيـان لـوزارة الخارجيـة تلقتـه 
”الـزوراء“: ان وزيـر الخارجيـة فـؤاد 
حسـني أجرى إتصاالً هاتفياً مع الشيخ 

أحمـد نـارص املحمـد الصبـاح، وزيـر 
خارجيـة دولة الكويـت، ُمبديـاً تطلّعه 
السـتمرار العالقات الثنائيـة املتميزة إىل 
ما يحقق طموح الشـعبني الشـقيقني، 
وأهمية االرتقاء بآفـاق التعاون الثنائي 
بما يعود بالنفع عىل كال البلدين.وتابع: 
كمـا ناقشـا مسـتجدات االوضـاع عىل 

الساحتني اإلقليمية والدولية.

بغداد/ الزوراء:
أعلن سـكرتري رئيـس الـوزراء، الفريق 
الركن محمـد حميد البياتي، انه سـيتم 
رفـع عدد من السـيطرات يف بغداد اليوم 
الثالثاء.وقال البياتي يف حديث صحفي: 
انـه ”تنفيذا لتوجيه القائد العام للقوات 
املسـلحة، مصطفى الكاظمي، سيبارش 
قيـادة  مـع  بالتنسـيق  الفنـي  الجهـد 
عمليـات بغـداد اليـوم الثالثاء السـاعة 

سـيطرات  برفـع  اذار   23 صباحـا   9
جانـب الرصافة“.واضـاف ان ”املرحلة 
االوىل سـيتم رفع سـيطرة املوال باتجاه 
تقاطع املسـتنرصية وسـيطرة تقاطع 
القطـن الطبـي باتجاه تقاطـع الفنون 
الجميلة وسـيطرة سـاحة عنرت باتجاه 
رأس الحـواش وتحويلهـا اىل مرابطـات 
للتخفيف الزخم املروري، وضمان رسعة 

وصول موظفي الدولة لدوائرهم“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت مديريـة املـرور العامـة، امـس 
االثنني، إنجاز معظم معامالت املواطنني 
يف  كورونـا  جائحـة  بسـبب  املرتاكمـة 
يف  املديريـة  التسـجيل.وذكرت  مواقـع 
بيـان مقتضـب تلقتـه ”الـزوراء“: أن“ 

مدير املرور العام اللواء طارق اسماعيل 
الحسـينية   ) أن  مواقـع  أكـد  حسـني 
والرسـتمية)  والطوبجـي  والتاجيـات 
ومازالـت  عاليـة،  انسـيابية  ستشـهد 
الجهود مسـتمرة لغـرض انجاز جميع 

املعامالت“.

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنـت وزارة الصحـة والبيئـة، امـس 
االثنني، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 
كورونـا املسـتجد يف العـراق، وفيما اكد 
و٢٩  جديـدة  اصابـة   ٤٦٥٥ تسـجيل 

حالة وفاة وشـفاء ٤٠٨٨ حالة، حددت 
دائرتا صحـة الرصافة التوزيع الجغرايف 
املناطق.وذكـرت  حسـب  لالصابـات 
الـوزارة يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: ان 
عـدد الفحوصات املختربيـة ليوم امس: 

٢٧٠٩٥ ، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 
٧٦٨١٤٢٤ ، مبينة انه تم تسجيل ٤٦٥٥ 
اصابة جديـدة و٢٩ حالة وفاة وشـفاء 
٤٠٨٨ حالـة .واضافـت: ان عدد حاالت 
الشفاء الكيل: ٧١٩١٦١ (٩٠٫١٪) ، بينما 

عدد حـاالت االصابات الـكيل: ٧٩٨٥٤٧ 
، أمـا عـدد الحـاالت التي تحـت العالج: 
٦٥٣٥٠ ، يف حني ان عدد الحاالت الراقدة 
يف العنايـة املركـزة: ٤٦٥ ، وعـدد حاالت 
الوفيات الكيل: ١٤٠٣٦ .من جهته، اعلن 

مديـر عام صحـة بغـداد الرصافة، عبد 
الغنـي السـاعدي، تسـجيل ٩٨٩ اصابة 
جديدة بفريوس كورونا بينها ٦٤٨ حالة 

رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

الزوراء / يوسف سلمان:
بعد سـجال مسـائي حاد صوّت مجلـس النواب، 
اواخر االسبوع املايض، عىل تعديل قانون املحكمة 
االتحادية، وذلـك بتصويت بأغلبيـة أعضائه عىل 
تعديـل املـادة الثالثـة ومـادة جديدة مـن قانون 
التعديل األول (األمر رقــــــم ٣٠ لسـنة ٢٠٠٥) 
من قانـون املحكمـة االتحادية، وسـط مقاطعة 

النـواب ممثيل الكتل الكردية .وجاء التصويت عىل 
تعديل القانون ليحسم جدال عقيمـا فشلت خالله 
اجتماعات قادة الكتل السياسية يف التوافق بشأن 
اقـرار مرشوع قانون املحكمـة االتحادية الجديد، 
والـذي يتطلب ترشيعه حضور ثلثـي عدد أعضاء 
الربملان.وانهـى االجتماع املشرتك لرئاسة مجلس 
النواب ورؤسـاء الكتل السياسية واعضاء اللجنة 

القانونيـة دوامـة الخالفات باالتفـاق عىل تمرير 
قانـون املحكمة االتحادية حسـب عـدد الحضور 
داخل الجلسـة .وقـال نائب رئيـس اللجنة محمد 
الغزي لــ» الزوراء «: ان « اجتمـاع ليلة الخميس 
حسم الخالفات باتفاق شامـل الرجعة فيه، تضمن 
انه يف حال تحققت األغلبية بالثلثني سنصوت عىل 
مرشوع القانون ونسـتكمل املواد الثالث املتبقية ، 

وبخالف ذلك سنصوت باملجمل عىل مقرتح تعديل 
القانـون االمر رقم ٣٠ لسـنة ٢٠٠٥ ، وننتهي من 
إقرار قانون املحكمة االتحادية بصيغته النهائيـة 
«.لكن نـواب االقليات اكـدوا ان ترشيـع القانون 
الجديد للمحكمة االتحاديـة سيبقى بعهدة الدورة 

الربملانية املقبلة .

الرياض/ متابعة الزوراء:
أعلنت اململكـة العربية السـعودية مبادرة 
إىل  والوصـول  اليمـن،  يف  الحـرب  إلنهـاء 
اتفاق سيايس شامل.وقال وزير الخارجية 
السعودي، األمري فيصل بن فرحان بن عبد 
اللـه، خالل مؤتمـر صحفـي: إن ”املبادرة 
السـعودية تشـمل وقـف إطـالق النـار يف 
أنحاء البـالد تحت إرشاف األمـم املتحدة“، 
داعيا الحكومـة الرشعية وجماعة ”أنصار 

الله“ (الحوثيـني) للقبـول بها.وأضاف أن 
املبادرة تتضمن ”إيداع الرضائب واإليرادات 
الجمركية لسفن واملشـتقات النفطية من 
ميناء الحديدة يف الحسـاب املشرتك بالبنك 
املركـزي اليمنـي وفقاً التفاق سـتوكهولم 
بشـأن الحديدة وفتح مطـار صنعاء الدويل 
املبـارشة اإلقليميـة  الرحـالت  لعـدد مـن 
بـن فرحـان:  والدولية“.وأوضـح فيصـل 
”سنسـعى لوضـع الضغط عـىل الحوثيني 

لقبول املبادرة والرتكيز عىل الحل السيايس، 
ومسـتعدون من اليوم للبدء يف وقف إطالق 
النار واألمر يتوقـف عىل الحوثي“، الفتا إىل 
أن ”اإلدارة األمريكيـة الجديد برئاسـة جو 
بايدن“مهتمـة بإرسـاء السـالم يف اليمن، 
ونتوقـع منهـا ومـن املجتمع الـدويل دعم 
املتحدث  الحـرب“.وكان  مبادرتنـا لوقـف 
الرسـمي باسـم جماعـة ”أنصـار اللـه“ 
اليمنية، محمد عبد السـالم، وجه، يف وقت 

سـابق، رسـالة إىل دول التحالـف العربـي 
بقيـادة السـعودية، بمناسـبة قرب دخول 
الحرب التي تشـهدها بالده عامها السابع.

وقـال عبد السـالم يف تغريدة عىل حسـابه 
يف موقع تويرت: ”عىل أعتاب العام السـابع 
نذكـر دول العدوان بوجـوب إنهاء عدوانها 
بشكل شامل ورفع الحصار بشكل كامل“. 
ودعا القيادي يف ”أنصار الله“ السعودية إىل 
”رضورة الفصـل بني ما هو حق إنسـاني، 

كإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة 
بما ال يكون ذلك خاضعا لالبتزاز السـيايس 
والعسـكري“.وتقود السـعودية، منـذ 26 
مـارس/ آذار 2015، تحالفا عسـكريا من 
دول عربيـة وإسـالمية، دعمـا للحكومـة 
اليمنيـة املعـرتف بهـا دوليـا، يف سـعيها 
الستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة 
يف شـمال وغـرب اليمـن، سـيطرت عليها 

جماعة ”أنصار الله“ يف أواخر 2014.
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بريوت/ متابعة الزوراء:
أعلـن رئيس الوزراء املكلف، سـعد الحريري، 
عن رفضه للتشـكيلة الحكومية التي أرسلها 
له الرئيس اللبناني ميشـال عون، مشـريا إىل 
أنهـا ”مخالفـة للدسـتور“، فيما قـال وزير 
الخارجيـة الفرنـيس جان إيف لـو دريان إنه 
طلب مـن نظرائه يف االتحـاد األوروبي النظر 
يف سبل مساعدة لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة 
اقتصادية منذ عقود.ولم يسـفر اجتماع عقد 
امس االثنني بني الرئيس اللبناني ميشال عون 
ورئيـس الـوزراء املكلف سـعد الحريري عن 

اتفاق عىل حكومة جديدة. وقال الحريري بعد 
االجتماع إن عون أرص عىل أن يحظى حلفاؤه 

السياسيون بأغلبية ُمعطلة يف الحكومة. 

موسكو/ متابعة الزوراء:
قالـت وزارة الخارجية الروسـية إن الجانب األمريكي لم 
يؤيـد اقـرتاح الرئيس الـرويس، فالديمري بوتـني، بإجراء 
محادثـة مـع الرئيـس األمريكـي جـو بايـدن يف شـكل 
مؤتمـر عرب الفيديو، يف وضع مفتوح ملناقشـة املشـاكل 
الثنائية.وقالـت الخارجية الروسـية يف بيان عىل موقعها 
اإللكرتونـي: ”نعلن مع األسـف أن الجانـب األمريكي لم 
يؤيـد اقـرتاح الرئيـس الـرويس فالديمري بوتـني بإجراء 
محادثة مع الرئيس األمريكـي جورج بايدن يف 19 أو 22 
مارس يف شكل مؤتمر مفتوح بالفيديو ملناقشة املشاكل 
الثنائية املرتاكمة، وعدد من املوضوعات، ومنها االستقرار 

االسرتاتيجي“.وشـددت الخارجيـة الروسـية عىل ضياع 
فرصة أخرى إليجاد مخرج من املأزق يف العالقات الروسية 
األمريكية، والذي نجم عن خطأ واشنطن، واملسؤولية عن 
ذلك تقع بالكامل عىل عاتق الواليات املتحدة.وكان الرئيس 
األمريكي، جو بايدن، أكـد يف مقابلة، أن الرئيس الرويس، 
فالديمري بوتني ”سـيدفع قريبا ثمن تدخله يف االنتخابات 
الرئاسـية“ األخـرية.وكان سـفري روسـيا لـدى الواليات 
املتحدة عاد إىل موسـكو، األحد، للتشـاور بشـأن كيفية 
التعامل مع العالقات األمريكية الروسـية املتدهورة، بعد 
أن قـال الرئيس األمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن الرئيس 

الرويس فالديمري بوتني ”قاتل“.
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الزوراء/ حسني فالح:
حـذرت خليـة االزمـة النيابيـة مـن 
اسـتمرار زيـادة االصابـات والوفيات 
كشـفت  وفيمـا  كورونـا،  بفـريوس 
عـن توجـه نيابـي السـتجواب وزير 
الصحـة بسـبب االخفاقـات بتوريـد 
لقاحات كورونا، اكـدت ان االجراءات 
الحكوميـة الوقائيـة اثبتـت فشـلها 

نتيجة االستخفاف يف تطبيقها.
وقـال عضـو الخليـة، النائـب فالـح 
الزيادي، يف حديث لـ“الزوراء“: ان البلد 
يشهد موجة وبائية عالية املستوى، إذ 
ان هناك اسـتخفافا واضحا يف تطبيق 
االجراءات الوقائية كارتداء الكمامات 
واجـراء عمليـات التعفـري والتعقيم، 
فضـال عـن وجـود اسـتخفاف ايضا 
مـن قبـل االجهـزة االمنيـة يف تطبيق 
القانون.واضـاف: ان االجـراءات التي 
ازمـة  الحتـواء  الحكومـة  اتخذتهـا 
كورونـا فاشـلة، ولـن تـؤدي اىل أي 
نتيجـة ايجابية بدليـل االرتفاع الكبري 
بأعداد االصابـات والوفيات بكورونا، 
فضال عن الحـاالت الحرجة يف صاالت 
العنايـة املركـزة. مؤكـدا: ان هنالـك 
ارقامـا معلنة من قبـل وزارة الصحة 
واخرى غري معلنة والتي تفوق االرقام 
الرسمية نتيجة عدم مراجعة املصابني 
املراكز الصحيـة وبقائهـم يف املنازل، 

وهذا االمر يشـكل خطـرا عىل الوضع 
الوبائي.واشار اىل: ان الجانب العالجي 
فيه اسـتنفار واضح من قبل الكوادر 
الطبية والتمريضيـة. مبينا: ان هناك 
خلـال يف اداء الـكادر املتقـدم يف وزارة 
الصحـة، السـيما يف ادارة ملـف وباء 

كورونـا، حيـث هناك تقصـري واضح 
بهذا امللف.ولفـت اىل: ان هناك توجها 
نيابيا ال سـتجواب وزير الصحة حول 
اسـباب اخفاقه يف ادارة ملف جائحة 
كورونـا، وكذلـك يف موضـوع توريـد 
اللقاحـات. مؤكـدا: ان وزارة الصحة 

تأخرت يف تعاقدات توريد اللقاحات اىل 
العراق، حيث لم يتسـلم العراق سوى 
50 الـف جرعة من دولة الصني كهبة، 
يف حـني دول اخـرى باملنطقـة غـري 
متقدمـة صحيـا واقتصادية حصلت 
عىل اللقاحات منذ 3 اشـهر.وتابع: ان 

هنـاك تقصريا واضحا مـن قبل وزارة 
الصحة حول هـذا امللف. مبينا: انه تم 
تحديد النقاط االساسـية السـتجواب 
وزيـر الصحـة، كمـا تمـت مطالبـة 
رئيـس خليـة االزمـة النيابيـة نائـب 
رئيس مجلـس النواب بفتـح تحقيق 
موسـع حول اخفاقات وزارة الصحة 
كورونا.واوضـح:  لقاحـات  بشـأن 
ان الحكومـة، املتمثلـة بخليـة االزمة 
الحكومية، قدمت الدعم الالزم لوزارة 
الصحة يف مواجهة كورونا سـواء من 
دعـم مايل وحتى منحها االسـتثناءات 
كاالسـتثناء  الخاصـة  والصالحيـات 
من قانـون تنفيذ العقـود الحكومية، 
إال ان الـوزارة اخفقـت يف ادارة هـذا 
امللف.واكد: ان زيادة السعة الرسيرية 
ملواجهة كورونا لم يكن حكوميا، وانما 
الفضل يعود اىل العتبة الحسينية التي 
تمكنت من زيادة السـعات الرسيرية، 
وجملـت من وجـه الحكومـة ووزارة 
الصحة يف مواجهة وباء كورونا، حيث 
قامت بافتتـاح واضافة عدد كبري من 
االرسة واملستشفيات، وانقذت الوضع 
الوبائي يف البلد.واشـار اىل: ان الوضع 
الوبائـي الحـايل خطر جـدا، ويف حال 
اسـتمرار االخفاقـات سـتزداد اعداد 
مسـتويات  اىل  والوفيـات  االصابـات 

اكثر.
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بغداد/ الزوراء:
اضافة  االثنني،  امس  املركزي،  البنك  أعلن 
النقدية  األوراق  لحماية  جديدة  خاصية 
العراقية.وذكر البنك يف بيان تلقته «الزوراء»: 
النقدية  االوراق  حماية  خاصية  «أضاف  أنه 
من البكرتيا والفريوسات ومن ضمنها ساللة 
قريًبا  طرحها  سيتم  والتي  كورونا  فايروس 
البيولوجي  املبيد  بإضافة  وذلك  التداول،  إىل 
املتخصصة  العاملية  الرشكات  طورته  الذي 
بطباعة االوراق النقدية بالتنسيق مع الجهات 

املختصة». 
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بغداد/ الزوراء:
أعلن مجلس القضاء األعىل، امس االثنني، 
إجراء مداولة أولية الختيار رئيس وأعضاء 
القضاء  املحكمة االتحادية.وذكر مجلس 
يف بيـان له تلقته «الـزوراء»: أن» القضاة 
املكلفني باختيار رئيس واعضاء املحكمة 
االتحادية العليا حسـب نـص املادة ٣ من 
قانون التعديل األول لألمر رقم ٣٠ لسـنة 
٢٠٠٥ (قانـون املحكمة االتحادية العليا) 

اجتمعـوا اليـوم  (االمس)».واضاف: أن» 
االجتمـاع ضـم رئيـس مجلـس القضاء 
األعـىل فائـق زيـدان، ورئيـس املحكمـة 
االتحادية العليا مدحـت املحمود ورئيس 
جهـاز االدعاء العام سـالم محمد نوري، 
ورئيـس هيئة اإلرشاف القضائي جاسـم 
محمـد عبـود، وأُجريت خـالل االجتماع 
املـداوالت األولية الختيـار رئيس واعضاء 

املحكمة خالل األيام القليلة املقبلة».

بغداد/ الزوراء:
وجهت وزارة املالية، امس االثنني، بإطالق 
تمويـل رواتـب الـوزارات والجهـات غري 
املرتبطة بوزارة لشهر اذار الحايل.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان «دائرة 

املحاسبة بارشت بتمويل رواتب موظفي 
الدولـة لكل الوزارات لشـهر اذار».ودعت 
الوزارة وحـدات االنفاق كافـة بمراجعة 
دائر املحاسـبة وحسـب جـدول املراجعة 

املعتمد لغرض البدء بإجراءات التمويل.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر، امس االثنني، 
يف البورصة الرئيسية يف بغداد.وسجلت بورصتا 
الكفـاح والحارثية املركزية يف بغداد ١٤٥٦٥٠ 
دينـار عراقـي مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكـي.. 
فيما سـجلت بورصة الكفـاح املركزية خالل 

افتتاحها صبـاح الخميس املـايض ١٤٥٨٠٠ 
دينار عراقي.وانخفضت اسعار البيع والرشاء 
يف محال الصريفة باألسـواق املحلية يف بغداد، 
حيث بلغ سـعر البيع ١٤٦٠٠٠ دينار عراقي، 
بينمـا بلغت أسـعار الـرشاء ١٤٥٠٠٠ ديناراً 

لكل ١٠٠ دوالر أمريكي.
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بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، امس االثنني، تأدية مليون طالب االمتحانات الفصلية 
انه  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  واإلعالم  العالقات  دائرة  العراقية.وقالت  الجامعات  يف  النهائية 
«التزاما بتوقيتات التقويم الجامعي للسنة الدراسية ٢٠٢٠/٢٠٢١ أجرت الجامعات والكليات 
األولية  للدراسة  السنة  ونصف  األول  الدرايس  للفصل  النهائية  االمتحانات  واألهلية  الحكومية 
الصباحية واملسائية، حيث ادى مليون طالب ابتداًء من هذا اليوم املوافق الثاني والعرشين من 
آذار االختبارات موزعني بني أكثر من ألفني وستمئة وأربعة وخمسني قسما بمختلف التخصصات 
األكاديمية».ووجه وزير التعليم العايل والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، بحسب البيان، 
رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء األقسام والفروع العلمية بمتابعة سري االمتحانات 
بدقة عالية وموضوعية واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتأمني سريها ألبنائنا الطلبة بالشكل األمثل 
وانعقاد مجالس الجامعات والكليات طيلة مدة االمتحان ومراعاة التعليمات النافذة والقرارات 

الصادرة بهذا الشأن، والسيما توجيهات اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية».
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رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
رئاسة محكمة جنايات ذي قار   

إعالن
اىل/ املتهمني الهاربني املدرجة اسمائهم ادناه

منكم  واحد  كل  اسم  ازاء  املؤرشة  املواد  احكام  وفق  جنائية  قضايا  عن  املحكمة  هذه  لدى  مطلوبني  كونكم 
وملجهولية محل اقامتكم يف الوقت الحارض قررت املحكمة تبليغكم اعالناً بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
يف موعد املحاكمة املؤرش ازاء اسمائهم لتجيبوا عن التهمة املنسوبة اليكم وبعكسه ستجري محاكمتكم غيابياً 

وعلناً وفق القانون..
القايض
محمد محسن االبراهيمي
رئيس محكمة جنايات ذي قار الهيأة االوىل
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سياسة
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الزوراء / يوسف سلمان:
بعد سجال مسائي حاد صّوت مجلس 
عىل  املايض،  االسبوع  اواخر  النواب، 
االتحادية،  املحكمة  قانون  تعديل 
عىل  أعضائه  بأغلبية  بتصويت  وذلك 
تعديل املادة الثالثة ومادة جديدة من 
قانون التعديل األول (األمر رقــــــم 
30 لسنة 2005) من قانون املحكمة 
النواب  مقاطعة  وسط  االتحادية، 

ممثيل الكتل الكردية .
القانون  تعديل  عىل  التصويت  وجاء 
خالله  فشلت  عقيمـا  جدال  ليحسم 
يف  السياسية  الكتل  قادة  اجتماعات 
قانون  مرشوع  اقرار  بشأن  التوافق 
والذي  الجديد،  االتحادية  املحكمة 
عدد  ثلثي  حضور  ترشيعه  يتطلب 

أعضاء الربملان.
لرئاسة  املشرتك  االجتماع  وانهـى 
الكتل  ورؤساء  النواب  مجلس 

القانونية  اللجنة  واعضاء  السياسية 
تمرير  عىل  باالتفاق  الخالفات  دوامة 
قانون املحكمة االتحادية حسب عدد 

الحضور داخل الجلسة .
محمد  اللجنة  رئيس  نائب  وقال 
اجتماع   ” ان   :” الزوراء  لـ“  الغزي 
ليلة الخميس حسم الخالفات باتفاق 
شامـل الرجعة فيه، تضمن انه يف حال 
سنصوت  بالثلثني  األغلبية  تحققت 
ونستكمل  القانون  مرشوع  عىل 
ذلك  وبخالف   ، املتبقية  الثالث  املواد 
تعديل  باملجمل عىل مقرتح  سنصوت 
 2005 لسنة   30 رقم  االمر  القانون 
املحكمة  قانون  إقرار  من  وننتهي   ،

االتحادية بصيغته النهائيـة ”.
ترشيع  ان  اكدوا  االقليات  نواب  لكن 
القانون الجديد للمحكمة االتحاديـة 
الربملانية  الدورة  بعهدة  سيبقى 

املقبلة .

النائب  الرافدين،  كتلة  رئيس  وقال 
ان  صحفي:  بيان  يف  كنا،  يونادم 
الصابئة  مكونات  ممثيل  النواب   ”
كانوا  واملسيحييـن  وااليزيديني 
 ، الثالثة املاضية  مقاطعني للجلسات 
عىل  كان  الجديد  القانون  ترشيع  الن 
التي  االمور  بعض  وتضمن  عجالة، 
املجمتعمي  النسيج  وحدة  يف  ستؤثر 
بالعجالة  تثار  اخرى  ومشاكل 

نفسهـا ”.
وليس  القانون  تعديل   ” ان  واضاف 
لتتشكل  جاء  بكامله  الترشيع 
املحكمة االتحادية واجراء االنتخابات 
يف  املعرقالت  احد  الن   ، موعدها  يف 
عدم  هو  املبكرة  االنتخابات  اجراء 
االتحادية،  املحكمة  قانون  ترشيع 
وكلنا حريصون عىل اجراء االنتخابات 
”. مبينا ان ” ترشيع القانون سيبقى 
كما  ستكون  التي  املقبلة  الدورة  اىل 

تعديل  برتحيل  املرجعية  وجهت 
الجديدة  الربملانية  الدورة  اىل  الدستور 
من  نوع  شابها  الدورة  هذه  الن   ،
االنتخابات  ومقاطعة  التجريح 
السابقة وضعف املشاركة وممارسات 

التزوير وغريها ”.
صوت   ، السابقة  الجلسات  وخالل 
من  مادة   21 تمرير  عىل  الربملان 
االتحادية  املحكمة  قانون  مرشوع 
خالفية  مواد  ثالث  باستثناء  الجديد، 
لم تتوصل القوى السياسية إىل توافق 
مقاعد  منح  حول  تركزت  بشأنها، 
من  اإلسالمية  الرشيعة  لفقهاء 
املحكمة  الشيعي والسني يف  املذهبني 
عىل  التصويت  وصالحية  االتحادية، 
الخالفات حول  دارت  كما   ، القرارات 
االتحادية  املحكمة  يف  التصويت  آلية 
لتمرير  فيما إذا كان اإلجماع مطلوباً 

القرارات أو األغلبية البسيطة.

بغداد/ مصطفى العتابي:
االثنني،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد 
اصابة   4655 تسجيل  اكد  وفيما  العراق،  يف 
حالة،   4088 وشفاء  وفاة  حالة  و29  جديدة 
الجغرايف  التوزيع  الرصافة  حددت دائرتا صحة 

لالصابات حسب املناطق.
ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
 27095 امس:  ليوم  املختربية  الفحوصات  عدد 
 ،  7681424 الكلية:  الفحوصات  ، ليصبح عدد 
مبينة انه تم تسجيل 4655 اصابة جديدة و29 

حالة وفاة وشفاء 4088 حالة .
واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 719161 
الكيل:  االصابات  عدد حاالت  بينما   ،  (90.1%)
العالج:  التي تحت  الحاالت  أما عدد   ،  798547
يف  الراقدة  الحاالت  عدد  ان  حني  يف   ،  65350
الوفيات  حاالت  وعدد   ،  465 املركزة:  العناية 

الكيل: 14036 .
من جهته، اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، 
عبد الغني الساعدي، تسجيل 989 اصابة جديدة 
بفريوس كورونا بينها 648 حالة رصد الوبائي 

للقطاعات الصحية.
ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الساعدي  وقال 
جانب  يف  امس  سجلت  الصحية  ”املؤسسات 
كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة   989 الرصافة 
موزعة كالتايل:   648 حالة خالل الرصد الوبائي 
59 حالة  النهروان  : قطاع  الصحية  للقطاعات 
من خالل الرصد الوبائي ، قطاع بغداد جيدة 33 
الصدر  قطاع   ، الوبائي  الرصد  خالل  من  حالة 
39 حالة من خالل الرصد الوبائي ، قطاع املدائن 
قطاع  الوبائي،  الرصد  خالل  من  حالة   201
الوبائي،  الرصد  خالل  من  حالة   141 الشعب 
قطاع البلديات الثاني 93 حالة من خالل الرصد 
من  حالة   39 االول  البلديات  قطاع  الوبائي، 

43 حالة  خالل الرصد الوبائي، قطاع الرصافة 
من خالل الرصد الوبائي.

مراجعتهم  خالل  حالة   193 ان   اىل  واشار 
مدينة  يف  حالة     81  ، الصحية  للمؤسسات 
البلدي /  الصدرموزعة عىل املحالت /  املجلس 
الحميدية / مدرسة املزايا / الكيارة / الزراعي 
/ و 57 و 56 و 54  /55   /37  /  االورفيل  / 
الحبيبية /حي طارق / جميلة  /  ق51 / 519 
 /  553 / 544 / 550 / 546 / 521 / 520 /
 /   547/  552  /  513  /  565  /  542  /  538
555 / 519 / 520 / 521 / 546 / 4 حاالت  يف 
شارع فلسطني محلة / املستنرصية / ساحة 
510 /   11 حالة   يف الشعب  محلة   بريوت / 
/  الجمعيات / 337 /حي اور /  حي البساتني 
115 حالة     ،.  324  /  321/   341  /333  /  /
محالته  عىل  توزعت  الزعفرانية  منطقة  يف 
952/ اربع شوارع / شارع املعهد /    /979/

حي السكك / دور الفلسطينني / مركز رشطة 
املدائن / معمل الغاز / الزراعي / 961 / 977 
 960  /  979  /   /  955   /  954  /  9  62  /   /
 / املهيمن  جامع   / الرشطة  دور   /   950    /
حي الطاقة ، 5 حاالت    يف النهروان / الزراعي 
املدائن/ اعدادية  11 حالة   يف   ، / حي الوحدة 
الصناعة  / العروبة   / العريفية / الكرغولية  
الوحدة   مرشوع   / الجعارة   / دياىل   جرس     /
 / الراشدية   / الحسينية محلة  يف  6 حاالت    /
االسكالت  / كمرية / االنصار / 225 /220   ، 
 ،   766 محلة  الكفاءات   منطقة  يف  حاالت    4
4  حاالت  يف منطقة الكرادة محلة 901 / 903 
يف  حاالت    4  ،/  930  /907  /  906  /  905  /
املسبح /  منطقة بغداد جديدة محلة / شارع 
725 / 719 / 703 ، 6 حاالت  يف منطقة االمني 
 / االوىل   االمني   / الثانية   / املعلمني   / محلة  

نواب ضباط .

محلة  املشتل  منطقة  يف  حاالت   4 ان  وتابع: 
729 / 756 / 730 ، 4 حاالت يف منطقة الغدير 
محلة 704 / 706 ، 9  حاالت يف منطقة العبيدي 
765 جامع االمام عيل (ع ) / السوق   محلة / 
/ الشهداء  / 762 / 762 / 768 ، 4 حاالت يف 
منطقة زيونة  محلة / عمارات زيونة  / تقاطع 
ميسلون ، 4 حاالت يف منطقة املعامل / معمل 
الغاز  / الزراعي /  4 حاالت يف منطقة الوزيرية 
معسكر  منطقة  يف  حاالت    9  ،  301 محلة 
 / 312 11 حالة   يف االعظمية محلة   ، الرشيد 
املقربة / جامع براثا / 315 / 304  / 308 / 
314 ، 20 حالة يف البلديات  محلة / حسينية ام 
البنني / 732 / 742 / 730 / 738 / الزراعي / 
شارع املرور / 757 / البلديات الثانية / 726 / 
748 /  املعسكر / 9 نيسان ، و حالة واحدة  يف 
كل من املناطق التالية  / الرشاد / الكاظمية / 
الفضيلية / الحرية / كمب سارة / الكمالية  / 

بارك السعدون / حي اكد / املنصور / الدولعي 
/ السيدية.

واضاف الساعدي انه ”تم نقل جميع الحاالت اىل 
الحجر الصحي لتلقي العالج وفق الربوتوكوالت 
الرتاكمي  ”العدد  ان  اىل  مشريا  املعتمدة“، 
 1508 97969 تويف منهم  اىل  ارتفع  لإلصابات  
حالة    87914 الشفاء   اكتسب  فيما  لالسف  

شفاء واملتبقي قيد العالج 8547 ”
والتي  الجهود  تلك  ”مراعاة  اىل  الساعدي  ودعا 
الشفاء  اعداد  من  الحجم  هذا  عن  اسفرت 
ولبس  الوقائية  بإجراءات  االلتزام  خالل  من 
االجتماعي  التباعد  عىل  والرتكيز  الكمامات 

وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود“. 
قبل  من  تبذل  التي  ”الجهود  الساعدي  وثمن 
مالكات صحة الرصافة ملعالجة مصابي فريوس 
املصابني  إلنقاذ  بأرواحهم  مضحني  كورونا 

الفريوس“.

بريوت/ متابعة الزوراء:

سعد  املكلف،  الوزراء  رئيس  أعلن 

للتشكيلة  رفضه  عن  الحريري، 

الرئيس  له  أرسلها  التي  الحكومية 

أنها  إىل  مشريا  عون،  ميشال  اللبناني 

وزير  قال  فيما  للدستور“،  ”مخالفة 

الخارجية الفرنيس جان إيف لو دريان 

إنه طلب من نظرائه يف االتحاد األوروبي 

الذي  لبنان  مساعدة  سبل  يف  النظر 

يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

ولم يسفر اجتماع عقد امس االثنني بني 

ورئيس  عون  ميشال  اللبناني  الرئيس 

الوزراء املكلف سعد الحريري عن اتفاق 

عىل حكومة جديدة. وقال الحريري بعد 

أن يحظى  إن عون أرص عىل  االجتماع 

حلفاؤه السياسيون بأغلبية ُمعطلة يف 

الحكومة

سعد  املكلف  الحكومة  رئيس  ورفض 

الحريري ورقة الرئيس اللبناني ميشال 

للدستور  مخالفة  واعتربها  عون 

اللبناني.

”بإجتماعي  بعبدا:  من  الحريري  وقال 

أنه  إال  اليوم،  اللقاء  عىل  اتفقنا  األخري 

لألسف أرسل يل أمس تشكيلة تتضمن 

أن  مني  وطلب  لفريقه  معطالً  ثلثاً 

العمل  إىل  ”أهدف  وأضاف:  أعبئها“. 

عىل تفادي انهيار لبنان، أبلغت الرئيس 

أنني أعترب رسالته التي أرسلها يل أمس 

ساحتفظ  أنني  وابلغته  تكن  لم  كأنها 

بنسخة منها للتاريخ“.

وتابع: ”الالئحة التي أرسلها يل الرئيس 

”مش  املكلف  الرئيس  ألن  مقبولة  غري 

وألن  حدا،  من  أوراق  يعبي  شغلتو 

يشّكلها  من  هو  الحكومة  رئيس 

يوم  مئة  منذ  بيده  تشكيلتي  ووضعُت 

ومستعّد ألّي تعديالت وسّهلُت له الحل 

الثلث  عىل  مّرص  ولكّنه  ”الداخلية“  يف 

املعطل“.

الرئاسة  باسم  متحدث  قال  والحقاً، 

اللبنانية إن عون ”فوجئ“ بترصيحات 

قد  عون  يكون  أن  ونفى  الحريري، 

الحكومة  يف  املعطل“  ”الثلث  عىل  أرص 

الجديدة.

ورد  كالم  ”كل  بيان:  يف  املتحدث  وقال 

املكلف..  الحكومة  رئيس  لسان  عىل 

يشكل  ال  الجمهورية  رئيس  أن  حول 

(حكومة) بل يصدر، هو كالم مخالف 

ذلك  مقبول،  وغري  والدستور  للميثاق 

التأليف  مرسوم  إلصدار  توقيعه  أن 

انتفى  وإال  إعالنياً،  وليس  إنشائي  هو 

يف  هي  التي  التشاركية  وزالت  االتفاق 

الثلث  أما  الدستوري.  نظامنا  صلب 

لسان  عىل  يوماً  يرد  فلم  املعطل، 

الرئيس“.

سيسفر  ما  يرتقبون  اللبنانيون  وكان 

االثنني  امس  عرش  الثامن  اللقاء  عنه 

عون  ميشال  اللبناني  الرئيس  بني 

ورئيس الحكومة املكلف سعد الحريري 

مباحثات  الستكمال  بعبدا  قرص  يف 

تشكيل الحكومة، وما تم التوصل إليه 

من نقاط بعد لقائهما األخري.

الخارجية  وزير  قال  يف وقت  ذلك  يأتي 

إنه طلب  دريان  لو  إيف  الفرنيس جان 

من نظرائه يف االتحاد األوروبي النظر يف 

أسوأ  يواجه  الذي  لبنان  مساعدة  سبل 

أزمة اقتصادية منذ عقود.

ورصح لو دريان لدى وصوله إىل اجتماع 

التكتل ”فرنسا تتمنى  لوزراء خارجية 

أن نبحث قضية لبنان“.

هدى  غري  عىل  يسري  ”البلد  وتابع 

يجب  ما  بلد  ينهار  عندما  ومنقسم... 

معربا  مستعدة“  أوروبا  تكون  أن 

تشكيل  جهود  فشل  من  إحباطه  عن 

حكومة جديدة يف لبنان.

صحفية  مصادر  أفادت  السياق  ويف 

النائب  مع  ناقش  الحريري  أن  لبنانية 

السيايس  واملعاون  خليل  حسن  عيل 

يف  الخليل  حسني  الله  حزب  لزعيم 

الحكومة،  تشكيل  ملف  الوسط  بيت 

الحريري  أن  املصادر  أوضحت  حيث 

الله بتشكيل  رفض اقرتاح زعيم حزب 

حكومة تكنو سياسية، وأرص الحريري 

حكومة  تأليف  عىل  املناقشات  خالل 

ثمانية عرش  اختصاصيني مشكلة من 

وزيراً غري حزبيني.

كما أشارت املصادر الصحفية إىل رفض 

حزب  زعيم  معاون  اقرتاح  الحريري 

الحكومة  بتوسيع  الخليل  حسني  الله 

للثلث  إىل عرشين وزيراً، بسبب ضمها 

الضامن لرئيس الجمهورية.

أن  أيضاً  أضافت  الصحفية  املصادر 

الحزب  رئيس  زيارة  اعترب  الحريري 

جنبالط  وليد  االشرتاكي  التقدمي 

االنقالب،  بمثابة  الجمهورية  لرئيس 

االشرتاكي  بموفدي  لقائه  خالل  وذلك 

النائب وائل ابو فاعور والوزير االسبق 

غازي العرييض.

خطاب  عىل  رده  ويف  الحريري  وكان 

األخري  عون  ميشال  اللبناني  الرئيس 

والذي يدعوه فيه إما لتأليف الحكومة 

تويرت  عىل  تغريدة  يف  قال  التنحي،  أو 

متلفزة  كلمة  عرب  بالدعوة  فوجئ  إنه 

لتشكيل الحكومة فورا.

عون  الرئيس  عجز  إذا  أنه  وأضاف 

حكومة  تشكيل  مراسيم  توقيع  عن 

اختصاصيني غري حزبيني فإن عليه أن 

الحقيقي  بالسبب  اللبنانيني  يصارح 

إرادة  تعطيل  ملحاولة  يدفعه  الذي 

الرئيس  اختار  الذي  النيابي  املجلس 

املكلف، والذي يمنعه منذ شهور طويلة 

الحكومة،  لتشكيل  املجال  إفساح  عن 

رئاسية  انتخابات  بإجراء  مطالباً 

مبكرة.

تحركت  قد  السياسية،  الطبقة  وكانت 

الحكومة بعد  مؤخراً عىل خط تشكيل 

الجمهورية  رئيس  جمع  الذي  اللقاء 

سعد  املكلّف  والرئيس  عون  ميشال 

حيث  الجمهوري،  القرص  يف  الحريري 

املُفرتض  من  اليوم  موعد  عىل  اّتفقا 

كيفية  حول  ”إجابات  معه  يحمل  أن 

بحسب  حكومة“،  تشكيل  إىل  الوصول 

ما قال الحريري بعد اللقاء، متحدثاً عن 

فرصة للتأليف.

الذي  الوزارية  الرتكيبة  شكل  أن  ومع 

يرتاوح بني تأليف حكومة اختصاصيني 

تجمع  وتكنوسياسية  محددة  ملهمة 

يزال  ال  الرئيسية،  واألحزاب  القوى 

عملية  عىل  القائمني  بني  خالف  محط 

التشكيل، باإلضافة إىل حجم الحكومة 

الحقائب  وتوزيع  وزيراً)   20 أو   18)

الجزء  أن  لألحجام، غري  الوزارية وفقاً 

الخفي من العقبات الذي ال يزال يمنع 

برنامج  وهو  الحكومة،  عىل  االّتفاق 

عملها السيايس الذي ما زال محط أخذ 

ورّد يف كواليس الطبخة الحكومية، ما 

يعيد البالد إىل املربع األول.

لبنان  يشهد  العقبات،  هذه  وأمام 

أنحاء  يف  يومية  شبه  احتجاجات 

إىل قطع  املحتجون  يعمد خاللها  البالد 

املعييش،  الوضع  عىل  تنديداً  الشوارع 

وسط تأكيد التقرير أن البالد ربما تتجه 

نحو املجهول.

@xàbπ@…öÎ@Â‹»m@pbibÉn„¸a@ÚÓöÏ–fl
 a6”¸a@÷aäÎ˛

بغداد/ الزوراء:

امس  لالنتخابات،  املستقلة  العليا  املفوضية  أعلنت 

أكدت  فيما  االقرتاع،  ألوراق  نماذج  وضعها  االثنني، 

األول  ترشين  شهر  يف  االنتخابات  إلجراء  استعدادها 

املقبل.

جمانة  للمفوضية،  الرسمي  االعالمي  الناطق  وذكرت 

وضعت  ”املفوضية  أن  صحفي:  ترصيح  يف  الغالي، 

توقيتات وجداول زمنية استعدادا الجراء االنتخابات يف 

2021-10-10“، مبينة أن ”املفوضية  تاريخها املحدد 

بارشت منذ شهر كانون الثاني املايض بتحديث سجل 

عن  فضال  البايومرتية،  البطاقات  وتوزيع  الناخبني 

استقبال طلبات تسجيل التحالفات السياسية وقوائم 

املرشحني“.

وأشارت اىل، ”وضع النماذج لورقة االقرتاع، اىل جانب 

”هنالك  أن  مبينة  الفاحصة،  الرشكة  عىل  املوافقة 

تدريبا وتعاونا من قبل رشكة مريو الكورية يف تدريب 

املوظفني عىل آلية صيانة وتأهيل األجهزة االلكرتونية 

الخاصة باالنتخابات“.

ويف سياق متصل، أفادت الغالي أن ”نسبة املشاركة يف 

العملية  ورشكاء  الناخب  وعي  عىل  تعتمد  االنتخابات 

االمن  تحقيق  يف  الفاعل  ودورها  االنتخابات  بأهمية 

واالستقرار للبالد“.
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إسطنبول/متابعة الزوراء:

أثـار قـرار الرئيس الرتكـي رجب طيب 

اتفاقيـة  مـن  باالنسـحاب  أردوغـان 

إسـطنبول لحقوق املـرأة، غضبا محليا 

ودوليا وسط دعوات للعدول عن قراره، 

حيث من شـأن هـذا القـرار أن يعرض 

حقـوق املرأة الرتكيـة إىل الخطـر، كما 

سـيزيد من قتامة املشـهد الحقوقي يف 

البلد، فيما يؤكد منتقدو االنسحاب من 

االتفاقية أن مخالفة تركيا لقيم االتحاد 

األوروبـي مـن جديـد سـتصعب عليها 

االنضمام إىل عضوية التكتل.

إدانـات  إىل  الرتكـي  النظـام  وتعـرض 

وانتقـادات دولية ومحلية واسـعة عىل 

إثـر قـراره القـايض باالنسـحاب مـن 

اتفاقيـة إسـطنبول لحقـوق املـرأة، يف 

خطـوة تعكـس حجم الرتاجـع يف ملف 

حقوق اإلنسان، كما تفتح الباب للمزيد 

من االنقسـامات داخل املجتمع الرتكي 

وصلب حـزب العدالـة والتنمية الحاكم 

بسـبب الخالفـات يف شـأن السياسـة 

املتبعة يف هذا امللف.

وانتقـد زعمـاء أوروبيون مـا وصفوه 

بقـرار تركيـا املحـري والداعـي للقلـق 

باالنسـحاب من اتفاقيـة دولية تهدف 

إىل حمايـة النسـاء مـن العنـف وحثوا 

أردوغان عىل إعادة النظر فيه.

وأبدت أملانيا وفرنسا واالتحاد األوروبي 

االنزعـاج مـن هـذا القـرار، وكان ذلك 

للمـرة الثانية خـالل أربعة أيـام والتي 

انتقد فيها قادة أوروبيون أنقرة بسبب 

قضايـا حقوقيـة، وذلـك بعـد تحـرك 

االدعـاء الرتكـي إلغالق حزب سـيايس 

مؤيد لألكراد.

وقال جوزيب بوريل مسـؤول السياسة 

الخارجيـة يف االتحاد األوروبي السـبت 

”ال يسـعنا إال أن نبـدي أسـفنا العميق 

ونعرب عـن عدم فهمنا لقـرار الحكومة 

الرتكية“.

وأضـاف أن القـرار ”يجـازف بتعريض 

تركيـا  يف  والبنـات  النسـاء  حمايـة 

وحقوقهـن األساسـية للخطـر ويطلق 

رسـالة خطرية يف مختلف أنحاء العالم. 

ومن ثم ال يسـعنا إال أن نحث تركيا عىل 

العدول عن القرار“.

ويف تغريدة نرشت عىل تويرت األحد قالت 

أورسوال فون دير الين رئيسة املفوضية 

األوروبية التي تحدثت مع أردوغان قبل 

يوم من القرار الرتكي ”تستحق النساء 

إطـارا قانونيا قويـا لحمايتهن“ ودعت 

كل األطـراف املوقعة عـىل االتفاقية إىل 

املصادقة عليها.

ووصفـت ماريا بيجينوفيتـش، األمينة 

العامـة للمجلـس األوروبـي املؤلف من 

47 دولـة، قـرار تركيـا بأنـه ”مدمـر“ 

بالنظـر إىل العنف الذي تواجهه النسـاء 

والفتيات.

وأكدت باريس أن انسـحاب تركيا يمثل 

ردة فعـل جديـدة يف ما يتعلـق بحقوق 

اإلنسـان بينما قالـت برلني إنه ال يمكن 

أن تكـون الثقافـة أو الديـن أو التقاليد 

”ذريعـة لتجاهل العنف ضد النسـاء“. 

وكانـت االتفاقية قـد أدت إىل انقسـام 

يف حـزب أردوغـان، العدالـة والتنميـة 

الحاكم، بل ويف عائلته أيضا.

مـن  االنسـحاب  املسـؤولون  وطـرح 

االتفاقية العام املايض وسـط نزاع عىل 

كيفيـة الحد من العنف األرسي يف تركيا 

حيث زادت جرائم قتل النسـاء إىل ثالثة 

أمثالها يف عرش سـنوات وفقـا ملا قالته 

جماعة حقوقية.

غـري أن عـددا كبـريا مـن املحافظني يف 

تركيـا ويف حـزب العدالـة والتنمية ذي 

الجذور اإلسـالمية يقولون إن االتفاقية 

تقـوض البنيـة األرسيـة وتشـجع عىل 

العنـف. ويعرتض البعـض عىل موقفها 

من التمييز عىل أساس التوجه الجنيس.

إىل  تركيـة  سياسـية  أوسـاط  وتشـري 

أن املـربرات التـي تطرحهـا السـلطات 

عـن  فالدفـاع  مقنعـة  غـري  الرتكيـة 

حقوق املـرأة بمنع تعنيفهـا من القيم 

الكونية التي تتشـارك فيها اإلنسـانية، 

وال دخـل للعادات والتقاليـد يف مثل تلك 

املمارسات.

ويعتقـد متابعـون أن أردوغان اسـتغل 

هذه االتفاقية لحشد ناخبيه املحافظني، 

حيث رضخ بعـد هذا اإلجـراء لضغوط 

مجموعـات إسـالمية محافظـة تدعو 

منـذ أشـهر إىل التخيل عن هـذا االتفاق 

الذي أرض حسب رأيهم، بالقيم العائلية 

”التقليديـة“، يف الوقـت الـذي يخـىش 

فيـه العديد من النسـاء مـن أن التخيل 

عن االتفاق سـيفتح الباب أمام ارتفاع 

منسـوب العنـف ضـد املـرأة املتفـيش 

أساسا.

وقال منتقدو االنسـحاب من االتفاقية 

إنه سـيزيد مـن مخالفـة تركيـا لقيم 

االتحاد األوروبي، الذي ال تزال مرشـحة 

لالنضمام إليه وبالتايل فان السياسـات 

الحكومية يف ما يتعلق باملرأة سـتصعب 

جهـود أنقـرة خاصـة وأنهـا تتزامـن 

مـع إجـراءات مناهضـة للديمقراطية 

والتعددية.

وتأتـي الضغـوط الدبلوماسـية بعد أن 

قالت أوروبا والواليات املتحدة األسبوع 

املـايض إن التحـرك إلغـالق ثالـث أكرب 

حـزب يف الربملـان الرتكـي وهـو حـزب 

الشـعوب الديمقراطيـة املؤيـد لألكراد 

يقوض الديمقراطية يف تركيا.

حقوقيـة  جماعـات  واسـتخدمت 

واملعارضة وسـائل التواصل االجتماعي 

لشجب الخطوة، حيث كان ذلك املوضوع 

الشـائع عىل موقع التواصل االجتماعي 

”تويـرت“. وقالت الكاتبـة الرتكية إليف 

شـفق عـىل تويرت عـن االنسـحاب من 

االتفاقية ”هذا التعصب األبوي وقسـوة 

القلب التي تحمي املتنمرين والقتلة بدال 

من النساء.. عار“.

وقال رئيس بلدية إسـطنبول أكرم إمام 

أوغلو، من حـزب املعارضة الرئييس، إن 

االنسـحاب من االتفاقيـة ”مؤلم“ بعد 

تجاهل نضال النساء عىل مدى سنوات. 

وأثـارت الخطـوة احتجاجـات من قبل 

جماعات حقوق املرأة ومحامني ونواب 

املعارضـة يف عدد من املـدن، بما يف ذلك 

العاصمة أنقرة، حسـبما ذكرت وسائل 

إعالم محلية.

حواجـز  خلـف  املتظاهـرون  وهتـف 

الرشطة يف منطقة كاديكوي بإسطنبول 

السبت ”ألغوا القرار، طبقوا االتفاقية“. 

وحمل املتظاهرون الفتـات كتب عليها 

”لن تنحني النساء“ و“املساواة للمرأة“. 

وأظهر مقطع فيديو انترش عرب وسائل 

التواصل االجتماعي متظاهرين يهتفون 

بأسماء نساء قتلهن رجال.

وكانـت حكومة أردوغان قد انسـحبت 

السـبت املايض من اتفاقية إسـطنبول، 

وبـررت موقفها بـأن القوانـني املحلية 

هـي التـي سـتحمي حقوق النسـاء ال 

الحلـول الخارجيـة. وتتعهـد االتفاقية 

التي أرشف عليهـا مجلس أوروبا بمنع 

مرتكبيـه  ومقاضـاة  األرسي  العنـف 

والقضاء عليه وتعزيز املساواة.

ووقعت تركيا عىل االتفاقية عام 2011 

لكـن البـالد شـهدت ارتفاعـا يف جرائم 

قتل النسـاء خالل األعـوام املاضية. وال 

تحتفظ تركيا بإحصائيات رسـمية عن 

قتل النسـاء. وأظهرت بيانـات منظمة 

الصحة العاملية أن 38 يف املئة من النساء 

يف تركيـا يتعرضـن للعنـف مـن رشيك 

حياتهـن، مقارنـة بنحـو 25 يف املئة يف 

أوروبا.

الرباط/متابعة الزوراء:
أعلنت نواكشـط استئناف العالقات مع الدوحة، 
وذلـك بعـد اربع اعوام مـن قطـع العالقات بني 
البلدين، واوضحت وزارة الخارجية املوريتانية يف 
بيان لها، أن وزير الشـؤون الخارجية والتعاون 
واملوريتانيـني يف الخارج إسـماعيل ولد الشـيخ 

أحمد، قام األحد، بزيارة لدولة قطر .
وناقـش الجانبـان، خـالل الزيارة التـي اجراها 
املسـؤول املوريتانـي اىل قطر بدعـوة من نظريه 
القطري سـبل تعزيز عالقات االخـوة والتعاون 

العريقة بني البلدين.
وكانت موريتانيـا قد قطعت عالقاتها مع قطر، 
قبـل أربع سـنوات، خالل مـا يعـرف بـ“األزمة 
الخليجية“، وأوضحت أن سـبب ذلك ما أسـمته 
بـ“تمـادي قطـر يف سياسـة دعـم التنظيمـات 
اإلرهابيـة، وترويـج األفـكار املتطرفة“.وقررت 
الجمهوريـة اإلسـالمية املوريتانيـة ودولة قطر 
اسـتئناف العالقـات الدبلوماسـية بينهمـا بعد 
اتصاالت مكثفة، عىل مدار األسـابيع املنرصمة، 
وبمواكبـة مـن سـلطنة عمـان، وذلك بحسـب 

مصادر دبلوماسية موريتانية.

وأكـد مصـدر مـن وزارة الخارجيـة املوريتانية 
حـرص ”الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثانـي أمري 
دولة قطر والرئيس محمد ولد الشـيخ الغزواني 
رئيـس الجمهوريـة اإلسـالمية املوريتانية عىل 
صـون األوارص التاريخية واألخويـة بني البلدين 

والشعبني الشقيقني“؟
واتفـق الوزيـران، بنـاًء عـىل املناقشـات التـي 
تمت خـالل اللقاءين، عـىل اسـتئناف العالقات 
اإلسـالمية  الجمهوريـة  بـني  الدبلوماسـية 
املوريتانية ودولة قطر، وإعادة فتح السـفارتني 
يف أقـرب اآلجال.ووفق املصدر ذات، فانه يف ختام 
اللقـاء رفع الوزيران ”ملتمس شـكر وتقدير إىل 
حرضة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق 
آل سعيد سـلطان عمان عىل املسـاعي الحميدة 

التي بذلتها سلطنة عمان يف هذا السياق“.
وقالت وزارة الخارجية املوريتانية، إن نواكشـط 
أكدت يف كل املناسـبات ”التزامها القوي بالدفاع 
عن املصالـح العربيـة العليا، وتمسـكها الثابت 
بمبـدأ احرتام سـيادة الـدول، وعـدم التدخل يف 
شـؤونها، وسـعيها الـدؤوب إىل توطيـد األمـن، 

واالستقرار يف وطننا العربي، والعالم“.

بغداد/ الزوراء:
االثنـني،  امـس  التخطيـط،  وزارة  أعلنـت 
انخفـاض معـدالت الوالدة يف العـراق، مبينة 
أن نسبة الزيادة السنوية بلغت %2.6 بعدما 
كانت أكثر من %3، مؤكدة عدم وجود قوانني 
لتحديـد النسـل، فيمـا أشـارت إىل أن األرس 
الحديثة أكثر توعيـة بتنظيم األرسة وتحديد 

عددها. 
وقـال املتحدث باسـم الـوزارة، عبـد الزهرة 
الهنـدواي، يف ترصيـح صحفـي: إن ”العراق 
يفتقد لقوانني أو ترشيعات من شأنها أن تحد 
من النسـل، وذلك بسبب الطبيعة االجتماعية 
واملنظومـة القيميـة، ألننا مجتمـع رشقي، 

وليس من السهولة تقبل تلك الترشيعات“.
وأضـاف: أن ”هذه الترشيعـات فيها جوانب 
سـلبية، والـدول التـي اتجهـت نحـو تلـك 
السياسات تواجه مشـاكل، وأصبحت هنالك 
فجـوة يف تلك املجتمعـات، وتعاني من نقص 
العمـل،  عـىل  القـادرة  الشـبابية  القـدرات 

وأصبحـت مجتمعـات هرمة وشـائخة كما 
توصف“.

وأكد أن ”نسـب الخصوبة يف العراق مرتفعة 
عن البلدان األخرى، لكن هنالك تراجعا يف تلك 
النسـب، وقياس الزيادة السـكانية السنوية 
اآلن بلغ %2.6، بعدما كانت أكثر من  3%“.

وأشار إىل أن ”الشعب العراقي يزداد يف السنة 
مابـني 850 إىل 1000 إىل مليـون طفل، حيث 
هنالـك حالـة مـن التنظيـم بدأت تشـهدها 
األرسة العراقية بالخصوص حديثة التكوين، 

التي بدأت تكتفي من2 إىل 3 أطفال فقط“ .
وأوضـح أن ”العائلة العراقية يف املايض كانت 
ال تفكر يف تحديد النسـل إطالقا، ويصل عدد 

االطفال فيها من 10 إىل 12 طفالً أو أكثر“.
وتابع ”نحن نعول عىل السياسيات التوعوية 
واالرشـادية، التي تسـتهدف بهـا األرس من 
خـالل التقليـل مـن اإلنجـاب والتباعـد بني 
الـوالدات، لكي تـؤدي األرسة دورهـا بأكمل 

وجه، بحسب استطاعتها ودخلها املايل“.

الجزائر/أ. ف. ب:
 أصـدرت محكمـة يف الجزائـر العاصمة 
أربع مذّكـرات توقيف دولّيـة بحّق أربعة 
ناشـطني موجوديـن يف الخـارج مّتهمني 

خصوصاً باالنتماء إىل جماعة إرهابّية.
واملسـتهدفون بمذّكـرات التوقيـف هـم 
الدبلومـايس السـابق املقيـم يف اململكـة 
املّتحـدة محّمـد العربي زيتـوت، واملُدّون 
أمـري بوخورس املعروف باسـم ”أمري دي 
زد“، وشـخص ثالث ُيدعى هشـام عّبود، 

ورابع ُيدعى محّمد عبد الله.
وساهم زيتوت (57 عاماً) يف العام 2007 
اإلسـالمّية  ”رشـاد“  حركـة  بتأسـيس 
املحظورة يف الجزائر وبـات أحد قيادّييها 
السـفارة  يف  يعمـل  وكان  الرئيسـّيني. 
الجزائرّية يف ليبيا عام 1991، ثّم ذهب إىل 
منفـاه يف لندن عام 1995 بعد اسـتقالته 

من السلك الدبلومايس.
”رشـاد“  تضـّم  السـلطات،  وبحسـب 
ناشـطني سـابقني يف الجبهة اإلسـالمّية 
لإلنقـاذ (التـي تـّم حلّهـا يف آذار/مارس 
1992). وُتّتهـم هذه الحركة بالسـعي إىل 
اخرتاق الحـراك املؤّيد للديموقراطّية الذي 
واملطالـب   2019 شـباط/فرباير  يف  بـدأ 

بتغيري جذري يف النظام السيايس.
وجـاء يف بيان للنيابة نرشته وكالة األنباء 
الرسـمّية الجزائرّيـة أّنـه تتـّم ”متابعـة 
املدعـو زيتـوت محمد عن جناية تسـيري 

جماعـة إرهابية تقوم بأفعال تسـتهدف 
أمـن الدولـة والوحـدة الوطنيـة وجناية 
تمويـل جماعـة إرهابيـة تقـوم بأفعال 
تسـتهدف أمـن الدولـة وجنح املشـاركة 
يف التزوير واسـتعمال املـزور يف محررات 
إداريـة وتبييض األمـوال يف إطار جماعة 

إجرامية“.
وأضاف البيـان أّنه تتـّم ”متابعة كّل من 
املدعّويـن عّبـود هشـام، بوخـرس أمري، 
ومحمـد عبد الله عن جنايـة االنخراط يف 
جماعـة إرهابّية تقوم بأفعال تسـتهدف 
أمـن الدولـة والوحـدة الوطنيـة وجناية 
تمويـل جماعـة إرهابّيـة تقـوم بأفعال 

تسـتهدف أمـن الدولـة وجنحـة تبييض 
األموال يف إطار جماعة إجرامّية“ لم ُيحّدد 

اسمها.
وينرش أمري دي زد املقيم يف فرنسا مقاطع 
فيديـو مناوئـة بشـكل خاص للسـلطة 

القائمة يف الجزائر.
أّما هشـام عّبـود فُيقّدم نفسـه بصفته 
عضواً سـابقاً يف االستخبارات الجزائرّية. 
وكان قـد حِكم عليـه غيابّياً يف شـباط/
فرباير املايض بالسجن سبع سنوات. وفّر 
مـن الجزائر عرب تونس يف آب/أغسـطس 
2013 عندمـا كان ممنوعـاً مـن مغادرة 

البالد، ويعيش حالّياً يف فرنسا.

األوائـل  الثالثـة  املّتهمـون  كان  وإذا 
ناشطني بشكل كبري عىل مواقع التواصل 
االجتماعي، خصوصـًا منذ بداية الحراك، 
فإّن محمد عبد الله الذي يعيش يف الخارج 

غري معروف بالنسبة إىل عاّمة الناس.
كما طلب املُّدعي نفسـه يوم األحد إصدار 
أمر إيداع ضّد أحمد منصوري وهو ناشط 
إسالمي سابق اعُتقل يف 28 شباط/فرباير 

واملوجود رهن الحبس املوقت.
وأضح بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة 
برئ مـراد رايـس يف الجزائـر العاصمة أّن 
منصوري التحـق ”بالجماعات اإلرهابية 
وصدر يف حقه سـنة 1994 حكم باإلعدام 
قبل أن يستفيد من تدابري الرحمة والوئام 

املدني“.
وأضـاف البيـان أن ”التحريـات التقنية“ 
أثبتت أن أحمـد منصوري ربطته عالقات 
خصوصا مـع أمري دي زد وهشـام عبود 
ومحمـد عبـد اللـه مـن اجـل ”تجسـيد 
مخططات ماّسة بالنظام العام والسكينة 
الحـراك  اسـتغالل  وباألخـص  العامـة 
الشعبي الذي تعيشـه البالد إلخراجه من 

طابعه السلمي“.
وتأتـي إجراءات القضاء الجزائري هذه يف 
الوقت الذي يحشد الحراك آالف الجزائرّيني 
كّل أسبوع يف الشوارع ضّد النظام، يف حني 
دعا الرئيس عبد املجيد تبون إىل انتخابات 

ترشيعية يف 12 حزيران/يونيو.
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تيغراي/ بي. بي. يس:
فرضت قيـود عىل وصـول الصحافة 
يف  تيغـراي  إقليـم  اإلغاثـة  ووكاالت 
أثيوبيـا، منذ انـدالع الرصاع. سـمح 
أخرياً ملراسـل بـي بـي يس كالكيدان 
يبلتـال بالدخـول إىل املنطقـة، حيث 

شهد وضعاً إنسانياً مزرياً.
يـوم  كل  شـاير  مدينـة  وتسـتقبل 

املزيدمن الضحايا.
نزحـت بيـت لحـم تسـفايي البالغة 
من العمر سـت سـنوات، من منطقة 
قـرب أكسـوم، عىل بعـد 50 كيلومرت 
إىل الرشق. خـرست قدميها يف تفجري 

تسبب أيضاً بقتل والدتها.
أنفـق والدها مدخراتـه عىل عالجها. 
وال يعلـم اآلن كيـف يسـتطيع تأمني 

أطراف صناعية لها.
مثـل مـدن وبلـدات أخـرى يف أنحاء 
تيغراي، أصبحت شـاير مـالذا ملئات 
اآلالف من األشـخاص الذيـن أجربوا 
عىل ترك منازلهم، بسبب رصاع أحيط 
باتهامـات حـول انتهـاكات لحقوق 
مجـازر  ارتـكاب  تشـمل  اإلنسـان، 

واغتصاب ممنهج.
لكـن هـذه املدينـة التـي يبلـغ عدد 

سـكانها 170 ألـف نسـمة وتقـع يف 
وسط اإلقليم، تكافح بشكل خاص.

فقد شـهدت تدفقاً هائـًال من الناس 
خـالل األشـهر األربعة املاضيـة، ولم 

تكن مستعدة لذلك.
وأصبحت مدارسها وحرمها الجامعي 

ساحات للمعاناة.
وتقـدر وكاالت اإلغاثـة إقامـة نحو 
200 ألف شـخص حاليا يف املخيمات 
املؤقتـة يف املدينـة. العديـد من بينهم 

نساء واطفال.
بدأت أوىل املجموعات بالوفود يف شهر 
نوفمـرب / ترشيـن الثاني مـع اندالع 
الـرصاع. ووفـد أغلبهم مـن األرايض 
والجنـوب  الجنـوب  يف  املنخفضـة 
الغربـي، التي كانـت بـؤراً للقتال يف 

األيام األوىل.
وأتـى الرصاع بعـد فـرتة طويلة من 
التوتر بني رئيـس الحكومة الفدرالية 
آبي أحمـد من جهـة، وجبهة تحرير 
شـعب تيغـراي، القـوة املهيمنـة يف 
السياسـة األثيوبيـة إىل حـني وصول 

آبي أحمد إىل الحكم عام 2018.
واندلـع الـرصاع عـىل عـدة جبهات، 
متعـددة  قـوات  فيـه  وانخرطـت 

مختلفـة، بعـد إعالن آبي أحمد شـّن 
هجـوم عسـكري، رّداً عـىل تعـرّض 
قاعدة عسـكرية العتداء يف ميكيليل، 

عاصمة اإلقليم.
وانضمت قوات األمهرة املسلحة، من 
املناطـق املجاورة يف جنـوب وجنوب 
جانـب  إىل  للقتـال  تيغـراي،  غـرب 
الجيـش الفـدرايل ضّد جبهـة تحرير 

شعب تيغراي.
تتذكر أتسـيدي مرباهتوم البالغة من 
العمـر 65 عامـاً، تلـك األيـام بخوف 
شـديد.كانت تسـكن يف بلـدة تدعـى 
دانشا. تعيش اآلن مع بناتها وأزواجن 
وأحفادهـا يف واحـد مـن مخيمـات 
مدينة شـاير.حني هجروا بيوتهم مع 
القليـل أو دون مال، لـم يعلموا كيف 

سينتهي بهم األمر.
مشـوا عـىل أقدامهم حـني اضطروا، 
اسـتطاعوا  عندمـا  واسـتعانوا 
املليئـة  والباصـات  بالشـاحنات 

باألشخاص الذين عانوا مثلهم.
نسـتطع  لـم  أتسـيدي:“  وقالـت 
بالجـوع  يشـعرون  الراحة“.كانـوا 
والعطـش. وأضافت ”الجّدة تتوسـل 
قطعة مـن الخبز وتعطيهـا لطفل“.

وتابعـت قائلـة إنهـا رأت جثـث غري 
 - الطريـق  مدفونـة، ملقـاة طـوال 
صورة تجـد مـن الصعب نسـيانها.
وأخربت مراسـل بي بي يس أنهم غري 
سـعداء، لكنهم أحياء وقالت:“ نحن 
محظوظـون ألننا لـم نمت“.ووزعت 
بعـض املسـاعدات داخـل املخيمات، 
لكن الناس يقولـون إنها غري كافية.
وتقول إدارة تيغـراي املؤقتة، املعينة 
من الحكومة الفدرالية، إن نحو أربعة 
مليـون شـخص - أكثـر مـن نصف 

سكان تيغراي - بحاجة للمساعدة.
وقد نزح أكثر من مليون شخص.

املتحدثة  نيغـويس،  إتينيـش  ودعـت 
املانحـني  املؤقتـة،  اإلدارة  باسـم 
ووكاالت اإلغاثة إىل تكثيف جهودهم.

وقالت ملراسل بي بي يس إنه مسموح 
اآلن لـوكاالت اإلغاثة الدخول وتقديم 
املسـاعدة. وإنها تتوقع منهم تقديم 
”كّل ما هو رضوري ملساعدة وإنقاذ 
التـي  املسـاعدة  إىل جانـب  شـعبنا، 
دعوات  الحكومة“.وصدرت  تقدمهـا 
عامليـة للسـماح دون قيـود بوصول 
يف  مخيـم  اإلنسـانية.يف  املسـاعدات 
شاير أيضاً، تسكن لتريبرهان أسفة، 

القادمـة مـن هومرية، بلـدة صغرية 
قريبـة مـن الحـدود مـع السـودان 
وإريرتيا.وضعت ابنتها مولوداً جديداً 
بعد عملية قيرصية قبل بدء الرصاع. 
حني نزحوا، اضطرت لالعتناء بابنتها 
باملولـود  ولالهتمـام  تتعـاىف،  حتـى 
الجديـد. تقول إنها شـعرت باألامان 
نسـبياً داخل املخيم، لكنهـا لم تهتم 
لألمر.ورغـم هـذا الوجـود املحفوف 
باملخاطـر، ال يـزال اآلالف يصلون إىل 
شاير يف الحافالت املكتظة والشاحنات 

وعربات تجرّها الخيول.
وذلـك ألنـه عـىل الرغـم مـن تمكـن 
الحكومـة الفيدراليـة من السـيطرة 
عىل جزء كبـري من تيغراي يف غضون 
أسـابيع، إال أن الوضع األمني ال يزال 
متقلًبـا مـع ورود تقاريـر عـن قتال 

متقطع يف بعض املناطق.
وال تـزال حالـة الطوارئ سـارية مع 
حظـر تجـول ليـيل ونقـاط تفتيش 

متعددة للمسافرين داخل املنطقة.
ولكن، بغض النظر عن وضع القتال، 
فقد تستغرق الجروح سنوات لتلتئم. 
وبالنسـبة للبعض ستسـتمر الندوب 

إىل األبد.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:

قـررت هيـأة الـرأي يف وزارة الرتبيـة، التي 

يرتأسـها وزير الرتبية عـيل الدليمي، إعادة 

العمل بنظامي املحاوالت وتحسني املعدل.

وذكر بيان مقتضب للوزارة تلقت «الزوراء» 

نسـخة منـه: ان «املديرية العامـة للتقويم 

واالمتحانات، سـتصدر االجراءات واآلليات 

الخاصة بالنظامني».

من جانب اخـر، اعلنت وزارة الرتبية، امس 

االثنني، اسماء الطلبة الذين مثلوا العراق يف 

(مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى 

والخطابة وااللقاء الشعري وتعميق دراسة 

النحو) التي تقيمهـا جامعة الدول العربية 

إلكرتونيـاً  العربيـة  مـرص  جمهوريـة  يف 

.(online)

وذكـرت الـوزارة يف بيـان تلقت «الـزوراء» 

نسخة منه: ان «اختيار الطلبة االربعة وهم 

(حسـني هادي اسـماعيل و مصطفى عيل 

جاسـم / تربية بابـل ، اية عمـاد عيدان / 

تربية دياىل، هارون علون محمد / كركوك) 

جاء وفـق لجنة مختصة وضعـت رشوطاً 

ومعايري محددة تسـتند اىل األفكار الجديدة 

واىل النوعيـة العاليـة التـي تليـق بمكانـة 

العراق». 

 واضافـت الـوزارة ان «الهـدف مـن هذه 

املسـابقة هو رفع مستوى الطالب يف اللغة 

العربيـة ومهاراتهـا األربـع: «االسـتماع، 

والـكالم، والقـراءة، والكتابـة»، فًضال عن 

املسـاعدة يف إحيـاء فن الخطابـة املرتجلة 

التـي تبنـي الشـخصية الفّعـالـة، ورفـع 

مسـتوى الطالب يف اإللقاء الشعري املعرب؛ 

الـذي يـؤدي إىل ارتقـاء األسـلوب والنطق 

السـليم وتمثيـل املعاني والتـذوق اللغوي 

واألدبي». 

من جانبـه، اعرب وزيـر الرتبية عيل حميد 

الدليمي عن «امله أن يحقق الفريق املشارك 

الـذي قدم أداًء متميـزاً اعىل مراكز الفوز يف 

املسـابقة والتي من املؤمل اعـالن نتائجها 

مطلع شهر نيسان املقبل من اجل رفع اسم 

العراق عاليا يف املحافل الدولية والعربية».

بغداد/ الزوراء:
حـذرت خليـة األزمـة النيابيـة مـن 
خطـورة «إنهيار» النظـام الصحي يف 

العراق.
وقال مقـرر الخلية، جواد املوسـوي، 
يف ترصيـح صحفـي: «نظـراً لتهاون 
تطبيـق  يف  والحكومـة  املواطنـني 
االجـراءات الصحيـة، فإننـا كلجنـة 
صحة وبيئـة برملانيـة متخوفون من 
الزيـادة الكبـرية يف االصابـات يف ظل 
خطورة السالالت الجديدة من فريوس 

كورونا».
وأضـاف «لغايـة اآلن اإلصابات ضمن 
حـدود طاقـة وزارة الصحـة، لكننـا 
نتخوف من الزيادة». مبينا ان «تجاوز 
اإلصابات لـ ٨ اآلف، وبالتايل سيصبح 
هنالك ضغط كبري عىل املؤسسات وإذا 
زادت االصابـات عـن ١٠ االف إصابة 
فأنهـا ستتسـبب بإنهيـار يف النظـام 

الصحي العراقي».
ودعا املوسـوي «الحكومة واملواطنني 
بالتعليمـات  االلتـزام  تشـديد  اىل 

الصحية».
يف  االصابـات  اسـتمرت  «اذا  وأكـد 
اسـتقرارها عـىل العـدد ٥ اآلف، فهذا 
الـيشء مشـجع اىل اكتسـاب الحظـر 
الجزئي ورفع تدريجي للحظر الشامل 
ويكـون  املقبـل،  رمضـان  شـهر  يف 

االكتفاء بالجزئي».
ولفت «أما اذا ازدادت االصابات من ٨ 
االف اىل ١٠ االف حالة، فأننا سنلجأ اىل 

اعادة الحظر الشامل».
ونوه املوسـوي اىل «حملـة اللقاحات 

ووصول جرع بنسبة كبرية اىل العراق 
ستتوسـع يف الشـهر املقبل». مضيفاً 
«هذا االسـبوع سـتصل مليون جرعة 
مـن لقـاح فايـزر االمريكـي ونـص 
الربيطاني،  مليون مـن اسـرتازينيكا 
ويف األسـبوع الثالـث شـهر نيسـان 
ستصل مليونا جرعة من {سينوفارم} 

الصيني».
يشار اىل ان وزير الصحة حذر، السبت، 
من أيام مقبلـة وصفها بـ {العاصفة 
جـداً}، مبينا ان «هنـاك إصابات لدى 

األطفـال والشـباب وحـاالت حرجـة 
وشديدة واإلصابات بدأت تتزايد».

بعـدم  املواطـن  «اسـتمرار  واكـد 
سـماع صوت الـوزارة وعـدم االلتزام 
بالتعليمـات وهـو سـيؤدي إىل كارثة 

كبرية».
ومـن املقرر ان تصل اليـوم اىل العراق 
٣٣٦ الف جرعة من لقاح اسـرتازنيكا 
يف أول شـحنة تصـل لحسـاب وزارة 
الصحة ضمن تعاقدتها مع الرشكات 

املنتجة للقاحات.

بغداد/ الزوراء:
لإللكرتونيـات  سامسـونج  رشكـة  كشـفت 
املحدودة، امس، عن هواتف Galaxy A؛  A٥٢ و 
٥G A٥٢ و A٧٢ التي توفر لجميع املستخدمني 
قـدرات قويـة عـىل االبتـكار. وتتيـح سلسـلة 
هواتـف Galaxy A األحـدث مـن سامسـونج 
أدوات التواصل والتعبري املتميزة للمسـتخدمني، 
من خالل الكامريا الرائعـة، واالندماج يف تجربة 
مشـاهدة واضحة مع شاشة تصفح انسيابية، 
ومواصلة االسـتمتاع باطمئنان أكرب مع ميزات 
Galaxy األساسـية املبتكرة، مثـل مقاومة املاء 
والبطاريـة التي تدوم لفرتة طويلة. وستسـهم 
بتوسـعة  أيضـاً   Galaxy A هواتـف  سلسـلة 
تجـارب املسـتخدمني عـرب إتاحة الوصـول إىل 
منظومة Galaxy األوسـع من األجهزة املتصلة، 
مثل Galaxy Buds Pro و Galaxy SmartTag و 

.  Galaxy Tab
وقـال الدكتور تيـم روه، رئيس ومديـر أعمال 
االتصاالت واألجهزة املتنقلة يف رشكة سامسونج 
جاهـدة  سامسـونج  «تسـعى  لإللكرتونيـات: 

ملنح عمالئها أقىص مـا يرغبون به ويحتاجونه 
بطريقـة مبتكرة. ولهذا اعتمدنا رؤية سلسـلة 
هواتـف Galaxy A لجعـل ابتكاراتهـا املتميـزة 
متاحـة للجميع، حيث ُتجسـد سلسـلة هواتف 

فلسـفة   Aو ٧٢  ٥G Aو ٥٢  A؛ ٥٢Galaxy A
بأحـدث  معـززة  التجاريـة،   Galaxy عالمـة 
االبتكارات والخدمات املتميزة وبأسـعار متاحة 

للجميع».

بغداد/ الزوراء:
خدمة سات.تي.يف تجربة بث تلفزيوني جديدة 
عرب القمـر الصناعي، تقدم خدمات تلفزيونية 
جديـدة متكاملة وفريدة! تعترب خدمة سـات.

تـي.يف دليل برامج إلكرتونـي مجانية يتم بثها 
عـرب القمـر الصناعي، تـم تطويرهـا من قبل 
اآلن ضمـن  متاحـة  وهـي   Eutelsat رشكـة 
مجموعـة واسـعة مـن أجهـزة فك التشـفري 

املتوافقة.
تمنح هذه الخدمـة القدرة عىل تلقي معلومات 
الربامـج من مئات القنوات التلفزيونية املجانية 
Eutelsat/التي يتم بثها يف املوقع املداري (FTA)
Nilesat  ٧° بدون اتصـال باإلنرتنت. كما تركز 
عـىل تطويـر وتحسـني التجربـة التلفزيونيـة، 
حيث تتميز بسـهولة االستخدام بفضل العرض 
التقديمي البسيط للقنوات التلفزيونية والبحث 
السـلس مـن خـالل جميـع الربامـج املتاحـة 
واملناسـبة لجميع أفراد العائلـة. كما أن الهدف 
منها السـماح للمشاهدين باالسـتمتاع الكامل 
بالربامج التليفزيونية دون قضاء وقت طويل يف 
إعـداد وحدة فك التشـفري ودون تكلفة إضافية 

مقارنة بأجهزة فك التشفري التقليدية!
وتقدم خدمة سـات.تي يف الكثـري من الخدمات 
املميـزة، تتمثـل يف التثبيـت التلقائـي والسـهل 
للقنـوات بـدون االتصـال باإلنرتنـت، حيث يتم 
تثبيتها وتحديثها بانتظام دون أي تدخل يدوي، 
كمـا تتيح الوصول إىل القنوات األكثر شـهرة يف 

كل بلـد حيث يتـم ترتيبها بسـهولة مع عرض 
الشـعار الخاص لكل قناة منها لتسـهل عملية 
عـرض القنـوات، كما أنـه يتم عـرض القنوات 
وتقسـيمها حسـب املوضوع (١٣٠ قناة أفالم، 
٤٠ قناة رياضية، و٢٠ قناة لألطفال، وهكذا..) 
لتسـهيل عمليـة البحـث عـن القنـاة املـرادة.  
ومـن الخدمـات الجديرة بالذكر أيضاً ل سـات.

تي.يف أنه يتيـح جميع املعلومـات املتعلقة بأي 
برنامـج مثـل: اإلسـم، الجـدول الزمنـي للبث، 
أسـماء املمثلني وسـنة اإلنتاج أيضاً، كما يمكن 
تثبيت املنبه للتذكـري بمواعيد الربامج املفضلة، 

الربامـج  القـدرة عـىل تسـجيل  إىل  باإلضافـة 
التلفزيونية ملشاهدتها يف وقت الحق، وإمكانية 
الوصول الرسيع للقنوات عـرب قائمة (القنوات 

املفضلة). 
خدمـة سـات.تي.يف متاحـة يف املوقـع املداري
Eutelsat/Nilesat  °٧ درجـات غرًبـا، ويمكن 
التعـرف بسـهولة عـىل أجهـزة فـك التشـفري 
املتوافقة مع سات.تي يف من خالل شعار مثبت 
عىل املنتج، ومن الجدير بالذكر أن سـات.تي.يف 
هي عالمة تجارية مسـجلة لرشكة يوتلسـات، 

لتوفري مشاهدة للتلفزيون أكثر متعة!
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بغداد/ الزوراء:

تمكنت االستخبارات العسكرية، امس االثنني، من العثور عىل كدس لالعتدة وتفكيكه يف 

صحراء االنبار.وقال الباحٌث يف الشـؤون السياسية وتاريخ الجماعات اإلرهابية، فاضل 

ابـو رغيـف، يف تغريدة له عىل تويـرت تابعتها «الزوراء»: ان «االسـتخبارات العسـكرية 

الفرقـة / ١، ضبطت كدسـا لالعتدة داخـل احدى مضافات داعش بـني القائم وعنه يف 

صحراء االنبار».واشـار اىل ان «الكدس يحتوي عىل ٨ قنابر هاون و ١٤ سـبحة تفجري 

عبوات، و ٧ صواريخ اس بي جي ناين، اضافة اىل ٣ منصات الطالق الصواريخ واجهزة 

اتصال باالنرتنت».

بغداد/ الزوراء:
كشفت وزيرة الهجرة واملهجرين، ايفان 
فائق جابرو، امس االثنني، اسـباب عدم 
عـودة النازحـني القاطنـني يف مخيمـي 

الجدعة وعامرية الفلوجة.
وذكـرت وزارة الهجـرة يف بيـان تلقـت 
«الـزوراء» نسـخة منـه: ان»وزيرتهـا 
اجتمعـت مع مـع وفـد برنامـج االمم 
املتحدة ومنظمـة ( undp) وبحثت آلية 
التنسـيق بني الجانبني يف اعـادة الحياة 
واالسـتقرار اىل املـدن املحـررة، وارجاع 
االرس مـن املخيمـات املتبقيـة الجدعة 

الخامس وعامرية الفلوجة».
واضافت ان»الجهد الذي بذلته الوزارة يف 
اغالق املخيمات كان استثنائيا خاصة يف 
ظل الظروف الراهنة والتحديات املرتبطة 
الجائحة والرتاجـع االقتصادي،  بتفيش 
فضـال عـن املعوقـات التي كانـت تقف 
دون اغـالق املخيمـات والنجـاح الـذي 
حققته كوادر الوزارة بإرجاع تلك االرس 

بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة».
واوضحـت ان»املتبقي من بني املخيمات 
املغلقة عدا اقليم كردسـتان هو مخيما 

الجدعة الخامس وعامرية الفلوجة جراء 
عدد من املشكالت املتعلقة بالقاطنني يف 
هذين املخيمني بسبب خالفات عشائرية 

وغريها».
ونوهـت الوزيرة اىل ان « املرحلة الحالية 
تسـتدعي تضافر الجهود من اجل اعادة 
الحيـاة واالسـتقرار اىل املـدن املحـررة 
بعد ارجاع سـكانها االصليـني ملنازلهم، 
وبطبيعة الحال فإن الكثري من تلك املدن 
قد هدمت بناها التحتية وخاصة املنازل، 
معربـة عن « املهـا يف التعـاون الوثيق 
بـاالرساع يف بناء او ترميم الدور املهدمة 
لـالرس العائـدة، وذلك من خـالل الدعم 

االممي ومساعدة املجتمع الدويل».
اىل ذلك، اشـادت املمثل املقيم زينة احمد 
والوفـد املرافق «لهـا بخطة الـوزارة يف 
اغـالق املخيمـات واعـادة قاطنيهـا اىل 
مبديـة  االصليـة»،  سـكناهم  مناطـق 
اسـتعدادها «التواصـل مـع الـوزارة يف 
متابعـة خططهـا بخصـوص االندماج 
الحيـاة واالسـتقرار، وتقديـم  واعـادة 
الدعم لبناء وترميم الدور املهدمة يف تلك 

املدن».

بغداد/ الزوراء:

تعتزم املفوضية العليا لحقوق االنسـان تشكيل فريق عمل من جهات عدة ملحاربة 

ظاهرة املعلومات املغلوطة بشأن جائحة كورونا.

وقال املتحدث الرسمي باسم املفوضية، عيل البياتي، يف حديث صحفي: ان «حماية 

االمن الصحي ال تختلف يف اهميتها عن  مكافحة اإلرهاب والجرائم».

وأضاف ان «ظاهرة زخم املعلومات املغلوطة التي تسـتهدف املواطن يوميا بشـأن 

جائحة كورونا وتسـهم فيها منصات اعالمية، تخلق ارباكا يف وعيه وقدرته لتسلم 

املعلومات الصحيحة من املصادر الرسمية».

ونبـه البياتـي اىل ان «مـا  شـجع عىل ذلـك أيضا، منـع وزارة الصحـة للمختصني 

بالظهور االعالمي، االمر الذي اسـهم بتجفيف مصـادر املعلومات الحقيقية حول 

الجائحـة»، مفصحا عن «عزم املفوضية التنسـيق مع وزارة الصحة وجهاز االمن 

الوطني وهيئة االعالم واالتصاالت، لتشـكيل فريق عمـل ملحاربة هذه الظاهرة ملا 

ترتكه من اثار سلبية بني املواطنني».

وينـص قانـون العقوبات العراقـي يف املادة ٣٦٨، عـىل أنه ُيعاقـب بالحبس ثالث 

سـنوات من عمل متعمداً عىل نرش مرض خطري، وتصـل العقوبة إىل املؤبد إذا أدى 

ذلك إىل موت انسان.

واشـار الناطق باسم املفوضية يف السياق نفسـه اىل ان «ذلك يستوجب ان تتصدى 

 النقابات واملنظمات الطبية والصحية مع هذه الجهات لوضع آليات وأسـس تمنع 

أي تبادل ملعلومات ليست دقيقة، وتخرج عن اطار ذوي االختصاص».

@¿@Übn«@ëá◊@¡jõm@paäbjÉné¸a
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت مديريـة مكافحة إجـرام بغـداد، امس 
االثنني، القاء القبض عىل متهمني اثنني بقضايا 

تجارة األعضاء البرشية والرسقة يف العاصمة.
وقالـت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة 
منـه: ان «قـوة مـن لجنـة الرصافـة ملكافحة 
جرائم االتجار بالبرش وتجارة األعضاء البرشية 
تمكنـت من إلقـاء القبـض عىل احـد املتهمني 
بعد توفر معلومات بتواجده يف منطقة سـاحة 
الواثق ببغـداد ويمتهن بيع األعضـاء البرشية، 
وبعـد أخذ املوافقات الرسـمية ونصب كمني له 
تم القبض وبالجرم املشـهود وفق أحكام املادة 
١٧ من قانون األعضـاء البرشية، ودونت أقوال 
املتهـم وتصديقهـا قضائيـا باالعـرتاف عن ٢٣ 

عملية داخل وخارج العراق».
وبينـت ان «مفـارز مكتـب مكافحـة إجـرام 
القـدس تمكنت من القبض عـىل متهم مطلوب 
وفق أحكام املـادة ٤٤٤ ق.ع اىل مكافحة إجرام 
كركـوك عـن جريمة رسقة مبلـغ (١٨٠ مليون 
دينـار)، وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية واحالته 

اىل جهة الطلب أصوليا».

بغداد/ الزوراء:
أكـدت لجنة الصحة والبيئـة النيابية أن العراق 
سيتسـلم خـالل سـاعات أوىل دفعـات لقـاح 
فريوس كورونا ”اسـرتازينيكا“. وفيما أوضح 
مسـؤول يف وزارة الصحة والبيئـة ان إصابات 
فـريوس كورونـا يف العـراق ال تـزال مرتفعـة، 
اوضح ان املسـحات هي املتحكمـة بإحصائية 

املوقف الوبائّي.
وقال عضـو لجنـة الصحـة والبيئـة النيابية، 
سـلمان الغريبـاوي، امس االثنـني، يف ترصيح 
صحفي: إن ” العراق سيتلقى دفعة تضم ٥٦٨ 
الف جرعة من لقاح اسرتازنيكا خالل ساعات“، 
مبينا أن ”أكثر من مليون جرعة لقاح سـتصل 

مع حلول شهر نيسان املقبل“.
وأضاف أن ”مبالغ جرعات لقاح اسـرتازينيكا 
مدفوعـة كاملة وتقدر بــ ١٧٦ مليون دوالر“، 
مشرية إىل أن ”التطعيم باللقاح سيكون متاحا 
ومجانيا للعراقيني مع استمرار جهود التنسيق 
بـني مختلـف الكـواد الطبيـة التابعة لـوزارة 

الصحة“.
وكان وزيـر الصحـة حسـن التميمـي لـوح، 
االحد، بإجراءات شـديدة يف حال عـدم االلتزام 
بالتعليمات الوقائية، داعيا رجال الدين وشيوخ 
العشائر والعاملني يف القطاع الخاص اىل رضورة 

االلتزام واالبتعاد عن التجمعات والتزاور.
مـن جانـب متصل، أوضـح مسـؤول يف وزارة 
الصحـة والبيئة، امس االثنني، إصابات فريوس 

كورونا يف العراق «ال تزال مرتفعة، وان املسحات 
هي املتحكمة بإحصائية املوقف الوبائّي».

وقال عضـو الفريق االعالمي الطبي يف الوزارة، 
عمار حسـني، يف ترصيـح متلفـز: ان «املوقف 
الوبائي عـاٍل والنزول ليس تراجعـا لالصابات 
بل تعتمـد عىل عدد املسـحات وربمـا تصادف 
فيها عطل رسـمية او حظـر وعدم الوصول اىل 
العـدد املطلوب، وهـو ينعكس عـىل إحصائية 
املوقـف الوبائي الذي ما زال عاليا مقارنة بدول 

املنطقة».
واضـاف «كان هنـاك تطبيـق جيـد لالجراءات 
الوقائية من قبل املواطنني يف بداية الحظر لكن 

طـول الفرتة جعـل بعضهم يتهاونـون بارتداء 
الكمامـة والتباعـد االجتماعي وحتـى تطبيق 
االجراءات حصل فيهـا تهاون من قبل األجهزة 

االمنية».
وتابـع حسـني ان «أولويـة توزيـع اللقاحات 
وأي  اللقاحـات  عـىل  للمسـجلني  سـتكون 
يشء جديـد يكـون فيه تخـوف، ولكـن نعتقد 
بزيـادة العـدد واإلقبال والزخم العـايل للمنصة 
االلكرتونيـة الخاصـة بتوزيع اللقـاح يف األيام 
املقبلـة». منوهـا اىل ان «الشـخص سـيخضع 
للفحص مثل تشـخيص أي امراض أو أعراض 

صحية قبل التطعيم».

بغداد/ الزوراء:
أعلنت الهيئـة العامة للكمارك، 
 (٢٠) ضبـط  االثنـني،  امـس 
حاويـة محملة دراجـات نارية 
وحاويـة محملة (٤) سـيارات 
بالتعـاون مـع هيئة  مخالفـة 
ام  كمـرك  مركـز  يف  النزاهـة 

الهيئـة  قـرص الشـمايل.وقالت 
يف بيـان حصلت «الـزوراء» عىل 
نسـخة منـه: إن «كوادرهـا يف 
كمـرك ام قرص الشـمايل قامت 
بضبـط (٢٠) حاويـة تحتـوي 
عـىل دراجـات ناريـة وهوائية 
مستعملة، وحاوية محملة (٤) 

سـيارات دون املوديل املسموح 
لضوابط  مخالفـة  بأسـترياده 
االسـترياد».واوضحت  ورشوط 
الهيئـة أن «عملية الضبط تمت 
بالتعـاون مـع هيئـة النزاهـة 
والجهـات السـاندة العاملـة يف 
اخر،  املذكور».من جانب  املركز 

أشارت الهيئة إىل «قيام موظفي 
كمرك ام قرص األوسـط بضبط 
حاوية مربدة تحتوي عىل افخاذ 
دجاج مجمـد منتهي الصالحية 
بالتعـاون مع جهـاز املخابرات 
السـاندة  والجهـات  الوطنـي 

األخرى».
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بغداد/ الزوراء:
 تسـتعد محافظـة البـرصة، التي تعد 
رئة العراق، لتدشـني مشاريع عمالقة 
يف مجـاالت اقتصادية تنموية متعددة، 
من بينها ميناء الفاو الكبري والجزيرة 
االصطناعية لتصدير النفط ومشاريع 
الصلب والحديد الكربى، يف وقت تواصل 
فيـه البـرصة تصدرهـا قائمـة املدن 
العاملية املؤثرة يف توفري مصادر الطاقة 
العـرض والطلب واسـتقرار  وتـوازن 

سعر برميل النفط القيايس عاملياً.
وقال وزير النفط، إحسان عبد الجبار: 
إن ”البـرصة تصدر أكثر مـن مليوني 
برميـل قيـايس يوميـاً عـرب موانئهـا 
النفطية شمال الخليج العربي“، مبيناً 
أن ”تلـك املادة االسـتخراجية تشـكل 
نحـو 90 % مـن مـوارد البـالد املالية 

سنوياً“.
وأوضح عبـد الجبار: أن ”وزارة النفط 
وقعـت قبل عامني مذكـرة تفاهم مع 
رشكة هولندية إلنجاز مرشوع دراسة 
تشييد (الجزيرة االصطناعية النفطية) 
يف شـمال الخليج العربي بحلول العام 
املقبـل 2022، بطاقـة تصديرية تبلغ 
3 ماليـني برميـل يومياً، واسـتيعابية 
بحـدود 6 ماليـني برميل قيـايس، مع 
رفع القـدرات التخزينيـة بمعدل أعىل 
مسـتقبالً، لتوفري احتياجات السـوق 

العامليـة مـن النفط الخـام“، مبيناً أن 
”تداعيـات وبـاء كوفيـد - 19 أثرت يف 
االقتصـاد واالسـتثمارات عامليـًا، مـا 
تسـبب يف تباطـؤ الخطـوات الالحقة 

للمرشوع“.
قيـد  االسـرتاتيجية  املشـاريع  ومـن 
املناقشـة والتنفيذ التي تهدف يف األمد 
الطويل إىل تعزيز اإلنتاج يف البرصة، أفاد 

وزير النفط: بأن ”املفاوضات مستمرة 
بـني وزارة النفط ورشكتي (إكسـون 
و(برتوتشـاينا)  األمريكيـة  موبيـل) 
الصينية بشـأن االسـتثمار يف مرشوع 
(جنـوب العـراق املتكامـل) يف مجـال 
الطاقة“، مشـرياً اىل ”تصويت مجلس 
الـوزراء يف منتصـف عـام 2019 عىل 
إنشاء املرشوع بقيمة 53 مليار دوالر، 

وبمدة 30 عاماً“.
مـن جانـب اخـر، كشـف مستشـار 
محافظ االنبار للشؤون الطاقة، عزيز 
خلـف الطرمـوز، امس االثنني، نسـب 
االنجاز يف عمليات التنقيب عىل حقول 

النفط والغاز يف املناطق الغربية .
وقـال الطرموز يف ترصيح صحفي: ان 
“ نسـبة االنجـاز يف عمليـات التنقيب 

عـىل حقـول النفـط والغـاز مـن قبل 
الفرق الزلزالية التابعـة لوزارة النفط 
بلغـت يف مناطـق جنوب قضـاء راوه 
غربـي االنبـار نحـو 14،56 % ضمن 
خطـة اعدتها وزارة النفط بالتنسـيق 
مـع حكومة االنبـار املحليـة والقوات 
االمنية اجراء عمليات مسـح واسـعة 
النطـاق تعـد االوىل من نوعها تشـمل 

معظم مدن االنبار ”.
واضـاف ان“ الفـرق الزلزاليـة اجرت 
عمليات مسـح (ثنائي االبعاد) شـمل 
املناطـق املحصورة بني بحـرية الثرثار 
اىل  وصـوال  الرمـادي  مدينـة  شـمايل 
منطقة ناحية البغـدادي بقضاء هيت 
غربي االنبار، وتعد هذه املسـاحة هي 
االكرب مـن حيث وجود حقـول النفط 

والغاز“.
”دراسـات  أن  الطرمـوز  وأوضـح 
حديثـة اجريت عـىل املناطـق الغربية 
صنفت البعض منهـا كمناطق واعدة 
الحتوائها عىل مكامن هيدروكربونية، 
وان استكشافها يسهم بشكل فعال يف 
دعم االقتصاد الوطني وتعظيم الخزين 

الهيدروكربوني ”.
يشـار اىل ان 20 فرقـة زلزالية بارشت 
عملهـا قبل خمسـة اشـهر تقريبا يف 
عمليـات التنقيـب عىل حقـول النفط 

والغاز يف املناطق الغربية. 

 بغداد/ الزوراء:
والشـؤون  العمـل  لجنـة  قدمـت 
واملهجريـن  والهجـرة  االجتماعيـة 
النيابية رؤية جديـدة عرب ورقة عمل 
مشرتكة مع الوزارات املعنية، ستطرح 
عىل مجلس النواب يف األسابيع املقبلة، 
لتشغيل األيدي العاملة العراقية والحد 
مـن البطالة، فضالً عن تقنني وفرض 
إجراءات صارمة عىل العمالة األجنبية 

الوافدة إىل العراق.
وقـال عضـو اللجنـة، النائـب فاضل 
إن  صحفـي:  حديـث  يف  الفتـالوي، 
”أعـداد العاطلـني عـن العمـل كبرية 
ومن رشائح مختلفة، ومنهم خريجو 
اإلحصائيـة  تشـري  بينمـا  الكليـات، 
اإلخرية اىل وجـود أكثر من 10 ماليني 

عاطل عن العمل“.
وأوضح أن ”الورقة املشرتكة املقدمة 
إىل الربملان، سيجري بحثها يف األسابيع 
املقبلة، وهـي تتضمن تشـكيل إدارة 
خاصـة مكونة مـن ممثيل الـوزارات 
املعنيـة (الصناعـة، الزراعـة، العمل، 

التخطيط)”.
وأضـاف أن ”هنـاك مئـات املعامـل 
معطلة وتسـتوعب ماليني العاملني، 
بينمـا املعامل الفعالـة الحالية تضم 
عـددا كبريا مـن العاملـني الوافدين، 

لذلـك يجب أن تكون هنـاك إجراءات 
صارمـة بتقنـني العمـال الوافديـن 
األجانب اىل العراق، وااللتفات لأليدي 
العاملة العراقية يف مختلف القطاعات 

الصناعية النفطية والزراعية“.
وتابـع: أن ”رؤيـة اللجنة تقتيض أن 
املنتجـة والخدمية  الـوزارات  تقـوم 
باسـتيعاب األيدي العاملـة العراقية 

ودمجهـا يف املعامـل املنتجـة، مثـل 
صناعـة البرتوكيمياويات والنسـيج 
والصلـب والحديـد، وهـذه املعامـل 
تسـتوعب اآلالف من األيـدي العاملة 

املعطلة املحلية“.
ولفت الفتـالوي، إىل أن ”اللجنة حثت 
وزارتي الصناعة والزراعة عىل ارشاك 
األيـدي العاملة املحليـة يف قطاعاتها 
ومصانعهـا، ومنها صناعة السـمنت 
التي تحتـاج اىل تطوير وفتح خطوط 
إنتاجيـة جديـدة، فعىل سـبيل املثال، 
الكوفـة)  سـمنت  (معمـل  يطالـب 
بقـرض بقيمة 50 مليـار دينار لفتح 
خطـوط جديدة، وبذلـك يمكن إرشاك 
أعداد كبرية مـن العاطلني عن العمل، 

يصل عددهم اىل 3000 عاطل“.
وتابع: أن ”اللجنة حددت هذ األولويات 
بورقـة العمـل املذكورة، وأرسـلت اىل 
جميع الوزارات املعنية واىل وزير املالية 
ومكتب رئيس الوزراء، لرضورة وضع 
خطة لتطوير هذه الورقة والعمل بها 
وبأولوياتهـا مـع توفـري اإلمكانيـات 

وتوفري اإلدارة الصحيحة“. .
مليـون   1.5 ”وجـود  عـن  وكشـف 
عامل أجنبـي وافد اىل العراق من دون 
ضوابـط وال قيـود دخـول، وهـو ما 
يسـاعدهم عىل االسـتيالء عىل فرص 
العمـل الحقيقيـة يف قطاعـي النفط 
والسياحة، لذلك يجب أن تكون هناك 
إرادة حقيقيـة للنهوض بواقع العمل 

يف العراق“.

بغداد/ الزوراء:
برتوفـاك  رشكـة  اعلنـت 
انهـا  النفطيـة  الربيطانيـة 
امنت عقـدا بقيمة 80 مليون 
دوالر مع رشكة نفط البرصة 
ملدة عـام واحد .ونقـل موقع 
اطلعـت  خـرب  يف  الرشكـة 
”الزوراء“ عـىل ترجمته: أن “ 
املرفق الذي ستواصل برتوفاك 
إدارتـه هـو واحـد مـن أكرب 
املنشـآت يف الخليـج ويتعامل 
مـع حوايل ٪55 مـن صادرات 
العـراق من النفط الخام“.من 
جانبه، قال نائب الرئيس األول 
للعمليات يف الرشق االوسـط، 

سـتيف ويرب: إن “ هـذا العقد 
الطويلـة  رشاكتنـا  يعـزز 
األجل مع العمـالء... منذ بدء 
 ،  2012 عـام  يف  مشـاركتنا 
حيث قمنا بدعم هذه املنشـأة 

لتصديـر أكثر مـن 4 مليارات 
برميـل مـن النفـط... تتمتع 
فرقنـا يف العراق بسـجل أمان 
ال تشـوبه شـائبة واستخدام 
صميـم  يف  املبتكـرة  الحلـول 

نمـوذج التسـليم الخاص بنا. 
عمالئنـا  دعـم  إىل  ونتطلـع 
للحفاظ عىل التشغيل األفضل 
يف فئته لهذه األصول الوطنية 
ان  املهمة“.يذكـر  العراقيـة 
رشكة برتوفاك تقدم خدماتها 
يف العـراق منـذ عـام 2010 ، 
حيث تشـارك يف مجموعة من 
املشـاريع الخـرضاء والبنيـة 
التحتيـة يف البـالد بقيمة تزيد 
عن مليـار دوالر أمريكي فيما 
منحـت عـام 2012 مـرشوع 
النفط الخام  توسـيع تصدير 
الفـاو  محطـة  يف  العراقـي 

جنوب العراق . 

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة اسـتثمار واسـط، امـس 
االثنـني، عن اسـتحصال موافقة الهيئة 
الوطنيـة عىل إعـالن منطقـة زرباطية 

كفرصة استثمارية وطنية سياحية.
وقـال رئيـس الهيئـة، عيل الشـمري، يف 
حديـث صحفـي: ان ”هنـاك إجـراءات 
من قبـل الحكومة املحليـة يف املحافظة 

سـتتم بأقرب وقت تتمثل بتهيئة طريق 
معبد نظامي بطـول 15 كم للوصول إىل 

االماكن السياحية فيها بشكل سهل“.
واشـار الشـمري إىل أن ”هذا القرار جاء 
بعـد زيـارة لرئيسـة الهيئـة الوطنيـة 
لالسـتثمار سـها النجـار اىل املحافظة، 
األحد، لالطالع عىل الفرص االسـتثمارية 

يف القطاع السياحي“.

وبني أنـه ”تم التوصل إىل تشـكيل لجنة 
عليا من قبل الهيئة الوطنية لالسـتثمار 
إلعالن هور الدملج والذي تبلغ مسـاحته 
اكثر من 120 الـف دونم بني محافظتي 
واسـط والديوانية  لالسـتثمار بالكامل، 
إضافة إىل إعالن ناحية زرباطية كفرصة 
استثمارية بما يسهم بتوفري فرص عمل 

للمواطنني“.  

 بغداد/ الزوراء:
كشـف عضو مجلس مكافحة الفساد السـابق، والناشط يف هذا 
املجال، سـعيد ياسني موىس، عن وجود 4 آالف ملف فساد ال يزال 
معلقا لغاية اآلن بسبب الضغوط السياسية واالدارية. وقال موىس 
يف حديث صحفي: إن ”اللجنة الحالية ملكافحة الفساد هي إلنفاذ 
القانون، وهي من صالحيات الحكومة اإلدارية للمراقبة بعد إلغاء 
الرقابة االستباقية“، مشرياً اىل أن ”مجموع ملفات الفساد يصل 
إىل 12 ألف ملف“. وأضاف أنه ”يف عهد املجلس السـابق، تم إنهاء 
8 آالف ملـف فسـاد، وجرى وضع تلك امللفات عـىل طاولة العمل 

بـني هيئة النزاهة ومجلـس القضاء األعىل، وتبقـى 4 آالف ملف 
تضم قضايـا كبرية فيها نفوذ سـيايس“، مسـتدركاً بأن ”هناك 
حماية سياسـية تمنـع فتح هـذه امللفات“. وأعـرب موىس عن 
أملـه أن ”تعمل اللجنة الحالية عىل فتح تلـك امللفات ومعالجتها 
واملسـاءلة واملحاسـبة وإحالتها عىل القضاء“. مبيناً أن ”اللجنة 
الحالية تعمل ضمن الحكومة وتدعم هيئة النزاهة يف تنفيذ أوامر 
االسـتقدام بحق من يرفض، وتطبيق أوامر القبض بحق من يرى 
نفسـه محمياً سياسياَ، وينفذ أمر القضاء يف إلقاء القبض، وهي 

من واجبات ومهام السلطة التنفيذية“.
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Ú€b�j€a@Âfl@á®aÎ@ÚÓ‹0a@Ú‹flb»€a@áÌ˛a@›ÓÃìn€@ÔibÓ„@⁄aãy

÷aã»€a@¿@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@80@Ú‡Ó‘i@á‘«@Û‹«@›ó•@ÚÓ„b�Ì5€a@⁄bœÎ6i

ÚÓybÓé@ÚÌäb‡rnéa@Úñãœ@ÚÓ†biäå@Ú‘�‰fl@Ê˝«g@Z¡éaÎ

Ê�a@Ûny@’‹»�fl@Übèœ@—‹fl@“¸e@4@ÜÏuÎ@Â«@—ìÿ€a

  بغداد/ الزوراء:
 أكد، وسـام الحلـو، مدير املركز العراقـي االقتصادي السـيايس، انه ال يمكن 

ملجلس النواب تغيري سعر رصف الدوالر.
وقال الحلو يف، بيان تلقت ”الزوراء“ نسخة منه: ان ”من املهام الرئيسة للبنك 
املركز العراقي هي تحديد سـعر الرصف بتنسيق مع وزارة املالية والحكومة، 

وان مجلس النواب ال يحق له تحديد سعر الرصف“.
وبـني انه ”يف حـال أرص مجلـس النواب عىل تغيري سـعر الـرصف يف املوازنة 

املخصصة للعام 2021 فسيقوم البنك املركزي العراقي بالطعن يف املوازنة“.
وتابـع الحلو ان ”ما يحصل يف أروقة مجلس النواب ما هو اإل كسـب انتخابي 
بني كتل محددة من اجل كسب ود الشارع العراقي“. داعياً اىل ”تعزيز ايرادات 
الدولة والكمارك وضبط جميع املنافذ الحدودية ودعم القطاعات املترضرة من 
تغري سـعر الرصف، وايجاد حلول اقتصادية رسيعـة تعزز من تقويم القطاع 
الخاص العراقي ودعم املشاريع الصغرية بقروض مرصفية تعزز سوق العمل 

يف العراق“. 

 بغداد/ الزوراء:
سـجلت أسـعار الذهب االجنبي والعراقي يف االٔسـواق املحليـة، امس االثنني، 
ارتفاعا طفيفا.. ففي أسواق الجملة ل   شارع النهر يف   بغداد، سجل سعر املثقال 
الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والرتكي واالٔوربي البيع 356 الف دينار، يف 

حني بلغ سعر الرشاء 351 الف دينار.
أما سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سـجل 325 الف 

دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 320 الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصياغة، يرتاوح سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 بني 355 الفـاً و365 ألـف دينار، فيما يرتاوح سـعر بيع 
مثقال الذهب العراقي بني 325 الفاً و335 الف دينار.. ويساوي املثقال الواحد 

(خمسة غرامات).

 بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت إيران، امس االثنني، تصدير سلع إىل العراق بنحو نصف مليار دوالر، من 
منفـذ مهران (زرباطية) الحدودي فقط، رغم توقف الصادرات عرب هذا املنفذ 

ألشهر، بفعل إغالق كورونا.
وقـال مدير عـام الجمـارك يف محافظة إيـالم اإليرانية، روح اللـه غالمي: إن 
”قيمة شـحنات ترانزيت السلع عرب منفذ مهران الدويل إىل العراق، بلغت 464 
مليون دوالر“، الفتا إىل أن ”العام (اإليراني) املايض، شهد تصدير 1542 شحنة 

ترانزيت إىل العراق“.
وأوضـح غالمـي أن ”صـادرات إيران من السـلع لهـذا البلد بلغـت 907 آالف 
طن خـالل العام املنرصم، من ضمنهـا األدوات املعدنية والبالط والسـرياميك 

والبالستيك والفواكه والحديد واملنتجات البرتوكيماوية“.
وأشـار إىل أن ”صادرات البالد من السـلع إىل العراق عـرب منفذ مهران توقفت 

عدة أشهر خالل العام املايض بسبب تفيش فريوس كورونا“.

  بغداد/ الزوراء:
سـجلت مبيعات البنك املركـزي العراقي من العملة الصعبـة، امس االثنني، 

ارتفاعا بنسبة بلغت 39 باملئة لتصل اىل 94 مليون دوالر.
وشـهد البنك املركـزي العراقي خالل مـزاده لبيع ورشاء العمـالت االجنبية 
امـس ارتفاعـا يف مبيعاته بنسـبة 39.17 باملئة لتصـل اىل 94 مليوناً و794 
الف دوالر، غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس بلـغ 1460 ديناراً لكل دوالر، 
مقارنـة بيـوم الخميس املايض حيث بلغت املبيعات فيهـا 68 مليوناً و 117 

ألف و600 دوالراً.
وذهبت املشـرتيات البالغة 94 مليوناً و 794 الـف دوالراً، لتعزيز االٔرصدة يف 
الخارج عىل شـكل حواالت واعتمـادات، فيما لم تقم املصارف برشاء الدوالر 

بشكل نقدي.. وقام 14 مرصفاً بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج.

 بغداد/ الزوراء:
كشـف عضو يف اللجنـة املاليـة النيابية عن عقبـات أمام اتفـاق الحكومتني 

االتحادية واقليم كردستان.
وكان قوبـاد طالبانـي، نائب رئيس حكومة اقليم كردسـتان، قـد ترأس وفد 
االقليم يف سلسلة من مفاوضات مارثوانية بدأت منذ سنتني، من اجل معالجة 

الخالفات املالية بني اربيل وبغداد.
واوضـح عضـو اللجنة، شـريوان ميزرا، يف ترصيـح صحفـي: ان ”الوفد عاد 
اىل اقليم كردسـتان بعد ان قطع شـوطا كبريا من املفاوضات مع املسـؤولني 
يف بغـداد“، موضحـا ”ان الوفد سـيعود اىل العاصمة بغداد قبـل تصويت عىل 

مرشوع قانون املوازنة االتحادية مطلع االسبوع املقبل“.
واضـاف ان“ عقبـات جديدة طرأت عـىل املرشوع بعد تصويـت اللجنة املالية 
عىل املادة 11 بشـأن حصة اقليم كردسـتان من املوازنة“، معربا عن ”تفاؤله 

بالتوصل اىل اتفاق قريبا“. 

بغداد/ الزوراء:
كشفت الرشكة العامة للصناعات املطاطية واالطارات التابعة لوزارة الصناعة 
عن وجود معاناة يف مجال التسويق، وصعوبة عمليات نقل املواد، بينما اعلنت 

انتاج مواد مطاطية متنوعة واطارات تنافس مثيالتها املستوردة.
ويعد مصنع تدوير االطارات املسـتهلكة أو التالفة يف الديوانية االول من نوعه 
عـىل مسـتوى البلد، ويضم مكائـن حديثة من مناشـئ صينيـة وتكنولوجيا 
متطـورة. وقـال مدير الرشكة، حيدر نارص، يف ترصيـح صحفي: ان ”املصنع 
يحتوي عىل ماكنة فرم رئيسة بطاقة 10طن/ساعة ومكابس ومكائن حديثة 
وثالثة خطوط إنتاجية الٕنتاج حبيبات ومفروم املطاط بطاقة 5 طن/ساعة“.
واشـار نارص اىل ”تنفيذ خطـوط انتاجية من خالل عقد مشـاركة مع احدى 
الـرشكات املحلية“، مبينـا ان ”املعمل يعتمد عىل االطارات املسـتعملة كمادة 
اولية واعادة تدويرها والحد من التلوث البيئي واالسـتفادة منها بإنتاج ثالثة 

أنواع من حبيبات املطاط او مفروم املطاط والبالطات املطاطية بأنواعها“.
وأكد ان ”هذه املنتجات منافسـة ملثيالتها املستوردة“، مفصحا عن ان ”هناك 
اكثر من (10) ماليني إطار تدخل اىل العراق سنويا“، منوها بـ ”وجود مشاركة 
وعقود اسـتثمارية لتطوير الخطوط االنتاجية لسـد حاجة السـوق من هذه 
املـواد خالل املدة املقبلة“.ويعد االطار املسـتهلك مادة يصعـب التخلص منها 
لتأثريهـا الكبـري يف التلوث البيئي، لـذا يجري تجميعها من مٔوسسـات الدولة 
ونقلهـا اىل موقعـي النجف والديوانية“.واشـار اىل ”تقديم مقـرتح اىل االمانة 
العامـة ملجلس الـوزراء من خـالل وزارة الصناعـة وبالتعاون مـع الوزارات 
واملؤسسـات بالتنسـيق مع امانة بغداد بفرز االطارات عن النفايات االخرى، 
وتخصيـص اماكن لتجميعها يف محافظة الديوانيـة ونقلها اىل املعمل“. وذكر 
نـارص ان ”هنـاك خطا اإنتاجيـا آخر تم تسـلمه من الرشكة العامـة للحديد 
والصلب سـيجري تنصيبـه يف موقع ابي غريب، وهناك مـرشوع آخر الفتتاح 
خطـوط انتاجية جديـدة يف جميـع املحافظات“.وتحدث عن ”وجـود معاناة 
يف مجـال التسـويق، وصعوبة عمليـات نقل املـواد من مكان اىل اخر بسـبب 

املوافقات االمنية.
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@ÊÏÓ”aã»€a@ÊÏÓöbÌã€a
·ÁáÓ‡«@ÊÏ«ÜÏÌ

بغداد/ الزوراء

ودع الرياضيـون العراقيـون عميدهـم الريايض 

الكبـري إسـماعيل مهـدي ابـو حقي  الـذي تويف 

مساء أول أمس عن عمر ناهز السابعة والتسعني 

يف بغـداد. وكان الراحـل مـن أبـرز رواد الرياضة 

العراقية عىل مدى عقـود، إذ بدأ حياته الرياضية 

يف محافظـة ميسـان التـي ولد فيها عـام ١٩٢٤ 

.. الـزوراء الريـايض يعد يف عدد مقبـل  ملفا عن 

الراحل الكبري .

Ôöaä@áºc@›yaã€a@·v‰€a@ÚÓõ”@›y@?jm@á◊˚Ì@lbjì€a@ãÌåÎ

ÚÁaç‰€aÎ@çÓ‡n€bi@·:@ÜÏËìflÎ@7£@k«˝æa@Òbõ”@ZÅbjñ@Ô‹«

بغداد/ متابعة الزوراء
شنَّ وكيل أعمال الالعب الرصبي بوغدان مالدينوفيتش، محرتف الديوانية، 
هجومـاً نارياً عىل حسـني العنكـويش رئيس النادي العراقـي، واتهمه بأنه 
رئيس يبحث عن الظهور اإلعالمي فقط، وال مصداقية ملرشوعه االحرتايف. 

وقـال رامي سـعود وكيل أعمال املحـرتف الرصبي إن العبه تعرض لسـوء 
معاملة منذ وصوله ملدينة الديوانية، يف فرتة االنتقاالت الشتوية، إذا لم يجد 
البيئـة التي وعد بها العنكـويش خالل فرتة املفاوضـات، وتنقل الالعب من 
أكثر من مـكان لعدم وجود مكان نظيف ومناسـب لالعب قدَم من أوروبا، 
مشـرياً إىل أن العبه تحّمل الكثري من الصعاب والكالم، لكونه العباً محرتفاً، 
ولكن وصل األمر لعدم دفع املستحقات املالية رغم مرور فرتة طويلة، بينما 
يسـتلم الالعب املحيل واملحرتفون اآلخرون كامل مسـتحقاتهم، فهذا ال يعدُّ 

احرتافاً واحرتاماً ومصداقية.
وأكد سـعود أن إدارة الديوانية حاولت أن تلغي العقد بني الطرفني بطريقة 
تنـم عن جهل كبـري، فكيف لناٍد يدعي أنه يملك مرشوعاً اسـتثمارياً جديداً 
يف الرياضـة العراقية، ويأتـي ليقدم لالعب أوروبي محـرتف مبلغ 10 آالف 
دوالر فقـط من قيمة العقد. كاشـفاً أنه رفض هـذا التعامل، والذي ال يمت 
لكـرة القدم املحرتفـة بأي صلة، فهنـاك عقد بني الطرفـني، وعىل الجميع 
االلتزام ببنوده، أما الضغط عىل الالعب، وممارسـة أسـاليب غري سـليمة، 
فإنها ستجعل نادي الديوانية أمام قضاء الفيفا يف قادم األيام، ما لم يتدارك 
حسـني العنكـويش الوضع، ويسـلم الالعب مسـتحقاته، بحسـب ما تمت 

كتابته يف العقد املربم بني الطرفني.

@ÚÓ„aÏÌá€a@“6´@fib‡«c@›Ó◊Î
Üb‰€a@êÓˆä@·ubËÌ@înÓœÏ‰ÌÜ˝fl

@bË‘Ìãœ@k«¸@k”b»m@Ú†ãì€a@ÒäaÜg
@übÓœ@Êåbfl@Îãÿ€a

بغداد/ الزوراء

أكـَد وزيـر الشـباب والرياضـة، عدنـان 

درجـال، تبنـي حـل قضيـة نجـم الكرة 

العراقيـة الراحـل أحمد رايض، ال سـيما 

وأنه سبق لُه التواصل مع عائلته.

وَشـدَد عىل ضمان حقوق عائلته كواجب 

وطنـي إنسـاني الينبغـي أن يشـك فيـه 

أحـد .وأضـاف أنـه متواصـل مـع أهـل 

الشـأن فيما يخص منـزل الراحل رايض،  

وجميـع املتعلقـات يف طريقهـا إىل الحل 

خـالل األيـام القليلـة املقبلة بمـا يوازي 

مكانة وجماهريية النجـم املبدع، إذ ينال 

هـذا املوضـوع أقـىص درجـات االهتمام 

الحكومي.

بغداد/ حارث النعيمي

أقدمـت لجنـة الحـكام التابعـة لالتحـاد 

باختيـار  عـىل  القـدم  لكـرة  االٓسـيوي 

الحكـم الـدويل عيل صبـاح لقيـادة مباراة 

طاجيكستان ومنغوليا لحساب املجموعة 

الخامسـة للتصفيات االٓسـيوية املزدوجة 

والعرشيـن  الخامـس  يف  سـتقام  والتـي 

من الشـهر الحـايل يف طاجيكسـتان، ومن 

املتوقـع أن تجـري املقابلة التي سـتجمع 

بـني املنتخبـني، يف يـوم الخميـس املوافق 

الخامـس والعرشيـن مـن الشـهر الحايل، 

بملعـب الجمهورية املركـزي يف العاصمة 

الطاجيكستانية دوشانبي.

حيث أعرب صباح بعد أن اختري ممثالً عن 

العـراق لقيادة تلك املبـاراة قائالً: أنا اعترب 

هذا التكليف أو التمثيل استحقاقا حقيقيا 

ملا يقدمه الحكم العراقي من إنجازات رغم 

كل التحديـات والظـروف القاهـرة، وهذا 

االختيار يعد ترشيفا لنا وللصافرة العراقية 

لتمثيل بلدنا الحبيب عىل املسـتويني الدويل 

واالسيوي.

وأكـد: أن العـراق يمتلـك طاقات شـبابية 

يف  عليهـا  سـنعول  جديـرة  ورياضيـة 

االستحقاقات أو املواسم القادمة خصوصاً 

بعد أن برزت أسـمأوهم يف شتى البطوالت 

املنرصمـة، كما نأمل من هذا االسـتحقاق 

بأن يكـون لبقية زمالئي مسـتقبل زاهر، 

وان شـاء اللـه سـنقدم املسـتوى العـايل 

ونكـون عند حسـن ظـن الجميـع والثقة 

التـي منحوها لنا من قبل االتحادين الدويل 

واالسـيوي. وأضاف: أنا سأتوىل قيادة هذه 

املقابلـة إىل جانـب الثالثـي املٔولف كل من 

حيدر عبد الحسن املساعد االٔول، أمري داَود 

املسـاعد الثاني، وزيد ثامـر الحكم الرابع، 

وسـيكون احمد يعقوب من دولة االمارات 

العربية املتحدة مقيماً للحكام.

يشـار إىل أن عـيل صبـاح، أحـد االٔسـماء 

البـارزة التي اسـتطاعت أن تتميز وسـط 

عـدد مهم من الحـكام املعروفني يف العراق 

والوطـن العربـي، وكذلـك عىل املسـتويني 

الدويل واالسـيوي ملا عرف عنه بالشجاعة 

والحنكة العالية يف قيادة املباريات الدولية، 

وقد بدأ مسـريته التحكيمية يف عام 1997، 

حتى أصبح اليوم اسـماً بـارزاً وطنياً عىل 

والدولية،  العربية واالسـيوية  املسـتويات 

بعـد قيادته ألكثر من 162 مبـاراة دولية، 

واعتمـاده من طـرف االتحاد الـدويل لكرة 

القـدم حكمـاً للمباريـات الدوليـة، بعـد 

حصوله عىل الشارة الدولية سنة 2010.
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بغداد/ احمد حطاب التميمي – متابعة 

الزوراء

عقـدت الهيئـة االدارية لنـادي الطلبة 

اجتماع موسع بحضور جميع االعضاء 

والتقـت بعـدد مـن جمهـور الطلبـة 

وناقشـت  النـادي  مقـر  اىل  الحـارض 

االدارة يف االجتمـاع العديد من الفقرات 

يف جدول االعمال وخرج بمقررات ِعدة، 

منها كرم رئيس الهيئة االدارية املؤقتة 

الدكتور صالح الفتـالوي الفريق االول 

لكـرة القدم الـذي حقق الفـوز يف اخر 

مباراة خاضها عىل فريق القاسم بثالثة 

اهداف مقابل هدفني، وتمنى ان تكون 

بوابة لالنتصـارات يف قـادم املباريات، 

كما قررت الهيئة االدارية تكريم الفريق 

الرديف الذي يواصل نشاطاته اليومية 

من تدريبات ومباريات.

 وقررت الهيئة االدارية اقامة معسـكر 

تدريبـي للفريق االول يف اربيل يسـتمر 

ملـدة 8 ايـام يبدأ مـن يوم غـد االربعاء 

اسـتغالالً ملدة توقف الـدوري من اجل 

االعـداد االمثل لباقـي مباريات الدوري 

واخـراج الالعبني مـن الضغط النفيس 

والبدنـي الـذي تعرضـوا لـه يف سـابق 

املباريات ، 

كما قررت االدارة توسيع الهيئة العامة 

ملا يتناسب مع تطلعات نجوم وجماهري 

ومحبي االنيق واستقطاب ابناء النادي 

والشـخصيات االكاديميـة والجماهري 

من مسـتحقي االنتماء وتنطبق عليهم 

مبلـغ  وتثبيـت  القانونيـة  الـرشوط 

االنتماء ويدفع الول مرة ويبلغ خمسة 

عرش الـف دينار واالشـرتاك السـنوي 

عرشة االف دينار وسـيتم االعالن فتح 

باب االنتماء يف االيام القليلة القادمة، 

وتمت مناقشة اجراء بعض التغيريات 

االدارية والفنية واالعالمية ودراستها 

بما يصب يف مصلحة النادي والخروج 

بنتائـج تخـدم النـادي عـىل جميـع 

الُصعد .

كمـا تـم الطلـب مـن  باسـم عباس، 

نائب رئيـس الهيئـة االداريـة للنادي، 

بإعداد تقرير متكامل بخصوص عقود 

الالعبني ومستحقاتهم املالية والدفعات 

املتسـلمة واملسـتحقة الدفـع لكي يتم 

توزيعها فور توفر االموال . 

 واختتمـت االدارة اجتماعهـا بنقـاش 

العقـود الخارجيـة املربمـة مـن قبـل 

االدارة السابقة واعادة قراءتها بصورة 

دقيقـة واتخاذ ما يلـزم بخصوصها ملا 

يخدم مصلحة النادي.

ويف سـياق منفصل، عينـت إدارة نادي 

القاسـم الريايض املدرب الشـاب قيص 

منـري مدربـا للفريق خلفا للمسـتقيل 

عادل نعمة.

ويسـاعد منـري املـدرب عـدي عمران، 

وسـيبدأ الجهاز الجديد املشوار اعتبارا 

من الجولة 26.

وقـاد منـري الوحـدة التدريبيـة امـس 

االثنني مسـتغال توقف الدوري بسـبب 

سـفر املنتخـب الوطنـي إىل طشـقند 

لخوض مباراة ودية مع أوزبكستان.

يشـار إىل أن قـيص منري سـبق أن قاد 

الديوانيـة هـذا املوسـم قبـل أن يقدم 

اسـتقالته بعد خالف مع رئيس النادي 

حسني العنكويش.

بغداد/ الزوراء 

قـررت الهيئـة اإلداريـة لنـادي الرشطة 

الريايض إبعاد العـب فريقها بكرة القدم 

(مازن فياض) بسـبب تقاعسه عن أداء 

واجبه يف مباراة الفريق األخرية أمام نفط 

الوسط.

وكانـت اإلدارة قد اسـتمعت آلراء مدرب 

ومالكـه  اليتـش)،  (الكسـندر  الفريـق 

املسـاعد ومعالـج الفريـق عبـد الرحمن 

جابـر، للوقوف عىل ادعاء الالعب املذكور 

باإلصابـة ورفضـه االشـرتاك كبديـل يف 

املبـاراة املذكورة، إذ اتفقـت اآلراء خالفا 

ملا ذكره الالعب، مـا أوجب إنزال العقوبة 

بحقه.  ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
العدد الخامس والعرشون من صحيفة الريايض التي 
تصدر عن االتحاد العراقي للصحافة الرياضية رأى 
النور اول امس االثنني، وتضمن العديد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيـع الخاصة برياضـة كرة القدم 
وبقيـة االلعاب االخرى التـي زينت بأقالم صحفية 
مرموقة.. خالص االمنيات ألرسة الصحيفة الرائعة 

بمواصلة النجاح يف قادم االيام.
   *******************

احتفـل الزميل محمد حسـني مخيلـف بدخوله 
القفـص الذهبي وسـط فرحة كبـرية من قبل 
العائلـة واالصدقـاء.. نتمنـى للزميـل العزيـز 
السـعادة الدائمة مع حرمه املصـون وبالرفاء 

والبنني.
 *******************

 الزميـل عيل البهاديل احتفل بعيد ميالده قبل ايام 
قليلة.. خالص االمنيات للزميل البهاديل بالعمر 
املديـد وتحقيـق النجـاح يف حياتـه ومشـواره 

املهني.

@¿@‚ÏÓ€a@ÈmbjÌäám@cájÌ@b‰jÉn‰fl
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بغداد/ الزوراء
وصـَل وفد منتخبنا الوطني لكرة 
األوزبكيـة  العاصمـة  إىل  القـدم 
طشـقند، وذلك لخوض معسكٍر 
منتخـب  ومالقـاة  تدريبـي 
التاسـع  يف  وديـاً  أوزبكسـتان 

والعرشين من الشهر الحايل. 
واسـتغرقت رحلـة وفـد أسـود 
الرافديـن مـن العاصمـة بغـداد 
إىل طشـقند أربـع سـاعات، عرب 
طائرة خاصـة للخطوط الجوية 

العراقية. 
واتخَذ وفـد منتخبنا الوطني من 
فنـدق ويندهـام مقراً لـه، فيما 
أول  الثالثـاء  اليـوَم  سـيخوض 
وحدة تدريبية له يف تمام الساعة 
الخامسة مسـاًء، الثالثة بتوقيت 
بغداد.ووجـَه مـدرب  العاصمـة 
السـلوفيني  الوطنـي،  املنتخـب 
سرتيشـكو كاتانيتـش، الدعـوة 
لخمسـة وعرشين العباً، لخوض 
مبـاراة أوزبكسـتان الودية التي 
بالتاسـع  طشـقند  يف  سـتقام 

والعرشيـن مـن الشـهر الحـايل، 
التصفيـات  لخـوض  تحضـرياً 
والتـي  املزدوجـة  اآلسـيوية 
ستسـتأنف خالل شـهر حزيران 
املقبل، بنظام التجمع يف البحرين 

لحساب املجموعة الثالثة. 
وضمت قائمـة منتخبنا الوطني 
كال من : جالل حسن وفهد طالب 
وأحمـد باسـل لحراسـة املرمى، 
وعالء مهـاوي ومصطفى محمد 
جرب وأحمد إبراهيم وسعد ناطق 
وعـيل فائز وميثم جبـار وفيصل 
إسـماعيل  ورضغـام  جاسـم 
وحسـن رائد ومصطفـى محمد 
معـن لخـط الدفاع. كمـا ضمت 
القائمـة الالعبـني: أمجد عطوان 
وصفاء هـادي وإبراهيـم بايش 
ومحمـد قاسـم ماجد وحسـني 
عيل وأحمد عبد الحسـني وهمام 
طـارق وبشـار رسـن وشـريكو 
كريم لخـط الوسـط، وعالء عبد 
الزهـرة وأيمـن حسـني ومحمد 

داود لخط الهجوم.

بغداد/ متابعة الزوراء
تأهـل نـادي املينـاء اىل ربـع نهائي بطولـة كأس العـراق بكرة 

القدم.
وقال الناطق باسم لجنة املسابقات يف الهيئة التطبيعية قحطان 
املالكـي ان ”نـادي امليناء تأهـل اىل الدور ربع نهائـي من كاس 

العراق بعد انسحاب منافسه نوروز“.
واوضـح ان ”نـادي نوروز انسـحب واعلن عدم خـوض املباراة 

بسبب اصابات يف صفوف الفريق بفريوس كورونا املستجد“.
وكان من املقرر ان يقام اللقاء يف البرصة يوم الخميس املقبل.



اجتـاز باريـس سـان جريمـان 
اختباراً جديداً يف سـبيل تحقيق 
أهدافـه الكثـرية هذا املوسـم 
بالفـوز عـىل مضيفـه ليون 
الثالثـني  املرحلـة  يف   4-2
الـدوري  مسـابقة  مـن 
القـدم. لكـرة  الفرنـيس 

سـان  باريـس  وواصـل 
جريمان خطـاه الواثقة 
االحتفـاظ  سـبيل  يف 

إىل بلقبـه  صعـد  بعدمـا 
رة  خسارة الصـدا مسـتثمراً 

املتصدر  أمـام ليل  السـابق 
 .2-1 باريـس نيـم  وحسـم 

جريمان  مـع سـان  مباراتـه 
املنافسـني  اللقـب أحـد  عـىل 

عريضـة  أداء مميز بنتيجـة  بعـد 
إذ  ورفاقـه،  ازديـاد ملبابـي  ظهـر 
جنتينـي التجانس تحت قيادة  ألر ا

بوكيتينيو.
مبابـي  (15 وسـّجل  ثنائيـة 

جـاءت  فيمـا  بقيـة و52) 
برييرا األهداف بفضل الربتغايل  دانيلو 
(32 واألرجنتينـي آنخيل دي  ماريـا 
املضيف  وللفريق  إسـالم و47)  الجزائري 

سـليماني (62) واإليفواري كورنيـه .(81)  وأصبح 
رصيد مبابـي 20 هدفاً يف صدارة ترتيب الهدافني هذا 
املوسـم، و100 هـدف يف ”ليـغ 1“. وشـهدت املباراة 

اشـرتاك الربازييل نيمـار بعد عودته من اإلصابـة مكان مبابي يف 
الدقيقـة السـبعني. ورفع باريس سـان جريمان رصيـده إىل 63 
نقطة يف الصدارة بفارق األهداف عن ليل الثاني فيما توقف رصيد 

ليون عند 60 نقطة يف املركز الثالث.
 ووّجه باريس سـان جريمان رسالة تؤكد صعوبة املواجهة أمام 
بايرن ميونيخ األملاني منافسه القادم يف ربع نهائي دوري أبطال 
أوروبا يف السـابع من نيسان/أبريل القادم. ويلتقي باريس سان 
جريمان مـع ليل يف قمة مباريات الـدوري الفرنيس يف الثالث من 
الشـهر املقبل. وفشـل ليل يف االبتعاد يف صـدارة الدوري الفرنيس 
لكـرة القدم عندما سـقط بشـكل مفاجئ 1-2 أمـام ضيفه نيم 

ضمن املرحلة الثالثني من البطولة.
وهذه هي الخسـارة الثانية لليل خالل أسبوع، بعدما مني بهزيمة 
بثالثية نظيفة أمام سان جريمان األربعاء املايض وأقيص من كأس 
فرنسـا. وتأتي هذه الخسـارة املوجعة التـي تحققت عىل يد فريق 
يقبـع يف املركـز الثامن عرش يف منطقة الهبـوط، قبل أن يجدد ليل 
املوعد مع سـان جريمـان يف املرحلة املقبلة يف الثالث من نيسـان/
أبريل بعد عودة الدوري من التوقف املخصص للمباريات الدولية.

أحدث تـرصف املهاجـم البلجيكي 
خروجـه  أثنـاء  هاالنـد  إيرلينـغ 
غاضبـا مـن امللعـب بعـد مبـاراة 
فريقه بروسيا دورتموند ضد كولن 
تفاعال واسـعا عىل مواقع التواصل 
االجتماعي بني مؤيد ومعارض، فيما 
يعد إشارة إىل رحيله بعد نهاية املوسم.

وتداولـت صفحات رياضية ونشـطاء 
املبـاراة  انتهـاء  بعـد  فيديـو  مقطـع 
الـدوري  يف  السـبت   2-2 بالتعـادل 
األملانـي يظهـر فيـه الغضب 
الواضح عىل وجه هاالند 
عندما ألقى قميصه 

ألحـد العبي كولن، ولـم ينتظر أن يتبادال 
القمصـان معا، ثم توجه فـورا إىل النفق 
املؤدي لغرف تبديـل املالبس.وبعد املباراة 
ورغم تسـجيله هديف فريقـه فإن هاالند 
نرش تغريدة عىل حسـابه يف موقع تويرت 
معلقا فيهـا عىل التعادل ”ليسـت أفضل 
نتيجة، سنستخدم هذا كحافز لنا للعودة 
أقوى، شـكرا لكل جماهري دورتموند عىل 
دعمها املسـتمر“.وتفاعل مغـردون مع 
لقطـة هاالند، حيـث أثـارت اختالفا بني 
الجماهـري، ما بـني معجب بشـخصيته 
وتطلعـه للفوز دائما واسـتحقاقه للعب 
يف نـاد أكرب من دورتموند، وما بني منتقد 

لطريقـة تعاملـه مع قميـص دورتموند 
وعدم احرتام العب الفريق الخصم برمي 
القميـص لـه ثـم مغـادرة امللعـب دون 
االلتفـات إليه.ويـرى البعـض أن تراجع 
نتائـج دورتموند سـيعجل رحيـل املتألق 
هاالند الذي أصبح هدفا أساسـيا لألندية 
األوروبيـة الكربى والكل يسـعى للتعاقد 
معه.ويعانـي دورتمونـد مـن تذبـذب يف 
األداء بالبوندسـليغا هـذا املوسـم، حيث 
يحتل املركـز الخامس يف الرتتيـب العام، 
ورغم أن هاالند متألق ويسـجل األهداف 
بشكل دائم مع الفريق فإن نتائج الفريق 

األملاني غري مستقرة يف الدوري املحيل.

حقق برشلونة فوزاً هاماً خارج ملعبه بستة أهداف 
مقابـل هدف عـىل مسـتضيفه ريـال سوسـييداد 
يف إطـار املرحلـة الثامنـة والعرشيـن مـن الدوري 
اإلسـباني لكرة القدم.والفوز بالغ األهمية للعمالق 
الكاتالونـي يف إطـار رصاعه املحتدم عـىل الصدارة 
مع فريقي العاصمة ريـال مدريد وأتلتيكو. وانتزع 
برشـلونة الوصافـة مـن ريـال مدريد بعـد أن رفع 
رصيـده إىل 62 نقطة بفارق 4 نقـاط خلف أتلتيكو 
املتصـدر فيمـا تجمـد رصيـد سوسـييداد عند 45 
نقطة يف املركـز الخامس. وافتتح أنطوان غريزمان 
التسـجيل لربشـلونة يف الدقيقـة 37 قبل أن يضيف 

سريجينو ديست الهدفني الثاني والثالث يف 
الدقيقتني 43 و53 عىل التوايل، ويف الدقيقة 

56 سـجل مييس الهدف الرابع. ويف الدقيقة 
71 تمكن الفرنيس عثمان ديمبيل من إحراز 
الهدف الخامس للعمالق الكاتالوني قبل أن 
يسـجل أندير بارينتشـيا هدف سوسييداد 
الوحيد يف الدقيقة 77. ويف الدقيقة 89 عاد 
مييس واختتم مهرجان األهداف بإحرازه 
أتلتيكـو  واقتنـص  السـادس.  الهـدف 
مدريـد فوزاً بالـغ الصعوبة من ضيفه 
أالفيس بهـدف دون رد يف إطار الجولة 
الثامنة والعرشين من الدوري اإلسباني 

لكـرة القـدم. وأحرز لويس سـواريز هدف 
الفوز الغايل ألتلتيكو يف الدقيقة 54 من زمن 
املباراة التي شـهدت قمة اإلثارة عندما كاد 
أالفيس أن يتعادل بعد أن احتسبت له ركلة 

جزاء انربى لها خويس لويس سـامارتني 
أتلتيكـو  أن حـارس  إال   86 الدقيقـة  يف 
العمـالق يان أوبالك تمكـن من التصدي 
لهـا باقتـدار مانحاً فريقه ثـالث نقاط 

هامة يف رصاع الصدارة.

شدد زالتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميالن، عىل أن فريقه سيقاتل 
مـن أجل التتويـج بلقب الكالتشـيو يف نهاية املوسـم، بعد الفوز 
الدرامي عىل فيورنتينا بنتيجة (2-3)، بالجولة 28 من املسابقة.

وقـال إبراهيموفيتـش يف ترصيحاته لشـبكة ”سـكاي سـبورت 
إيطاليا“: ”بعد الهزيمة والخروج من الدوري األوروبي، لدينا اآلن 
الكالتشـيو للقتال من أجله، لقد حققنـا عودة أمام الفيوال كانت 

مهمة للغاية“.
وأضـاف: ”كانت لدينا الـروح والعقلية، تأخرنـا يف النتيجة لكننا 
أردنـا الفوز بـأي ثمن، أظهرنا شـخصية هذا الفريـق ويجب أن 

نستمر عىل هذا النحو“.
وتابع: ”أنا أتحمل مسـؤوليتي ملسـاعدة هذا الفريق بأي طريقة 

ممكنة، داخل وخـارج امللعب، كانت ردة فعل الفريق جيدة، 
فهذه فرتة صعبة من املوسـم، واآلن البعض سـيحصل عىل 

راحة“.
وأردف: ”العودة ملنتخب السـويد؟ كانت رغبتي هي مواصلة 
اللعب والشـعور بسعادة أكرب يف كرة القدم، وأي يشء إضايف 

هـو مكافأة، إنـه لرشف عظيـم يل أن ألعب مع السـويد بعد 
بضع سنوات، صحيح أن املدرب جاء لرؤيتي وتحدثنا، واآلن تم 

اسـتدعائي“. وأصبح زالتان أكرب العب عىل اإلطالق يسـجل 15 
هدفا يف موسم واحد بالدوري اإليطايل، وعن هذا 

علـق قائـًال: ”ال، دعونا ال نتحدث 
عـن عمـري! أشـعر وكأننـي 

بنجامني باتون (يصغر سنا 
العمـر)،  يف  يتقـدم  كلمـا 

فكلما مر الوقت شـعرت 
أنني شاب أكثر“.

وأتـم: ”عقـدي؟ أريـد 
أن أرى مـا أفعلـه عىل 
وأثبـت  امللعـب  أرض 
أنني أسـتحق التجديد، 

كل يشء تحت السيطرة، 
لدينا عالقة جيدة وسـنرى 

داعـي  ال  سـيحدث،  مـا 
لالندفاع“.
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قـال االتحـاد اإلنجليـزي، إن جـود بيلينجهام العب بوروسـيا 
دورتمونـد، حصل عىل الضـوء األخرض لالنضمـام إىل منتخب 
األسـود الثالثة، الذي سـيخوض 3 مباريـات يف تصفيات كأس 
العالـم 2022، يف وقت الحق من الشـهر الجـاري. وبيلينجهام 
(17 عاًما) بالفعل ضمن تشـكيلة املنتخب اإلنجليزي الجديدة 
التـي أعلنهـا املـدرب جاريـث سـاوثجيت مؤخرًا. لكـن ثارت 
شـكوك حول مشاركته مع الفريق بسبب قيود السفر املطبقة 
يف أملانيا، والتي سـتفرض عليه الخضـوع لعزل صحي ملدة 14 
يوًما بعد العودة. وقال االتحاد االنجليزي عرب تويرت: ”يسـعدنا 
التأكيـد بعـد تلقينـا معلومات جديـدة من السـلطات األملانية 
تتعلق بمخاطر كورونا، بأنه سمح لجود بيلينجهام باالنضمام 
للمنتخب االنجليزي“. وسـتلتقي إنجلرتا عىل أرضها مع سـان 
مارينـو الخميس املقبـل، ثم تلعب يف ضيافـة ألبانيا يوم األحد 

املقبل، وتستضيف بولندا يف نهاية الشهر الجاري.

أحرز فريوفياريـا الربازييل لقب كأس ليربتادوريس للسـيدات 
لكرة القدم بعد الفوز 2 - 1 عىل أمريكا الكولومبي. ونالت بذلك 
أنديـة الربازيل اللقب للمرة التاسـعة يف تاريخ املسـابقة املمتد 
عىل مـدار 12 عامـا. وتوج فريوفياريـا بلقب املسـابقة، التي 
تكافـئ يف أمريكا الجنوبية بطولة دوري أبطـال أوروبا، للمرة 
الثانيـة بعـد حصد اللقـب يف 2015. وتقدمت سوشـور بهدف 
للفريق الربازييل بعد مرور سـت دقائق، لكن كاتالينا أوسـمي 
أدركـت التعـادل من ركلة جـزاء يف الدقيقة 39.وأعـادت أليني 
ميلينـي التقدم لفريوفياريـا من ركلة جزاء بعـد ثالث دقائق، 
وسـدد الفريق الكولومبي ثالث مرات يف إطار املرمى يف الشوط 
الثانـي ليخفق يف إدراك التعادل. وتأجلت نسـخة بطولة 2020 
من العام املايض بسـبب جائحة كوفيد- 19، وأقيمت املسابقة 
بمشـاركة 16 فريقا وبنظام خروج املغلوب يف األرجنتني خالل 

الفرتة 21-5 مارس/ آذار.

واصـل باير ليفركـوزن تقهقره بتلقيه 
هزيمة مذلـة يف العاصمة أمام مضيفه 
الجريح هرتـا برلني صفر- 3 يف املرحلة 
السادسة والعرشين من الدوري األملاني 

لكرة القدم.
ورغـم معاناته ورصاعه من أجل تجنب 
الهبوط إىل الدرجـة الثانية، كرس هرتا 
برلني نفسـه عقـدة لليفركـوزن إذ فاز 
عـىل األخري ثـالث مـرات وتعـادل معه 
مرة واحـدة يف املواجهات األربع األخرية 
بينهمـا، مـا سـمح لـه بـرتك منطقة 
الهبـوط والتقـدم للمركـز الرابع عرش 
بــ24 نقطة مـن 6 انتصـارات ومثلها 

تعادالت.
وبعدما كان من املنافسني عىل الصدارة 
ألسـابيع عدة، دخل ليفركوزن مباراته 
مع هرتا عـىل خلفية فـوز يف مبارياته 
السبع املاضية، بينها مباراتان خرسهما 
يف الـدور الثاني ملسـابقة ”يوروبا ليغ“ 

أمام يونغ بويز السويرسي.
لكـن فريق املدرب الهولنـدي بيرت بوس 
عجـز عـن العـودة أول أمـس األحد اىل 
بهزيمتـه  ومنـي  االنتصـارات  سـكة 
الثامنة هذا املوسـم يف مبـاراة خرسها 
شـهد  الـذي  األول  شـوطها  يف  فعليـا 

تسـجيل األهداف الثالثة عـرب الهولندي 
والربازيـيل   (4) زيفويـك  ديوفايجيـو 
ماتيوس كونيا (26) والكولومبي جون 

كوردوبا .(33) 

وتجمـد رصيـد ليفركوزن الـذي خرج 
أيضـا يف الثاني من شـباط/فرباير من 
ثمن نهائي مسابقة الكأس املحلية عىل 
يـد فريق مـن الدرجة الرابعـة، عند 40 

نقطة يف املركز السادس بفارق 7 نقاط 
عن املركز الرابع األخري املؤهل اىل دوري 
األبطال املوسم املقبل الذي يحتله حاليا 

إينرتاخت فرانكفورت.

بقيـادة  ماينتـس  واسـتمرت صحـوة 
مدربه الجديد الدنماركي بو سفينسون 
بتحقيقـه فـوزه الرابـع يف آخـر سـبع 
مباريـات، وجـاء عىل حسـاب مضيفه 
هوفنهايـم 2 - 1 ما سـمح له باالبتعاد 
نقطتني عن منطقة الخطر وذلك للمرة 

األوىل منذ بداية العام الجديد.
وافتتح ماينتس التسجيل بعد 26 ثانية 
فقـط بعدمـا خطـف روبرت غراتسـل 
الكـرة مـن مدافـع هوفنهايـم كريس 
ريتشـاردز وأودعهـا شـباك الحـارس 

أوليفر باومان.
ونجـح هوفنهايـم يف إدراك التعادل عرب 
لكنـه  بيبـو (39)،  إيهـالس  التوغـويل 
رسعان ما دفـع ثمن أخطـاء مدافعيه 
بتلقيه الهـدف الثاني بكرة رأسـية من 

دومينيك كوهر .(41) 
عـاد  التـوايل،  عـىل  هزيمتـني  وبعـد 
فرايبورغ إىل سـكة االنتصارات وأنعش 
آماله باملنافسة عىل التأهل إىل مسابقة 
الدوري األوروبـي ”يوروبا ليغ“ بتغلبه 
عىل ضيفه آوغسـبورغ -2صفر، رافعاً 
رصيـده اىل 37 نقطـة يف املركـز الثامن 
بفـارق ثـالث نقـاط عـن ليفركـوزن 

السادس.

ألقى غياب النجم ليربون جيمس بسبب اإلصابة بظالله عىل فريقه لوس 
أنجليس ليكرز وتحول إىل لقمة سائغة أمام مضيفه فينيكس صنز الذي 
اسـتغل غياب ”امللك“ ليفوز 94-111 ضمن دوري كرة السـلة األمريكي 
للمحرتفني.ومن دون جيمس الذي تعرض إلصابة يف الكاحل أمام أتالنتا 
هوكـس، لم يتمكن العبو ليكرز من إيقاف املد الهجومي لصنز، فسـجل 
ديفـن بوكر والعب االرتـكاز العمالق دياندريه أيتـون من باهاماس 26 
نقطة لكل منهما، وحقق كريس بول ”تريبل - دابل“ مع 11 نقطة و10 
متابعات و13 تمريرة حاسـمة يف مباراة لم تعرف سـوى تقدم أصحاب 
األرض.وهـو الفـوز الثامن لصنـز يف مبارياته العرش األخـرية، وعزز به 

مركزه الثاني يف املنطقة الغربية برصيد 28 فوزا مقابل 13 خسارة.
وعانـى ليكرز إليجاد إيقاعه الهجومي، يف حني يتوجب عىل مدربه فرانك 

فوغل أن يجد ”هوية جديدة“ له، بانتظار عودة جيمس.
وتحمل مونرتزل هاريل عبء الهجوم، فسجل 23 نقطة، وأضاف دنيس 

رشودر 22، ضمن نسبة نجاح عن الرميات لم تتخط 41,2 يف املئة.
وأرص فوغـل عىل منح فريقه الثقة كاملة، وقال: ”أنا متفائل“، مضيفا: 
”أعتقد أن الالعبني صارعوا يف هذه األمسية. لم نسدد بشكل جيد، ولكن 

أعتقد أننا لعبنا عىل مستوى عال“.
وأردف مشـريا إىل غياب جيمس ”سـنحتاج لبعض الوقت لتعديل األمور 

ومعرفة من أين تأتي التسديدات، وما ستكون عليه هويتنا الجديدة“.
ويف وقت لم يتم اإلفصاح عن موعد عودة ”امللك“ إىل املالعب، رصح فوغل 

قبل املباراة أنه ال يعتمد عىل تعايف رسيع.
وقـال ”هذه اإلصابـات تحتاج إىل الوقـت للتعايف“، و“إنهـا (االصابات) 

تتعاىف ببطء. نتحرض لكي نكون من دونه إىل أجل غري مسمى“.
وعـىل ملعب ”ماديسـون سـكوير غـاردن“ يف نيويورك، فـاز فيالدلفيا 
سـفنتي سـيكرسز متصدر املنطقة الرشقية بشـق النفس عىل مضيفه 

نيويـورك نيكس 101 - 100 بعد التمديـد، بفضل رميتني حرتني لالعبه 
توبياس هاريس قبل 5,3 ثوان من صافرة النهاية.

وأنهـى هاريـس املباراة مع 20 نقطـة، فيما كان زميله شـايك ميلتون 
أفضـل مسـجل يف صفوف الفريق مـع 21، وأضاف العائد االسـرتايل بن 

سيمونز 16 نقطة بعدما غاب ملباراة واحدة بسبب اإلصابة.
وأثـار الخطأ الذي تعـرض له هاريس من العب نيكـس جوليوس راندل 
موجـة من االعرتاضات عىل الحـكام، إال أن هاريس حافظ عىل أعصابه 
وسـجل رمتـي الفوز.وحصـل رانـدل عىل فرصـة لتعويض مـا ارتكبه 
وخطـف الفوز لنيكس، إال ان رميتـه االخرية قبل صافرة النهاية لم تجد 
طريقهـا اىل السـلة.وعّرب راندل أبرز املسـجلني يف صفوف نيكس مع 24 
نقطة، منها ثالثية قبـل 6 ثواٍن من نهاية الوقت األصيل فرضت التعادل 
86 - 86 ووقتا اضافيا، عن غضبه بعد املباراة بسبب قرار الحكام، قائال 

”نعـم، االمر سـخيف“.وتابع: ”يتوجـب عليهم (الحـكام) القيام بعمل 
أفضل. تحصل العديد من املباريات بهذه الطريقة.

من ناحيته، أكد هاريس أنه حاول القيام بما يفعله دائما، مشـريا إىل أنه 
أراد ”فقـط الفوز يف املبـاراة، ألننا واجهنا الكثري مـن األمور“، مضيفا: 

”قلت لنفيس: يا رجل، علينا أن نسجل ونفوز باملباراة“.
وحافظ سـفنتي سيكرسز عىل صدارة املنطقة الرشقية برصيد 30 فوزا 
مقابـل 13 خسـارة أمـام وصيفه بروكلـني نتس الفائز عىل واشـنطن 
ويـزاردز 113 - 106، بفضـل تألـق نجميه كايـري إيرفينغ صاحب 28 

نقطة وجيمس هاردن مع 26.
ورفع نتس رصيده إىل 29 فوزا و14 هزيمة يف املركز الثاني للرشقية.

وخـاض باليك غريفني مباراته األوىل مع نتس منذ انضمامه اليه كالعب 
حر، وسـجل سـلته اليتيمة يف الربع الرابع، فيما أضاف زميله نيكوالس 

كالكستون 16 نقطة.
وقلـب نتس تخلفه يف الربع األول 20-6 إىل فـوز، فيما لم تحل ”تريبل - 
دابل“ نجم ويزاردز راسـل ويسـتربوك مع 29 نقطـة و13 متابعة و13 

تمريرة حاسمة يف منع الخسارة عن فريقه.
ويف هيوسـتن، خرس روكتس أمام أوكالهوما سـيتي ثاندر 112 - 114، 
يف مبـاراة تألـق خاللها العب الفريـق الضيف الكندي الشـاب لو دورت 
بتسجيله 23 نقطة وبصدة ”بطولية“ يف الثواني األخرية أمام جون وول.

وتقـدم أوكالهومـا بفارق نقطة عندما فشـل دورت يف تسـجيل ثالثية، 
ليحصـل روكتس عىل الكرة املرتدة قبـل 15,8 ثانية من النهاية، وبعدما 
تجاوز وول منافسـه الكندي يف طريقه اىل السلة تمكن االخري من رضب 
الكرة من الخلف من دون خطأ، مانعا تمريرة قبل 9 ثوان من الصافرة.

وهي الخسارة الـ 20 تواليا لفريق روكتس القابع يف املركز 14 يف املنطقة 
الغربية (11 فوزا مقابل 30 هزيمة).
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لندن/متابعة الزوراء:

بـدأْت تجربـة العمل عـن بعد يف املؤسسـات 
اإلخباريـة، عـىل أنها مجـرد مرحلـة مؤقتة 
واستثناء بسـبب الظروف الصحية الطارئة، 
لكـن اليـوم ومع نجـاح  التجربـة وصعوبة 
مـن  الكثـري  وجـد  االقتصاديـة،  األوضـاع 
النارشيـن حـول العالـم أن الواقـع الحـايل 
يفرض االستمرار بهذا النهج ومتابعة العمل 

من البيت واالستغناء عن املكاتب.
وأبلـغ نـارش مجموعـة ”ريتـش“ اإلعالمية 
أنهـم  الصحفيـني  غالبيـة  الربيطانيـة، 
سيعملون بشكل دائم من املنزل يف املستقبل، 
يف نهـج متزايـد لدى املؤسسـات اإلعالمية يف 
العالـم أجمع بهـذا الشـأن، باعتبـار العمل 
عن بعد أكثر ديناميكية وتناسـبا مع ظروف 

العرص الحايل.
وتملك رشكة ”ريتش“ صحفا واسعة االنتشار 
مثل ”دييل إكسربس“ و“دييل ستار“ واملئات 
مـن الصحف املحليـة املطبوعـة واملجالت يف 

جميع أنحاء اململكة املتحدة وأيرلندا.
ووفقـا لصحيفـة ”الغارديـان“ الربيطانية، 
فإن املجموعـة اإلعالمية قالت إن ثالثة أرباع 
موظفيها لن يأتوا إىل املكتب بدوام كامل بعد 
اآلن. وستفقد العرشات من البلدات متوسطة 
الحجم مكاتب الصحف املتبقية، وسـيضطر 
املوظفون إىل االنتقال إىل أقرب مدينة رئيسية 

يف حال رغبوا يف العمل يف مكتب الرشكة.
للصحـف  يكـون  لـن  للتغيـريات،  ونتيجـة 
اإلقليميـة التاريخية مثـل ”ديربي تيلغراف“ 
و“كامـربدج نيوز“و“ ليسيسـرت مريكوري“ 
مكاتبهـا الصحفيـة الخاصـة. وينطبق هذا 

األمـر عـىل غالبيـة املؤسسـات اإلعالمية يف 
مختلف أنحاء العالم، وبعد أن كان العمل عن 
بعـد مجرد مرحلة مؤقتة واسـتثناء بسـبب 
الظروف الصحيـة الطارئة، قررت الكثري من 
غرف األخبار االسـتمرار بهذا النهج ومتابعة 

العمل من البيت واالستغناء عن املكاتب.
ودفـع هـذا الوضـع الصحفيـني والتقنيـني 
يف العالـم، إىل تجربـة أشـكال جديـدة إلنتاج 
مـواد إخباريـة عـن بعـد، باالسـتفادة مـن 
التطبيقات االجتماعية مثل واتسـاب وفايرب 
ومايكروسـوفت تيـم وزووم وغوغـل تيـم، 
وغريهـا مـن التطبيقـات، التي سـاهمت يف 
تواصـل اجتماعات هيئـات التحرير واإلدارة 

بشـكل تفاعيل كاملعتـاد. واقتنـع النارشون 
ومسـؤولو املؤسسـات اإلعالمية بـأن وجود 
الصحفي يف املكتـب ليس رضوريا كي يكون 

عايل اإلنتاجية.
وينظر خرباء اإلعالم السيما يف العالم العربي 
إىل أن هـذا التوجـه سـيبعث نفسـا جديدا يف 
العمـل الصحفـي، وقـدرة الصحفيـني عـىل 
الوصول إىل األخبار ومواقع األحداث بعيدا عن 
بريوقراطية املكاتب. ويقول هؤالء إن أوضاع 
الصحافة العربية تتناسـب مع نموذج العمل 
عـن بعد، نظـرا لتدهور أوضاع هـذا القطاع 
بتأثـري األزمـة املالية املوجودة منذ سـنوات، 
وفاقمها اإلغالق وتداعيات انتشـار فايروس 

كورونا وتراجع اإلعالنات.
كمـا أن الحكومات خفضت من ميزانية دعم 
اإلعـالم، وبـات عـىل املؤسسـات الصحفية 
التعامل مع  الظروف الراهنة بخطة تقشفية 
وتقليص النفقات إىل أقىص حد. ويرى البعض 
أن النقابات والجمعيات املهنية املعنية بقطاع 
الصحافة يف العالم العربـي، تجانب الصواب 
يف بعـض األحيـان بالتكثيـف مـن مطالبها 
للمؤسسـات اإلعالميـة يف وقـت تعاني أصال 

من أوضاع صعبة تهدد استمراريتها.
ويف حني أن البعض من املؤسسـات اإلخبارية 
العامليـة نجحـت يف االعتمـاد عـىل نمـوذج 
االشرتاكات الرقمي لضمان استمراريتها، إال 
أن هذا النموذج ما زال متعثرا يف العالم العربي، 
يف ظـل سـيطرة األخبـار املجانيـة وصعوبة 
إنتـاج محتـوى ذي جودة قابلـة للبيع، ومع 
ذلـك تتواىل مبـادرات إطالق منصـات رقمية 
تعتمد عىل دفع اشـرتاكات شهرية رمزية، ال 
تتجاوز بضعة دوالرات، مقابل استهالك جزء 
من املضمون الصحفـي املختار، وحتى اآلن، 
لم تفلح هذه االشرتاكات يف ضمان مستقبل 

اقتصادي مستدام للرشكات النارشة.
وتفـرض الظـروف الحالية عـىل الصحفيني 
واملؤسسـات اإلعالميـة، التأقلم مـع الواقع 
الراهن والصعوبات املاليـة، وتقبل تخفيض 
النفقات كحل وحيد للحفاظ عىل االستمرارية 

وتجاوز االنهيار االقتصادي.
وقد عانـى املوظفون والصحفيون منذ العام 
املـايض من مخـاوف بشـأن ظـروف العمل 
عن بعـد، وقالـت ”الغارديـان“ إن املوظفني 
املبتدئني ذوي األجور املنخفضة كانت لديهم 

مخـاوف مع العمل الدائم يف مسـاكن منزلية 
ضيقة، وتأثري ذلك عىل املكانة املحلية للمنافذ 
وتدريبها إذا كان جميع املوظفني يعملون عن 
ُبعـد. ولكـن بعد عام من عمل غـرف األخبار 
مـن املنزل، فـإن النارش مقتنـع بأنه يمكنه 
املـيض قدما يف التغيـريات باإلضافة إىل توفري 
التكاليف عن طريق إنهاء بعض عقود إيجار 

املكاتب التجارية.
ويمكـن لتجربة مجموعة ”ريتش“ اإلعالمية 
أن تكون مثـاال ملؤسسـات إعالمية أخرى يف 
العالـم، حيـث سـتحتفظ الرشكـة بمكاتب 
مركزيـة تضـم قاعـات اجتماعـات يف مدن 
متعـددة، بلفاسـت وبريسـتول وبرمنغهام 
ونيوكاسـل  وغالسـجو  وكارديـف  ودبلـن 
وهـال ولييـدز وليفربول ولندن ومانشسـرت 

ونوتنجهام وبليموث.
فعـىل الرغـم مـن النمـو الجيـد لإلعالنـات 
الرقميـة، ال تـزال رشكـة ”ريتـش“ تعتمـد 
بشـكل كبري عىل بيع الصحف املطبوعة التي 
تشـهد تراجعا، ومن غري املرجح أن تتحسـن 

املبيعات الحقا.
لذلـك سـتعمل الرشكـة أيضـا عـىل تقليص 
حجـم مقرهـا الرئيـس يف لنـدن إىل النصف، 
مما يعنـي أن العديـد من الصحفيـني الذين 
يعملـون يف هـذا املقر لـن يتمركـزوا هناك. 
كما سـيتم إغالق مكتب ”دييل إكسـربيس“ 
السـابق يف وسـط لندن. فيما وعدت الرشكة 
الصحفيـني املحليـني بـ“أنشـطة اجتماعية 
منظمة مسـبقا“ لضمان استمرارهم برؤية 
زمالئهـم والتواصـل مـع بعضهـم البعض.
وتتخذ املؤسسـات اإلخبارية األخرى مناهج 

مختلفـة بالنسـبة للعمل عن بعـد، لكن هذا 
يتبـع لظروف هذه املؤسسـات. فقـد أبلغت 
صحيفـة ”ميـل أوناليـن“ املوظفـني أنه من 
املتوقع أن يبدأوا يف العـودة إىل املكتب اعتبارا 
مـن نهايـة شـهر مـارس الجـاري، بينمـا 
أبلغـت صحيفة ”الغارديـان“ العاملني لديها 
بأنهم سيسـتمرون يف العمل من املنزل حتى 
الخريف، وكالهمـا تمتلكان رؤية مشـرتكة 
بشـأن أن يكون املوظفـون مقيمني فعليا يف 

غرفة األخبار عىل املدى الطويل.
لكـن يبـدو أن الصحفيني يشـعرون بارتياح 
لفكرة اسـتمرار العمل عـن بعد، فقد وجدت 
دراسة استقصائية داخلية أجرتها مجموعة 
”ريتـش“ أن معظـم موظفيهـا قالـوا إنهم 
ليسـوا بحاجة إىل أن يكونـوا يف مكتب للقيام 
بعملهـم. ووجـد نفس البحـث أن ٧٠ يف املئة 
من املوظفني ما زالوا يفتقدون رؤية زمالئهم 

شخصيا.
وأفاد متحدث باسم الرشكة ”أجرينا استبيانا 
لجميـع املوظفني، أظهـر أن الغالبية وجدت 
أن العمـل يف املنـزل يناسـب احتياجاتهـم. 
وسـيكون الزمـالء املتقدمـون يف املسـتقبل 
إمـا من املنزل وإما يعملون بشـكل أسـايس 
من املنزل، مع حوايل ربع املوظفني سـيكون 

مقرهم يف املكتب“.
وأضاف ”املوظفون يعملون من أحد مراكزنا 
الــ١٥ يف جميع أنحاء البـالد. يوفر هذا الحل 
املزيـد مـن املرونة مـع القدرة عـىل الوصول 
إىل مسـاحة االجتماع للتواصـل وجها لوجه 
وتلبيـة حاجـة التواصل االجتماعـي، عندما 

تسمح قواعد اإلغالق بذلك“.

طرابلس/متابعة الزوراء:
يواصـل اإلعالميـون يف ليبيـا مواجهة الرقابـة والرتهيـب والتهديدات التي تسـتهدفهم من 
مختلـف األطراف، بعد عقد عىل انتهـاء عهد الرئيس معمر القذايف، وانتهاء سـيطرة نظامه 

الخانقة عىل تداول املعلومات.
وبـددت التقلبات الطويلة والعنيفـة التي تلت ثورة ٢٠١١، آمال الصحفيني بتأسـيس إعالم 

ليبّي حّر ومناخ يسمح بحرية التعبري.
تقول الصحفّية اإلذاعّية نهلة الرتهوني إن ”وضع اإلعالم مشـابه لوضع الدولة: مزر إىل حد 

كبري“، وتضيف آسفة ”كنا نتأمل وضعا أفضل“.
وتوقـف القتال أخريا يف الصيف املـايض، وصمد اتفاق لوقف إطالق النار أبرم يف أكتوبر. وقاد 
ذلك إىل تشكيل حكومة وحدة جديدة تولت مهامها منتصف مارس، لقيادة البلد إىل انتخابات 

عامة يف ديسمرب.
ودفع الصحفيون الليبيون ثمنا باهظا قبل أن يلوح يف األفق هذا األمل الجديد. فقد ُقتل نحو 
عرشين صحفيا مع ”إفالت تام من العقاب“ خالل العرشية األخرية، وفق منظمة ”مراسلون 

بال حدود“.
وصّنفت املنظمة الدولية ليبيا يف املرتبة ١٦٤ من بني ١٨٠ بلدا يف مؤرش حرية الصحافة لعام 

.٢٠٢٠
وواجـه الكثـري من الصحفيـني يف اإلعـالم الليبي واألجنبـي، هجمات من مختلـف األطراف 

املتصارعة، أو تم اعتقالهم من دون إذن قضائي.
وحتى اليوم ال تزال قضية الصحفيني التونسـيني سـفيان الشورابي ونذير القطاري، عالقة 
مـع غياب املعلومات املوثوقة عن مصريهما، بعـد أن فقدا يف منطقة أجدابيا رشق ليبيا عام 
٢٠١٤. ولـم يتأكد مصريهما رسـمّيا، رغم إعالن عدة مصـادر مقتلهما عىل أيدي منارصين 

لتنظيم «داعش» االرهابي الذي سيطر عىل أجزاء من البالد لبعض الوقت.
وتنافسـت سـلطتان عىل حكم ليبيـا حتى إبرام اتفـاق إطالق النار العام املـايض، بدعم من 

ميليشيات وقوات أجنبّية ومرتزقة، وكان الحياد صعبا عىل الصحافة يف أحيان كثرية.
وواجه الكثري من الصحفيني ضغوطا جديدة خالل حرب الدعاية بني حكومة الوفاق الوطني 
املعـرتف بهـا من األمـم املتحدة ومقرهـا طرابلس، وحكومـة موازية يف رشق البـالد موالية 

للمشري خليفة حفرت.
وقالت منظمة ”مراسلون بال حدود“ إن معارك السيطرة عىل العاصمة طرابلس بني ٢٠١٩-

٢٠٢٠ ”زّج بالعديد من الفاعلني اإلعالميني يف مستنقع الرصاع“.
وأضافـت املنظمـة أنه ”باإلضافة إىل اسـتخدام وسـائل اإلعالم كأداة دعائيـة، فإن الجهات 
بت نفسها وصية عىل املنابر اإلعالمية“. السياسية والعسكرية الفاعلة يف الرصاع الليبي نصَّ

ويلقي مدير املركز الليبي لحرية الصحافة محمد ناجم اللوم عىل ”غياب الرغبة السياسـية“ 
لـدى السـلطات الليبيـة ”لضمان الحـد األدنى من األمـن للصحفيني والدفاع عـن حقوقهم 

وحرّيتهم“.
وحَملـت بدايات حقبـة ما بعد القذايف آماال كبـرية يف مجتمع وإعالم أكثـر حرية بعد انهيار 

نظام سلطوي حكم ألربعة عقود.
وظهرت العرشات من الصحف والقنوات املستقلة مللء الفراغ الذي خلّفه سقوط نظام احتكر 
اإلعالم. لكن سـنوات من الفـوىض والحرب أجربت كثريا منها عىل اإلغـالق أو مغادرة البالد. 

ويقول محمد ناجم إن فسحة األمل القصرية انتهت إىل ”خيبة أمل“.
وبالنسـبة للصحفية املسـتقلة مريم املزوغي ”ينبع واقع اإلعالم من الخوف والرتهيب الذي 

تمارسه امليليشيات املسيطرة عىل امليدان“.
لكن املقدمة يف إذاعة خاصة سـناء حبيب تحـاول البقاء متفائلة، وتقول إن ”اإلعالم يف ليبيا 

جيد نوع ما رغم املشكالت التي يتعرض لها اإلعالمي يف العمل امليداني“.
ويعاني املراسـلون واملصورون الصحفيـون يف ليبيا من االنقطاع املتكـرر للكهرباء وضعف 
تغطيـة اإلنرتنت والحواجز املنصوبة عىل الطرق بني مختلف مناطق النفوذ. لكن حني يتعلق 
األمر باملسـائل االجتماعية الحّساسـة يف الدولة املسـلمة املحافظة، فإن املشكلة وفق حبيب 
”ال تتعلق بالسـلطات قدر تعلقها برد الفعل العنيف من الناس“. وال تستغرب زميلتها نعمة 
محمد شـعور الصحفيني بالخذالن. وتقـول إن ”الخيبة واالنتكاس“ طبيعيان بالنسـبة ملن 

”سعى لعرش سنوات إىل إسماع صوته فووجه بالرقابة أو بعدم تقّبل أفكاره“.
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جنني/متابعة الزوراء:
االحتـالل  محكمـة  مـددت 
اإلرسائييل يف معسـكر «سـالم»، 
غرب مدينة جنني شـمال الضفة 
الصحفـي  توقيـف  الغربيـة، 
الفلسـطيني ، طـارق أبـو زيد، 
حتـى موعـد املحاكمـة املقبلـة 
يف التاسـع من شـهر مايو/أيار 

املقبل.
وقالـت زوجة أبو زيـد، نور عطا 
اللـه، إن «قـايض املحكمة أمهل 
النيابة العامـة اإلرسائيلية حتى 
الثامن من إبريل/ نيسـان املقبل 
وإحضـار  بياناتهـا،  لتقديـم 
الشـهود، عـىل أن تكون جلسـة 
محاكمته يف التاسـع من مايو/ 

أيار املقبل».
وأشارت عطا الله إىل أن املحامي 
املكلـف بمتابعة قضيـة زوجها 
أبلغ العائلة أن امللف الذي يحاكم 
عليـه طـارق أبـو زيد هـو ملف 
قديم يعـود ألكثر مـن ١٥ عاماً، 
وهـو مـا يثـري االسـتغراب، وال 
سـيما أن طارق اعتقـل وحوكم 

عىل تلك امللفات سابقاً.
نظـم  متصـل،  صعيـد  وعـىل 
صحفيـون وقفـة تضامنية مع 
أبو زيد ومع الصحفيني املعتقلني 
يف سجون االحتالل، أمام محكمة 
«سالم» العسـكرية غرب مدينة 
جنـني شـمال الضفـة الغربيـة 
املحتلة. ورفع املشاركون يافطة 

تحمل صور الصحفيني املعتقلني 
وعددهم وفق آخـر اإلحصائيات 

٢٢ معتقألً.
مجدولـني  الصحفيـة،  وقالـت 
الوقفـة  «هـذه  إن  حسـونة، 
التـي تأتي  الرمزيـة للصحفيني 
تزامنـاً مـع موعـد محاكمة أبو 
زيـد هي أبسـط أشـكال التعبري 

عـن رفضهم السـتمرار اعتقاله 
وبقية الزمالء الصحفيني».

وأضافـت: «تأتـي محاكمـة أبو 
زيـد، اليـوم، بعد تمديـده ألكثر 
من أربع مـرات منذ اعتقاله قبل 
أكثر من خمسـة أشهر، من دون 

توجيه اتهام واضح له».
واعتقلت قـوات االحتالل أبو زيد 

يف األول من أكتوبر/ ترشين األول 
٢٠٢٠، بعـد دهم وتفتيش منزله 
يف مدينة نابلس، ومصادرة أجهزة 
النقالـة  والهواتـف  االتصـاالت 
التـي  املحمولـة،  والحواسـيب 
يسـتخدمها يف عملـه الصحفي، 
ونقلته إىل مركز تحقيق الجلمة، 

وأجلت محاكمته عدة مرات».
االحتـالل  مخابـرات  ونقلـت 
مركـز  يف  للتحقيـق  الصحفـي 
تحقيق «بتاح تكفا»، بعد اعتقاله 
مبارشة، ويف السادس والعرشين 
من أكتوبر/ ترشين األول ٢٠٢٠ 
نقلتـه قوات االحتـالل من مركز 

تحقيق الجلمة إىل سجن مجدو.
وأطلـق صحفيون حـني اعتقال 
أبو زيد حملة إعالمية عىل مواقع 
التواصـل االجتماعـي، مسـاندة 
للزميل طارق أبو زيد وللمطالبة 
باإلفراج عنه. وسـبق أن تعرض 
أبو زيد لالعتقـال عدة مرات من 
قوات االحتالل ومن قبل األجهزة 
األمنيـة الفلسـطينية يف الضفة 

الغربية.
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بغداد/متابعة الزوراء:
التواصـل  منّصـات  تحـاول 
االجتماعي إضافـة ميزات تدفع 
املسـتخدمني إىل التخفيـف مـن 
الكاذبـة، وبينها  تداول األخبـار 
عىل سـبيل املثال، طلب «تويرت» 
من املغردين قـراءة املقاالت قبل 
إعـادة مشـاركتها، كما تصنيف 
«فيسـبوك» لألخبـار الكاذبة، أو 
إتاحـة صفحات رسـمّية لتلّقي 
املعلومـات، وبينها تلـك املتعلّقة 
بوبـاء كورونا. ووجدت دراسـة 
األشـخاص  معظـم  أن  جديـدة 
الذين يشاركون قصصاً إخبارية 
كاذبة عـرب اإلنرتنت يفعلون ذلك 
عن غري قصد، وأنه يمكن تعديل 
عاداتهـم يف املشـاركة من خالل 
حـث الناس عىل تدقيـق عناوين 
األخبـار، ومن ثـم زيـادة جودة 
التـي يشـاركونها عرب  األخبـار 

اإلنرتنت.
وشارك يف تأليف الدراسة باحثون 
ماساتشوسـتس  معهـد  مـن 
للتكنولوجيـا، ويتضمـن البحث 
املنشـور يف مجلـة Nature يـوم 
١٧ مـارس/آذار املـايض، تجربًة 
ميدانيـًة عـىل موقـع «تويـرت». 
وتشـري النتائـج إىل أن منصـات 
يمكنهـا  االجتماعـي  التواصـل 
تذكري املسـتخدمني بالتحقق من 
دقـة املعلومات لتحسـني جودة 

األخبار املتداولة عرب اإلنرتنت.
ولفهم سبب مشاركة األشخاص 
معلومـات خاطئـة عىل وسـائل 
وكيفيـة  االجتماعـي  التواصـل 
الحـد مـن هـذا السـلوك، أجرى 
تجـارب  مـن  عـددا  الباحثـون 

املسح التي ُطلب من األفراد فيها 
تقييم دقة األخبـار وما إذا كانوا 
سيشاركونها. يف الدراسة، يقرتح 
املؤلفون أن مشـاركة املعلومات 
الخاطئـة قد تكون بسـبب عدم 
االنتبـاه. ويف التجربـة امليدانيـة 
التـي شـملت ٥٣٧٩ مسـتخدما 
عـىل تويـرت، وجـد الفريـق أنـه 
عندما يتم إرسـال رسالة خاصة 
لألفـراد تطلب منهـم تقييم دقة 
عنوان إخبـاري واحد، تتحّسـن 

دقة وجودة مصادر األخبار.
أجريت تجربة االسـتطالع األوىل 
عـىل ١٠١٥ مشـاركاً، من خالل 
تقييـم دقـة ٣٦ قصـة إخبارية، 
بناء عىل العنوان الرئيس والجملة 
األوىل والصـورة، واإلفصاح عما 
هـذه  سيشـاركون  كانـوا  إذا 
العنـارص عـىل وسـائل التواصل 
األخبار  االجتماعي. كان نصـف 
صحيحـاً ونصفها اآلخـر كاذبا، 
صالـح  يف  نصفهـا  كان  كمـا 
الديمقراطيـني والنصـف اآلخـر 

لصالح الجمهوريني.
سـبب  إىل  الدراسـة  وتشـري 
مشـاركة األشـخاص معلومات 
فمـن  اإلنرتنـت.  عـرب  خاطئـة 
بـني األشـخاص الذين شـاركوا 
مجموعة من القصص اإلخبارية 
الكاذبة املسـتخدمة يف الدراسة، 
قام حوايل ٥٠ باملئة بذلك بسـبب 
املرتبـط بالطريقة  االنتباه  عدم 
املترسعة يف استخدام األشخاص 
لوسـائل التواصل االجتماعي، يف 
حني أخطأ ٣٣ باملئة بشـأن دقة 
األخبـار التي رأوها وشـاركوها 
ألنهـم (بشـكل غـري صحيـح) 

اعتقدوا أنها صحيحة، أما الـ ١٦ 
باملائـة املتبقون فشـاركوا هذه 

العناوين املضللة عن علم بذلك.
ويقول األستاذ املساعد يف جامعة 
واملؤلـف  الكنديـة  «ريجينـا» 
املشـارك يف الدراسـة، جـوردون 
بينيوك، إن أحد التفسـريات التي 
تقدمهـا الدراسـة لرشح سـبب 
نرش األشخاص ملحتوى إخباري 
أن  هـو  اإلنرتنـت،  عـرب  كاذب 
«الناس يشـاركون املواد الزائفة 
أو  حزبيـة  مكاسـب  لتحقيـق 
لجذب االنتبـاه. أما الرأي الثاني 
فهو أن الناس يشاركون بطريق 
الخطأ قصصا غري دقيقة بسبب 
ارتباكهـم أو قلـة درايتهـم. أما 
االحتمـال الثالـث فهـو بسـبب 
عدم االنتباه والفشـل البسـيط 
يف التوقـف والتفكري يف دقة هذه 

األخبار».
وأكـدت الغالبيـة العظمـى مـن 

املشـاركني يف التجربـة عـىل أن 
الدقة مهمـة جدا عندمـا يتعلق 
األمـر بمشـاركة األخبـار عـرب 

اإلنرتنت.
ويف تجربة ثانية أجريت عىل ١٥٠٧ 
الباحثـون  فحـص  مشـاركني، 
تأثري تحويل انتباه املسـتخدمني 
نحو مفهـوم الدقة. قبـل تقرير 
ما إذا كانوا سيشاركون عناوين 
األخبـار السياسـية، طلـب مـن 
نصـف املشـاركني تقييـم دقـة 
عنـوان عشـوائي غري سـيايس، 
وبالتايل التأكيد عىل مفهوم الدقة 

منذ البداية.
وقال املشـاركون الذين لم يؤدوا 
مهمة تصنيف الدقة األولية إنهم 
من املرجح أن يشاركوا حوايل ٣٣ 
باملئـة مـن القصـص الحقيقية 
القصـص  مـن  باملئـة  و٢٨ 
املضللـة. لكن أولئـك الذين تلّقوا 
تنبيها بالدقـة األولية قالوا إنهم 

مـن  باملائـة   ٣٤ سيشـاركون 
القصص الحقيقيـة و٢٢ باملائة 

من القصص الكاذبة.
وألقـت تجربـة متابعـة أخـرية 
مشـاركني،   ٧١٠ عـىل  أجريـت 
الضوء عىل السـؤال املزعج حول 
سـبب مشـاركة النـاس ألخبار 
كاذبـة. وبـدالً من مجـرد تقرير 
مـا إذا كانـوا يريدون مشـاركة 
عناويـن األخبـار أم ال، طلب من 
املشـاركني تقييـم دقـة كل خرب 
بشـكل رصيح أم ال. وبعد القيام 
بذلك، انخفضت نسـبة القصص 
الكاذبة التي كان املشاركون عىل 
استعداد ملشاركتها من حوايل ٣٠ 

باملائة إىل ١٥ باملئة.
واستنتج الباحثون أن ٥٠ باملائة 
من العناويـن الكاذبة التي تمت 
تمـت  قـد  سـابقاً  مشـاركتها 
االنتباه  مشاركتها بسـبب عدم 

البسيط إىل الدقة.
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املكاُن لـه دور مركـزي يف البناء الـرسدي عامًة, 
إذ يعـد عنرصاً أثـرياً يف الهيكل البنائـي والصورة 
الفنيـة التـي ُتضـاف إىل الهيـكل العـام للرواية, 
ويعـرف املكان تعريفات عـدة إال إننا نقول بأنه: 
األرُض التي تجمع األشـياء عـىل ظهرها وتجري 
هذه االشـياء تفاعالتها عليهـا, فاملكان يف رواية 
فردقان كان هو العنواُن األنسـب للرواية ألنه دل 
داللـة واضحة عىل ثيمة الروايـة كلها, فقد تجّىل 
االبـداع يف هذا الدور املهم للمـكان وعده العنرص 
األكثـر هيمنـة يف الصوغ الـرسدي, القلعـُة التي 
اسـمها ( فردقان) هي هذا املركز او النقطة التي 
تعد حجر االسـاس يف بناء الرواية بناًء تسلسـلياً 
تـارة وتقابليـاً تـارًة أخرى, مـرًة أخـرى, يكتُب 
الروائي د. يوسـف زيدان ثيمًة تاريخيًة لها داللة 
مضمرة تارة وتارة أخرى ظاهرة, اللعُب الفني يف 
الرسد أصبح مهارة فنية والرسد أضحى وسـيلة 
مـن وسـائل الرباعـة واالبتـكار يف الجديـد بل يف 
الحديث املسـتحدث, إذ الرسد صار يعتمد الخيال 
الذي يسـتطيع أن يتالعـب بمخيلة املتلقي ويرتك 
وراء رسده متاهاٍت بعيدٍة, وهذه املتاهات عبارٌة 
عن متاهاٍت أخرى وهكذا, الحديُث عن شـخصيٍة 
مميـزٍة بيننـا وبينها حقـٌب عديدة مـن التاريخ 
يستدعي أن تكون الكتابة باسلوٍب منهجٍي حتى 
ال ُتسـلب الشـخصية حيويتهـا وحيوية االحداث 
التي عاشـتها, وكما يقول د. جميل حمداوي عرب 
مقـاٍل له عـىل موقع االنرتنـت: يعـُد العنوان من 
أهم عنـارص النص املوازي وملحقاتـه الداخلية, 
نظراً لكونه مدخالً أساسـياً يف قراء االبداع األدبي 
والتخييـيل بصفة عامـة. يف الروايـِة ليس رشطاً 
أن تسـتدعي التاريـخ بحذافريه وتطبـق قوانني 
البحث التاريخي يف عمليـة البناء الفني الرسدي, 
بـل الرواية تحـررت وتجردت من أيـِة نزعٍة ُتقيُد 
طريقـة الصـوغ والبناء الـذي ُتبنـى عليه, هذه 

, االشـتغال  العملية هي رسد تاريخية بثوٍب أدبيٍّ
عـىل الفكرة األم جعـل القاص يحـاول أال يخرَج 
عنها كثرياً, الشـتات املتناثرة هي مهارة إبداعية 
ُتحسـب للقاص, فهو يرسد ثيمات صغرية تكون 
مرتبطًة بصورٍة قريبٍة من الفكرة الرئيسية , بما 
إن الثيمة هي عن شخصية وهذه الشخصية لها 
معروفًة ومشـهورًة وال يحتاج املتلقي كبري جهد 
ليتعايش وينصهر يف الطريقة الرسدية , شخصية 
ابـن سـينا أو ما يلقـب به ( الرئيـس) كانت عىل 
عالقٍة متينـٍة مع االحداث, إذ تفاعل الشـخصية 
كان تفاعـًال افقيـاً وطريقـة التطـور الرسديـة 
هـي أفقية, اعتمـدت صيغـة البنـاء التتابعي يف 
بناء الروايـة فنياً, ولعل االسـاليب األخرى غابت 
أو تالشـت بظل هيمنـة االسـلوب التتابعي, وملا 
كانت الفكرة تدور عن الشـخصية أمىس واضحاً 
إن الثيمة تحكي الحياة الشـخصية واالجتماعية 
لتلك الشـخصية, لكن هنا تكمن مهـارة القاص 
يف البنـاء القصـيص, وهـو إنه وظف الشـخصية 
تاريخيـة,  تكـون  كإن  كثـرية,  أخـرى  لغايـاٍت 
اجتماعية, نفسية, ألن الشخصية عايشت الناس 
يف حقبٍة زمنيٍة معروفٍة فالكاتب أخذ الشـخصية 
وأثرهـا يف املحيـط الذي هـي جزء منـه, العالقة 
بـني النـص واملتلقـي كان عالقة متشـاركة بني 
ثنائـي متواشـج بأوارص متينـة, إذ النص بدا أنه 
يحاكي املتلقي يحثه عىل الكشـف واملتابعة معه, 
وكما يقول الفيلسـوف الفرنيس التنويري فولتري 
يف كتابـه الرسـائل الفلسـفية ص٢٠: أكثر إفادة 
هي تلك التي يسـهم فيها القارئ بنفسـه. وهذه 
الروايـة قد حققت العالقة الرصينة بني الثالثية ( 
املبـدع صاحب النص/ النـص/ املتلقي), العنواُن 
الـذي يرمز إىل مـكان معلوم وهذا املـكان له بعد 
اجتماعي واضح, لعل الذكاء الرسدي كان واضحاً 
هنـا, إذ العنوان يدل عىل مـكان والثيمة تدل عىل 
الشـخصية واالحـداث قامت عىل هـذه الثنائية( 
املكان, الشـخصية) وهكذا ُبنيـت الحكاية كلها, 

ابـُن سـينا هو الشـخصية األبـرز والباقـي كلها 
هوامـش أو ثانويـة إال شـخصيتني اهتـم بهمـا 
القاص وأعطـى دوراً لهما ( املـزدوج والزعاق),  
أمـا الخيـال األدبـي الـذي كان ميـزًة يف الروايـة 
فهـو كما يعرفه د. عاطف جـوده نرص يف كتابه 
( الخيـال ومفهوماته ووظائفه ط١ص ٩ سـنة 
١٩٨٤ يقول أرسـطو: حركة يسـببها اإلحساس, 
بحيث ال يتأتى للخيـال أن يوجد بدونه, وهما أي 
اإلحسـاس والخيـال مختلفـان, ومتى لـم يوجد 
الخيال واإلحسـاس لم يتأت وجود التصور وليس 

الخيال والتصور بمتطابقني. 
فالخطـاُب الذي كان واضحاً يف القصة هو عملية 
لها أبعـاد رمزية تأويلية كثرية, نذكر مثاالً واحداً 
وهـو: اهتمـام قائـد القلعة ( فردقـان) منصور 
املزدوج  بالشـخص الذي سيسجنه, والذي وصل 
إىل القلعـة متأخراً يرفل بالقيود واالغالل, الكاتب 
هنـا أعطى للقارئ الفسـحة ليقـف متأمالً, عن 
رس هذا التناقض يف سـلوك القائـد املزدوج! فهو 
يتعامل مع سـجينه بكل حفاوة وإكرام واحرتام 
كبري, وبعدها يكتشـف املتلقي بأن السجني ليس 
مسـجوناً بل إنـه باملصطلح السـيايس الحديث ( 
مبعـداً أو منفياً) ولعل جملـة ( أكرمه وال تهنه) 
تجيـب عىل مـا أثاره القـاص بقضية السـجني, 
فالثيمـة التاريخية تحتاج إىل اسـتطرادات كثرية 
لتوضح او تفرس الكثري من الحكاية االسرتجاعية, 
النص أظهر إن الشـخصيات األخرى مهما بلغت 
من علـو املنزلـة أو الشـأن أو الدور شـخصيات 
ثانوية, فمثالً شـخصية سـندس التي أحبها ابن 
سـينا كانت أشـبه ما تكون ثانوية بل شـخصية 
أقل حضوراً من شـخصية املزدوج, املتن الرسدي 
كان يتخذ اسلوب الرسد األفقي ويف بعض األحيان 
يتحول الصوغ إىل خطاب مبارش بطريقة التقابل, 
يحاول أن النص أن يجعل من املتلقي مشـاركاً يف 
هـذه االحداث القصصية التـي دارت حول مكان 
يعـد مركزياً, فأثـر املكان عىل الخطـاب والخيال 

كان واضحـاً, إذ بـدت القلعـة ( فردقـان) هـي 
املحور الـذي دار عليه أو حولـه القصة بأكملها, 
املـكاُن أعطـى داللـة تأويلية مهمـة, وهي أنهم 
يحرتمون الشـخص العالم ويكادون أن يقدسون 
الفرد النافع, فشـخصية السـجني ( ابن سـينا) 
أصبحـت مهمة لكل سـكان القلعـة, فهو طبيب 
ومستشار ومعلم, كل هذه الدالئل قدم لها النص 
بمقدمات خطابية مبارشة ليعطي أهمية لسكان 
تلـك املنطقة, فاملـكاُن كان جزءاً مهمـاً لم يتجزأ 
مـن الهيكل الرئيـيس للقصة, إذ إنـه املركز الذي 
جمع شـتات األطراف األخـرى, الروايُة تحتاُج إىل 
دراسـاٍت أخرى لتسـتخرج الصور الفنية والقيم 
الجماليـة االبداعيـة فيها, فقد حاولنا أن نسـلط 
الضـوء عىل قيمة جوهرية بـارزة يف القصة وهي 

( املكان) .

افتح بابك الدر 
اهمس علك تسمعهم

ارقص كما يفعل طائر 
الفيالمنكو ..!

انت وحيد 
والطريق بعيد 

وامامك مفرتق الطرق ؟
ال تنظر خلفك 

ربما اصواتهم تمزق
 جلدك !

وانت باملدار األخري
أميض 

وانت لوحدك
أميض 

وانت ك جندي مهزوم
اميض ..

ال ترجع واألبواب اذا
لم تفتح 

اكرسها !! وان لم تفتح 
ال ترجع ..

الليل هدية الهاربني 

وانت وحدك ؟
السكون مالذك حيث 

ال يرون ضلك ؟
اجمع قواك 

تشجع وتقدم وال تنتظر 

ليدك ان ياخذها احد 
غريك

ال تنظر خلفك ..!
اذا شعرت بالعطش 

وان شعرت بالنعاس 

واذا فقدت االمل 
ال تنظر خلفك 

تقدم 
اميض 

رس ببطئ شديد
وقف عىل دكة

بابها ..
وارصخ من بوحك 

الذي اتعبك 
انا هنا 

تعايل إيل يا 
وطني 

تعايل فأنا خارطة
العالم ؟ 

تعايل لنمر عىل كل 
تفاصيلك !

ال احتاج لدليل فقلبي
أعلم بتفاصيل

روحك ؟
وأكثر من قول

احبِك ..
فهي ال تعرف لغة 

أخرى وال تعرف 
الحروف اال بها 

قلها !
ثم تفتح لك

ابوابها الثالثون !
والعرشون !

وحتى 
الثمانية !؟

قلها وستدخلك  معها
قلها ....

NáÓiç€a@·ébu@áÓ€Î@NÜ@ZÒıaã”
وصف املجموعة: عنوان املجموعة الشعرية (خالصات 
السـبعني)، للشـاعر العراقي(كاظم الحجاج) الطبعة 
األوىل، ٢٠١٩م، من القطع املتوسـط، عن دار سطور-

بغداد، الغالف: رسـم الفنـان العراقي فيصـل لعيبي، 
نصوص الديوان عرشة (صندوق الشـطرنج، ذاكوراء، 
أحالمـي مثـيل يف السـبعني، رايـات عشـائرنا كانـت 
حمراء، خالصات السـبعني -ومضات شعرية-،  هنا.. 
يف ظالم النهار-ومضات شـعرية- ، أنا طائر التم، أذان 
القرية مسـموع أكثر، روزنامة، سلّة برحي-ومضات 
شـعرية-). مع سـرية ذاتيٍة للشـاعر، وعدد صفحات 

املجموعة ( ٩٣  صفحة).
العنوان: (خالصات السـبعني)، هو عنوان طاملا نجدُه 
عند بعض شعرائنا الكبار ملّا تبلغ أعمارهم عند رقٍم أو 
خطوط تشّكل عالمًة ملسريتهم، ويف مسريتهم، ليؤثثوا 
لها احتفاًء يليق بها ، ومن العنوان يتبادر اىل الذهن، أن 
هذه النصوص ماهي إال (كشكول) يضُع فيه الشاعر 
ما توّصَل اليه من تجربته عرب (السبعني). فهو خزين 
ذاكـرة، أو ربما هذيانـات، أو هلوسـات نهاية العمر، 
و(السـبعني) رافقتها مفردة (خالصات)، فهي ليست 
(خالصة)، بـل مجموعة من خالصات/ نصوص، وقد 
اختار الشـاعر العنوان من نّص عبـارة عن (ومضات 
شـعرّيٍة/ هايكـو)، لكل خالصـة نـص، يحتويها، أو 

يخرجها بعناية اىل املتلقي. 
مسارات النصوص: لكّل نّص وضعه الشاعر، بطريقٍة 
واعيـٍة ومقصودة، وحّدَد وذّيَل الّنـص بتاريخ الكتابة 
أو تاريـخ املناسـبة التي أُلقـي فيها الّنص. بـدءاً من 
(صندوق الشطرنج)ص٥- ٨، ذّيلُه الشاعُر من قصائد 
الثمانينات،[تاريخ مفقود، بل نصٌّ مفقود أيضاً تذّكَر 
بعضـاً منه]، وهو نصٌّ ييش بحواٍر وتحدٍّ بني العبني يف 
لعبة الشطرنج، ويتحّول هذا الحوار بعد انتهاء اللعبة 
اىل حـوار بني بيادق الشـطرنج. والّنّص فيه اشـارات 

ورمزية عالية ملا فيه من ايحـاء لحـرب (الثمانـني) .
الّنّص الثانـي، (ذاكوراء) من ص ٩- ١٤ ، من الذاكرة 
والتذّكـر، تاريخه (كانون الثانـي ٢٠١٥م)، حواٌر بني 
الشاعر وزوجته، حديٌث حميمي، دايفء، (فأنا خجالٌن، 
من أن أهرَم،/ حتى (أخـرّف)... هو العمر ونهاياته، 
والخـوف مـن اآلتـي، (أنـا يبكينـي فلـٌم.. باألبيض 
واألسـود/ مـن أيـام العرشينـات...)، يتذكـُر فيهـا 
الشاعر كل يشء، التدخني والكأس، والدين، والعادات 
واألخالق، يف(الزمـن الجميل) يقوُل ص: ١٣(يف أيامي 
كان الديـُن كذلك: / -اللُه بداخلنا. ال فوَق سـماواٍت/ 
سبع/ اللُه ضمريي وضمريك..)، ويقول: ( يف أيامي،/ 

ما ُكّنا ننظُر يف أعنِي بنٍت/ يهواها صاحُبنا..)، ويقوُل 
الشـاعُر ( .. واىل إن مـاَت صديقـي يف االعداديـة/ لم 
أعرْف إْن كاَن مسـيحياً/ أو شيعياً...). تؤرُق الشاعُر 
تلك الصور يف زمن املحبـة والنقاء، ويهرُب اليها، ألنه 
يرفُض أخـالق هذا العـرص، فيختتم الّنـص مخاطباً 
زوجتـه: ص:١٤(ال تكتئبـي!/ إّنـي أتعـُب أن أنـىس 
شعري األبيَض / يف املرآِة../ لكي أبقى طفالً يرضُع،/ 

لكْن.. يف السبعني!.).   
نص : أحالمي مثيل يف السبعني/ ص: ١٥-٢٣ ، أّرخها 
(ُنرشت يف ١٨ شـباط ٢٠١٥م، وهو ال يشكو أو يتألم 
اىل أحـد، بقدر مـا يبوُح اىل (زوجتـه) فهي املخاطب، 
ألنها تقاسـمه الهـّم والحب والحزن، بل تشـاركُه يف 
معظمها،كأنـُه يف الهرم حتى أحالمه تهرم وتشـيخ، 
وُتصـاب بالغثيان والهلوسـات، يقـوُل : (الليُل اآلَن- 
كمـا الفلم الهنـدّي-/ طويٌل جـداً، ونحيٌف جـداً..)، 
ويقوُل: (أنا أعني..حتى األحالُم/ -ومازالْت باألبيض 
واألسـود-/ ال أحالَم ملونٌة...). ثم مع كل فقرة ُيذّكُر 
املتلقـي أنه ال يزال مـع نديمه (زوجتـه) حيث يقول 
(تدريـن). ثم يقـوُل ( أنا عمـري سـبعون اآلن./ أنا 
أعني سبعني وعامنِي تماماً..). ثّم يقّص علينا أحالمه 
الورديـة يف رؤيـة مدينتـه البرصة (حلمُت بسـوٍق يف 
العّشار/ بتسعِة أدوار، (والعارش للسيارات).. ). ثم ( 

أفتتحْت منُذ قليل أوبرا الفارابي/ بالعشـار، ومدرسٌة 
للباليه بحي الجمعيات) ، ويقول : (سّباحاُت البرصِة 
فزَن عىل سباحات / مدينة برلني!..) . أحالٌم، وأضغاُث 
أحـالٍم، يسـّطُرها يف هذا الّنص املوحـي لك بروح هذا 

العمر ونكهته وحياته.
والنصوُص األخرى املتبقية عـىل ذات املنوال يف اجرتار 
التاريـخ وربط الحـارض باملايض، مع بعـض االحالم 

التي تشيخ بدورها وتظّل باألبيض واألسود.
محاور نصوص املجموعة:١/ السـينما: السينما حُلُم 
طفولٍة وشباب، ظلّْت عالقًة يف رجٍل خيمته (السبعون) 
أضحـْت كأنها فسـطاط، أو خيمة النابغـة الذبياني، 
أو داللـة من دالالت وتفعيالت الخليـل، أو هي دخلت 
يف (حيـوان) الجاحظ. السـينما حـارضة يف نصوصه 
، ص ١٧، يقـول( هل ُكّنا أطفاالً يومـاً؟ / أعني..هل 
كّنا أصغَر والليُل طويل، يكفي لألحالم..)، ثم يقوُل: ( 
الليـُل اآلَن- كما الفلم الهندي-، طويٌل جدا..)، ويقوُل 
: ( ُكّنـا نذهـُب للفلم الهنـدي،/ ألجل التربيـد/ وكّنا 
نذهُب لألفـالم األمريكية / حتى يف الحـر...) ، وقوله 
يف ص ٢١، ( فلمـان عراقيان مـن املوصل والحلة / يف 
األوسـكار..). يتبني لنا حب (الشـاعر) وتعلّقه بدور 
السـينما، وما فيها من فعل سـحري يف ذات االنسان 
عـىل مختلـف أدوار حياتـه، فضالً أنها مصـدر ثقايف 

ومعريف لألديب. 
٢/ األلوان : وأنت تقرأ املجموعة الشـعرية تجدها من 
الغالف اىل الغـالف ال تفارقها األلوان، كأنك يف معرٍض 
تشكييل، وأن صاحبنا( الشاعر) هو فّناٌن فطري، نقرأُ 
يف ص٧: ( الجنـدي األسـود/ امللـك األبيـض)، ص١٤، 
(شعري األبيض)، ص ١٧،١٨، يقول: ( أنا أعني/ حتى 
األحالُم / وما زالت باألبيض واألسود)، ( األلواُن- كما 
قاَل معلُّمنا اسـتاُذ الرّسم- / .. األلواُن يحّدُدها مقداُر 
الضوِء..)، ص ١٩، (األكفاُن بال لوٍن، ليسْت خرضاَء/ 
وال صفراَء...) ، و( األحمُر واألسـوُد / جرُح ابن أختي 
أحمـر..)، و( كاَن قميـُص ابن أختـي أزرق/ حتى يف 

الُحلِم األبيِض واألسوِد ..).
   ويف ص: ٢٧ ، يقـوُل( البيارُق صفراُء لوُن الظهريِة/ 
أو برتقاليـٌة ، كالشـفق./ والبيارُق حمراُء – ليسـت 
دمـاً-../ البيـارُق حمـراُء..)، ( كاَن حـزُن املضايف 
أحمـر..)، يف ص : ٦٠، ( أمسـُح ألـواَن املـدِن، األلوان 
الرسـمية..) ويف ص: ٦١، يقوُل الشاعُر : ( .. وأمسُح 
لـوَن الرمِل عن األنبار، / وأمسـُح لـوَن الجوري عن 
بغـداد./ - أعني جوري السـبعينات-/ وأمسـُح لوَن 
البـرصِة – أياً كان-/ ... / أزرُع لوناً لبالِد النهرين من 

اللوِن/ األخِرض، للمدِن الكربى... ). 
    األلـوان كاسـتخدام يف حيـاة االنسـان، يف مرحلـة 
الطفولة واملراهقة والشـباب، تسـتوهي االنسـان يف 
اختياراتـه يف مالبسـه واألماكـن التـي يرتادهـا، ويف 
تلويـن مخيلته وحتى احالمه، أّما (السـبعيني) فبعد 
الخربة واملران، وما اكتسب من تجربة، أصبح ال يتقبل 
األلـوان، بل يعيـش عامله الجميـل الرومانيس املوحي 
للهـدوء، بل هو يميل اىل العقل أكرب من أي حقل آخر، 
(السـبعيني) أما أبيض أو أسـود، رصيحاً واضحاً، ال 
يكـون رمادياً، وال األلوان التـي توحي اىل التطرف، أو 

الال معقول. 
٣/ التكـــــرار: حينمـا يقـرأ املتلقـي (املجموعـة 
الشـعرية للشـاعر الحجاج) سـيجُد تكراراً يف الجمل 
والعبـارات واألسـطر التي تتضمنهـا النصوص، لعّل 
القارىَء يقوُل قد أعادها (الشـاعُر) سـهواً، أو خطأً 
مطبعياً، أو هو نوع من الرتف أو اللهو لدى الشـاعر. 
أو يعرتُض آخَر فيقوُل هي عالمات الكهولة وعالمات 
(السـبعني) حيُث النسـيان، وهنا يحاوُل الشـاعُر يف 
صـورٍة مـن صورِه أن يؤكـَد أنه يف عنر السـبعني، أو 
يقوُل آخـر، ال هي (الخـرف)، أو ( الزهايمر)، ويأتي 
آخـر ليقوَل، ال هذا وال ذاَك، بل أراَد الشـاعُر -يف هذا- 
إشـارًة اىل صـورٍة من صـور العمر السـبعيني، حيُث 

تكون ظاهرُة اإللحاح هي السائدة.     

   فنقرأ يف أسـطر التكرار: آ/يف ص ١٣، يقوُل : (نحُن 
الفقـراُء/ أّجلْنا أكَل التُّّفـاح اىل الجّنة!)، ويف ص ٣٤، 
( نحُن الكسـاىل/ لم نزرْع تفاحاً/ أّجلْنا أكَل الّتفاِح..

اىل الجّنـة!) ،ب/ يف ص ٢٩، يقـوُل الشـاعر: ( وأنا يف 
السـبعنَي اآلَن/ أحـّن اىل الدراجِة/ بني بيـوت محلّتنا 
(الفيصليـة) / واىل األبـواِب../ نصـُف املفتوحـة، يف 
نصـف الليِل/ .. ألجِل املنشـورات!) ،ج/ ويف ص٣٥،( 
تتذكرنا أيام (الحزب) األوىل/ يف محلّتنا (الفيصلية).. 
حيـُث األبواُب/ - نصُف املفتوحِة/ يف نصِف الليل-../ 
.. ألجـِل املنشـورات!..). د/ ويف ص: ٤٣، يقـوُل: ( يا 
(زهـا حديد)/ - قبَل أن ترحيل-/ ملاذا لم تصممي لنا 
وطناً/ سـياُجُه يعلو النخيل..؟) ، يف ص:٤٩، يقوُل: ( 
يا( زها حديد):/ -قبـَل أن ترحيل-/ ملاذا لم تصممي 
لنا وطناً..... / ..سـياجُه يعلو النخيَل/ عىس أن يناَم 
أطفاُلنا آمنني / -من تّجاِر قريش-/ كما تنامنَي اآلَن 
آمنـًة هناَك../ يف مقـربٍة أجمُل من بغـداد؟!). ه/ يف 
ص: ٤٤، يقوُل : ( تّجاُر قريش سـادتنا/ قبَل اإلسالِم 
وبعَد اإلسـالم-.. ). ويف ص: ٤٨، (-قاَل الجمعان-: / 
تجاُر قريش سـادتنا –رغماً عّنا- / قبَل اإلسالِم وبعَد 

االسالِم./ وقبَل النفِط وبعَد النفط.).    
   يف بـاب (التكـرار) الـذي نزعـُم هـو تكراٌر يف رسـم 
الكلمـات يف النصـوص، لونتأملها بتأٍن، هـي لم تكْن 
تكـرارا، بقدر ما هي كلمات تتشـابه يف الرسـم، لكن 
يضيـف اليهـا يف اعادة بعـض الكلمات صـوراً أخرى 
لهـا داللة يف ذات الشـاعر، يتلقفها املتلقي يف رسـالٍة 
مشّفرة لم تكن معّقدة، بل هي واضحة تدخل النفوس 

الصافية واالذهان املتوقدة برائحة ترشين. 
  ختامـاً ،  وأنت تقرأ املجموعة (خالصات السـبعني)، 
لم تكن النصوص مكتوبة للمناسـبة التي شـارك بها 
الشـاعر وأّرَخ لهـا، ليس حكماً، بـل مكتوبة لظرفها 
ولوقتها، بل جاءت املناسـبة اىل الشاعر لتدعوه ليقرأ 
ما كتَب، وليصدَح نّصه عىل منرب املناسبة.  كما نقول 
:(( ُخـِذ الكتاَب بقـوٍّة..))، هو(خالصات السـبعني)، 
كتاب الحكمـة والتجربة، بل هي نصـوص حوار مع 
التاريخ السـيايس للعراق بني احتاللني ، منذ االحتالل 
االنكليزي وحتى األمريكـي، وطبيعة (الحكم)، كتاب 
هـو خالصـة الخالصة ملـا كتبُه شـاعرنا السـبعيني 
الكبري(كاظـم الحّجـاج)، و(خالصـات) تعنـي هـي 
جمع (خالصـة التجربة)،(خالصة معرفة)،(خالصة 
الكتاب(املجموعـة)، خالصـة  يمّثـُل  ذاكـرة)، كمـا 
التجربة الفنية يف كتابة األشـكال الشعرية بني النثر، 
والومضة، والهايكو.. تحيًة اىل شاعرنا الكبري (كاظم 

الحّجاج) واىل (خالصاته).

9 www.alzawraapaper.com

ثقافية

xbv®a@·√b◊@ãój€a@MÔ”aã»€a@ã«bì‹€@Hµ»jè€a@pbñ˝ÇI@ÚÌã»ì€a@Ú«Ï‡1a@¿@Òıaã”

H@bË‹”@I

ÊaáÌå@—éÏÓ€@Êb”Üãœ@ÚÌaÎä@¿@Êbÿæa@ãqc

No: 7451 Tue 23 Mar 2021العدد: 7451 الثالثاء  23 اذار 2021

!a@áj«@7fla
هم ثالثٌة من شـعراء العربية، طبقت شـهرتهم اآلفاق، ولم يرتك 

كالً منهم وراءه غري قصيدة واحدة، ظلت حتى هـذه اللحظـة،
كومضة سناء، يف حلكة ليل، ال تسمع منه، إال هسيس الصمت.

ل اليشكري... وهم املَنخًّ
صاحـب قصيدة (فتاة الخدر) قالها يف هنـد بنت عمرو بن هند، 

فلما عرف أبوها بأمره قتله،
ورضبـت العرب به املثل يف الغائب الـذي ال يرجى إيابه. يقولون: 

ُل) ومن أبيات قصيدته : (ال أفعله حتى يؤوب املًنخًّ
إن كنت عاذلتي فسريي
نحو العراق، وال تحوري

وشاعرنا الثاني هو دوقلة بن العبد املنبجي،
وذكر إن ابنة أحد أمراء نجد، واسمها (دعد) كانت شاعرة بليغة 

وفاتنة الجمال،
كان رشطهـا أن تتزوج من شـاعر يبزها، فلم ترَض باملتقدمني، 

حتى قدم شاعر تهامي،
ويف الحي بات ليلته، عند وراق، وأرسه بأمره وقرأ عليه قصيدته 
فقتلـه الـوراق، واندفـع إىل األمـرية، يقرأ بـني يديهـا القصيدة، 

فسألته من أي الديار أنت؟
فأجاب من العراق، فلما فرغ من القصيدة، حتى رصخت.. قائلًة 
هذا قاتل بعيل. ألنها رأت بيتاً يدل عىل أن قائلها من تهامة. ومن 

أبيات القصيدة
لهفي عىل دعد وماخلقت = = = اال لطول تلهفي دعد

بيضاء قد لبس االديم = = = اديم الحسن . . فهو لجلدها جلد
أما شـاعرنا الثالث .. والتي ذاعت قصيدته يف كل الدهور، هو أبو 

الحسن عيل بن زريق البغدادي.
كانت له ابنُة عٍم، شـغف بحبها أيما شـغف، ثـم ارتحل عنها إىل 

األندلس بسبب الفاقة والضنك.
ينشـد أن يجلب من هنـاك مهرها. وعندما مـدح أمري قرطبة لم 

يجزل عليه هذا األمري العطاء.
فعـاد إىل الخـان (الفنـدق) مهموماً ونـام، ويف الصبـاح دنا منه 

النادل يوقظه، فوجده ميتاً وتحت وسادته قصيدته الوحيدة،
جاء فيها :

ال تــعــذليـــه فـــإن العـــذل يولــعــه
قـد قلت حقـاً ، ولكـن ليس يسمعه

جـــاوزت فـــي لومــــه حـــداً أضــر بــه
مـــن حيــث قــدرِت أن اللـوم ينفعــه

فاستعميل الرفق يف تأنيـبه بــدالً
مــن عذله، فهو مضنى القلب موجعه
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 املقادير لـ5 أشخاص:
ضمة بقلة

نصف ضمة بقدونس
3 بصل أخرض أو بصلة كبرية

فليفلة خرضاء
حبة بندورة
2 باذنجان

3 فصوص ثوم
حامضة

كوب ونصف لبن
ملعقتني مايونيز

ملعقتني طحينة
دبس الرمان 

ونعنع يابس وكمون وملح
زيت زيتون وزيت نباتي وخبز مقيل

طريقة التحضري:
قطعي الباذنجان لقطع متوسـطة ثم 

اقليه بالقليل من الزيت النباتي.
قطعـي البقلـة والبقدونـس (يفضـل 
تقطيعهـا باليد من دون فرم) وافرمي 
باقي الخـرضوات، (ويمكن إضافة اي 

خضار أخرى بحسب الرغبة).

أخلطي يف وعاء دبس الرمان مع نصف 
كمية الثـوم وعصـري الحامض وزيت 

الزيتون ورشة نعنع يابس وملح.
ضعـي نصـف كميـة الصـوص فـوق 
الباذنجان والنص اآلخر فوق الخضار.

أخلطـي يف وعـاء اللبـن مـع املايونيز 
والطحينة وباقي الثوم ورشة كمون.

أضيفـي الباذنجان مـع الصوص عىل 
الخرضوات ومن ثم الخرب املقيل.صبي 
اللبـن فـوق الخبـز وزينيـه بالكاجو 

املقيل.

تحلم كل امـرأة بعالقة رائعـة مع زوج 
لطيـف، ولكـن عندما يكون هـذا الزوج 
اللطيف شـخصاً ضعيفاً، فإنه سـيخلق 
مشكالت يف العالقة الزوجية؛ حيث يفتقر 
الرجـال الضعفاء إىل كل ما يلزم ليكونوا 
رشكاء داعمـني ومحبـني لنسـائهم. إذ 
انهم يتعاملون بسلبية شديدة يف مختلف 
نواحـي الحيـاة، ويسـتغلهم اآلخـرون 
لتحقيـق أهدافهم مـن دون أي مقاومة 
منهـم... نعرفِك يف التايل عىل أهم صفات 

ضعف شخصية الزوج :
1. تتعاملني مع املشكالت وحدِك

كل  تحلـني  يجعلـك  الضعيـف  الـزوج 
املشكالت

القدرة عـىل التعامل مع املشـكالت أمر 
رضوري لجعل العالقة جيدة، لكن يتعني 
عـىل كال الرشيكني بذل جهد متسـاٍو يف 

حل املشكالت كل يوم.
مـن عالمات الرجل الضعيـف أن يرتكِك 
تحلني كل املشـكالت. ال يريـد أن يواجه 
وأنـت  بحياتـه،  ويسـتمتع  الضغـط، 

تكافحني لحل املشكالت.
2. يهملِك ويريض اآلخرين

الزوج الضعيف يتجاهل ما تشعرين به
إذا كان زوجـِك يـريض الجميـع، لكنـه 
يهملـِك؛ فهـو زوج ضعيـف يهتـم بما 
يعتقـده اآلخـرون عنـه، ولهذا السـبب 

يريض الجميع غريِك.
وأسـوأ من ذلك أنه يمكنه أيضاً تجاهل 
مـا تشـعرين به، وبـدالً من ذلـك يركز 

فقط عىل ما يشعر به وما يريده.
3. ال تجدينه عندما تحتاجني إليه

الزوج الضعيف ال يتواجد من أجلك

من عالمات الزوج الضعيف عدم وجوده 
مـن أجلك. اليشء املثري لالهتمام هو أنه 
موجـود من أجل أصدقائـه، ولكن ليس 

من أجلِك.
هـذا ألنـه يعتقـد أن أصدقائـه سـوف 
يرتكونـه إذا لم يكن موجوداً من أجلهم، 

لكنـه يعتقد أيضـاً أنِك لن ترتكيـه أبداً؛ 
لذلـك ليـس عليـه أن يكون هنـاك من 

أجلِك.
4. يتعامل بأنانية ويتجنب الرصاع

الزوج الضعيف يتجنب الرصاع
األنانية هـي صفة مميزة لرجل ضعيف 

تمكنـِك رؤيتها منذ بدايـة العالقة. هذا 
الرجـل يريـد أن يكـون كل يشء عـىل 
طريقتـه، ولن يهتـم بأفكارِك أبـداً. لن 

يفكر إال يف نفسه وستعانني بسببه.
 ال يشعر باإلهانة ويتجنب الرصاع..من 
املسـتحيل اإلسـاءة إىل شخص ضعيف؛ 
ألنـه سـيتجنب الدخـول يف أي نـزاع إذا 

أسأِت إليه أنِت أو اآلخرون.
يفضل الزوج الضعيف الصمت بدالً من 
الدفاع عـن نفسـه، والسـبب يف إدارته 
ظهـره لجميع املشـكالت هو أنه يخىش 
أن يفقـد هـؤالء الناس. لهذا السـبب ال 
يسـتطيع أن يقـول إنه يختلـف معهم، 

وتلك من أسوأ صفات الرجل.
5. يخفي مشاعره الحقيقية

مـع الـزوج الضعيـف لـن تحصيل عىل 
الحب والعاطفة

رجل مثـل هذا لن يظهر مشـاعره أبداً؛ 
ما سيجعل من املسـتحيل عليِك معرفة 
مـا يجري داخل رأسـه، هـذا الرجل لن 
يظهر لِك أبداً ما يفكر فيه حقاً عنك، لن 
تحصيل أبداً عىل الحب والعاطفة اللذين 

تحتاجني إليهما من رجل ضعيف.
ال توجد عالقة زوجية جيدة مع شخص 
يخفي مشـاعره الحقيقيـة؛ فالعالقات 
مـع  والصـدق  االنفتـاح  حـول  تـدور 

بعضكما بعضاً. 
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 من أوقات النوم، إىل كيفية الجلوس وحّتى تناول الطعام، إجماالً ما 
يعتـاد طفلِك عىل نمط ما متكّرر من التّرصفات... ويف هذا السـياق، 

قد تواجهني بعض العادات املزعجة،
التي يلتقطها معظم األطفال ويصعب التخلّص منها من دون تدّخل 

حازم:
مص اإلبهام: 

إّنهـا املشـكلة التي تشـتكي منهـا رشيحة كبـرية من األمهـات، إذ 
إّن العديـد مـن االطفـال يقومون بمـّص ابهامهم لتهدئة أنفسـهم 
وإراحتها. ولكن مص اإلبهام املتكرر أو الشـديد ما بعد سـن الرابعة 
أو الخامسـة قد يتسـّبب ببعض املشـاكل، خصوصاً يف نمو األسنان 

مثل تراكب العضة، كما التهابات يف اإلبهام أو األصابع األخرى.
وضع اإلصبع يف األنف:

إنهـا من أكثر العادت املزعجة التي يحملهـا الفرد منذ طفولته، وقد 
يستمّر بها حّتى سنوات الرشد، وقد أثبتت إحدى الدراسات أن 91 % 

من الراشدين ال يزالون يمارسون هذه العادة ولو رساً!
لف الشعر باإلصابع: 

قد تبـدو عادة بريئة غري مـّرضة، ولكن كثرة لّف الشـعر يف موضع 
واحـد يعـرّض البصـالت يف تلك املنطقـة إىل الضعف، ما قد يتسـّبب 
بتسـاقط الشـعر. ويف حني أّن العديد من األطفال يتوّقفون عن هذه 
العادة مع التقّدم يف السـن، فكّل ما عليِك فعله هو تعديل بسـيط يف 
السلوك ملساعدة طفلِك عىل كرس هذه العادة يف حال استمرارها مثل 

تنبيهه الدائم عند فعل ذلك، أو حتى رفع الشعر أو قّصه.
تجدر اإلشـارة إىل أّن سحب الشـعر ولّفه عند األطفال األكرب سناً أو 
املراهقـني من املمكـن أن يكون مؤرشاً لنوع من القلـق، واالكتئاب، 

والوسواس القهري .
قضم األظافر: 

هـذه العـادة ال ترتبط فقـط بمراحـل الطفولة بل قد تسـتمّر حّتى 
املراهقة، ويف بعض الحاالت حّتى سـّن الرشـد. وقبل التفكري ببعض 
الطـرق لنهي طفلِك عن القيام بهـذه العادة املّرضة، حاويل التفتيش 
عن سـبب فعله لذلك، فإجماالً ما يكون قضم األظافر بمثابة مؤرش 

اىل قلق أو خوف ما قد يراود طفلِك.

هـل أنت مـن هـواة رشاء كميات 
ممـن  أو  الشـامبو  مـن  كبـرية 
املوفـرة  العـروض  يسـتغلون 
للشـامبو، ثم تكتشـف بعـد فرتة 
إنتهـاء صالحيتها، مـاذا تفعل يف 

مثل هذه املواقف؟
اإلجابـة تجدهـا يف تقريـر تحدث 
فيه عن مـدى إمكانية اسـتخدام 
الشـامبو حتى بعد تاريـخ انتهاء 

الصالحية.
ذكـر التقريـر أن جميـع املكونات 
التـي يصنع منها الشـامبو بغض 
النظـر عـن سـعره هـي تقريبـا 
عبـارة عن مشـتقات كيميائية أو 
كيميائية حيوية مسـتقرة، والتي 
تسـاعد يف الغالـب عـىل مناهضة 
البكرتيا وبعـض الفطريات، ومع 
ذلك قد يكون لبعض هذه املكونات 
مـدة صالحيـة محـدودة وبالتايل 

تؤثر عىل فعالية الشامبو.
يحتـوي  عندمـا  ذلـك  ويحـدث 
الشـامبو عىل مكونات طبيعية قد 
تقلل من مـدة صالحيته؛ لذلك، إذا 
كنت تشرتي شامبو عضويا خاليا 
من املواد الحافظة، فقد تضطر إىل 
استخدامه برسعة أو التخلص منه 

فورا عند انتهاء مدة صالحيته.
التقرير أن الشـامبوهات  وأضاف 
والبلسـم والكريمـات املرطبة من 
الصعـب معرفة مـدة صالحيتها، 
والتـي قـد تمثل خطـرا عىل برشة 
اإلنسـان، وإن كان هنـاك بعـض 
العبـوات  تلـك  عـىل  اإلرشـادات 
تنبهـك إىل انتهـاء صالحيـة تلـك 
املنتجـات بعـد حـوايل عامني من 
تاريخ فتحها، بينما يحذر البعض 
اآلخـر مـن انتهـاء الصالحيـة يف 
غضـون سـتة أشـهر.يف دراسـة 
أمريكيـة نـرشت يف العـام 1996 

ذكرت أن الشـامبوهات والبلسـم 
التي تتعـرض لدرجة حرارة عالية 
تفقـد مكوناتها مدة صالحيتها يف 
غضون شهر إىل ثالثة أشهر، لذلك 
يجب حفظ الشامبوهات يف مكان 
بـارد وبعيـد عـن مصدر حـرارة 
التقرير  النهاية ينصح  مبارش.ويف 
والبلسـم  الشـامبوهات  بـرشاء 
مصـادر  مـن  الوجـه  وكريمـات 
موثـوق بها، حيـث إن تلـك املواد 
وما تحتويه عىل مواد كيميائية قد 
تـرض بالبرشة حتـى وإن لم تفقد 

صالحيتها بعد .

يحتار عدد كبري من األشـخاص بشأن الوجبات 
الغذائيـة، للتمتع بصحة مثالية وإنقاص الوزن، 

وبالتحديد وجبة العشاء.
وجاءت أبرز النصائح بشـأن التوقيت املناسـب 

لوجبات اليوم عىل النحو اآلتي:
1. اإلفطار:

كانت أمهاتنا عىل حق، يجب عىل املرء أال يتجاوز 
وال يتنـاول وجبـة اإلفطـار، حيـث درس باحثو 
كلية هارفـارد للصحة العامـة النتائج الصحية 
لــ26902 مـن املهنيني الصحيـني الذكور الذين 
تـرتاوح أعمارهـم بـني 45 و 82 عـىل مدى 16 

عاًما.
واكتشـفوا أن الرجـال الذيـن لم يتناولـوا وجبة 
اإلفطار معرضـون لخطر اإلصابـة بنوبة قلبية 
أو الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 27 ٪ أكثر 

من أولئك الذين تناولوا وجبة الصباح.
2. الغداء:

و معظم الناس يحبون تناول وجبة أكرب يف فرتة 
ما بعد الظهر، فبحلول هذا الوقت، يصل املرء إىل 
مستوى نشـاط اليوم الذروة، ويمكن أن تحرتق 
السـعرات الحراريـة بشـكل أرسع، لذلك يحتاج 
الجسـم إىل التغذيـة لكي يسـتخدم هـذا كوقود 

أيًضا عىل مدار اليوم.

3. العشاء:
وقـال الخرباء: ”إنـه من املرجـح أن يتم تخزين 
ما ال تحرقه عىل شـكل دهون، حيث تصبح أقل 
نشـاًطا يف نهاية اليوم، حيث إن تناول الطعام يف 
وقـت قريب جًدا من موعد النوم يزيد من نسـبة 
السـكر يف الدم واألنسـولني، ممـا يجعلك تواجه 
صعوبـة يف النوم، لذلك ، يجـب أن تكون وجبتك 
األخرية هـي األخف وزنا يف اليوم، ويجب تناولها 

قبل النوم بثالث ساعات عىل األقل“.
توقيت العشاء:

- ال تأكل يف وقت قريب جًدا من موعد نومك.
- اجعلها أخف وجبة يف اليوم.

- تناول ما ال يقل عن 3 ساعات قبل النوم.
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 يسـتعمل كثـريون املخدات لسـنوات من 
دون تنظيفها، أو يكتفون بغسل غطائها 
الخارجـي. وتنظيـف املخـدات يف التدبري 

املنزيل يتطلب اّتباع الخطوات اآلتية:
-يجب غسل املخدات مرَّتني يف السنة، مع 

التخلُّص منها كل سنتني.
ف لطيف ال يحتوي  -يجب اسـتخدام منظِّ
ة  ب بحساسـيَّ عـىل عطور، حتى ال يتسـبَّ

للبرشة عند النوم.
-يجـب ضغط أكرب قدر مـن الهواء خارج 

املخدَّات، قبل وضعها ىف الغسالة.
-يمكـن وضع مخدتني يف دورة الغسـالة، 
مع إضافـة القليل من الـ“بيكينغ صودا“ 
إىل دورة الغسـيل حتَّـى تمتـّص الرائحـة 

الكريهة منها.
ف املخدات يف الشمس. -ُتجفَّ

ورائحتـه  الرسيـر  بنظافـة  لالهتمـام 
منعشة:

| يجـب الحـرص عـىل تعريـض الرسيـر 

لضـوء الشـمس والهـواء. وبـني الوقـت 
واآلخـر، توضع املراتب واملخدات واملالءات 

يف الهـواء، ما يجعـل البكترييـا والروائح 
تختفي منها تماًما.

| عنـد تغيري مـالءات الرسيـر، ُيمكن نثر 
عـىل  صـودا“  الـ“بيكينـغ  مـن  القليـل 
سـطح املرتبة، وتركها عليهـا ملدة ال تقّل 
عن السـاعة، قبل أن ُيشـفط الـ“بيكينغ 
صـودا“ باملكنسـة الكهربائيَّـة فتفـرش 

املالءات الجديدة.
| يجـب الحرص عىل تغيري أغطية الفراش 
أيًضـا، مـع غسـلها، تفادًيـا مـن تراكم 

الرطوبة.
ة أسابيع عىل  ل قلب املرتبة كلَّ سـتَّ | ُيفضَّ

األقل، من خالل جعل عاليها أسفلها.
| لتعطري الفراش، ُتستخدم املعطرات التي 
تحتوي عىل مضـادات للبكترييا، من أجل 

تعقيم مكان النوم جيًِّدا.
| ُتغسـل مـالءات الرسير وأغطيـة املرتبة 
وحتَّى املخدات،عىل درجة حرارة مرتفعة، 
لغرض القضاء عىل البكترييا والفطريات، 
مـع الحرص عىل اختيار األنـواع القطنية 

ل الحرارة املرتفعة. منها ألنها تتحمَّ

 املضـادات الحيويـة أدويـة فعالة 
ضد األمراض البكتريية ولكن ليس 
ضـد األمـراض الفريوسـية. لكـن 
والخاطـئ  املسـتمر  اسـتخدامها 
يجـب  فمتـى  مفعولهـا.  يبطـل 
إعطاؤهـا لألطفـال ومتـى ينبغي 
االنتظـار؟ ومـا الفرق بـني املرض 

البكتريي والفريويس؟
حني يشعر طفل باملرض أو يصاب 
مثـًال بالحمى أو التهـاب اللوزتني، 
الوالـدان بـه إىل الطبيـب،  يذهـب 
الـذي يصف لـه مضـادات حيوية. 
ويعتقـد بعض اآلبـاء واألمهات أن 
املضادات الحيوية غري ضارة. فهل 
هذا صحيح؟ ومتى يجب أن يتناول 

األطفال مضادات حيوية؟
األملانيـة  الجمعيـات  تشـدد 
األملانية  الجمعية  التخصصية، مثل 
لطب األطفـال واألمـراض املُْعِدية، 
عـىل أن األطفـال املـرىض يجب أال 
يتناولوا املضـادات الحيوية إال عند 
الرضورة القصـوى، مثل أن يكون 
املـرض بكترييـًا وليس فريوسـياً. 
وهـذا ينطبق عىل املـرىض البالغني 
أيضـاً، ذلـك أن املضـادات الحيوية 
ضـد  يشء  أي  فعـل  تسـتطيع  ال 
الفريوسـات، التي غالباً ما تسـبب 

السعال وسيالن األنف.

كمـا يحذر باحثـون أمريكيون من 
أن اإلفـراط يف إعطـاء األطفـال يف 
سن النمو املضادات الحيوية يمكن 
أن يـؤدي إىل مشـاكل صحية، مثل 
الحساسـية والسـمنة. ومـن املهم 
جداً أن يتم إجراء األبحاث عن كثب 
عىل مثل هـذه اآلثـار الجانبية عىل 

املدى الطويل.
املضـاد الحيـوي فعال ضـد املرض 

البكتريي ال الفريويس
ومـن املمكن إجراء فحص يسـمى 
”يس آر بي“ ملعرفة ما إذا كان سبب 
املرض هو البكترييا أم الفريوسات. 

ويقول أطبـاء أن التفريق مهم بني 
فالفريوس  والبكترييـا.  الفـريوس 
قـد يكون لـه تطعيم وقـد ال يكون 
له، أما البكترييـا فليس لها تطعيم 
غالبـاً، ولكْن لها عـالج. ومن املهم 
أال نخطئ يف التفريق بينهما، وعدم 
إعطاء مضادات حيوية للمريض إالّ 
حني يكون املرض بكتريياً، وذلك ألن 
الفريوسات ال تستجيب للمضادات 

الحيوية.
ويف هـذا الشـأن، يقـول األخصائي 
رئيـس  ليـزه،  يوهانـس  األملانـي 
قسـم األمـراض املُعديـة واملناعـة 

يف مستشـفى األطفـال الجامعـي 
بمدينة فورتسبورغ األملانية، ملوقع 
”شـبيغل“ اإللكرتونـي إن الطفـل 
إذا كان يعانـي من التهاب اللوزتني 
والسـعال وسـيالن األنف، فإن هذا 
دليـل عىل وجـود مرض مـن النوع 

الفريويس عادة.
وتكون املضادات الحيوية رضورية 
يف حالة االلتهاب الرئوي الجرثومي 
والتهاب سـحايا الـرأس والتهابات 
املسـالك البوليـة، وكذلـك يف بعض 
اللوزتـني الصديدي.  التهاب  حاالت 
املضـادات  تسـتخدم  مـا  وكثـرياً 

الحيوية عند اإلصابـة بنزالت الربد 
املصحوبة بأعراض الحمى ويف حالة 
التهابـات األذن الوسـطى والحلق. 
لكن االسـتخدام املستمر والخاطئ 
للمضـادات الحيوية، لدى اإلنسـان 
أو الحيوان عىل حد سـواء، يؤدي إىل 
ازدياد مقاومة البكترييا للمضادات 
الحيويـة، وفـق مـا يذكـر موقـع 
إنفورماتسـيون“  ”غيزوندهايتس 
اإللكرتونـي. وقـد تفاقمـت الحال 
إىل درجـة تنظيـم منظمـة الصحة 
العاملية حملة ضد مقاومة البكترييا 

للمضادات الحيوية.
االنتظار أفضل خيار أحياناً

الجهـاز  التهابـات  حالـة  يف  أمـا 
الطفـل  يبلـغ  أن  وبعـد  التنفـيس 
سـناً معينـة، ينبغي عـىل الوالدين 
االنتظـار وعـدم إعطـاء الطفـل يف 
البدايـة مضادات حيوية فـوراً، بل 
مراقبته ملدة 48 سـاعة، ألن بمرور 
هـذا الوقت قد ُيشـفى نحـو 80 إىل 
90 يف املائـة من الحـاالت من تلقاء 
نفسـها، كمـا يقول الطبيـب ليزه. 
ولكن إذا استمرت الحمى بعد مرور 
هـذه الفـرتة، يجـب عـىل الوالدين 
عندهـا الذهـاب إىل الطبيـب، كـي 
يفحصـه ويقـرر ضـد أو لصالـح 

العالج باملضادات الحيوية.
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عمـري 18 سـنة أحـب شـاًبا 
لسـنوات، لكنـه ال يرانـي أصالً 
تدهورت ثقتي بنفيس، وفشلت 
يف دراسـتي فشالً ذريًعا، بعد أن 
كنـت األوىل يف القسـم رصت يف 
املرتبـة األخرية، تركـت الصالة 

وعشقت الوحدة والكتابة.
شغفي بهذا الشاب قلب حياتي 
رأًسا عىل عقب رصت أعاني من 
عادة سيئة، والضحك الهستريي 

الذي صار محل نقد الجميع.
أشـعر أنـي تافهة جـًدا، لم تعد 
يل أيـة قيمـة تذكـر ولـم يعد يل 

أصدقاء.
أنسـاه،  أن  جاهـدة  حاولـت 
بالدراسـة  نفـيس  أشـغل  وأن 
وبالرياضـة والدايت، وبالصالة 
ولـم  فشـلت  لكـن  والعبـادة، 
تنفعنـي أية نصيحـة طبقتها. 
رصت أنتظر املوت ولكن كم هو 

بعيد...
ماذا عيلَّ أن أفعل؟

الحل والنصائح:
- مـن الواضـح أن ذلك الشـاب 
عليـه،  غبـار  ال  وهـذا  فتنـك، 
ويحـدث ملعظم النـاس يف فرتة 

معينـة من عمرهـم وهي فرتة 
املراهقة، وهـذا االفتتان يرتبط 
بنمو الهرمونات وكذلك بطبيعة 
الشـخص نفسـه، فمن البنات 
مـن تكون ذات طبيعـة هادئة، 
ومنهـن مـن تكـون اندفاعيـة 

كحالتك!
- املشـكلة اآلن ليسـت افتتانك 
بالشـاب، بل افتتانك بنفسـك، 
فأنت تعيشني ردة فعل لتجاهل 
الشاب لك، فتندفعني للفت نظر 
كل النـاس بترصفات طائشـة 
عقلـك  وكأن  موزونـة،  وغـري 
الباطن يريد أن يقول له، انظر.. 

ها هـم الناس جميًعـا يهتمون 
بي ويتحدثون عنـي، فيما أنت 

تهملني!!
الحاليـة  هـذه  وعيـت  إذا   -
فسيمكنك بإذن الله أن تنشطي 
املسـار،  لـك  ليصحـح  عقلـك 
ويذكـرك أن عمـرك يميض وأن 
مـن  تخرسيـه  أن  يمكـن  مـا 
والحيـاة  والنجـاح  الدراسـة 
العائلية وهدوء النفس ال يمكن 
أن يعوض، بينما إذا تماسـكت 
فسـتنجحني  عقلـك  وحكمـت 
حياتـك  وتعززيـن  دراسـتك  يف 
العائليـة وتكسـبني صديقاتـك 

ولـن تخـرسي إال الشـاب؛ أي 
قصة الحب!!!

- قارنـي إذن بـني الخسـارتني 
واتخذي قرارك، وصدقي لو أنك 
توجهت بـكل روحك إىل خالقك، 
وطلبـت  صالتـك  يف  وخشـعت 
سيسـاعدك  واملغفـرة  التوبـة 
اللـه -عـز وجـل- ويقويك عىل 
شـياطني نفسـك التـي توعـز 
لـك بالطيش والتهـور وانفالت 

املشاعر!
- مـا يطمئنني بأنك بنت عاقلة 
هو رفضك لحالتك، لكن الرفض 
وحـده ال ينفـع إن لـم يرتبـط 
بعمـل، فهيـا ابدئـي برنامًجـا 
الدراسـة  مـن  صارًمـا  يومًيـا 
وصداقات  والرياضـة  والقراءة 
جديدة وأمور عائلية، واالهتمام 
بنفسك، مظهرًا ونفسيًة وعقالً، 
وقسمي ساعات يومك بني هذه 
االهتمامات، واشـغيل كل وقتك 
ويف لحظة ضعفـك، ما عليك إال 
أن تتوجهي بالصالة إىل خالقك، 
فهو املعني الرحيم، وتذكري أنه 
يـراك يف كل أحوالـك فال تخوني 

نفسك.

كشفت دراسـة حديثة، استمر 
أن  سـنوات،   6 عليهـا  العمـل 
بشـكل  تؤثـر  السـنة  فصـول 
كبري عىل طباع الفـرد، فمواليد 
الفصـول املتشـابهة، يتَّصفون 
ومتقاربـة،  محـددة  بصفـات 

ُيعرفون بها!
وبعيداً عن علـم التنجيم، أكدت 
الدراسـة الطبيـة أن للفصـول 
شـخصية  تكويـن  يف  دوراً 
اإلنسان، تبعاً للظروف املناخية 

التي تختلف من فصل آلخر.
وحاول العلماء طيلة السـنوات 
املاضية تطبيق نتائج الدراسات، 
معتمديـن عـىل بحـث درجات 
النـاس،  مـن  عيِّنـات  حـرارة 
ومعرفـة الفصـول التـي ُولِدوا 
النتائـج، وجود  فيها، وأبـرزت 
تطابق بني األبحاث التي أجريت 
عىل الفرئان والدراسات املطبَّقة 

عىل اإلنسان.
ويف مـا يأتي خصائـص مواليد 

كل فصل وفق هذه النتائج:
الربيع:

فصل الربيع يؤثر يف شخصيتك
يعد مواليد أشهر مارس وإبريل 
ومايو األكثر حصوالً عىل معدل 
يف  يكونـون  العـايل“.  ”املـزاج 
الغالـب متفائلني، ولديهم رغبة 
يف االعتمـاد عىل الذات، لكنَّ هذا 
التفـاؤل، يمكـن أن ينقلب لدى 
بعـض املواليـد يف هـذا الشـهر 
إىل اإلحبـاط، وقد أكدت دراسـة 
املحبطـني  أكثـر  أن  بريطانيـة 

يولدون يف شهر مايو.
الصيف:

الفصـل  هـذا  مواليـد  يتمتـع 
العـايل“، ولو  بخاصية ”املـزاج 
بشـكل أقل مـن مواليد أشـهر 
الربيـع. يسـتفيدون مـن كثري 
من األمـور اإليجابية التي تعود 
لحـرارة أشـهر الصيـف، لكـنَّ 
أكثر مـا يعانون منه، هو تقلُّب 
املزاج بشكل رسيع. تعود بعض 
التأثريات السلبية ملواليد الصيف 
إىل نقلهم بشكل متكرر يف فصل 

الشتاء إىل الخارج.
الخريف:

أكثـر ما ُيعـرف بـه مواليد هذا 
الفصل هـو التـوازن، وهم أقل 
عرضة مـن غريهـم لالكتئاب، 
إذ تكون لديهم القدرة أكثر عىل 
الوجدانـي  االضطـراب  تجنـب 
ثنائي القطب، أي تجنب التقلُّب 
الشـديد بني االكتئاب والبهجة، 
وأكـرب مشـكلة يعانـون منها، 

امليل إىل حدة الطبع.
الشتاء:

كونهـم  حظـاً،  املواليـد  أقـل 
عـدة،  تحديـات  يواجهـون 
منهـا ارتفاع مسـتوى الفصام 
وإمكانيـة  ”السـكتزوفرينيا“، 
وقوعهم يف االضطراب الوجداني 
ثنائي القطب، وامليل نحو الحزن 
واإلحباط. لكن يف الجانب اآلخر، 
يبقى مواليد هـذا الفصل األقل 
أن  الغضـب، كمـا  ميـًال نحـو 
رة بني املشـاهري،  دراسـة مصغَّ
بيَّنت أن أكثرهم ُولِدوا يف شهرَي 
أن  ينايـر وفربايـر، مـا يعنـي 
فرصـك للشـهرة، إن كنـت من 

مواليد الشتاء، تكون أكرب.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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جاء رجل إىل سـقراط وقال له وهو 
يلهث: ”أريد أن أخربك بأمر سمعته 
عن أحد تالميذك.“ فقال له سقراط 
عـىل  قليـًال،  واهـدأ  نفسـك  ”خـذ 

رسلك.“
ثـم أضـاف سـقراط قائـًال: ”قبـل 
أن تبـدأ بالحديـث، عليـك أن تجتاز 
اختبـاراً ثالثياً، عندها سأسـمح لك 

بقول ما تريد إذا فعلت.“
اسـتغرب الرجل كالم سقراط، لكنه 
اضطر للموافقة فسأل عن االختبار 
وماهيته. قال له سقراط ”سأطرح 
عليـك ثالثـة أسـئلة. أوالً، هـل أنت 
متأكـد ممـا سـتقوله يل؟“ فقـال 

الرجل: يف الحقيقة.“
بعـد ذلـك سـأله سـقراط: ”هل ما 
سـتخربني بـه أمر جيد أم سـيئ؟“ 
فقـال الرجـل، ”ال ليـس جيـداً، بل 
عـىل العكس من ذلـك....“ فقاطعه 
سـقراط قائـًال: ”حسـناً، تريـد أن 
تخربني بأمر سـيئ رغم أنك لسـت 

متأكدا منه.“

فأكمـل سـقراط حديثـه بالقـول: 
”ما تـزال أمامـك الفرصـة الجتياز 
االختبار الثالث، هل ما ستخربني به 
أمـر مفيد؟“ فشـعر الرجل بالحرج 
حني أجـاب بالنفي. عندهـا قال له 
سـقراط: ”تريـد أن تخربنـي بأمـر 
سيئ وال فائدة ترجى منه ومع ذلك 
أنت لست متأكد من صحته. إذاً ملاذا 

تريد إخباري به؟“
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625 - وقـوع معركة أحد عند جبل أحد بالقرب 
من يثرب بني املسلمني وأھل مكة، ومقتل حمزة 
بن عبد املطلب يف املعركة عىل يد وحيش بن حرب 

بأمر من ھند بنت عتبة.
1849 - وقوع معركة نوفارا بني مملكة رسدينيا 

واإلمرباطورية النمساوية.
1870 - إنشاء دار الكتب يف القاھرة.

1918 - أملانيا تطلق بواسـطة ”مدفع برتا“ أوىل 
القذائـف باتجاه باريس للمـرة األوىل وذلك أثناء 

الحرب العاملية األوىل.
1919 - الطائـرات اإلنجليزيـة تقصف مدينتي 
أسـيوط وديروط ملدة يومني وذلك ضمن أحداث 

ثورة 1919.
1921 - الشيخ أحمد الجابر الصباح يتوىل حكم 

الكويت.
1925 - امللـك فـؤاد يحل مجلس النـواب بعد 9 

ساعات من انتخابه سعد زغلول رئيسا.
1930 - نوري السعيد يشكل وزارته االوىل

1933 - الرايـخ األملانـي يمنـح الزعيـم النازي 
أدولف ھتلر سلطات مطلقة حتى عام 1937.

1949 - لبنـان وإرسائيـل تتفقـان عـىل ھدنة 
عسكرية.

لألرصـاد  العامليـة  املنظمـة  إنشـاء   -  1950
الجوية.

1956 - استقالل باكستان بفضل جھود محمد 
عـيل جنـاح والـذي يعتـرب مؤسـس جمھورية 

باكستان.
1965 - الواليات املتحدة تطلق سـفينة الفضاء 
”جيمينـي 3 ”والتـي تحمل رجلـني إىل الفضاء 

ھما فريغيل غريسوم وجون يونغ.
1965 - انـدالع احتجاجـات يف مجموعـة مـن 
الشـوارع بالعديد مـن مدن املغرب، تـم قمعھا 

بالعنف من قبل قوات النظام والجيش.
1970 - بدء انعقاد املؤتمر األول لوزراء خارجية 

الدول اإلسالمية يف جدة.
1980 - بابـا اإلسـكندرية شـنودة الثالث يقرر 

إلغاء االحتفاالت الرسمية بعيد الفصح.
1983 - الرئيـس األمريكي رونالـد ريغان يعلن 
بدء العمل يف الدفاع االسرتاتيجي لحرب الكواكب 

بتكاليف تبلغ 44 مليار دوالر.
1989 - تأسـيس منظمة االتحاد العام الطالبي 

الحر يف الجزائر.
1991 - إندالع الحرب األھلية يف سـرياليون بعد 

الثورة عىل الحكومة السرياليونية.
1994 - اغتيـال املرشـح الرئـايس يف املكسـيك 

لويس دونالدو كولوسيو برصاصة يف الرأس.
2004 - حركة حماس تعني خالد مشعل رئيسا 

خلفا للشيخ أحمد ياسني.
2009 - اغتيال مسـاعد ممثـل منظمة التحرير 
الفلسـطينية يف لبنان كمال مدحـت وثالثة من 
مرافقيـه يف انفجـار عبـوة ناسـفة زرعت عىل 

جانب الطريق يف مدينة صيدا.
2017 - اغتيـال دنيـس فورونينكوف املعارض 
الرويس وعضو مجلس الدوما األسـبق يف مدينة 

كييڤ .
- 2019فيضانات ھائلة  جراء األمطار الغزيرة، 
تجتاح عـدة محافظـات إيرانية وتـودي بحياة 

حوايل 44 شخصا.
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-1 اسـم أبو بكـر الصديق- ريض 

الله عنه - يف الجاهلية
-2 حيوان ضار مفـرتس - أحذية 

(م)
 - الخـرب  أذاع   - متشـابهان   3-

إعياء
-4 اشرتى -  امليل إىل اللهو (ن)

-5 يغادر املكان
-6 مـن بحور الشـعر العربي (ن) 
- أحـدى الثمار الشـهرية بقيمتها 

الغذائية العالية 
-7 جزء قليل من يشء كثري - ضيق 

شديد - عملة آسيوية (م)
-8 سفينة التنزه - قفز

-9 يسهل و ينقاد - ظهرت
-10 إنصـاف - مـن أسـماء اللـه 

الحسنى

غزل عراقي

وطـاح بخريـف  وركـه  جـذب  يلعشـكك 
مشـوارك وخلـص  جفيـت  حبـك  ذبـل 
خفـاش عـارشت  النـوارس  يلعفـت 
انـوارك وخافتـه  ضـواك  يلهنـدس 
اليـــــــل يحـب  طبعـك  ابـد  مالومـك 
مضمـارك الضلمـه  بـس  خيـال  مـو 
منيجـوع يغـدرك  تشـبعه  شـما  الذيـب 
يتعـارك يجـوع  بمضيـف  رابـي  مـا 
يطيـح جـان  جـذب  دمعـك  تمسـاح  يـا 
اشـارك بهمـك  غشـيم  مصـدك  ونـه 
مـن تعطـش كبـل مـن عينـي ارشبـك ماي
انهـارك سـديتهه  طحـت  ضامـي  ومـن 

أبـــــــراج

مهنياً: هناك الكثري من املشكالت يف العمل ما يسبب 
لك األذى النفيس وعدم الراحة لفرتة طويلة

عاطفياً: أنت تتجنب أي حب جديد ألنك تكتفي جداً بحب 
أصدقائك الجدد وتميض معهم أجمل األوقات وأمتعها

صحياً: اكتسـبت الكثري من الوزن يف الفرتة السابقة ولكن يف 
الفرتة املقبلة عليك أن تهتم أكثر بشكل جسمك.

مهنياً: الظـرف الراهن يفرض عليـك الحذر، لكن 
ذلك رسعان ما يتبدل ملصلحتك الحقاً .

عاطفياً: تالحظ ارتفاعاً يف منسـوب الرومانسية لدى 
الرشيك، وهذه طبيعته الحقيقية .

صحياً: الحيوية الظاهرة مواظبتـك عىل التمارين الرياضية 
بدون انقطاع.

مهنياً: تواجه الكثري من املشاكل يف العمل، ولكنك 
تسـتطيع أن تتغلب عليها بهدوئك ووعيك وصربك 

وتفهمك لآلخرين
عاطفياً: رشيـك حياتك يعد لك مفاجـأة اليوم، انتظرها 

وتجنب أي مالبسات يمكن أن تحدث
صحيـاً: عليك أن تحافظ عىل صحتـك ألن هذه الفرتة تنترش 

فيها األمراض املعدية

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

مشاكل ال تحمد عقباها، واهتم بنظامك الغذائى من جديد.

مهنياً: تذهب عميقـاً يف البحث عما يخفيه ظاهر 
األمور، وتجري مقارنة بني األحداث واألوضاع التي 

تواجهك اليوم وأخرى واجهتك يف السابق 
عاطفياً: تعاني العالقـات املتأرجحة األمّرين، وقد تزول 
نهائّياً، تحـاَش االنتقاد والتذّمر، أّما الجـروح العاطفية فال 
تلتئم بسـهولة. صحيا:ً عليـك باتخاذ االمور بهـدوء وروية 

أكثر والعمل عىل الرتفيه عن نفسك.

مهنيـاً: أنت شـخص عميل جداً وتنتظـرك ترقية 
قريباً يف عملك إضافة إىل مكافأة مالية تستحقها

عاطفياً: شـخص يريد أن يقرتب منك فتسمح بذلك، 
وتشعر أن حبا ًجديداً دخل حياتك

صحياً: تكون سـعيداً جداً ألنك سـتفقد الكثـري من الوزن يف 
وقت قصري جداً

مهنياً: ال تتعمد إثارة املشاكل مع زمالئك يف العمل 
كـي ال تخرج األمـور عن السـيطرة وتصل إىل حد 

القطيعة النهائية.
عاطفياً: العاطفة وحدها ال تكفي للفوز بالحبيب، عليك 

اتخاذ بعض القرارات املهمة للتمسك به والحفاظ عليه.
صحيـاً: صحتك هي ما يبقى لك ولهذا ال تهملها مهما مررت 

بأزمات واعتِن بها قدر املستطاع.

مهنيـاً: عليك املثابرة لتتمكـن من تحقيق ما كنت 
تحلم به منـذ مدة، وخصوصـاً أن الفرصة متاحة 

أكثر من أي وقت مىض. 
عاطفياً: بعض املشـاعر قد يشـكل عبئاً عليك يف العالقة 

بالرشيك، فخذ حذرك.
صحياً: بسـبب عدم اسـتقرار أوضاعك تشعر ببعض القلق، 

كلن ال داعي ملخاوفك

مهنيـاً: أعد ترتيـب حسـاباتك، فمجريات األمور 
حولك تغريت كثرياً بالشكل الذي يجعلك مجرباً عىل 
تغيري خطتك. عاطفيـًا: ال تتعجل يف مصارحة حبيبك 
بمشاعرك، وانتظر الوقت املناسب الذي تكون فيه متأكداً 
مـن حقيقتها. صحياً: ال تقلق من األعراض التي تشـعر بها 
كالغثيان والخمـول، فربما يكون ذلك بسـبب األنيميا، لذلك 

عليك بزيارة عاجلة للطبيب.

مهنيـاً: يـوم مـن االرتبـاك والفـوىض والتأجيـل 
والتسـويف، ويكون حديث عن ممتلكات وعائدات 

مالية وأعمال بيع ورشاء.
عاطفياً: تسـتعيد جـذوة حياتك العاطفيـة بعدما خفت 
قليالً نتيجـة رغبتك يف اللهو والتعرف إىل أشـخاص جدد من 
خـارج محيطـك. صحياً: وضعـك الصحي إجمـاالً جيد ولن 

تشكو أي عارض صحي.

مهنياً: أنت مـيلء بالطاقة وتحـب فرص التحدي 
التـي يأتي بهـا كل يوم جديد، جـريء يف الكالم إىل 
درجة ان أصحاب األحاسيس املرهفة حولك يبتعدون 
عنك . عاطفياً: ال تندفع نحو الرشيك بدون ضوابط، فهذا 

سيخلق عنده بعض النفور منك وتجنبك باستمرار
صحيـاً: العصبيـة الزائـدة ترضك كثـرياً، فتش عـن الهدوء 

لتكون أكثر قدرة عىل املواجهة.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنيـاً: ال تجعـل الضغـوط يف العمـل تؤثـر فيك 
بشكل سـلبي حتى ال يقف هذا عائقاً أمام تقّدمك 

املهني والحصول عىل ترقيات.
عاطفياً: مقارنتك لفكرة الزواج اختلفت اليوم عما كانت 

عليه يف السابق، مع اتخاذك بعض التعديالت بشأنه.
صحياً: صحتك ال تتحمل اإلزعاج املسـتمر من املحيطني بك، 

ولهذا احرص عىل سالمتك قبل أي يشء

الكلمات العمودية
-1 اسـم سـيف عمر بـن الخطاب - 

ريض الله عنه -
-2 وصمات - أرشد

-3 متشابهان -  مرض معد ينتج من 
أكل أو رشب املواد امللوثة 

-4 أحد رجـال الطاقم البحري (م) - 
عطب

-5 من فنون األدب - للنصب
-6 ولد النعام (م) - سـاخن - ضمري 

متصل
-7 جُبن و ضُعف - إبن (م)

-8 بيتها من أهـون البيوت - أول ما 
يخرج من ماء البرئ عند حفرها (م)

السـلم  يف   - للجـر   - للـرشط   9-
املوسيقي

زالزل  عالـم   - مضيئـة  دائـرة   10-
وفيزيائي أمريكي
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تدرس شبكة التواصل االجتماعي 
(فيسـبوك) إطـالق نسـخة مـن 
تطبيق تبادل الصور (إنسـتغرام)  

لألطفال أقل من (13 عاماً). 
ونقل عن فيشال شاه، نائب مدير 
املنتجـات يف (إنسـتغرام)، قولـه 
يف رسـالة عرب الشـبكة الداخلية 
للرشكـة: ”يرسنـي أن أعلـن أننا 
مـن اآلن فصاعـداً جعلنـا العمل 
مع الشـباب كأولوية إلنسـتغرام 
وأضفناهـم إىل قائمـة أولوياتنـا 

إتش1“.
وأضاف شـاه بالقول: ”سـنقوم 
للشـباب  جديـدة  ركيـزة  ببنـاء 
املجتمع  داخل مجموعة منتجات 
للرتكيز عىل شيئني: األول ترسيع 
والخصوصيـة  النزاهـة  أعمـال 
لضمـان أفضـل تجربـة ممكنـة 
للمراهقـني والثاني إطالق إصدار 
من إنسـتغرام يسمح لألشخاص 
األقـل مـن 13 عاماً، السـتخدام 

إنستغرام بأمان  ألول مرة“.
ُيذكر أن األطفـال األصغر من 13 
عاماً ال يمكنهم استخدام تطبيق 

إنستغرام.

وكانـت (فيسـبوك) قـد طرحت 
املحادثـة  برنامـج  مـن  نسـخة 
ماسـنجر  لهـا  التابـع  الفوريـة 
الستخدام األطفال باسم ماسنجر 
وتسـتهدف   2017 يف  كيـدز 
 13) مـن  األقـل  املسـتخدمني 

عاماً). 
ويف حني رفضت شبكة (فيسبوك) 
تأكيد هذه األنباء، وقالت يف بيان: 
بصـورة  يسـألون  األطفـال  إن 
كان  إذا  عمـا  آباءهـم  متزايـدة 
يمكنهـم االنضمام إىل التطبيقات 
مـع  التواصـل  يف  ملسـاعدتهم 

أصدقائهم.
وجـاء يف رسـالة شـاه: ”ال توجد 
حتـى اآلن خيـارات كثـرية أمـام 
اآلبـاء، لذلـك فإننـا نعمـل عـىل 
تقديـم منتجـات إضافيـة، كمـا 
فعلنا مع ماسـنجر كيـدز، املالئم 
اآلبـاء.  يديـره  والـذي  لألطفـال 
نحـن نبحث اآلن عن سـبل توفري 
أدوات لتحكـم اآلباء يف إنسـتغرام 
التواصـل  أطفالهـم يف  ملسـاعدة 
مع أصدقائهم واكتشـاف عادات 

واهتمامات جديدة“.

-Wifi Google تطبيًقا جديًدا يحمل اسـم ”  أطلقت رشكة جوجل

anScan“ يف متجر بالى لقياس املسافة بني الهواتف.

 Neighbor Awareness ويتيح التطبيق الجديد املعروف أيًضا باسم

 Android 8.0 لألجهـزة التي تمتلك إصدار - (Networking (NAN

وما أحدث اكتشـاف االتصـال ببعضها البعـض واالتصال مبارشًة 

دون أي نوع آخر من االتصال بينها“.

ومثـل اتصـال اإلنرتنت النشـط، يتيـح التطبيق اكتشـاف األجهزة 

املجاورة وإنشـاء اتصاالت شبكة ويمكنها ”مشاركة كميات كبرية 

من البيانات“ أو إرسال رسائل قصرية.

وذكـرت رشكة جوجل أن هذه التقنية تدعم ”معدالت نقل أعىل عرب 

مسافات أطول من اتصاالت بلوتوث.

وتشـمل حاالت االستخدام املحتملة إرسـال بأمان إىل الطابعة دون 

تسجيل الدخول أوًال إىل الشبكة، وكذلك عرض قائمة مطعم وإجراء 

حجز أثناء السري دون اتصال باإلنرتنت، وإثبات الحضور يف املدرسة، 

وتبسـيط إجراءات أمـن املطـارات والجمارك والهجرة باسـتخدام 

معـرف الهاتف املحمول (ID) مثل رخصة القيادة أو جواز السـفر 

دون مطالبة املسافرين بتقديم بطاقة هوية فعلية.

أعلن تطبيق (تليجرام) للمحادثـات الفورية( Telegram) تعزيز 
ميزة الدردشـات الصوتية عرب املنصـة يف محاكاة لتطبيق 

كلوب هاوس Clubhouse..  حيث يمكن للمسـئولني 
تسـجيل الصوت من الدردشات الصوتية لحفظ 

املحادثات ونرشها للمتابعـني الذين فاتهم 
الحدث املبارش.  

الفوريـة  املراسـلة  تطبيـق  وكان 
قـد قـدم ألول مـرة الدردشـات 
ديسـمرب  شـهر  يف  الصوتيـة 
التحديـث  هـذا  أن  إال  املـايض 

القابلة  الصوتية  الدردشات  يوفر 
للتسـجيل، وقوائـم غنية باملشـاركني، 

وعناويـن الدردشـة الصوتيـة، وطريقة للشـخصيات العامة 
لالنضمام إىل الدردشات الصوتية كقنواتهم. 

ووفـرت تليجرام امليـزة من خالل القنـوات Channels بعـد أن وفرتها 
من خالل املجموعات سـابقا، مع إمكانية مشـاركة عـدد غري محدود 
من املسـتمعني، باإلضافة إىل إمكانية دعوة املتحدثني واملسـتمعني من 
خالل روابط خاصة، فضال عـن العديد من املميزات األخرى التي تجعل 

الدردشة الصوتية مشابهة تماما لتطبيق كلوب هاوس.

يرتبط اسـمها بالجـدل؛ فبمجرد أن تذكر اسـم 
رانيا يوسف تدرك أنك أمام خرب سيثري الكثري من 

الجدل.
الكثري مـن األخبار والترصيحـات املتبادلة بني 
رانيـا يوسـف واإلعالمي نزار فـارس إثر أزمة 
حوارهـا األخـري معـه عـىل إحدى الشاشـات 
الفضائية العراقية، وأثارت بترصيحاتها خالل 

الحلقة الكثري من الجدل وإثارة الرأي العام.
حتـى إن األمر وصل إىل إقامة دعوى قضائية 
مـن اإلعالمـي ضـد رانيـا بعـد أن اتهمتـه 
بالتحرش بهـا؛ وهو ما رفضه، األمر الذي 
جعله يرفع دعوى قضائية ضدها خالل 
الفرتة املاضيـة مطالباً بتعوض 

خمسة ماليني جنيه.
ولكن تم تأجيل دعوى 

تعويـض نـزار الفـارس ضد رانيا يوسـف ٤٨ 
ساعة لطلب خبري فحص الحلقة وبيان وجود 
تقطيـع مـن عدمـه، حيـث رصح املستشـار 
هيثم عبـاس، الوكيل اإلعالمي لنـزار الفارس 
يف ترصيحاته الخاصة : ”قّدمنا اليوم تسـجيالً 
كامـًال لحلقة الفنانة رانيا يوسـف وطلبنا من 
املستشار قايض التحضري تكليف خبري لفحص 
إلثبـات صحـة موقفنـا  التسـجيل  محتـوى 
القانونـي والتأجيل ٤٨ سـاعة لبحـث الطلب 
ويف حال االسـتجابة سيكون تقرير الخبري هو 

الفاصل يف األزمة“.
 وقـد أكـد محامـي رانيـا يوسـف أنهـا ترفض 
التصالـح مع اإلعالمي نزار فـارس، وأنها تنتظر 
حكم املحكمـة املقّرر أن يصدر يوم االثنني املقبل 

بعد تأجيل الجلسه ما يقرب من أربع مرات.

رانيا يوسف تنتظر حكم المحكمة وترفض الصلح

شّوقت املمثلة اللبنانية، ماغي بو غصن، املتابعني 
ملسلسـلها الرمضانـي ”للمـوت“، عـرب اإلعـالن 
الدعائـي الـذي نرشته يف صفحتهـا الخاصة عىل 
موقع التواصـل اإلجتماعي، والـذي حمل الكثري 
من التشويق واإلثارة.واملفاجأة يف اإلعالن الدعائي 
كان ظهـور الفنان ناصيف زيتـون يف نهايته، ما 
شـكل صدمة للمتابعـني الذين تسـاءلوا إذا كان 
سـيغني ترت املسلسـل، أو سـيدخل عالم التمثيل 
من خالله.وُيعد املسلسل من أبرز إنتاجات رشكة 
”إيغل فيلمـز“، لصاحبها املنتـج اللبناني جمال 
سـنان، لعام 2021، من بطولة ماغي بو غصن، 
محمد األحمد، دانييال رحمة، باسـم مغنية، خالد 
القيش، فادي أبي سـمرا، وسـام صبـاغ، كارول 
عبـود، فيفيان أنطونيـوس، أحمد الزيـن، ختام 
اللحام، رندة كعدي، خالد السيد، عيل الزين، سليم 
حالل، رنني مطـر، روزي الخويل، وريان الحركة، 

من كتابة نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر.

بعـد نجاحـه الكبـري وحصولـه 
 The Voice برنامـج  لقـب  عـىل 
بموسـمه الخامس ضمـن فريق 
السـوبر سـتار راغـب عالمة، ها 
هو النجم التونيس الشاب، مهدي 
عيايش، يطلق أول أغنياته رسمياً 
 ،Platinum Records مع رشكـة
بعنوان ”أضحك مع مني“، تعاون 
فيهـا مـن حيـث الكلمـات مـع 

الشـاعر جمال الخـويل، لحناً مع 
امللحن أحمد الزعيم، وتوزيعاً مع 

جان ماري ريايش.
وكان مهـدي قد صـّور قبل فرتة 
وجيزة، الكليـب الخاص باألغنية 
مع املخرج ياسني طبقة يف تونس، 
وأطلـق األغنية مرفقـة بالكليب 
-Platinum R  الخاص عرب قناة

cords   الرسمية عىل اليوتيوب.

هـذا وكان مهدي قد نرش إعالَنني 
تشـويقيَّنْي منـذ أيـام، يحّمـس 
بهما جمهوره عرب صفحاته عىل 
مواقع التواصل االجتماعي، وكان 
التالية  الفتاً اسـتخدامه العبـارة 
للتلميح ملوضوع األغنية الجديدة، 
حيث كتب: ”يف أشـخاص بتغيب 
ضحكتنا، ملـا يغيبوا عننـا“؛ وقد 
تفاعل املعلقـون مع هذه الجملة 

كثرياً معلنني حماسـتهم لسـماع 
العمل. 

يذكـّر أّن السـوبر سـتار راغـب 
عالمـة كان قـد أطّل عـرب اتصال 
هاتفـّي يف برنامج حّل فيه مهدي 
ضيفـاً، ووصـف مهدي بأسـتاذ 
الغناء واألخالق، معرباً عن فخره 
به وبحضـوره وبفوزه بالربنامج 

متمنياً له النجاح.

 تنشـغل الصحافة الفنية الرتكية بعالقة 

املمثلـة الرتكيـة هانـدا أرتشـيل برجـل 

األعمال مـراد جان أكدوغـان وتطاردها 

يف كل مـكان وقامـوا بمالحقتهـا أثنـاء 

خروجها من أحد مراكز العناية بالبرشة، 

عن سـؤالها عـن عالقتهـا بمـراد جان، 

ولكنها التزمت الصمت ولم تعلّق.

يشـار اىل أن أخبـارا عديـدة انترشت عن 

عالقة حّب تجمع املمثلـة الرتكية ورجل 

األعمال وتصّدر اسـمه الرتند عرب مواقع 

التواصل االجتماعي.

مـن جهة أخـرى، نفت منتجة مسلسـل 

التـي  األخبـار  بابـي“،  أطـرق  ”أنـت 

انترشت حـول عدم وجود موسـم جديد 

”املسلسـل  أّن  وأكـدت  املسلسـل،  مـن 

سيستمر“.

تشارك النجمة نريمني الفقي يف موسم 
دراما رمضان املقبل بمسلسلني األول 
”النمر“ مع النجم محمد عادل إمام، 
وتظهـر مـن خاللـه يف دور معلمـة 
ولديهـا العديد من محـالت الذهب يف 
السـوق وتدخل يف منافسـه مع تجار 
الذهـب والبائعـني يف السـوق، وهـم 

محمد رياض وبيومي فؤاد.
مسلسل ”النمر“، تدور أحداثه يف إطار 
من التشويق والغموض، إنتاج رشكة 
سـينرجى، ومن بطولـة محمد إمام، 
هنا الزاهـد، محمد رياض، أحمد عبد 
الله محمـود، بيومي فؤاد، وعدد آخر 
من الفنانني الشـباب وهو من تأليف 
محمد صالح العزب، وإخراج شريين 
عادل، ويعد املسلسـل التعاون الثاني 
عىل التـوايل بني محمد إمـام واملؤلف 
محمد صالح العزب واملخرجة شريين 
عـادل، بعدما قـدم الثالثي مسلسـل 

”هوجان“ العام قبل املايض.
كمـا تشـارك ضمن احداث مسلسـل 
”ضل راجل“ بطولة النجم يارس جالل، 
وتجسـد دور زوجته، ويتناول العديد 
مـن القضايـا واملشـاكل اإلجتماعية 

واإلنسانية يف قالب تشويقي مثري.
نوعيـة  إىل  ينتمـي  واملسلسـل 
االجتماعيـة  الدراميـة  املسلسـالت 
مـن  العديـد  ويناقـش  والشـعبية 
رصاعات ومشكالت املجتمع املختلفة 
وتدورأحداثـه يف عـدد مـن املناطـق 
الشـعبية، تأليـف أحمـد عبدالفتـاح 
ومن إخراج أحمد صالح، ويشـارك ىف 
بطولته يـارس جالل، نـور، ومحمود 
وأمـرية  رئيـس،  ورنـا  عبداملغنـي، 
وإنعـام  حـالوة،  وأحمـد  العايـدى، 
وعصـام  منـري،  وأحمـد  سالوسـة، 
السقا، ومحمد يرسى، ورباب ممتاز، 

وملى كتكت، وعدد آخر من الفنانني.

هنـد  الفنانـة،  قالـت   
صربي،أثناء استضافتها 
”يـوم  برنامـج  يف 
ليـك“ والـذى تقدمه 
سـمر  اإلعالميـة 
يـرسى ويـذاع عـىل 
إن  الحيـاة،  قنـاة 
”هجمـة  مسلسـل 
مرتدة“ الـذي من املقرر 
عرضـه يف رمضـان املقبل 
هو أول عمل من هذه النوعية 
بالنسـبة يل وهو مستوحى من 
ملفات املخابرات املرصية والجديد 
أنه من امللفـات الحديثة يف املخابرات 

التي عاشها الناس فهو له عالقة بالربيع 
العربي وكيف وصلنا لذلك . 

وأضافـت الفنانـة هنـد صربي، 
خـالل اللقـاء: أنـا وأحمد عز 
بدأنا العمل سويا يف ”مذكرات 
مراهقـة“ ولم نعمـل بعدها 
سـويا ملـدة 20 عامـا حتـى 
”هجمـة  مسلسـل  جمعنـا 

مرتـدة“ وكذلك يف فيلم ”كرية 
والجن“.

وأضافت: أنا أعتـرب نفيس ممثلة 
مرصية، عىل الرغم من أنني تونسية، 

وعندمـا أذهـب ألي دولة عربيـة يجمعنا 
الفن ونجـد أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وغريهم 

مـن الفنانـني املرصيـن، لذلك أنـا أفتخر 
أننـي جزء من هـؤالء الفنانـني الذين 

استطاعوا أن يعربوا الحدود . 
 وتشـارك الفنانـة هند صربي يف 
مسلسـل ”هجمة مرتدة“ الذي 
مـن املقـرر عرضه يف السـباق 
مـن  واملسلسـل  الرمضانـي، 
األعمـال املتوقـع لها املنافسـة 
بقـوة بموسـم درامـا رمضـان 
2021، خاصة أنه يضم مجموعة 
كبرية من نجوم الصف األول، فضال 
عـن تناوله لقصـة حقيقية مـن واقع 
ملفـات املخابـرات املرصية، واملسلسـل من 

تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد عالء الديب.

نفـت الفنانـة املرصية، شـريين عبد 
الوهـاب، مـا تـم تداوله يف السـاعات 
القليلة املاضية، عن تعاقدها عىل غناء 

ترت مسلسل يف رمضان.
وكتبت شـريين يف صفحتهـا الخاصة 
عىل موقـع التواصل اإلجتماعي: ”بعد 

نـزول اخبـار وجـود صوتـي عـىل ترت 
مسلسـل يف رمضان، أؤكـد عدم وجود 
اي تعاقد بذلك حتى االن. تصبحوا عىل 

خري“.
وكانت شـريين قد إنتهت من تسـجيل 
أغاني ألبومها الجديد، وستدخل األغاني 

بعدهـا يف مرحلة املاسـرتينغ، من أجل 
طرح األلبوم بعد شهر رمضان املقبل.

وتجدد شريين يف ألبومها الجديد تعاونها 
مع عدد من الشـعراء وامللحنني، الذين 
سـبق أن قدمت معهـم أغاني ناجحة، 

منهم الشاعر املرصي أمري طعيمة.

 
                 

@k«bnæa@Ú‰Ëfl

لم تكن الحرب يف يوم من األيام نزهة او ساحة احتفال.. الحرب كما 

هي دمار وقتل وسـفك دماء تكون وقودها غالبا الشـعوب، وحتما 

مـن ابرز ادوات هذه الحرب هو االعالم، فاإلعالم يلعب دورا مهما يف 

ادامة النرص من خالل زيادة معنويات الجماهري وحثها عىل الصمود 

وتحقيـق النـرص واالندفاع ملقاومة العدو املفـرتض وعدم الخضوع 

إلرادته.. وخالل حرب الخليج عام ١٩٩٠ لعبت وكالة االنباء العراقية 

(واع) دورا مهمـا وحيويـا يف نـرش االخبار والتقاريـر عن مجريات 

الحرب، وقبل بداية الحرب وضعت الوكالة الخطط الكفيلة باستمرار 

عملهـا وعدم التوقف يف حـال رضب املركز الرئيس لها يف مقر وزارة 

االعالم، وتـم تحديد مراكز بديلة لها، وكان املركـز البديل املهم يقع 

يف منطقة الراشـدية مجاور احدى الوحدات العسكرية، وكان يضم 

بناية من طابقني منترشة امامها غابة من املرسالت  مع برج مرتفع 

جـدا لتأمـني االتصال مع الخـارج يف بث االخبـار والتقارير، وما ان 

التحقت بذلك املركز ولم تمـضِ ايام واثناء بدء دوام الوجبة الثالثة، 

التي تتكون من ستة اشخاص،  شاهدت جهاز رادار عسكري نصب 

قرب املركز، فتساءلت عن هذا الرادار، وقلت ملجموعتي ان املركز من 

املحتمل ان يتعرض الليلة لهجوم جوي، وفعال لم تمر ساعات قليلة 

حتـى دوى صوت صافـرات االنـذار معلنة حدوث غـارة جوية عىل 

املنطقة، وخرجنا من البناية منترشين يف فسـحة كبرية امام املركز 

يف حدود السـاعة العارشة ليال، واستمرت الغارة فرتة طويلة، وأرص 

عـدد من افـراد املجموعة عىل إعداد العشـاء وتناولـه يف مقر عملنا 

قبـل غلق املحطـة والذهاب اىل املقـر البديل املخصـص للنوم، لكني 

طلبـت من مسـؤول الوجبة ترك هـذا املوضوع والذهـاب اىل املوقع 

البديـل لتناول العشـاء هناك الن قلبي يتوجس خطـرا كبريا محدقا 

باملحطة، فاستجاب مسؤول الوجبة لطلبي وغادرنا املحطة الساعة 

الحاديـة عـرشة ليال، ومـا ان وصلنا املوقـع البديـل وتناولنا طعام 

العشـاء، وبعدها  احتسينا قدح شاي حتى سمعنا دويا كبريا أعقبه 

دوي آخر، فقلت لهم ان هذا الصوت هو  صوت صواريخ اسـتهدفت 

املحطـة، فطلب مني احد الزمـالء ترك املوضوع والنـوم، وان نضع 

املوضـوع عند الله، ويف صبـاح اليوم التايل سـمعنا طرقا عىل الباب 

الرئيس للموقع البديل، وما ان استوضحنا االمر، فإذا بقوة عسكرية 

تخربنا ان املحطة قد اسـتهدفت ليال ودمرت تدمريا كامال، فخرجنا 

مهرولـني عن بكرة أبينا، وشـاهدنا حجم الدمار الذي لحق باملحطة 

التـي ُدِمرَت تدمريا كامـال.. وأرص الزمالء عىل االلتحاق باملركز، وما 

ان التحقنـا حتى تم تنسـيبنا اىل املحطة االخـرى البديلة وتقع قرب 

مرسالت سلمان باك القريب من مركز الطاقة الذرية ملواصلة العمل 

والتي ستكون رسدا ملقالنا املقبل إن شاء الله.

@›Ó‹Ç@Âè´@á»é

ماغي بو غصن تشوق المتابعين ”للموت“.. وناصيف 
زيتون المفاجأة المدوية

”اضحك مع مين“.. أول أغنية لنجم The Voice مهدي عياشي

الصحافة التركية تطارد هاندا أرتشيل وحبيبها الجديد

نيرمين الفقي تشارك في مسلسلين ضمن موسم رمضان 2021

شيرين عبد الوهاب توضح حقيقة غنائها تتر مسلسل في رمضان

هند صبري: أعتبر نفسي ممثلة مصرية برغم أنني تونسية
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