
بغداد/ الزوراء:
الـدوالر،  رصف  أسـعار  انخفضـت 
امـس األربعاء، يف البورصة الرئيسـية 
يف بغـداد، وإقليم كردستان.وسـجلت 
بورصتا الكفـاح والحارثيـة املركزية 
يف بغداد 143300 دينار عراقي مقابل 
اسـعار  أمريكي.وكانـت  دوالر   100
البيـع والرشاء قـد انخفضت يف محال 
الصريفـة باالٔسـواق املحليـة يف بغداد 

حيث بلغ سـعر البيع 143750 دينارا 
عراقيـا، بينمـا بلغـت أسـعار الرشاء 
دوالر   100 لـكل  دينـاراً   142750
امريكي.أمـا يف اربيـل عاصمـة اقليم 
كردستان فقد شـهدت أسعار الدوالر 
انخفاضا ايضا، حيث بلغ سـعر البيع 
دوالر،  مأيـة  لـكل  دينـار   144000
والـرشاء وبواقـع 143500 دينار لكل 

مأية دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
االربعـاء،  امـس  املاليـة،  وزارة  نفـت 
ترصيحـات نسـبت لوزيرها عيل عالوي 
بشأن تقديم اسـتقالته.وذكرت الوزارة 
ان بعـض  تلقتـه ”الـزوراء“:  بيـان  يف 
القنوات التلفزيونية والوكاالت االخبارية 
مجلـس  اعضـاء  بعـض  وترصيحـات 
النـواب تداولـت خـربا نسـب اىل الوزير 
افاده ”بتقديم استقالته يف حال تم تغيري 
سعر الرصف ” ، الفتة اىل انها تنفي هذه 

الترصيحـات املفربكـة التـي ال اسـاس 
لهـا من الصحة والتي نسـبت اىل الوزير 
عيل عبد االمري عـالوي .وأهابت الوزارة 
بالوسائل االعالمية كافة بعدم التعاطي 
مع مثل هذه االخبار املزيفة والتأكد من 
صحتها وعدم االنجراف وراء الشائعات، 
واعتمـاد االخبار واملعلومـات من خالل 
مواقعهـا االلكرتونـي وصفحاتهـا عىل 
مواقـع التواصل االجتماعي الفيسـبوك 

وتويرت.

بغداد/ الزوراء:
انتـزع النجـم العراقـي الكبـري، كاظم 
السـاهر، لقب ”نمـرب وان“ من املرصي 
محمـد رمضان بعد وصوله املرتبة األوىل 
عربيـا يف تطبيـق التواصـل االجتماعي 
”فيسبوك“ ألول مرة.ووضع ”فيسبوك“ 
مالحظة تظهر عنـد البحث عن صفحة 
النجم العربي العراقي، كاظم السـاهر، 
 The no.1 Arabic)  كتـب فيهـا عبـارة
legend)، والتـي تعنـي باللغـة العربية 
”املرتبـة األوىل (نمرب وان)- األسـطورة 
هـذا  ”فيسـبوك“  العربية“.ووضـع 
اإلشعار بعد أن وصل عدد متابعي النجم 
العراقـي، صاحب الصـوت املميز، ألكثر 
مـن 12 مليون متابـع يف العالم العربي، 
وبذلـك يكـون النجم العراقي قـد انتزع 
لقـب (نمـرب وان) مـن الفنـان املرصي 

محمد رمضان.ويشـتهر كاظم الساهر 
بنهجـه الغنائـي املميـز، خصوصا عند 
أداء األغانـي باللهجـة العراقيـة، أو من 
خالل أداء بعـض األغاني باللغة العربية 
الفصحى، مثـل ”أنا وليـىل“ و“زيديني 

عشقا“ وغريها الكثري.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أفـادت وسـائل اإلعـالم األمريكية بأن 
الرئيـس األمريكي، جـو بايدن، يخضع 
للتحقيـق فيما يتعلق بالجدار الحدودي 
الذي كان قـد بدأ ترامب يف بنائه.وبينت 
املصـادر أن بايـدن كان قـد أوقف بناء 

الجـدار الذي بـدأ به ترامب عـىل الرغم 
مـن أن الكونغـرس وافـق عـىل بنائـه 
ورصد له مبلغا يقارب 1.4 مليار دوالر.

وهذا ما اسـتدعى بدء التحقيق يف ما إذا 
كان الرئيـس بايـدن قد اخـرتق أيا من 
القوانني عـن طريق تجميـد األموال أو 

انتهاك ميزانية البالد، بحسب ما ذكرت 
صحيفة ”نيويورك بوست“ األمريكية.
وكان الرئيـس األمريكـي، جـو بايدن، 
اعلن، يوم الجمعة املايض، تعليق تمويل 
الجـدار الحـدودي مع املكسـيك وإلغاء 
حالـة الطـوارئ التـي أعلنهـا الرئيس 

السابق دونالد ترامب عىل الحدود.وقال 
بايـدن، يف رسـالة موجهـة اىل رئيسـة 
مجلـس النـواب نانـيس بيلـويس: ”إن 
إدارتـه لـن تسـمح بتحويـل املزيد من 
أمـوال دافعي الرضائب لبنـاء الجدار“.

وأمـر بايـدن بمراجعـة جميـع املوارد 

التي خصصت ألعمـال البناء.هذا وأبلغ 
الرئيـس األمريكي، جو بايدن، الخميس 
املايض، الكونغرس رسميا بقراره حول 
إنهـاء حالـة الطـوارئ الوطنيـة التـي 
أعلنهـا سـلفه دونالد ترامـب، من أجل 

تمويل بناء جدار حدودي مع املكسيك.

بغداد/ الزوراء:
تلقى رئيس الجمهورية، برهم صالح، دعوة رسـمية 
لزيارة قطر، فيما اكد ان امام دول املنطقة مسـؤولية 
كبرية يف تجاوز االزمات، بحث رئيس الوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، مع وزيـر الخارجية القطـري، محمد بن 
عبد الرحمن ال ثاني، سـبل تطويـر العالقات الثنائية 
بـني بغـداد والدوحة.وذكر املكتب اإلعالمي للرئاسـة 
يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: إن «رئيـس الجمهوريـة، 
برهـم صالح، اسـتقبل نائـب رئيس الـوزراء ووزير 
الخارجيـة القطري، الشـيخ محمد بن عبـد الرحمن 
آل ثانـي، بحضـور وزيـر الخارجيـة فؤاد حسـني»، 
مبينـاً أن «الوزير نقل تحيات أمري قطر الشـيخ تميم 
بـن حمـد آل ثاني لرئيـس الجمهوريـة برهم صالح، 
وسـلّمه رسالة خطية من سمو الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني تضّمنت دعوة رسـمية لزيارة قطر».وأضاف 

ل الوزيَر تحياته إىل سـمو الشيخ تميم  أن «صالح حمَّ
بـن حمد آل ثاني أمري قطر»، مشـرياً إىل أنه «تمَّ بحث 
العالقات الثنائية بني البلدين، وسـبل تعزيزها خدمة 
للمصالح املشـرتكة للشـعبني الشـقيقني، إضافة إىل 
تطـورات األوضـاع اإلقليمية والدوليـة ذات العالقة».
وأّكد صالح أن «أمام دول املنطقة مسـؤولية كبرية يف 
تجـاوز األزمات والتوترات عرب تنسـيق الجهود لدعم 
الحوار والدفع بمسـارات الحل السـيايس يف تسـوية 
املشـاكل فيها، والعمـل عىل تثبيت دعائم االسـتقرار 
اإلقليمـي ومواجهة اإلرهاب والفكـر املتطرف، ودعم 
فـرص التعـاون االقتصـادي والتجـاري والتنميـة».
وأضاف أن «ضمان أمن واسـتقرار العراق وسـيادته، 
ُيمثـل مرتكـزاً أساسـياً ومصلحـة مشـرتكة ألمـن 

واستقرار كل املنطقة ومصالح شعوبها».

الزوراء/ يوسف سلمان:
اسـتعدادا لجلسـة مجلـس النواب، 
املقـرر عقدهـا يوم السـبت املقبل، 
قانـون  مـرشوع  عـىل  للتصويـت 
، افصحـت  العامـة ٢٠٢١  املوازنـة 
الربنامـج  تنفيـذ  متابعـة  لجنـة 
االسـرتاتيجي  والتخطيط  الحكومي 

النيابية عن الخالفات العالقـة حتى 
اآلن والتـي سـتعقد تمريـر عمليـة 
التصويـت عـىل مـرشوع القانـون 
يف ظـل تهديـدات الكتـل السياسـية 
بمقاطعــة التصويت احتجاجا عىل 
عـدم انصـاف املحافظـات الفقرية 
واملترضرة، وعدم تغيري سعر رصف 

الـدوالر مقابـل الدينار .وقـال نائب 
البلـداوي،  محمـد  اللجنـة،  رئيـس 
لـ»الزوراء»: ان «هناك احتماال كبريا 
بأن جلسـة التصويـت عىل مرشوع 
سـتمرر   ٢٠٢١ املوازنـة  قانـون 
باالغلبيـة اذا لم تصل القوى النيابية 
اىل حلول للخالفات العالقة». مشريا 

اىل استمرار املفاوضات مستمرة عىل 
امل الوصول اىل تفاهمات نهائية قبل 
جلسـة السـبت املقبل .واضاف ان « 
الجلسة املقبلة لن تفيض اىل يشء إذا 
لم تتوصل الكتل السياسية اىل حلول 
وتوافقات حاسـمة لعقدة الخالفات 
يف مـرشوع قانون املوازنـة ، اهمها 

حصـة اقليم كردستان وتغيري سعر 
رصف الـدوالر وموازنـات الـوزارات 
وتخصيصـات املحافظـات «، مبينا 
ان « هنـاك توافقا مع جزء كبري من 
النواب االكـراد للدخول اىل الجلسـة 

والتصويت عىل قانون املوازنة».
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بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنـت وزارة الصحة والبيئـة، امس االربعاء، 
املوقـف الوبائـي اليومـي لفـريوس كورونـا 
املسـتجد يف العراق، وفيما اكد تسجيل 6051 
اصابة جديدة و29 حالة وفاة وشـفاء 4185 
حالـة، حددت دائرة صحـة الرصافة التوزيع 
الجغـرايف لالصابـات حسـب املناطق.وذكرت 
الـوزارة يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ان عـدد 

الفحوصـات املختربية ليوم امـس: 39066 ، 
ليصبح عـدد الفحوصات الكلية: 7750389 ، 
مبينة انه تم تسجيل 6051 اصابة جديدة و29 
حالة وفاة وشـفاء 4185 حالة.واضافت: ان 
عدد حاالت الشفاء الكيل: 727471 (89.9%) 
، بينما عدد حاالت االصابات الكيل: 809092 ، 

اما عدد الحاالت التي تحت العالج: 67526 .

برلني/ متابعة الزوراء:
تراجعت املستشارة األملانية، أنغيال 
مـريكل، عـن قـرار فـرض اإلغالق 
العـام خالل عطلـة عيـد الفصح، 
وقدمت اعتذارهـا لعموم املواطنني 
عن ذلـك القرار.واعرتفـت مريكل، 
امس األربعـاء، بارتكاب ”خطأ“ يف 
رغبتها بتشـديد القواعـد الصحية 
ملكافحـة فريوس كورونـا يف أملانيا 
يف فرتة عطلة عيد الفصح الطويلة. 

وأكـدت تخليها عن هذا القرار الذي 
أثار انتقادات مـن جميع الجهات، 
خاصـة مـن حكومتها.وقالـت، يف 
ترصيحـات عقـب اجتمـاع طارئ 
مـع قادة الواليـات األملانية: ”يجب 
اعتبـار الخطـأ خطـأ، واألهـم من 
ذلك، يجـب تصحيحـه إذا أمكن يف 

الوقت املناسب“.
وأضافـت: ”أعلـم أن هـذا االقرتاح 
مـن  مزيـد  يف  تسـبب  (القـرار) 

عـدم اليقـني، وأنـا آسـفة بشـدة 
لذلـك، وأطلـب الصفح مـن جميع 
فكـرة  أن  املواطنني“.وأوضحـت 
اإلغـالق يف فـرتة عيد الفصـح ملدة 
5 أيـام ”تـم التفكـري فيهـا بنوايا 
حسـنة، يف محاولة إلبطـاء املوجة 
الثالثة من الوباء وعكس اتجاهها، 
لكنهـا لـم تكـن مجديـة يف هـذه 
الفـرتة القصرية... إنها فرتة زمنية 

قصرية“.
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الزوراء/ حسني فالح:
عـّدت املفوضيـة العليا لحقوق االنسـان 
ان قـرار إلغـاء التصويـت باالنتخابـات 
يف الخـارج اجـراء فنـي يتعلـق بتحديث 
بطاقـات البايومرتيـة، وفيمـا اكـدت ان 
القـرار ال يعني منـع املواطنني من االدالء 
بأصواتهـم، حـدد خبري قانونـي االليات 

الدستورية لتجميد انتخابات الخارج.
وقـال عضـو املفوضيـة العليـا لحقـوق 
حديـث  يف  الغـراوي،  فاضـل  االنسـان، 
لـ“الـزوراء“: ان االنتخاب حق دسـتوري 
مكفول لجميع العراقيني. مؤكدا: ان هناك 
آليات دسـتورية وضعت ملمارسة املواطن 
العراقي حقـه يف التصويـت باالنتخابات.
العليـا  املفوضيـة  قـرار  ان  واضـاف: 
لالنتخابات االخري القايض بإلغاء انتخابات 
الخـارج يعد قرارا فنيا بحتا، وهذا ال يعني 
منـع أي مواطـن بالخـارج من املشـاركة 
بالعملية االنتخابية بل يستطيع أي مواطن 
ان يأتي للعراق يف يوم االنتخابات ويمارس 
حقه االنتخابي املكفول له دستوريا.وتابع: 
ان مفوضية االنتخابات اشـارت اىل وجود 
صعوبـات فنية تتعلـق بموضوعة تحديث 
السـجل البايومرتي لكـون القانون االخري 
كان يتحـدث عن تحديث سـجل بايومرتي 
او البطاقـة البايومرتيـة، وهـذا يحتاج له 
لفـرتة مـن الزمـن واىل كلف عاليـة جدا ال 
تناسـب مـع الوقـت املحـدد لالنتخابات.
واشـار اىل: ان هذا االجـراء فني، وبإمكان 
أي مواطـن عراقي يف اي دولـة بالعالم ان 

يأتـي اىل العراق ويمـارس حقه باالنتخاب 
داخل العراق بشكل سلس استنادا للكفالة 
الدسـتورية لهـذا الحق .من جهتـه، حدد 
الخبـري القانوني ،عـيل التميمـي، االليات 
الدسـتورية لتجميد االنتخابات يف الخارج.
وقال التميمـي يف حديث لـ“الـزوراء“: ان 
”تجميد إنتخابـات الخارج يكون بتوصية 

من مجلـس املفوضني إىل مجلـس الوزراء 
الربملـان  بمفاتحـة  االخـري  يقـوم  حتـى 
للتصويـت عـىل تجميدهـا بسـبب الوباء 
وصعوبـة إجرائهـا يف بلدان تمنـع دخول 
الفرق املرشفة عىل االنتخابات.واضاف: ان 
هـذه االجراءات مـن االنتخابات منصوص 
عليهـا يف املادة ٣٩ الفقرة ٤ من القانون ٩ 

لسنة ٢٠٢٠ قانون اإلنتخابات الترشيعية، 
وبالتـايل الربملـان له حـق التجميد حرصا. 
دسـتوري  حـق  االنتخابـات  أن  مؤكـدا: 
وفـق املـواد ١٤ و١٥ و٢٠ مـن الدسـتور 
العراقي.وكانت املفوضية العليا املسـتقلة 
لالنتخابـات، قـد أعلنـت، يف وقت سـابق، 
إلغـاء انتخابـات الخارج.وقالـت الناطـق 

اإلعالمـي الرسـمي للمفوضيـة، يف بيـان 
تلتقه ”الزوراء“:إن ”املفوضية قررت إلغاء 
انتخابات الخارج“.واشارت اىل أن ”املجلس 
عقـد سلسـلة مـن االجتماعـات املكثفـة 
جـرى فيها البحث والتدقيق الشـامل مللف 
انتخابات مجلس النـواب لعراقيي الخارج 
بوصفه أحد أنواع التصويت الخاص، حيث 
أولـت املفوضية اهتماماً كبـرياً باملوضوع 
وجـرى النقـاش والتـداول مـع عـدد من 
املؤسسـات الحكوميـة التـي يمكنهـا أن 
االنتخابـات، ويف  إنجـاح هـذه  تسـهم يف 
أن  الخارجية“.وأضـاف  وزارة  مقدمتهـا 
”قانون انتخابات مجلـس النواب العراقي 
رقم (9) لسنة 2020 نص عىل أن (يصوت 
عراقيو الخارج لصالح دوائرهم االنتخابية 
باسـتخدام البطاقـة البايومرتية حرصاً)، 
إال أن املفوضيـة واجهـت عـدة معوقـات 
فنيـة ومالية وقانونيـة وصحية أهمها أن 
إكمـال عملية تسـجيل الناخبني العراقيني 
يف الخارج بايومرتياً بمراحلها كافة تحتاج 
اىل (160) يومـًا تقريباً يف الظروف املثالية، 
بينمـا املدة املتبقية هـي (40 يوماً) فقط، 
كمـا اعتـذرت وزارة الخارجيـة عن إجراء 
عمليـة التسـجيل واالقرتاع يف السـفارات 
والقنصليات العراقية الستحالة إقامتها يف 
املرحلة الراهنـة، ولهذه الدورة االنتخابية، 
إضافـة اىل مـا ستسـتغرقه عمليـة فتـح 
حسـابات جارية باسـم مكاتب املفوضية 
يف خـارج العـراق، ومـا يتطلبـه ذلـك من 

موافقات أمنية ومالية من تلك الدول“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@Â«@äáóm@Úflb«@ÚÓébÓé@ÚÓflÏÌ

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
العراق،  يف  األعىل  القضاء  مجلس  رئيس  بحث 
بغداد،  لدى  األمريكي  السفري  مع  زيدان،  فائق 
للقضاء  املطلوبني  تسليم  تبادل  تولر،  ماثيو 

ودعم التحقيق الدويل بجرائم داعش اإلرهابية.
وجاء يف بيان صحفي ملجلس القضاء األعىل أن 
البلدين  بني  القضائي  التعاون  بحثا  «الجانبني 
للقضاء». املطلوبني  تسليم  تبادل  يخص  فيما 
الدويل  التحقيق  فريق  دعم  بحثا  «كما  وأضاف: 
الجرائم  عن  األدلة  بجمع  املكلف  (يونيتاد) 

املرتكبة من قبل عصابات داعش اإلرهابية».

@fiÜbjm@Êbrzjm@Â�‰íaÎÎ@ÜaáÃi
ıbõ‘‹€@µiÏ‹�æa@·Ó‹èm

@ÜaáÃi@¿@ä¸Îá€a@äb»éc@üb–Øa
ÊbnéÜã◊Î

@bÁãÌåÏ€@ojè„@pb±ãóm@Ô–‰m@ÚÓ€bæa
Èn€b‘néa@·Ìá‘m@fiÏy

@’zèÌ@ãÁbè€a@·√b◊@NNÒãfl@fiÎ˛
@\ÊaÎ@5π^@ çn‰ÌÎ@Êbõflä@á‡´

È‰fl@\ÒäÏ�é˛a\Î

@b„ÎäÏ◊@pbibñhi@bÓébÓ”@b‡”ä@›vèÌ@÷aã»€a
%@90@Ä€a@êfl˝m@ıb–ì€a@Újè„Î

@AÊbæˇ€@äân»mÎ@‚b»€a@÷˝À�a@üãœ@Â«@…ua6m@›◊7fl

ëdÿ€bi@÷äÏ€a@Û‹«@›Ádn€a@…‰óÌ@ıb‰ÓæaÎ@NNÈ–ÓñÏi@äÎá€a@äáónfl@…‡§@ÚÌäb„@ÚËuaÏfl

_@CbÿÓ‰Ìåa6écÎ@äçÌbœD@Ôyb‘‹i@·Ó»�n€a@á»i@ãËƒm@á”@>€a@ÚÓj„bßa@üaã«˛a@bfl10@ô
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 @Òbõ‘€a@ıb8c@Â‹»Ì@Û‹«˛a@ıbõ‘€a@ê‹™
ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a@›Óÿìn€@µzíãæa

@ã»é@ùÓ–¶@…”Ïnm@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa
Ú„åaÏæa@Â‡ö@130@∂g@ä¸Îá€a

@“ãó€a@ã»é@Û‹«@Ú”Übóæa@?»Ì@¸@Ú„åaÏæa@Û‹«@oÌÏón€a@Êc@ozöÎc

بغداد/ الزوراء:
أعلن مجلس القضاء االعىل اسماء القضاة 
املرشـحني للتشـكيل الجديـد للمحكمـة 
االتحاديـة العليا.وقال اعـالم القضاء، يف 
بيان: ان «انتقاء القضاة املكلفني باختيار 
التشـكيل الجديـد للمحكمـة االتحاديـة 
العليا تضمن اختيار رئيس هيئة اإلرشاف 
القضائـي جاسـم محمـد عبـود ملنصب 
رئيس املحكمة ورئيـس محكمة جنايات 
االنبار سـمري عباس ملنصـب نائب رئيس 
املحكمة، ورئيس محكمة استئناف واسط 

غالـب عامر ورئيـس محكمة اسـتئناف 
النجف حيدر جابر وعضو محكمة التمييز 
أيوب عباس، واملـرشف القضائي الدكتور 
حيدر عيل نـوري وعضو الهيئة التمييزية 
يف اسـتئناف صـالح الديـن خلـف احمـد 
اعضاء اصالء يف املحكمة».واضاف البيان 
انـه «تم اختيار رئيس محكمة اسـتئناف 
الكرخ خالد طه ورئيس محكمة استئناف 
البرصة عادل عبد الرزاق، وعضو محكمة 
التمييـز منـذر ابراهيم بمنصـب اعضاء 

احتياطا يف املحكمة».

بغداد/ الزوراء:
توقعـت اللجنـة املاليـة النيابيـة، امـس 
األربعـاء، املوافقـة عـىل تخفيض سـعر 
الـدوالر اىل ١٣٠ ضمـن املوازنـة، مبينـة 
ان البنـك الـدويل لـم يبد اي اعـرتاض عىل 
تخفيـض السـعر بخـالف وزارة املاليـة 
املـرصة عـىل أذيـة املواطن.وقـال عضو 
اللجنة، عبد الهادي السعداوي، يف ترصيح 
املـايل  والوضـع  السـوق   “ ان  صحفـي: 
للعراق يتحمل تغري سـعر الرصف بخالف 
ما تدعيه وزارة املالية وانه باإلمكان تغيري 

سعر الرصف بالتشاور مع البنك املركزي 
”.وأضاف السـعداوي ان ”السـعر العادل 
للـدوالر هـو ١٣٠٠ دينار للـدوالر الواحد 
وهـو ويتناسـب مـع الظرف الحـايل، وال 
توجـد أية اشـكال للبنك الدويل عىل سـعر 
١٣٠ واإلرصار فقـط مـن وزارة املاليـة“.

وأوضـح أن ”تغيري السـعر لـم يحقق أي 
انجاز اقتصـادي بل زاد من نسـب الفقر 
وارض بالطبقة املتوسـطة ورفع األسعار 

ألكثر من ٢٥ ٪ سيما السلع األساسية“.

@ŸÓèÿæa@…fl@ÜÎá®a@äaáßa@ıb‰i@Èœb‘Ì�@’Ó‘zn‹€@…õ≤@ÊáÌbi
Èˆb‰i@Û‹«@ëãÃ„Ïÿ€a@’œaÎÎ@kflaãm@Èi@cái@Êc@á»i

القاهرة/ متابعة الزوراء:
شدد الرئيس املرصي، عبد الفتاح السييس، عىل أن «قضية سد النهضة وجودية وتؤثر 
اتفاق قانوني  إىل  للتوصل  السعي  السييس «رضورة  عىل حياة ماليني املرصيني».وأكد 
التلفزيون  أقرب وقت ممكن»، وفق  النهضة يف  ينظم عملية ملء وتشغيل سد  ملزم، 
األمر  فرض  إىل  يسعى  أحادي،  منهج  أي  عن  االبتعاد  «أهمية  إىل  لفت  املرصي.كما 
آبي  اإلثيوبي،  الوزراء  رئيس  أن  للشعوب».يذكر  األساسية  الحقوق  وتجاهل  الواقع 
أحمد، كان أعلن، الثالثاء، أن امللء الثاني للسد يجري يف موعده عند موسم األمطار يف 
يوليو املقبل، إال أنه أضاف، يف كلمة أمام الربملان، أن بالده ال ترغب باإلرضار بمصالح 
مرص والسودان املائية. وقال إن السد لن يمنع املياه عن مرص والسودان، مشدداً عىل 
رضورة االستفادة من موسم األمطار القادم يف عملية التخزين.وجددت إثيوبيا رفضها 
للمقرتح املرصي والسوداني حول الوساطة الرباعية، وأعلنت تمسكها بوساطة االتحاد 

اإلفريقي وحده.

@ÚÌÜÏuÎ@ÚÓõ”@ÚõË‰€a@áé@ZÔèÓè€a
µÌãóæa@µÌ˝fl@ÒbÓy@fiÏ�m

ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæa@äb»éc@Ú»ibnæ@ÚÓ„aáÓfl@p˝º@â–‰m@ÚÓ‹Çaá€a

@@@5ô@›Óñb–m
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@@@2ô@›Óñb–m
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سياسة

@ÚyÎá€aÎ@ÜaáÃi@µi@ÚÓˆb‰r€a@pb”˝»€a@ãÌÏ�m@›jé@ÊbrzjÌ@Ô„bq@fieÎ@Ô‡√bÿ€a

@Ú‘€b»€a@pb–‹æa@›y@ÊÎÜ@oÌÏón€a@∂g@Ôõ–m@Â€@ojè€a@‚ÏÌ@Úè‹u

@fiÎÜ@‚bflc@Zá◊˚ÌÎ@NNã�”@ÒäbÌç€@ÒÏ«Ü@Û‘‹nÌ@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä
pbflå˛a@åÎb§@¿@Ò7j◊@ÚÓ€Î˚èfl@Ú‘�‰æa

@ÊbnéÜã◊@·Ó‹”g@Úóy@Û‹«@ç◊6m@Ú„åaÏæa@pbœ˝Ç@Z@@@@@@@@Ä€@ÚÓibÓ„@Ú‰ß
“ãó€a@ã»é@7ÓÃmÎ

EYP@Ä€a@êfl˝m@ıb–ì€a@Újè„Î@b„ÎäÏ◊@pbibñhi@bÓébÓ”@b‡”ä@›vèÌ@÷aã»€a
ÒbœÎ@Ú€by@RYÎ@ÒáÌáu@Úibñg@“¸e@V@Âfl@ãr◊c@›Óvèm@á»i

@ÚjÀä@á◊˚Ì@¡Ó�Én€a@ãÌåÎ
@·Áb–n€a@paã◊âfl@›Ó»–ni@ÚflÏÿ®a

…”aÏ€a@üäc@Û‹«

@Ú‰Ìáæa@ıbì„hi@áË»nÌ@Ô„Üä˛a@ıaäåÏ€a@êÓˆä
÷aã»€a@…fl@ÔˆbiãËÿ€a@¡iã€aÎ@ÚÓ«b‰ó€a

بغداد/ الزوراء:
تلقى رئيس الجمهورية، برهم صالح، 
فيما  قطر،  لزيارة  رسمية  دعوة 
مسؤولية  املنطقة  دول  امام  ان  اكد 
كبرية يف تجاوز االزمات، بحث رئيس 
مع  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء، 
بن  محمد  القطري،  الخارجية  وزير 
تطوير  سبل  ثاني،  ال  الرحمن  عبد 
العالقات الثنائية بني بغداد والدوحة.

يف  للرئاسة  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
”رئيس  إن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان 
استقبل  صالح،  برهم  الجمهورية، 
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
عبد  بن  محمد  الشيخ  القطري، 
وزير  بحضور  ثاني،  آل  الرحمن 
مبيناً  حسني“،  فؤاد  الخارجية 
قطر  أمري  تحيات  نقل  ”الوزير  أن 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لرئيس 
وسلّمه  صالح،  برهم  الجمهورية 
رسالة خطية من سمو الشيخ تميم 
دعوة  تضّمنت  ثاني  آل  حمد  بن 

رسمية لزيارة قطر“.
الوزيَر  ل  حمَّ ”صالح  أن  وأضاف 
تحياته إىل سمو الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني أمري قطر“، مشرياً إىل أنه ”تمَّ 
البلدين،  بني  الثنائية  العالقات  بحث 
للمصالح  خدمة  تعزيزها  وسبل 
املشرتكة للشعبني الشقيقني، إضافة 
اإلقليمية  األوضاع  تطورات  إىل 

والدولية ذات العالقة“.

املنطقة  دول  ”أمام  أن  صالح  وأّكد 
األزمات  تجاوز  يف  كبرية  مسؤولية 
لدعم  الجهود  تنسيق  عرب  والتوترات 
الحل  بمسارات  والدفع  الحوار 
فيها،  املشاكل  تسوية  يف  السيايس 
االستقرار  دعائم  تثبيت  عىل  والعمل 
والفكر  اإلرهاب  ومواجهة  اإلقليمي 
التعاون  فرص  ودعم  املتطرف، 

االقتصادي والتجاري والتنمية“.

واستقرار  أمن  ”ضمان  أن  وأضاف 
العراق وسيادته، ُيمثل مرتكزاً أساسياً 
ومصلحة مشرتكة ألمن واستقرار كل 

املنطقة ومصالح شعوبها“.
قطر  ”دعم  الوزير  أّكد  جانبه،  من 
العمل املشرتك مع األطراف اإلقليمية 
املنطقة  أمن  لحفظ  والدولية 
واستقرارها“، مشرياً إىل ”التزام بالده 
يف دعم أمن واستقرار وسيادة العراق، 

يف  املشرتك  الثنائي  التعاون  وتعزيز 
مختلف املجاالت“.

االعالمي  املكتب  ذكر  جهته،  من 
تلقته  بيان  يف  الوزراء  رئيس  ملكتب 
الوزراء  مجلس  رئيس  ”الزوراء“:ان 
نائب  استقبل  الكاظمي،  مصطفى 
الخارجية  وزير  الوزراء  رئيس 
عبد  بن  محمد  الشيخ  القطري 
له،  املرافق  والوفد  ثاني،  ال  الرحمن 

ونقل الشيخ آل ثاني اىل رئيس مجلس 
حكومة  قطر  دولة  تحيات  الوزراء 
العراق  لدعم  قطر  واستعداد  وشعبا، 
القيادة  وتطلع  املجاالت  مختلف  يف 
يف  الكاظمي  الستقبال  قطر  دولة  يف 

الدوحة باقرب فرصة ممكنة.
واضاف: انه جرى خالل اللقاء بحث 
تنمية العالقات الثنائية بني البلدين، 
ذات  االقليمية  القضايا  ومناقشة 
التهدئة  ومساعي  املشرتك  االهتمام 
سبل  بحث  جرى  كما  املنطقة،  يف 
وتطويره  املشرتك  التعاون  تعزيز 
جميع  عىل  والدوحة،  بغداد  بني 
االقتصادية  السيما  املستويات، 
مجال  ويف  والسياسية،  واالمنية 

االستثمار.
من جهته، اكد وزير الخارجية، فؤاد 
اللجنة  تفعيل  عىل  العمل  حسني، 

العراقية القطرية املشرتكة.
مؤتمر  خالل  الخارجية،  وزير  وقال 
القطري  نظريه  مع  مشرتك  صحفي 
تابعته ”الزوراء“: ”نعمل عىل تفعيل 
القطرية  العراقية-  املشرتكة  اللجنة 

الخاصة بالقضايا االقتصادية“.
الخارجية  وزير  اكد  جانبه،  من 
آل  الرحمن  عبد  بن  محمد  القطري، 
اللجنة  استئناف  عىل  ”نعمل  ثاني: 
املشرتكة بني البلدين يف ارسع وقت“. 
وأضاف ”بحثنا تنمية العالقة الثنائية 

والتعاون االقتصادي“.

الزوراء/ يوسف سلمان:

املقرر  النواب،  مجلس  لجلسة  استعدادا 

للتصويت  املقبل،  السبت  يوم  عقدهـا 

 2021 العامة  املوازنة  قانون  مرشوع  عىل 

الربنامج  تنفيذ  متابعة  لجنة  افصحت   ،

النيابية  الحكومي والتخطيط االسرتاتيجي 

والتي  اآلن  حتى  العالقـة  الخالفات  عن 

ستعقد تمرير عملية التصويت عىل مرشوع 

السياسية  الكتل  تهديدات  ظل  يف  القانون 

عدم  عىل  احتجاجا  التصويت  بمقاطعـة 

واملترضرة،  الفقرية  املحافظات  انصاف 

مقابل  الدوالر  رصف  سعر  تغيري  وعدم 

الدينار .

البلداوي،  اللجنة، محمد  رئيس  نائب  وقال 

بأن  كبريا  احتماال  ”هناك  ان  لـ“الزوراء“: 

جلسة التصويت عىل مرشوع قانون املوازنة 

2021 ستمرر باالغلبية اذا لم تصل القوى 

النيابية اىل حلول للخالفات العالقة“. مشريا 

امل  عىل  مستمرة  املفاوضات  استمرار  اىل 

جلسة  قبل  نهائية  تفاهمات  اىل  الوصول 

السبت املقبل .

اىل  لن تفيض  املقبلة  الجلسة   ” ان  واضاف 

اىل  السياسية  الكتل  تتوصل  لم  إذا  يشء 

الخالفات  لعقدة  حاسمة  وتوافقات  حلول 

حصـة  اهمها   ، املوازنة  قانون  مرشوع  يف 

رصف  سعر  وتغيري  كردستان  اقليم 

وتخصيصات  الوزارات  وموازنات  الدوالر 

ان ” هناك توافقا مع  املحافظات ”، مبينا 

اىل  للدخول  االكراد  النواب  من  كبري  جزء 

الجلسة والتصويت عىل قانون املوازنة“.

الكرد يرفضون تسليم عوائد  واوضح ان ” 

املواقف  من  الكثري  لكن  املركز،  اىل  االقليم 

الكردية تؤكد رغبتها بتوطني رواتب االقليم 

”ان  اىل  مشريا  مبارشة“،  باملركز  وربطها 

التي  املشاكل  اهم  يكون  قد  الرصف  سعر 

نيابي  ارصار  لوجود  املوازنة  تمرير  تواجه 

عىل خفضه“.

مستعد  غري  انه  اكد  الفتح  تحالف  وكان   

يف  املوازنة  قانون  مرشوع  عىل  للتصويت 

سعر  بقاء  ظل  يف  املقبل  السبت  جلسة 

رصف الدوالر عىل ماهو عليه االن.

املوسوي  حامد  التحالف  عن  النائب  وقال 

الفتح  تحالف   ” ان  مؤخرا:   ،” الزوراء  لـ“ 

يرفض تمرير قانون املوازنة يف ظل ارصار 

ضمن  الرصف  سعر  بقاء  عىل  الحكومة 

مقابل  للدينار   1450 الجديدة  التسعرية 

الدوالر“.

واضاف ان ” الكتل السنية والنواب املستقلني 

تتفق  االخرى  والتحالفات  املدنية  والكتل 

التصويت  برفض  الفتح  تحالف  رأي  مع 

عىل قانون املوازنة إال بعد تخفيض أسعار 

الرصف اىل التسعرية السابقة او وسطية“. 

قانون  من  رفعت  ”الرضائب  ان  مبينا 

الرضائب  قانون  اىل  العودة  وتمت  املوازنة 

الطبيعي  بشكله  سيطبق  حيث  السابق، 

املعمول به ”.

بعض  عىل  فرضت  الرضائب   ” ان  واوضح 

رؤوس  تحويل  ملحاولة  املستوردة  السلع 

االموال نحو املنتج املحيل وانعاشه من جديد 

بدال من االعتماد عىل االسترياد ”. مشريا اىل 

ان ” الرضائب استبعدت عن االمن الغذائي 

والدوائي الذي يمس حياة املواطن العراقي، 

وذلك من اجل ضمان عدم اإلرضار باملواطن 

او الوضع املعييش له“.

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االربعاء، 
كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف 
املستجد يف العراق، وفيما اكد تسجيل 6051 
اصابة جديدة و29 حالة وفاة وشفاء 4185 
حالة، حددت دائرة صحة الرصافة التوزيع 

الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
امس:  ليوم  املختربية  الفحوصات  عدد  ان 
الكلية:  الفحوصات  عدد  ليصبح   ،39066

.7750389
جديدة  اصابة   6051 تسجيل  تم  انه  مبينة 

و29 حالة وفاة وشفاء 4185 حالة.
الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
حاالت  عدد  بينما   ،(89.9%)  727471
االصابات الكيل: 809092 ، اما عدد الحاالت 
67526 ، يف حني ان عدد  التي تحت العالج: 
 ،476 املركزة:   العناية  يف  الراقدة  الحاالت 

وعدد حاالت الوفيات الكيل: 14095 .
بغداد  صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
الرصافة، عبد الغني الساعدي، تسجيل 971 
 536 بينها  كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة 

حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الساعدي  وقال 
يف  امس  سجلت  الصحية  ”املؤسسات  ان 
جانب الرصافة 971 اصابة جديدة بفريوس 
خالل  حالة   536 كالتايل:  موزعة  كورونا 
الرصد الوبائي  للقطاعات الصحية : قطاع 
الرصد  خالل  من  حالة   29 جيدة  بغداد 
خالل  من  حالة   67 الصدر  قطاع  الوبائي، 
حالة   43 املدائن  قطاع  الوبائي،  الرصد 
البلديات  قطاع  الوبائي،  الرصد  خالل  من 
الوبائي،  الرصد  خالل  من  حالة   43 الثاني 
خالل  من  حالة   67 االول  البلديات  قطاع 
حالة   33 االعظمية  قطاع  الوبائي،  الرصد 
النهروان  قطاع  الوبائي،  الرصد  خالل  من 
143 حالة من خالل الرصد الوبائي ، قطاع 
الرصافة 39 حالة من خالل الرصد الوبائي، 

الرصد  72 حالة من خالل  قطاع االستقالل 
الوبائي.

مراجعتهم  خالل  حالة   435 ان  اىل  واشار 
مدينة  يف  62حالة    : الصحية  للمؤسسات 
 / الحميدية    / املحالت  عىل  الصدرموزعة 
 57 مدرسة املزايا / الكيارة / الزراعي / و 
و 56 و 54  /55   /37 / 35 /59 /32  / 
14 / معمل الغاز /  االورفيل  / الحبيبية /
حي طارق / جميلة  /  ق51 / 519 / 520 
 538 /  553 / 544 / 550 / 546 / 521 /
 555 /  547/ 552 / 513 / 565 / 542 /
حالة    19  /  546  /  521  /  520  /  519  /
يف شارع فلسطني محلة / 505/ خلف مول 
النخيل / 503 / 502 / 508/ املستنرصية / 

ساحة بريوت  / 510 / 26 حالة  يف الشعب  
محلة  /  الجمعيات / 337 /حي اور /  حي 
البساتني / 333/ 341   /321 / 324 ، 14 
عىل  توزعت  الزعفرانية  منطقة  يف  حالة   
املحالت / 769 /979/  952/ حي السكك /  
/ 62 9 / 954 /  955 / 979 / 19 حالة  يف 
النهروان / الزراعي / حي الوحدة ، 11 حالة   
يف املدائن/ / الرياض / قرب جامع الفاروق 
/  اعدادية الصناعة  / العروبة / العريفية 
 / الجعارة   / دياىل  جرس    / الكرغولية   /
الحسينية  يف  حاالت    8  / الوحدة  مرشوع 
 / االسكالت   / الراشدية   /  222 محلة/  
كمرية / االنصار / 225 /220   ، 5 حاالت  يف 
منطقة الكفاءات  محلة 766  ، 11 حالة    يف 

منطقة الكرادة محلة 901 / الجلود / 910 
 930 /907 / 906 / 905 / 903 / 925 /
محلة  جديدة  بغداد  منطقة  يف  حالة    16  /
/ شارع املسبح / 725 / 719 / 703 ، 13 
حالة  يف منطقة االمني محلة / 711 / 714  
الثانية   / املعلمني   / 731  /  738  /  735  /
/ االمني االوىل  / نواب ضباط / 8 حاالت يف 
منطقة املشتل محلة 729 / 756 / 730 ، 6 
 706  / 704 حاالت يف منطقة الغدير محلة 
9 حاالت يف منطقة العبيدي محلة / 765   ،
جامع االمام عيل (ع ) / السوق  / الشهداء  
9حاالت يف منطقة   ،  768  / 762  / 762  /
زيونة  محلة / 714  / تقاطع ميسلون / 7 
حاالت يف منطقة املعامل / 777  / الزراعي 

 301 محلة  الوزيرية  منطقة  يف  حالت   6  /
 21 الرشيد،  معسكر  منطقة  يف  حاالت   5  ،
 /  310  /312 محلة/  االعظمية  يف  حالة   
املقربة / جامع براثا / 315 / 304  / 308 
البلديات  محلة  حي  يف  67 حالة   ،  314  /
الرتاث / 737/ 732 / 742 / 730 / 738 
/ الزراعي / شارع املرور / 757 / البلديات 
الثانية / 726 / 748 /  املعسكر / 9 نيسان 
 / التالية  املناطق  من  كل  يف  حاالت   و3   ،
االعالم  / حي  الصدرين  / حي  املعظم  باب 
 / الرشاد   /   710 املثنى  حي   / الكرسة   /
/ سارة  كمب   / القاهرة  حي   / الطالبية 

السعدون  بارك   / املغرب  حي   / الحرية 
السيدية   / الدورة   / املنصور   / اكد  حي   /
 / النرص  حي   / الفضيلية   / سومر  حي   /
بسماية    / الضباط   / الحرية   / الكاظمية 
من  كل  يف  /الجادرية، وحالتني  املحموية   /

املناطق التالية: 
العامرية / شارع املغرب / حي الجوادين / 
حي القادسية / حي الخليج / حي الجامعة 
 / البتول  حي  دشري/  ابو   / الكريعات   /

شارع الكفاح  / بسماية.
جميع  نقل  ”تم  انه  الساعدي  واضاف 
العالج  لتلقي  الصحي  الحجر  اىل  الحاالت 

وفق الربوتوكوالت املعتمدة“.
لإلصابات  الرتاكمي  ”العدد  ان  اىل  مشريا 
1516 لالسف   تويف منهم   99751 اىل  ارتفع 
شفاء  حالة   88861 الشفاء  اكتسب  فيما 

واملتبقي قيد العالج 9374 ”.
ودعا الساعدي اىل ”مراعاة تلك الجهود والتي 
الشفاء  اعداد  من  الحجم  هذا  عن  اسفرت 
من خالل االلتزام بإجراءات الوقائية ولبس 
الكمامات  والرتكيز عىل التباعد االجتماعي  

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

املصابني الفريوس“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت األمانة العامة ملجلس الوزراء، 
امس االربعاء، انطالق جولة املباحثات 
ومرص،  واألردن  العراق  بني  الوزارية 
التنسيقي  املجلس  رئيس  اكد  فيما 
النجم،  بّتال  خالد  التخطيط،  وزير 
بتفعيل  العراقية  الحكومة  رغبة 

مذكرات التفاهم عىل أرض الواقع.
تلقته  بيان  يف  االمانة  وقالت 
املباحثات  ”جولة  إن  ”الزوراء“: 
العراقي  الوفدين  بني  الرسمية 
اليوم  صباح  انطلقت  واألردني 
عّمان حضورياً  العاصمة  يف  (امس) 
املرصي  الوزاري  الوفد  وبمشاركة 

عرب الدائرة التلفزيونية املُغلقة“. 
وزير  التنسيقي  املجلس  رئيس  وأكد 
خالل  النجم،  بّتال  خالد  التخطيط، 
العراقية  الحكومة  ”رغبة  املباحثات 
أرض  عىل  التفاهم  مذكرات  بتفعيل 
ملموساً  تطوراً  شهدت  التي  الواقع، 
وتتجه نحو خطوات إيجابية، بعد أن 
مجاالت  يف  متقدمة  أشواطاً  قطعت 

التبادل التجاري والصناعي“.
العراقي  ”الجانب  أن  إىل  وأشار 
حريص عىل اإلرساع يف تنفيذ املشاريع 
املشرتكة الهادفة إىل تعميق التنسيق 
االسرتاتيجي  والتكامل  والتعاون 
جميع  يف  الثالث  الشقيقة  الدول  بني 

القطاعات الحيوية“.
وناقش الوفد العراقي، بحسب البيان، 
املصانع  لتأهيل  املشرتك  التعاون 
العراقية ذات األولوية، وإنشاء املدينة 
فضال  األردنية،  العراقية  االقتصادية 
العربي  الجرس  رشكة  تفعيل  عن 

للنقل البحري.

مذكرات  أيًضا،  الوفود،  وناقشت 
التعاون  بشأن  املوقعة  التفاهم 
عن  فضالً  الغذائي،  واألمن  الزراعي 
مجاالت الصناعات الدوائية واملبيدات 

الزراعية والصناعات الكيمياوية.
الفنية  ”الفرق  العراقي  الوفد  ودعا 
إىل  واملرصي،  األردني  الجانبني  من 
املواقع  عىل  لالطالع  العراق؛  زيارة 
املدرجة  املرشوعات  إلقامة  املحددة 

ضمن مذكرات التفاهم املوقعة“.
وسيتم إعداد املحرض النهائي لجولة 
النقاشات، وعرضه أمام زعماء الدول 
الثالث؛ لغرض الوصول إىل التوصيات 
الختامية التي ستتم املصادقة عليها 
املقرر  الثالثية  القمة  انعقاد  خالل 

عقدها يف بغداد.
اىل ذلك، اعلنت االمانة العامة ملجلس 
العراقي  الوزاري  الوفد  ان  الوزراء 
بحث مع رئيس الوزراء األردني، برش 
القمة  عقد  تحضريات  الخصاونة، 

الثالثية يف بغداد.
تلقته  بيان  يف  االمانة  وقالت 
الوزراء  ”رئيس  ان  ”الزوراء“: 
استقبل،  الخصاونة  برش  األردني 
امس األربعاء، وفد املجلس التنسيقي 
بحضور  املرصي،  األردني  العراقي 

الوفد الوزاري األردني“.
بحثا  ”الجانبني  ان  واضافت 
القمة  بعقد  الخاصة  التحضريات 
العراق  زعماء  ستجمع  التي  الثالثية 
الحقاً“،  بغداد  يف  ومرص  واألردن 
مشرية اىل ان ”الوفدين استعرضا أهم 
خالل  مناقشتها  ستتم  التي  امللفات 
جولة املباحثات الثنائية والثالثية بني 

العراق واألردن ومرص“.

بغداد/ الزوراء:

تعهد رئيس الوزراء األردني، برش الخصاونة، امس االربعاء، بإنشاء املدينة 

الصناعية، ومد أنبوب النفط الرابط، والربط الكهربائي بني العراق واألردن.

جاء ذلك خالل لقائه الوفد الوزاري العراقي املشارك يف اجتماعات املتابعة 

والتنسيق الثالثي بني األردن والعراق ومرص، وفقا لوسائل إعالم أردنية.

واكد رئيس الوزراء، خالل اللقاء الذي حرضه أعضاء الوفد الوزاري االردني، 

اهمية اآللية الثالثية التي تعود بالنفع والفائدة عىل األردن ومرص والعراق 

وشعوبها وتؤسس لتعميق التكامل االقتصادي والتجاري ويف مجاالت النفط 

والغاز والنقل واإلنشاءات، مؤكدا ان هذه اآللية تسري بالتوازي مع اآلليات 

الثنائية للتعاون العربي املشرتك. 

الجانب  لتنفيذ املرشوعات املشرتكة مع  ان األردن ينظر باهتمام  وأضاف: 

العراقي ومنها عىل وجه الخصوص املدينة االقتصادية عىل حدود البلدين، 

وتنفيذ مرشوع مد انبوب النفط واملناطق اللوجستية والربط الكهربائي.

من جهته، اكد وزير التخطيط العراقي، خالد نجم، اهتمام العراق بإنشاء 

الدول  عىل  بالفائدة  يعود  وبما  ومرص  األردن  مع  املشرتكة  املرشوعات 

الثالث.

وقال الوزير: ان تداعيات جائحة كورونا أخرت العمل واالنجاز يف العديد من 

املرشوعات. مؤكدا عىل الجدية بانجاز املدينة االقتصادية والربط الكهربائي 

وانبوب النفط واملرشوعات يف مجاالت االسكان والطرق.
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بغداد/ الزوراء:

اتفق العراق وفرنسـا عىل تشكيل لجنة 

دعم مشاريع قطاع التعليم.

إن   : بيـان  يف  الرتبيـة  وزارة  وقالـت 

”وزيرها عيل حميد الدليمي اسـتقبل، يف 

مكتبه، السفري الفرنيس يف بغداد (برونو 

أوبـري)، وبحث معُه أفق التعاون العلمي 

والرتبـوي وسـبل تعزيزهـا وبما يحقق 

املصلحة العامة للطرفني“.

وتناول اللقـاء، وفقاً للبيـان، ”إمكانية 

فتـح آفـاق جديـدة ال سـيما يف مجـال 

تطوير تدريس اللغة الفرنسية يف مدارس 

املتميزين وتوسـيع رقعتها، حيث أشـاد 

(برونو أوبري) بالتعاون الكبري بني العراق 

وفرنسـا يف املجـال الرتبوي، كمـا اتفق 

الطرفان عىل تشكيل لجنة بني الجانبني 

لدعم مشـاريع قطاع التعليم يف مجاالت 

متعددة تخدم املؤسسة الرتبوية“.

وشدد وزير الرتبية عىل رضورة ”اهتمام 

الجانب الفرنيس بتقديم دعمه للمدرسة 

العراقيـة يف باريـس التي تأسسـت منُذ 

أكثر من ٥٠ عاماً، إذ انها تستقبل جميع 

الجاليات العربية هناك“.

الفرنـيس  السـفري  أكـد  جهتـه،  مـن 

”مواصلـة دعـم بـالده ملشـاريع قطاع 

التعليم يف العراق والنهوض بها اىل أفضل 

املستويات“.
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النيجر/ متابعة الزوراء:

نفـذ تنظيـم داعـش اإلرهابـي، ما 

اعتـرب أكـرب مجـزرة مـن نوعها يف 

صحراء الطوارق متبعا أسلوب القتل 

والحـرق والنهب واإلبـادة املمنهجة 

التي راح ضحيتها مئات من طوارق 

مايل والنيجر.

وحسـب معلومـات حرصية حصل 

عليها موقع ”سـكاي نيوز عربية“، 

قتـل التنظيـم اإلرهابـي يف مجـزرة 

قريـة تيليـا الوادعـة يف الصحـراء، 

األسـبوع يف جنـوب غـرب  مطلـع 

النيجـر، 141 مدنيـا مـا بـني رجال 

ونسـاء وأطفال، فيما نهب أكثر من 

5 آالف جمـل، و قرابة 4 آالف ونحو 

20 ألفـا من األبقـار واألغنام وعددا 

من السيارات.

وقال ناشـط عربي من مايل ملوقعنا: 

”إن املجـزرة وقعـت يف قريـة تيليا، 

وهـي قريـة وادعة يف قلـب صحراء 

(دنق) شـمال غرب (شينترباضني) 

القرية التابعة إلقليم طاوة، سكانها 

ناس مسـاملني من قبيلتـي (إزاوتن 

وإمزوغن) وليسوا من حملة السالح 

يف املنطقة“.

وأضاف الناشط الذي يتحفظ موقع 

”سـكاي نيـوز عربيـة“ عـىل ذكـر 

اسـمه: ”إن حيـاة الضحايـا تقـوم 

عىل الرعي.. ويف القرية متاجر قليلة 

لبعض العـرب من املناطق املجاورة، 

وربمـا ذنبهم الوحيد أنهم ال يتبعون 

أيديولوجيا اإلرهابيني“.

”الضالعـني  أن  املصـدر،  وكشـف 

يف املجـزرة هـم مـن تنظيـم داعش 

اإلرهابـي، وأغلب جنود هـذه الفئة 

الباغيـة يف ذلك املثلـث الحدودي هم 

من (قبائل الفـالن) الرحل مع أفراد 

فيها مـن مختلـف سـكان املنطقة 

وقادتهـم املعروفني من املعروقني يف 

جبهـة البوليزاريـو عىل رأسـهم أبو 

الوليد الصحراوي“.

 وحسـب املعلومات فإن عدم تواجد 

القـوات النيجريـة، واألجنبيـة التي 

تحـارب اإلرهـاب يف منطقـة يجول 

إىل  أدى  اإلرهابـي،  التنظيـم  فيهـا 

تساؤل كبري بل ومثري للريبة، إضافة 

إىل عـدم تدخـل القـوات النيجرية يف 

املنطقة.

وعـدد الضحايـا كبـري جدا مـا بني 

مائـة وأربعـني إىل مائتـني، والعـدد 

قابـل للزيـادة، ألن املذبحة وقعت يف 

يوم السوق األسبوعي للقرية، حيث 

طّوق الجناة القرية من كل الجهات، 

وبـدأ إطالق النار عىل الجميع، فكان 

حجم الضحايا كبريا جدا من الرجال 

والنساء واألطفال وكبار السن.

ووصف مسؤول من طوارق النيجر، 

الوضـع بالخطري جـدا، موضحا أن 

التنظيـم اإلرهابـي ”داعـش“ الذي 

كان عـدد الناشـطني فيـه ال يجاوز 

العـرشات قبل التدخل الدويل ملحاربة 

اإلرهـاب يف صحـراء الطـوارق عام 

2014، أصبحـوا اآلن باآلالف، وبدأوا 

يف التدفق من كل مكان دون رادع.

وانتقد املسؤول يف ترصيحات خاصة 

ملوقعنـا، والذي نتحفظ عىل اسـمه، 

دول  بهـا  تحـارب  التـي  الطريقـة 

املنطقـة اإلرهـاب، إذ لـم تجعل من 

حماية السكان أولوية عىل حد رأيه، 

يف حـني أن أعـداد اإلرهابيني يف تزايد 

مستمر وأدى إىل تكاثرهم رغم كثرة 

الجيوش التي تحارب اإلرهاب.

وأوضح قائال: ”إن أي خطط ملحاربة 

اإلرهـاب تسـتبعد بنـاء رشاكة مع 

سكان املنطقة ستبوء بالفشل، وهذا 

ما يحدث اآلن، الطوارق مستبعدون 

من أي حلول ملحاربة اإلرهاب يف مايل 

والنيجـر.. والنتيجـة ما نـراه اآلن.. 

وإن لم يوضـع األمر يف عني االعتبار 

فـإن املنطقـة بـدأت تصبـح واحة 

وجنة لإلرهابيني“.

وشدد املسـؤول أن ”موجة اإلرهاب 

يف السـاحل انطلقـت بقـوة وليـس 

من الوارد تراجعهـا بعد أن أصبحت 

هجـرت  أن  وبعـد  للحـدود  عابـرة 

السكان الطوارق ورمت بهم الجئني 

يف بلدان الجوار“.

وتابـع قائـال: ”الحـل يف أن يقـوم 

املجتمع الـدويل بقيادة هـذه املهمة 

وأن يلزم دول السـاحل والصحراء يف 

اعتبـار الطوارق رشكاء، لهم حقوق 

وتجب حمايتهم“.

دول  الطـوارق  املسـؤولون  ويتهـم 

املنطقة بتسـهيل دخـول اإلرهاب يف 

املنطقة وشـيطنة قضيـة الطوارق 

يف مـايل والنيجر حيث لم يتم االلتزام 

ببنود أي اتفـاق خالل العقود الثالث 

املاضية.

وتنشط يف السـاحل والصحراء عدة 

أبرزها تنظيمي  جماعات إرهابيـة، 

و“بوكـو  و“القاعـدة“،  ”داعـش“ 

حرام“، وجماعة ”نرصة اإلسالم“.

ويف فربايـر املـايض شـارك الرئيـس 

الفرنـيس إيمانويـل ماكـرون عـرب 

الفيديـو يف قمـة تجمـع قـادة دول 

السـاحل األفريقي الخمس: بوركينا 

فاسـو وتشـاد ومـايل وموريتانيـا 

التشـادية  العاصمـة  يف  والنيجـر، 

نجامينا.

األفريقية  الفرنسـية  القمة  وبحثت 

التمرد اإلرهابي يف منطقة السـاحل 

الشاسـعة، حيـث تأمـل فرنسـا يف 

التمتع بدعم عسكري أوروبي خالل 

مهمة ”تاكوبا“ التي تسـاعد مايل يف 

قتالها ضد املتطرفني، دعم قد يخفف 

من التزاماتها العسـكرية يف املنطقة 

مع تعايل األصوات يف فرنسا املطالبة 

وفائـدة  كلفـة  حـول  بتوضيحـات 

عمليـة برخان، خصوصا مع ارتفاع 

حصيلة قتىل الجنود الفرنسـيني إىل 

50 يف مايل.

القدس/وكاالت:

 أظهـر اسـتطالع للـرأي أن حركتـي 

الفلسـطينيتني لن  ”فتح“ ”حمـاس“ 

تحصال عىل أغلبيـة برملانية إن أجريت 

يجربهمـا  مـا  مايـو،  يف  االنتخابـات 

عىل االتحـاد معا أو مع أحـزاب أصغر 

لتشكيل حكومة.

محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  وكان 

عباس قد أعلن عن إجراء انتخابات يوم 

22 مايو، فيما سـتكون أول انتخابات 

عامة منذ سيطرة ”حماس“ عىل قطاع 

غزة يف 2006 يف انتصار ساحق.

ويبـدو أن العمليـة تسـري يف مسـارها 

الصحيح، لكن النزاعات بني الفصيلني 

املتناحرين قد تتسبب يف إلغاء أو تأجيل 

التصويت.

”املركـز  أجـراه  اسـتطالع  ووجـد 

السياسـية  للبحـوث  الفلسـطيني 

واملسـحية“ أنه إذا أجريـت االنتخابات 

منفـردة  قائمـة  فسـتحصل  اليـوم، 

لـ“فتـح“ عىل 43 باملئة مـن األصوات 

وسـتحصل قائمة ”حمـاس“ عىل 30 

باملئة من األصـوات، مع 18 باملائة من 

الناخبني املذبذبني.

وأظهـر االسـتطالع أن الفصيـل الذي 

يقوده محمد دحالن، القيادي السـابق 

يف ”فتـح“ الـذي اختلـف مـع عبـاس 

ويقيـم يف اإلمارات، سـيفوز بنحو 10 

باملئـة مـن األصـوات، كمـا وسـيفوز 

نـارص القـدوة، الذي طرد مـن ”فتح“ 

بعد تشـكيل قائمتـه الخاصة، بنحو 7 

باملئة. وسـيجتذبان باألسـاس أصوات 

الناخبـني من ”فتح“، ليرتاجع نصيبها 

إىل 30 باملئة من األصوات فقط.

وأجـري اسـتطالع املركـز مـن خـالل 

 1200 مـع  لوجـه  وجهـا  مقابـالت 

فلسـطيني يف أنحـاء الضفـة الغربيـة 

وغزة، بهامش خطأ 3 باملائة.

وقال خليل الشـقاقي مديـر املركز إنه 

”ينظـر لفتـح باعتبارهـا األفضـل يف 

التعامـل مع أبـرز مخـاوف الناخبني، 

الوطنيـة  الوحـدة  اسـتعادة  ومنهـا 

وتحسـني االقتصـاد ورفـع الحصـار 

اإلرسائييل-املـرصي عـن غـزة، لكـن 

التنافـس الداخيل يف فتـح قد يضعفها 

يف مواجهـة حمـاس األكثـر تنظيمـا 

ووحدة“.

وأضاف الشـقاقي أن ”فتـح وحماس 

تعانيـان مشـكالت كبـرية، فمشـكلة 

حمـاس الرئيسـية هـي فكـرة أنها ال 

يمكنهـا التعامـل مع أكـرب التحديات، 

ومشكلة فتح هي االنقسامات“.

وتابـع: ”يبـدو مـن غـري املحتمـل أن 

تحصل حماس حتى بدفعة متأخرة عىل 

ما يكفي مـن الدعم لتكـرر انتصارها 

املفاجـئ يف 2006، الـذي أدى لشـهور 

من التناحر بني الفصيلني وأسـفر عن 

أسـبوع مـن معـارك الشـوارع يف غزة 

انتهـت بطرد حمـاس للقـوات املوالية 

لعباس من القطاع“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن الناطق باسـم القائـد العام 
يحيـى  اللـواء  املسـلحة،  للقـوات 
رسـول، امـس األربعـاء، انطـالق 
عملية ” األسـد املُتاهب“ يف سلسلة 
جبـال مخمـور، وفيما أشـارت إىل 
أنها أسفرت عن قتل 27 إرهابياً من 
عصابات داعـش اإلرهابية، عرض 
معلومات مهمـة أدىل بها اإلرهابي 

”حسان هالل“ بعد تسليم نفسه.
وقال رسول يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
”بتوجيـه من القائـد العام للقوات 
املُسـلحة، وبإرشاف من قبل رئيس 
جهاز ُمكافحة اإلرهـاب، ومنذ الـ 
٩ مـن آذار  للعـام 2021 انطلقـت 
عملية ” األسد املُتاهب ” يف سلسلة 
جبال مخمور جنوب رشقي مدينة 
املوصـل والتـي اسـتهدفت بقايـا 
عصابات داعـش اإلرهابية“، مبيناً 
أن ”جهـاز ُمكافحة اإلرهاب بارش 
بهـذه العمليـة بعـزٍم عـاٍل وُجهٍد 
استخباري وعملياتي كان األول من 
نوعه، حيث شـهدت هـذه العملية 
أسـلوباً تكتيكياً ُمتقدماً من خالل 
نرش مفـارز قناصني عىل مسـافٍة 
الكهـوف  ومخـارج  مداخـل  مـن 
الشـاهقة  املناطـق  يف  واألوكار 
مـن جبال مخمـور والتـي الُيمكن 
الوصول إليها بالعجالت العسكرية 
ـن بقايـا داعــش مـن  والـذي مكَّ

التخفي فيها“.
وأضـاف أن ”أبطال القـوة الجوية 
العراقية وطـريان الجيش العراقي 
والتحاُلف الدويل اشـرتكت يف إسناد 
رجال جهـاز ُمكافحة اإلرهاب من 
خالل توجيـه 312 رضبـة جوية، 
كان لهـا دور مهم من خالل تدمري 
120 كهفاً وموقعاً تسببت بقتلهم 
وهروبهـم بعـد انهيارهـا عليهم، 
فتلقوا نـار الحق من قنايص جهاز 
ُمكافحـة اإلرهاب األمـر الذي دفع 

عنارص عصابات داعـش اإلرهابية 
إىل إعـالن استسـالمهم إىل رجالنـا 

األشاوس“.
وتابـع ان ”عمليـة األسـد املُتاهب 
اسـتمرت 14 يومـاً ُقتـل فيها 27 
داعــش  عصابـات  مـن  إرهابيـاً 
اإلرهابيـة تـم رصد قتلهم بشـكل 
ُمبارش فيما لم يتسـَن معرفة عدد 
القتـىل الذين ُطمـرت ُجثثهم تحت 
أن  الجبيلـة“، موضحـاً  الصخـور 
”العمليـة شـهدت تنسـيقاً كبـرياً 

بني أبطـال جهاز ُمكافحة اإلرهاب 
والقوات األمنية والبيشمركة ”.

وبـنّي رسـول ان ”جهـاز ُمكافحة 
عنواًنـا  ومـازال  كان  اإلرهـاب 
للمهنيـة والتفانـي يف خدمة وحب 
هـذه الوطن“، الفتـاً اىل ان ”رجاله 
ابتـداًء مـن رئيس جهـاز ُمكافحة 
اإلرهـاب مروراً بالقـادة والُضباط 
واملُقاتلني هـم اليد الضاربة للعراق 
والقائد العـام للقوات املُسـلحة يف 
دحـر املجاميـع اإلرهابيـة والفكر 

املُتطرف“.
ويف السياق نفسـه، كشف الناطق 
باسم القائد العام للقوات املسلحة، 
اللواء يحيي رسـول، عن معلومات 
مهمـة أدىل بهـا اإلرهابي حسـان 
هـالل بعـد تسـليم نفسـه لجهاز 

مكافحة اإلرهاب.
وذكر يف بيان، تلقته ”الزوراء“: أنه 
”بعـد أن سـلم اإلرهابـي الداعيش 
”حسـان عبد الله هالل“ نفسه إىل 
األبطال يف جهاز ُمكافحة اإلرهاب، 
نعرض عـىل حرضاتكم ُجـزءاً من 

املعلومات التي أدىل بها“.  
ونقل البيان عن اإلرهابي أن ”جهاز 
أثنـاء  باغتنـا  اإلرهـاب  ُمكافحـة 

تخرج ما تسمى دورة البشائر“.
وأضـاف ”مقتـل مـا يسـمى أمري 
قاطـع جبـال مخمور أمـري طاهر 
(أبو جرنـاس) ومقتل أبو ثابت ما 
يسـمى مسـؤول األمنيـة، ومقتل 
خالد القرييش مسـؤول ما تسـمى 
كتيبـة الفتـح، ومقتـل أبـو غيث 
ما يسـمى أمـري مفـارز القناصني 
ومرافقيـه وُهـم أبـو غيـث وأبـو 
الفرقـان، ومقتـل عـدد كبري ممن 
اطلـق عليهـم ”باملقاتلـني“ داخل 

األوكار“.
”اإلرهابـي  أن  اىل  البيـان  ولفـت 
ُيغـادر جبـال  لـم  حسـان هـالل 

مخمور ُمنذ ثالثة أعوام“.
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طرابلس/متابعة الزوراء:
 تثـري مـؤرشات التنافر بـني رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية الليبيـة عبدالحميد الدبيبة 
والقائـد العام للجيش املشـري خليفة حفرت 
مخاوف الليبيني من فشـل خطوات السـالم 
وإنهاء االنقسام التي بدأت مع منح الربملان 

الثقة للحكومة الجديدة.
وأثـار غيـاب الدبيبـة عن مراسـم تسـليم 
السـلطة مـن الحكومـة املؤقتـة برئاسـة 
عبداللـه الثني يف بنغـازي انتبـاه املتابعني، 
األمر الذي عمق الشكوك بشأن وجود قطيعة 
بينه وبني حفـرت بدأت مؤرشاتها تظهر بعد 
تغريـدة لرئيـس الحكومة بخصـوص فتح 
تحقيـق يف العثـور عىل أكثر مـن 12 جثة يف 
مدينة بنغازي الواقعة تحت سيطرة حفرت.

وقـال الدبيبة يف تغريدة ”إنه من غري املمكن 
السـماح بتكـرار هـذه األحداث أو التسـرت 
عليها“، مؤكدا أنه أعطى ”تعليمات مبارشة 
لوزيـر الداخلية للتعامل مع هـذه الحادثة، 

وطلبت من النائب العام فتح تحقيق“.
وسعت اآللة اإلعالمية املحسوبة عىل القيادة 
العامـة للجيـش إىل مهاجمـة قـرار رئيس 
الحكومـة، وهـو مـا تضّمن مـؤرشات عىل 

انتهاء التوافق بني الدبيبة وحفرت.
املهاجمـة  اإلعالميـة  الترصيحـات  وتبـدد 
لحكومـة الدبيبة زخـم التوافـق الذي طبع 
املراحل األوىل من تسلمها السلطة قبل أيام.

ورغم اسـتبعاد اندالع الحرب مـن جديد إال 

أن هذا التنافر سـيعطل سيطرة الدبيبة عىل 
املنطقة الرشقية.

وتشـهد بنغـازي منذ أشـهر انفالتـا أمنيا 
حيث تم اغتيال واختطاف عدد من النشطاء 
باإلضافـة إىل تكـرار حـوادث العثـور عـىل 
جثث ملقاة يف الشوارع، وسط تغول متزايد 
للسلفيني املقربني من الجيش، ما دفع عددا 
من ممثـيل القبائل إىل إصـدار بيان معربين 

عن رفضهم لتدهور األوضاع يف بنغازي.
ويحمل بيـان ممثيل القبائل يف بنغازي الذي 
تزامن مـع تويل الحكومة الجديدِة السـلطَة 
رسـائل رفـض شـعبي واجتماعـي لحفرت 
التقطهـا الدبيبة واسـتخدمها ضـده يف أول 

فرصة.
وتسـود أجواء مـن الغضب وعـدم الرضا يف 
برقة (املنطقة الرشقيـة) بعد الهزيمة التي 
مني بهـا الجيش خالل محاولته السـيطرة 

عىل طرابلس.
وسـجل حضور حفرت يف الساحة السياسية 
تراجعـا منـذ انسـحاب قواته مـن املنطقة 
الغربيـة نحـو رست وفرض عليه ما يشـبه 
الحصار السـيايس حيث توقفت نشـاطاته 
السياسية مع األطراف الخارجية واقترصت 
عىل بعـض االجتماعات املحليـة يف محاولة 

لتهدئة الشارع.
ويرى مراقبون أن تعمـد الدبيبة عدم زيارة 
بنغـازي يحمـل يف طياتـه رسـائل تجاهل 
لحفـرت الـذي ينظـر إليـه كواحد مـن أبرز 

معرقـيل سـيطرته التامـة عـىل ليبيـا رغم 
التفاهمـات غـري املعلنة التي جـرت بينهما 
والتـي أكدهـا تصويـت النواب املحسـوبني 
عـىل الجيش لصالح الدبيبة ورئيس املجلس 

الرئايس محمد املنفي.
تكـون  أن  املراقبـون  هـؤالء  يسـتبعد  وال 
مماطلـة الربملـان بعقـد جلسـة ملناقشـة 
امليزانيـة والتصويت عليها مرتبطة بالتنافر 

القائم بني حفرت والدبيبة.
وقال الناشـط السيايس سـليمان البيويض 
”مـن املؤسـف أن تتحـول قضية مناقشـة 
امليزانيـة العامـة املوحـدة إىل أداة لالبتـزاز 

السيايس“.
وأضـاف البيـويض يف تدوينة عـىل صفحته 
بموقع فيسـبوك ”إن ما يحدث اآلن ال ينبئ 
بخـري، فإمـا أن يجتمـع (أعضـاء) مجلس 
النواب وينفذوا مسؤولياتهم، أو عىل املجلس 
يرضخـوا  أال  الوحـدة  وحكومـة  الرئـايس 
لالبتزاز وأن يذهبـوا لتنفيذ الرتتيبات املالية 
وفقا لنص الفقرة 2 من املادة التاسـعة من 

االتفاق السيايس الليبي“.
وتابع  ”إن لم تتعامل رئاسة الربملان والنواب 
بمسـؤولية ووطنيـة فهـم املسـؤول األول 
والوحيد عن اسـتمرار الظروف االقتصادية 

الصعبة، بمماطلتهم ملناقشة امليزانية“.
وحصلـت حكومـة الوحـدة الوطنيـة التي 
تتألـف مـن نائبي رئيـس وسـتة وعرشين 
وزيرا وستة وزراء دولة عىل الثقة باإلجماع 

من قبل الربملان الليبي يف العارش من الشـهر 
الجاري.

وسـلمت الحكومـة املوازيـة يف رشق ليبيـا 
الثالثاء سلطاتها إىل حكومة الوحدة الوطنية 
الجديـدة، بعد أسـبوع من مبـارشة األخرية 

مهامها رسميا من العاصمة طرابلس.
وتمـت عمليـة التسـليم يف مقـر الحكومة 
املوازيـة غـري املعرتف بها دوليـا يف بنغازي، 
ثانـي أكـرب مـدن ليبيـا، بحضور رئيسـها 

عبدالله الثني.
ومّثـل وفد حكومـة الوحـدة الوطنية نائب 
رئيـس الـوزراء حسـني القطرانـي ووزير 

الداخلية خالد مازن وعدد من الوزراء.
االنقسـام  مرحلـة  أن  القطرانـي  وأكـد 
”انتهـت“، وقال يف بيـان صحفي ”حكومة 
الوحـدة الوطنيـة ُوجدت لخدمـة املواطنني 

كافة“.
وتتوىل السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية 
توحيـد مؤسسـات الدولـة واإلرشاف عـىل 
املرحلة االنتقاليـة إىل حلول موعد انتخابات 
24 ديسـمرب، عندما تنقيض مدتها بموجب 

خارطة الطريق املعتمدة.
لكن يبقـى ملف إخراج املرتزقة السـوريني 
وعنـارص تابعني ملجموعة فاغنر الروسـية 
من غـرب البالد ورشقهـا من أبـرز امللفات 
الشـائكة التي تواجههـا الحكومة الجديدة، 
وهو ما يتطلب تنسـيقا وتوافقا بني جميع 

أطراف الرصاع.
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باريس/ متابعة الزوراء:
قال الرئيس الفرنيس، إيمانويل ماكرون، إنه 
من الرضوري توضيح مكانة تركيا يف حلف 

شمال األطليس ”الناتو“.
قناة  عىل  برنامج  يف  ماكرون،  وأوضح 
من  الحزم  من  املزيد  يريد  أنه   ،“5 ”فرانس 
رجب  الرتكي  الرئيس  تجاه  أوروبا  طرف 
وزراء  قمة  انعقاد  أثناء  أردوغان،  طيب 

خارجية الناتو.
وقال: ”يف العادة، من غري املمكن  بني الحلفاء 
بها  قامت  التي  األشياء،  من  بالعديد  القيام 

تركيا يف األشهر األخرية“.
وتأتي ترصيحات الرئيس الفرنيس يف سياق 
باريس  بني  عميقة  دبلوماسية  خالفات 
شمال  حلف  يف  عضوان  وكالهما  وأنقرة، 
األطليس، يتعارضان يف عدة قضايا، مثل ليبيا 

وسوريا ورشق البحر املتوسط.
وكان تبادل اإلتهامات بني الرئيسني الفرنيس 
والرتكي حادا خالل السنوات األخرية، لدرجة 
”الصحة  يف  التشكيك  حد  وصل  أردوغان  أن 

العقلية“ ملاكرون.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
اكدت خلية االزمة النيابية ان االسبوع املقبل 
سيشـهد زيادة قياسـية يف اعـداد االصابات 
بفايروس كورونا يف العراق، فيما كشفت عن 

توصيات جديدة بخصوص حظر التجوال.
وذكـر مقـرر الخليـة، جـواد املوسـوي، يف 
ترصيح صحفي: ان «هنـاك اخفاقا يف ادارة 

ملف االمتحانات اخفاقا ذريعا».
واشـار املوسـوي اىل: «ان شـكاوى كثـرية 
ملـف  ادارة  سـوء  يف  اللجنـة  اىل  وردت 
االمتحانات وقرار اجرائها كان خاطئا، حتى 
انها ستتسـبب بكارثة وبائيـة عنيفة خالل 
االسـبوع املقبل»، مشـريا اىل «ان الفسـاد يف 
ادارة ملفـات ادارة املـدارس وعـدم اختيـار 
الشـخصيات املناسبة زاد من اخفاق الوزارة 
يف ادارة ملـف االمتحانـات يف ظـل الظـروف 

الراهنة».
وبني: ان اللجنة سـتتخذ اجراءات مناسـبة 

بحق املتسـببني بهذا االمـر واالخفاق، وانها 
لغـرض  الخروقـات  تلـك  ودونـت  رصـدت 

محاسبة املتسببني.

وبخصـوص ان كانت هناك توصيات جديدة 
بحظـر التجـوال، قال املوسـوي، يف ترصيح 
انـه «ويف حـال اسـتقر املوقـف  صحفـي: 

الوبائـي عـىل ماهو عليه مابـني ٤ - ٥ آالف 
يومياً فسـيتم البدء بتخفيف الحظر الشامل 

بواقع يوم واحد هو الجمعة فقط».
وبـني ان «االسـتمرار يف تخفيـف إجـراءات 
الحظـر تسـتمر ليـوم واحـد فقـط وصوالً 
إىل شـهر رمضان». مشـرياً اىل انـه «يف حال 
استمر االستقرار بمعدل اإلصابات والوفيات 
بفريوس كورونا ولم يسـجل ارتفاعاً سـيتم 
االكتفاء بالحظر الجزئي ورفع الشـامل من 

أيام األسبوع».
يشـار اىل ان وزيـر الصحة حسـن التميمي 
حذر، السبت املايض، من أيام مقبلة وصفها 
بـ {العاصفة جداً}. مبينا ان «هناك إصابات 
لـدى األطفـال والشـباب وحـاالت حرجـة 
وشـديدة واإلصابـات بـدأت تتزايـد». واكـد 
«استمرار املواطن بعدم سماع صوت الوزارة 
وعدم االلتزام بالتعليمات، وهو ما سـيؤدي 

إىل كارثة كبرية».

بغداد/ الزوراء:

أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس 

األربعاء، عـن صدور أمر قبٍض بحقِّ 

محافـظ بابل السـابق عـىل خلفيَّة 

التالعب بمحرض توزيع أََراٍض، فيما 

أشـارت إىل ضبطها ُمحاسباً ُمتلّبساً 

باالختالس يف ديوان املحافظة.

وذكـرت دائرة التحقيقـات يف الهيئة 

بحسب بيان تلقت «الزوراء» نسخة 

منـه: ان «محكمـة تحقيـق الحلـة 

ـة بالنظر يف قضايـا النزاهة  املُختصَّ

إفـادت بإصـدار أمـر قبـٍض بحـقِّ 

محافـظ بابل السـابق عـىل خلفيَّة 

التالعب الحاصـل باملحرض املُصادق 

عليـه مـن قبـل ديـوان املُحافظـة 

َصة لرشيحة  الخاصِّ بالقطع الُْمَخصَّ

َياِسـيِّنَي  السِّ والسـجناء  الشـهداء 

والجرحى».

الدائـرة ُموضحـًة تفاصيل  وتابعت 

القضية التـي حققت فيها وأحالتها 

إىل القضـاء أنَّـه» قـد تـمَّ التالعـب 

باملحـرض، مبينـة تمحورهـا حـول 

باملحرض واستبدال  التالعب  شبهات 

قطع األرايض بقطٍع سـكنيٍَّة أخرى 

َصـْت أثنـاء إجـراء  غـري التـي ُخصِّ

القرعـة، فضـًال عن إضافة أسـماٍء 

من خارج صندوق القرعة»، ُمشريًة 

إىل أنَّ «أمـر القبـض صدر اسـتناداً 

إىل أحـكام املـادَّة (٣٤٠)مـن قانون 

العقوبات».

ن  دت» الدائرة تمكُّ ويف سياٍق آخر، أكَّ

فريق عمٍل من مكتب تحقيق الهيئة 

يف محافظة بابل من ضبط ُمحاسٍب 

يف لجنـة فتـح العطـاءات يف ديـوان 

املُحافظـة بالجرم املشـهود؛ لقيامه 

التخمينـيِّ  الكشـف  يف  بالتحريـف 

الخـاصِّ بمرشوع تطوير شـارع يف 

مركز مدينـة الحلة ُمَقـدَّم من  قبل 

(رشكتني أهليَّتني)». 

 ولفتـت إىل أن «املُتَّهـم جعـل مبلـغ 

الكشـف أعىل من املبلغ األصيلِّ الذي 

قدَّمتـه الرشكة إىل ديـوان محافظة 

بابل؛بنيَّـة أخذ مـا زاد عىل املبلغ من 

املقاول؛ مقابل إحالة ديوان املحافظة 

املرشوع ملصلحة الرشكة».

وتـمَّ تنظيـم محـرض ضبـٍط أصويلٍّ 

املُتَّهـم  رفقـة  وعرضـه  بالعمليَّـة، 

قـايض  عـىل  الجرميَّـة  واملُـربزات 

؛ الّتخاذ اإلجراءات  التحقيق املُختصِّ

القانونيَّـة املناسبة».

بغداد/ الزوراء:
اصـدرت وزارة الرتبيـة، امـس االربعـاء، قرارا 
جديدا بشـأن امتحان التالميذ والطلبة املتغيبني 
يف اليوم األول «السـبت» لالمتحانات رشيطة ان 

يكون أداؤُه ضمن الفرتة املحددة لالمتحانات.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة 
اداء  عـىل  وافقـت   الرتبيـة  «وزارة  ان  منـه: 
التالميـذ والطلبـة ولجميـع املراحل الدراسـية 
الذيـن لـم يتمكنوا مـن الحضـور المتحان يوم 
السـبت املوافـق الــ٢٠ مـن شـهر آذار الحايل 
بسـبب ظروف الوباء والحظر الشامل املقر من 
قبل اللجنـة العليا للصحة والسـالمة بإداء ذلك 
االمتحان يف يوم آخر ضمن نفس الفرتة املحددة 

لالمتحانات».
واضاف البيان ان « هذا اإلجراء يأتي حرصاً من 
الوزارة عىل اسـتمرار املسرية التعليمية للتالميذ 

والطلبة وعدم ضياع العام الدرايس».
مـن جانب متصـل، نفـت وزارة الرتبيـة وجود 
مقرتح الحتسـاب درجة نصف السـنة كدرجة 
نهائية للعام الدرايس الحايل، منبهة  اىل ان جميع 
املـدارس ملتزمة بتطبيـق االجـراءات الوقائية 

خالل مدة االمتحانات.
وقـال الوكيـل االداري بالـوزارة، الدكتور فالح 
القيـيس، يف حديث صحفـي: ان «الوزارة تتابع، 
من خالل جهاز االرشاف الرتبوي واالختصايص، 
سـري امتحانات نصف السـنة ونهاية الكورس 

االول، وهنـاك تشـديد عـىل تطبيـق االجراءات 
الوقائيـة يف املـدارس من قبل التالميـذ والطلبة 

واملالكات الرتبوية».
وكانت امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس 
االول للدراسة االبتدائية والثانوية، قد بدأت يوم 
السبت املايض، وستنتهي تلك الخاصة بالدراسة 
االبتدائيـة يـوم االثنـني املقبـل، امـا امتحانات 
الدراسة الثانوية فتنتهي يوم االربعاء الـ٣١ من 

الشهر الحايل.
واكد القييس ان «الوزارة ستحاسـب املتهاونني 

بتنفيـذ االجـراءات الوقائية قانونيا، وسـتطبق 
العقوبات االنضباطية بحق املدارس التي التلتزم 
باالجـراءات الوقائيـة»، منوهـا بـان «القضاء 
عـىل الجائحة يحتـاج اىل التـزام الجميـع بتلك 

االجراءات».
وكشف عن «وجود موقف خاص بوزارة الرتبية 
يرسـل يوميا يخص تطبيق املـدارس واملالكات 
والطلبـة لالجراءات الوقائية اثناء االمتحانات»، 
مشريا اىل «وجود تنسيق عال مع الجهات االمنية 
واملؤسسات الصحية النجاح سري االمتحانات».

بغداد/ الزوراء:

ابعـدت وزارة الداخلية اكثر من ٣٦ ألفا و٩٩٦ 

أجنبيا خارج البالد ملخالفتهم «رشوط االقامة 

التي حددهـا القانون العراقي، بينهم «اطفال 

لدواعش».

وقال مدير شـؤون االقامـة يف املديرية العامة 

لالحـوال املدنيـة والسـفر واالقامـة التابعـة 

للـوزارة، قيص الغـراوي، يف ترصيح صحفي: 

ان «احصائيـة االجانب املبعديـن تعود للفرتة 

املحصـورة بـني االول مـن كانـون الثاني من 

العام املايض ولغاية االول من اذار الحايل». 

واضاف ان» مالكات املديرية تمكنت بالتعاون 

مع جهازي املخابرات واالستخبارات وعمليات 

بغـداد مـن القاء القبـض عىل عـدد كبري من 

املخالفني لرشوط االقامة وتم اتخاذ االجراءات 

القانونية الالزمة بحقهم».

وشـمل جزء مـن املبعدين، بحسـب الغراوي، 

(٧٦٧) مدبرة منـزل و(١٦٢) اخرين يعملون 

يف صاالت القمار والنوادي الليلية و(٨٦) كانوا 

يمتهنون التسـول يف شوارع بغداد، فضال عن 

(٣٧٧) من اطفال الدواعش.

واشـار اىل «وجود اكثر من ١٣٠ شخصا منهم 

مصابـون بأمراض انتقالية سـارية ومعدية، 

وان اغلبهـم دخلـوا البـالد عـن طريـق اقليم 

كردستان، لذا تم االتفاق عىل عقد ورشة عمل 

بـني االقامـة املركزية واقامـة االقليم لتوحيد 

االجراءات بهذا الشأن».

وطالبـت وزارة الداخليـة املواطنـني جميعـا 

برضورة االخبار عن االجانب السيما املخالفني 

الذيـن يعملـون يف  منهـم لـرشوط االقامـة 

االماكن العامة والخاصة وعدم التسرت عليهم، 

مشرية اىل ان نص املادة ٤١ من قانون االقامة 

العراقي يعاقب بالحبس او بغرامة مالية لكل 

من يخالـف احكام الفقـرات ( ١٠ـ ١٤ـ ١٨ـ 

١٩) من املادة املذكورة.

وتبني املعلومـات ان» هناك نوعني من العمال 

االجانـب رشعـي وغـري رشعـي، فـاالول هم 

مـن غـري املخالفني لقانـون العمـل واالقامة 

واعدادهـم معروفة وهم مسـجلون رسـميا، 

اما العمالة غري الرشعية فيدخلون اىل االرايض 

العراقية بطريقة رسـمية بحجة زيارة املراقد 

الدينيـة، وبعدها يترسبون اىل سـاحة العمل، 

وقد وصل عدد العمل املسجلني للعامني ٢٠١٩ 

و٢٠٢٠ اىل ٢١ ألفا».

ãƒ®a@ôÏó£@ÒáÌáu@pbÓñÏm@Â«@o–ì◊

b„ÎäÏ◊@pbibñg@¿@aäbv–„a@áËìÓé@›j‘æa@ Ïjé˛a@ZÚflå˛a@ÚÓ‹Ç

›ibi@¿@ê‹n¨@kéb´@¡jöÎ@’Äibé@≈œbÄ0@ �ùÄj”@ãÄflc@äÎáÄñ

µjÓÃnæa@Új‹�€aÎ@âÓfl˝n€a@Êbznfla@Êdìi@aáÌáu@aäaã”@äáóm@ÚÓi6€a
ÚÓˆbË„@Úuäá◊@Ú‰è€a@—ó„@lbèny¸@ÚÓ„@ÜÏuÎ@o–„

Ü˝j€a@xäbÇ@—€b¨@=‰uc@—€c@37@7–èmÎ@Üb»ig

بغداد/ الزوراء:
أعلنت قيادة الرشطة االتحادية، امس األربعاء، القبض عىل متهم بحوزته اكثر من ٤٠٠ 

بطاقة تموينية مزورة يف بغداد.
وقالـت القيادة يف بيان حصلت «الزوراء» عىل نسـخة منه: إنـه «تمكنت قوة من اللواء 
الرابـع الفرقة األوىل رشطة اتحادية من إلقاء القبض عىل احد املطلوبني بتهمة التزوير 
للبطاقـة التموينية يف منطقة مدينة «الصدر» ب بغداد ، عثر بحوزته عىل «٤٩١ « بطاقة 

مزورة».
وأوضحـت أن «العمليـة تمت خالل متابعة وتحـر لتحركات املتهم اسـتمرت لعدة أيام 
بالتنسـيق مع مفارز األمن الوطني، وتم اسـتحصال أمر قضائـي والقاء القبض عليه 
متلبسـاً بالجرم املشهود «.وأشارت إىل «تسليم املتهم واملضبوطات اىل جهة االختصاص 

إلكمال اإلجراءات التحقيقية والقانونية بحقه».

بغداد/ الزوراء:
اعلن الحشد الشـعبي، امس االربعاء، عن 
انطالق املرحلة الثالثة من مرشوع خندق 

نفط خانة االسرتاتيجي.
وقال الناطق باسـم محور دياىل للحشـد 
الشـعبي، صـادق الحسـيني، يف حديـث 
صحفـي: ان“ الجهـد الهنـديس للحشـد 
الشعبي انطلق يف تنفيذ املرحلة الثالثة من 
مرشوع خندق نفط خانة االسرتاتيجي يف 
قاطع شـمال رشق ديـاىل لتأمني الحقول 
النفطية ومنشـاءاتها االسرتاتيجية ودرء 

االرهاب عنها“.
واضـاف الحسـيني ان“ الخنـدق، والذي 
سـيكون بطول ٢٠كم، له بعد اسرتاتيجي 

يف تامني نقاط املرابطـة املنترشة يف عمق 
بعيـدة جـدا،  والتـالل ملسـافة  الوديـان 
باالضافـة اىل حمايـة الطريـق الرئييس». 
مؤكدا «ان الحشـد الشـعبي تصـدى لـ٧ 
هجمات يف االشـهر املاضية وقدمت دماء 
عزيزة يف سـبيل تأمني نفـط خانة ومنع 
داعش االرهابي ان يكون له موطىء قدم 
يف هـذه املنطقة االسـرتاتيجية». الفتا اىل 
«ان كل مراحل حفر الخندق سوف تستمر 

وتنجز من قبل مفارز الهندسة“.
وتعـد نفـط خانة منطقـة اسـرتاتيجية 
الحتوائها عىل حقل نفطي كبري ومنشآت 
وهو تحت حماية مفارز الحشـد الشعبي 

منذ اشهر طويلة.

بغداد/ الزوراء:
اكـد وزيـر الثقافة والسـياحة واآلثار، حسـن ناظم، امس االربعـاء، تعزيز التنسـيق من أجل 
االستفادة، واالستثمار يف املرحلة الالحقة من زيارة البابا فرنسيس اىل العراق.وذكرت الوزارة يف 
بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منه: ان «الوزير خالل اسـتقباله الكاردينال لويس رافاييل ساكو 
بطريرك بابل للكلدان، والوفد املرافق له اضاف أنَّه يتم التخطيط لبناء مواقع سـياحية مالئمة 
الستقبال مجموعات السائحني، والحجاج املسيحيني قرب موقع املدينة اآلثارية يف أور».واضاف 
ان» الجانبـني بحثـا خالل اللقاء مجمل املشـهد العام بعد زيارة البابا مـن ناحية دعوات حوار 
األديان، حيث أبرز اللقاء دعوة العراق لشـيخ األزهـر يف مرص اىل زيارة بغداد يف الفرتة املقبلة».
ودعا الوزير اىل «تنظيم مذكرة تفاهم تتضمن التعاون يف إطار تنظيم هذه الزيارات الدينية بني 

وزارة الثقافة والسياحة واآلثار والوقف املسيحي، مع إقامة القداس يف منطقة أور».
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بغداد/ الزوراء:
كشـف رئيس جهاز مكافحـة االرهاب، الفريق 
أول ركن عبد الوهاب السـاعدي، امس االربعاء، 
عن اسـرتاتيجية وتغيري االساليب ضد املجاميع 
االرهابيـة، مبينا ان هذه االسـاليب تمنع تنقل 

االرهابيني لتنفيذ عملياتهم.
وقـال السـاعدي، وفقـاً للوكالة الرسـمية: إنه 
«تم وضع اسـرتاتيجية وخطة بتغيري االساليب 
ضـد املجاميـع االرهابية ملنـع تنقلهـا والقيام 
بعملياتها»، مبينا ان «هناك تنسـيقا مع القوة 
الجويـة وطـريان الجيـش والتحالـف الـدويل، 
ونرشنـا اكثر مـن ١٠٠ قناص للقضـاء عىل ما 

تبقى من فلول داعش».
واضـاف السـاعدي ان «عمليـة األسـد املُتاهب 
نفذت يف املناطـق التي يصعب وصول القطعات 
االمنية اليها كونهـا مناطق جبلية ووعرة وهي 
اشبة بالحدود الفاصلة بني قطعات البيشمركة 
ووزارة الدفـاع»، موضحـا ان «هـذه املنطقـة 

تؤمن تنقل االرهابيني».
واكد ان «العملية دمرت اكثر من ٣٢٠ كهفاً كان 
تـأوي ارهابيني فيهـا»، الفتـا اىل ان «قطاعات 
الجهـاز لديها اتصال مع جميـع طائرات القوة 

الجوية والتحالف الدويل».
وأعلـن الناطـق باسـم القائـد العـام للقـوات 
املسـلحة، اللواء يحيى رسـول، امـس األربعاء، 
ان عملية « األسـد املُتاهب» التـي نفذها جهاز 
مكافحـة االرهـاب يف سلسـلة جبـال مخمور، 
أسـفرت عـن قتـل ٢٧ إرهابيـاً مـن عصابات 
داعــش اإلرهابيـة وتدمري ١٢٠ كهفـا وموقعا 

تابعا لتلك العصابات.

بغداد/ الزوراء:

كشـفت وزارة الكهرباء عن جاهزية محطة 

كهربـاء واسـط الحراريـة بكامـل وحداتها 

التوليديـة لرفـد منظومة الشـبكة الوطنية 

بطاقـة ٢٥٠٠ ميغـاواط قبـل شـهر تمـوز 

املقبل.

وقال الناطـق باسـم وزارة الكهرباء، أحمد 

العبـادي، يف حديـث صحفـي: إن «مـالكات 

(محطة كهرباء واسـط الحراريـة) تواصل 

أعمـال صيانة الوحـدة التوليديـة (الرابعة) 

والتي من املؤمل أن يتم إنجازها وتشـغيلها 

نهايـة شـهر آذار الجـاري بطاقـة تقدر بـ 

٣٢٥ ميغاواط، تضاف إىل الشـبكة الوطنية، 

إضافـة اىل مبارشتها بأعمال صيانة الوحدة 

التوليديـة (الثانيـة)، والتـي مـن املخطـط 

اإلنتهـاء مـن إنجازهـا وتشـغيلها منتصف 

شـهر أيار املقبل بطاقة إنتاجيـة تبلغ ٣٢٥ 

ميغاواط“.

وأوضح أن «املالكات نجحت بإدخال وتشغيل 

الوحـدة التوليديـة (الثالثـة) مـن املحطـة 

بتاريـخ ١١ آذار ٢٠٢١ ، وتأتي هذه األعمال 

ضمن االسـتعدادات لفصل الصيف املقبل، إذ 

سـتكون (محطة كهرباء واسـط الحرارية) 

جاهزة بكامل وحداتها التوليدية قبل شـهر 

تموز املقبل، لرتفد منظومة الشبكة الوطنية 

بطاقة ٢٥٠٠ ميغاواط». 

وتابـع العبـادي: إن «تأخـر إقـرار املوازنـة 

املالية االتحادية يؤثر بشـكل سلبي يف إنجاز 

املشاريع بشكل كبري، إذ البد من وجود مبالغ 

لتمويل الرشكات وعىل شكل دفعات ليتسنى 

مبارشتهـا باألعمـال املحالـة لهـا»، منوهاً 

بـأن «تأخر إقرار املوازنة أثـر أيضاً يف إجراء 

أعمال الصيانة الدورية للمحطات والوحدات 

التوليديـة، وأن مـا يتـم إنجازه مـن أعمال 

صيانـة يف املرحلة الراهنة يتم باالعتماد عىل 

الجهود الذاتية للوزارة ومالكاتها».

بغداد/ الزوراء:

دعت لجنة االقتصاد واالستثمار 

إىل  االتحادية  الحكومة  النيابية 

إعادة سياسة إدارتها للمشاريع 

وأن  واملتلكئـة،  االسـرتاتيجية 

تتعامل معهـا بحزمة مركزية، 

لكون خطط الحكومات املحلية 

لم تجد نفعاً يف إدارة املشاريع.

وقالت عضو اللجنة، ندى شاكر 

جودت، يف حديـث صحفي: إن 

«الحكومـات املحلية لـم تفلح 

مهمـة،  مشـاريع  تحقيـق  يف 

منهـا  االسـرتاتيجية  السـيما 

عـىل  لذلـك  محافظاتهـا،  يف 

الحكومـة االتحاديـة أن تعيـد 

النظـر بسياسـتها، وخاصة يف 

إتمام العمل يف هذه املشـاريع 

ضمن سـياقات عمـل مركزية 

وإرشاف  سـيطرة  تحـت 

الحكومة، ومحاسـبة القائمني 

املتلكئـة منـذ  عـىل املشـاريع 

سـنوات، وقـد رصفـت عليهـا 

أموال طائلة، ومنها املشـاريع 

التعليميـة وبناء املـدارس التي 

تأخرت كثرياً».

وتابعت إننا «ال ندعو إىل املركزية، 

وإنمـا نطالب بالسـيطرة عىل 

املشـاريع بشـكل مركزي، من 

أجـل إتمـام املشـاريع املهمـة 

واالسـرتاتيجية التـي تصب يف 

الصالـح العـام»، مضيفـة أن 

«عـدم وجود سـيطرة مركزية 

عـىل املشـاريع االسـرتاتيجية، 

والزراعية  الصناعية  والسـيما 

منهـا، جعـل البلـد مسـتوردا 

ومستهلكا، إضافة اىل هدر املال 

العام عىل أيدى الفاسدين».

اىل  الحكومـة  جـودت  ودعـت 

الرقابـي  الجانـب  «تعزيـز 

عـىل املشـاريع وتقييمهـا بعد 

إنجازها، ووضع خطة تقييمية 

املتلكئـة  املشـاريع  لجميـع 

التـي مىض عىل بـدء العمل بها 

سـنوات عديدة وهـي متوقفة 

من دون جدوى».

لجنـة  عضـو  قـال  ذلـك،  إىل 

عبـاس  النيابيـة،  الخدمـات 

العطـايف، يف حديـث صحفـي، 

إن «اللجنة أعدت اسـرتاتيجية 

عمـل  خطـة  ضمـن  جديـدة 

تقيض بمتابعة املشاريع املهمة 

والعاملـة يف املحافظـات كلها، 

وبمراقبة فعالة مع املحافظني 

والـوزارات ضمـن مشـاريعها 

مشـاريعها  السـيما  الوزارية، 

نسـبة  وبحسـب  املتلكئـة 

اإلنجاز».

وأكـد أن «اللجنة قدمت خطوة 

عمـل جديـدة وضمـن الورقة 

التـي أعدتها، وهي فتح ملفات 

يف  حدثـت  التـي  اإلندثـارات 

املشـاريع، املتلكئـة منهـا عىل 

وجه الخصوص، والتي أهملت 

منـذ سـنوات وأدت اىل هـدر يف 

املال العام يف جميع املحافظات، 

السيما املشاريع التي أحيلت يف 

األعـوام مـن ٢٠٠٥ إىل ٢٠١٤، 

ألن هنـاك كثرياً من املشـاريع 

التي اندثرت بسـبب قرارات أو 

إجراءات غري قانونية  من دون 

النظـر اىل الحفـاظ عـىل املـال 

العام».
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بغداد/ الزوراء:
كشـفِت الرشكة العامة ملوانئ العراق، 
وصـول  قـرب  عـن  االربعـاء،  امـس 
200 خبـري ومعـدات ومعامـل كبرية 
للمسـاهمة بانجاز ميناء الفاو، وذلك 
بعد مبارشة الرشكـة الكورية املكلفة 
بأعمال تحضريية تشمل مسح منطقة 
امليناء من االلغـام واملخلفات الحربية 

لتأمني سالمة العاملني.
وقـال مديـر الرشكـة العامـة ملوانـئ 
العـراق التابعة ل ـوزارة النقل، الدكتور 
املهندس فرحان محيسـن الفرطويس، 
ان  ”الـزوراء“:  تابعتـه  ترصيـح  يف 
”رشكـة دايو الكورية وجهت دعوة اىل 
200 خبري للمسـاهمة بانجـاز ميناء 
الفاو، مع اقرتاب وصول معدات كبرية 
منهـا مطرقـة عمالقـة لـدق الركائز 
الٔرصفـة املينـاء، فضـال عـن التعاقد 
لرشاء معامل النجاز املشاريع املكلفة 

بها الرشكة املنفذة بشكل رصني“.
واضاف ان ”الرشكـة الكورية بارشت 
بعدد من التحضريات ألكثر من مرشوع 
منها عملية مسـح املينـاء من األلغام 
عـىل  للحفـاظ  الحربيـة  واملنفلقـات 
سـالمة العاملني، وقد استقدمت عددا 
مـن الـرشكات املتخصصة بالكشـف 
عنهـا وإزالتهـا، فضـال عـن املبارشة 
بعمليـة مسـح لقاع قناة خـور الزبري 

للبدء بأعمال النفق الذي يربط الضفة 
الرسيع  للطريـق  بالغربيـة  الرشقيـة 
الرابـط بني ميناء الفاو ـ ام قرص، مع 
املبارشة بعملية املسح الخاصة بالقناة 
املالحيـة“. مؤكدا ان ”امليناء سيشـهد 
حركة كبـرية وعمالقـة يف العمل حال 
إطـالق املوازنة والتخصيصـات املالية 

للمرشوع“.

وأشـار الفرطـويس اىل ان ”العاملني يف 
مـرشوع مينـاء الفاو هـم من رشكة 
رشكـة  وهـي  االيطاليـة،  تكنتيـال 
استشـارية تعمـل بصفتهـا املهندس 
املقيـم يف املـرشوع، فضال عـن خرباء 
ومهندسـني من رشكة دايـو الكورية 
الهندسـية  املـالكات  مـع  والتعـاون 
والفنيـة يف هيئـة ميناء الفـاو الكبري 

التابعة لرشكة املوانئ“.
ولفـت اىل ”وجـود 85 رصيفـا متبقيا 
ضمن امليناء سيتم عرضها خالل املدة 
املقبلة كفرص اسـتثمارية او إحالتها 
للتشـغيل املشـرتك بغية تحقيق فائدة 
اكـرب للمرشوع مـن ناحيـة اإليرادات 

املالية“.
وأشار الفرطويس اىل ان ”هناك عقودا 

أخرى ملينـاء الفاو تمـت إحالتها قبل 
عامـني وقـد وصلـت اىل نسـب انجاز 
متقدمة منها عقود السـداد الصخرية 
التـي وصلـت نسـبة انجازهـا اىل 55 
باملئة، وطريق مدخل ميناء الفاو الذي 
وصل اىل نسبة انجاز 45 باملئة، وكذلك 
حوض التصنيع لنفق قناة الخور الذي 

وصلت نسبة انجازه اىل 43 باملئة“.
وأوضـح ان ”الطريـق الـدويل للميناء 
عبـارة عن مرشوعـني احدهما يخرج 
مـن مينـاء الفـاو باتجاه نفـق خور 
صفـوان  ناحيـة  اىل  ويمتـد  الزبـري 
خارج حدود البـرصة، وجار العمل به 
بصـب القوالب الكونكريتيـة التي يتم 
نصبهـا يف موقـع النفق نهايـة العام 
الحـايل، واآلخر يبـدأ من مينـاء الفاو 
مرورا بالنفـق باتجاه ام قرص ويربط 
بالطريق الـدويل الرسيع باتجاه بغداد، 
وهـذا تجري عليه عمليات املسـح من 

املخلفات الحربية“.
يشـار اىل ان تكلفة املرشوع تبلغ نحو 
4.6 مليارات يورو وتقدر طاقة امليناء 
املخطط إنشاؤه بحسب التصاميم التي 
وضعتهـا رشكـة استشـارية ايطالية 
بـ99 مليون طن سنويا، ليكون واحدا 
مـن اكـرب املوانـئ املطلة عـىل الخليج 

العربي والعارش عىل مستوى العالم.

بغداد/ الزوراء:
عدلت وكالة ”فيتش“ (Fitch) الدولية للتصنيف 
االئتماني النظرة املسـتقبلية للعراق إىل مستقرة 

.B وتؤكد تصنيفها عند
وقالت الوكالة، التي تتخذ مقرين لها يف نيويورك 
ولندن، يف تقرير لها اطلعت عليه ”الزوراء“: انها 
”عدلـت النظرة املسـتقبلية للعراق اىل مسـتقرة  
من سـلبية إال انه ال تـزال ديناميكيات االقتصاد 
السـيايس تعيق صنع السياسات، عىل الرغم من 
أن تخفيـض قيمة الدينار العراقي بنسـبة 18.5 
٪ وموافقـة الحكومة عىل الكتـاب األبيض حول 
اإلصالحـات املالية واالقتصادية تشـري إىل بعض 
االحتمـاالت التخاذ تدابري لوضع الشـؤون املالية 

للعراق عىل أسس أكثر استدامة“.
واضافت ان ”تصنيف العراق مقيد باالعتماد عىل 
السلع األساسية، والحوكمة الضعيفة ، واملخاطر 
السياسية العالية ، والقطاع املرصيف غري املتطور، 
يف حني أن التصنيف مدعوم باحتياطيات العمالت 
األجنبية املرتفعة وانخفاض تكاليف الفائدة عىل 

الديون الحكومية.“
وتوقعت الوكالة عجزًا يف امليزانية يسـاوي حوايل 
5 ٪ مـن الناتـج املحـيل اإلجمايل يف عـام 2021 ، 
يتقلص مـن ما يقـدر بنحو 16.5 ٪ مـن الناتج 
املحيل اإلجمايل يف عام 2020 بسبب ارتفاع أسعار 
النفط وانخفاض قيمة العملة، مما سيعزز قيمة 
العملـة املحلية لصادرات النفط بنسـبة 5 ٪ من 
الناتج املحيل اإلجمايل، مع ثبات باقى املتغريات. 

واكـدت ان ”هنـاك قدرا كبريا من عـدم اليقني يف 
التوقعات ألن ميزانية 2021 لم يتم االنتهاء منها 
، وسـط مقرتحات متباينة عىل نطاق واسـع. يف 
عـام 2022 ، نتوقع عجزًا مشـابًها، حيث عوض 
ارتفـاع صـادرات النفط عـن انخفاض أسـعار 
النفـط ، بينمـا زاد اإلنفاق بشـكل هاميش فقط 

بعد النمو القوي يف عام 2021.
واشـارت اىل: ان عائـدات تصدير النفط سـتنمو 
بنسبة ٪75 يف عام 2021 ، بناًء عىل تحسن بنسبة 
٪42 يف سعر النفط العراقي إىل 55 دوالًرا أمريكًيا 
للربميـل (خـام برنـت بسـعر 58 دوالًرا أمريكًيا 
للربميل) ، وانخفاض قيمة العملة وارتفاع حجم 

الصادرات بشكل طفيف.
ولفتـت اىل: انه مـن املرجـح أن تـزداد اإليرادات 
غـري النفطية، لكنها ال تفـي بمقرتحات امليزانية 
، والتـي تضمنـت إصالًحـا تصاعدًيـا لرضيبـة 
الرواتب، ورضيبة ثابتة بنسبة ٪10 عىل املعاشات 
التقاعدية، ورضيبة مبيعات جديدة عىل الكحول 

والتبغ ومبيعات السيارات.
وبينـت ان ”الديـن الحكومـي/ الناتـج املحـيل 
2020 مـن  87 ٪ يف عـام  إىل  ارتفـع   اإلجمـايل 
48.5 ٪ يف عـام 2019 ، مدفوعـاً بعجز امليزانية ، 
وانخفاض بنسـبة ٪25 يف الناتج املحيل اإلجمايل 
االسـمي وانخفاض قيمة العملة، مما أضاف ما 

يقـرب من 10 نقاط يف نسـبة الدين الحكومي / 
الناتج املحيل اإلجمايل. 

ويشـمل الدين بالعمـالت األجنبية ما يقدر بنحو 
40 مليـار دوالر أمريكـي مـن الديـون القديمـة 
الناشـئة عن الثمانينيات، والتي ال يواجه العراق 
أي ضغـوط للخدمة بعـد اتفاقية نـادي باريس 
لعام 2004. وباسـتثناء هذا الديـن، كان إجمايل 
الدين الحكومـي / الناتج املحـيل اإلجمايل حوايل 

60 ٪ يف النهاية- 2020“.
الديـن  أن ”ينخفـض  وتوقعـت وكالـة فيتـش 
الحكومي / الناتـج املحيل اإلجمايل يف عام 2021 
إىل ٪74 ، قبـل أن يرتفـع تدريجياً نحو 80 ٪ عىل 
املدى املتوسـط ، نظراً لالعتدال يف أسـعار النفط 
والزيـادات يف إنتـاج النفـط والصـادرات إىل 4.6 
مليـون برميـل يف اليوم و 3.45 مليـون برميل يف 

اليوم، عىل التوايل ، يف عام 2024“.
واكدت انه ”ال تـزال االحتياطيات الدولية كبرية، 
عنـد 54 مليـار دوالر أمريكـي، عـىل الرغـم من 
انخفاضهـا بمقـدار 14 مليـار دوالر أمريكي يف 
عـام 2020... نتوقع أن تسـتقر االحتياطيات يف 
عـام 2021 مع ارتفاع أسـعار النفط وانخفاض 
قيمة العملة. ومع ذلك ، فإننا نتوقع أن تنخفض 
االحتياطيـات يف عـام 2022 إىل 48 مليـار دوالر 
أمريكـي، سـتظل احتياطيات العـراق أقوى من 
 CXP البالغة 4.3 شهرًا من ‘’ B ` متوسط النسبة̀ 
وكبـرية فيما يتعلق باسـتهالك الديـن الحكومي 

املتوقع البالغ 4.7 مليار دوالر أمريكي“.

بغداد/ الزوراء:
توقعـت اللجنـة املاليـة النيابيـة، امـس 
األربعـاء، املوافقـة عـىل تخفيض سـعر 
الـدوالر اىل 130 ضمـن املوازنـة، مبينـة 
ان البنـك الـدويل لم يبـد اي اعرتاض عىل 
تخفيـض السـعر بخـالف وزارة املاليـة 

املرصة عىل أذية املواطن.
الهـادي  عبـد  اللجنـة،  عضـو  وقـال 
السـعداوي، يف ترصيـح صحفـي: ان “ 
السوق والوضع املايل للعراق يتحمل تغري 
سـعر الـرصف بخالف مـا تدعيـه وزارة 
املالية وانه باإلمكان تغيري سـعر الرصف 

بالتشاور مع البنك املركزي ”.
وأضـاف السـعداوي ان ”السـعر العادل 
للـدوالر هـو 1300 دينار للـدوالر الواحد 
وهو ويتناسـب مـع الظرف الحـايل، وال 
توجد أية اشـكال للبنك الدويل عىل سـعر 

130 واإلرصار فقط من وزارة املالية“.
وأوضـح أن ”تغيـري السـعر لـم يحقـق 

أي انجـاز اقتصـادي بـل زاد من نسـب 
الفقـر وارض بالطبقـة املتوسـطة ورفع 
األسـعار ألكثر من 25 % سـيما السـلع 

األساسية“.
مـن جهتـه، قـال عضـو اللجنـة، ماجد 
الوائـيل، يف ترصيح صحفـي: إن ”اللجنة 
املالية اسـتكملت جميع بنود املوازنة ولم 
يتبـَق سـوى املـادة 11 منهـا“، مبيناً أن 
”اتفاقاً حصل مع اإلقليم بهذا الخصوص، 
وتـم وضـع صيغة جديـدة تلـزم اإلقليم 
تسليم املستحقات النفطية وغري النفطية 
من قبـل حكومة كردسـتان لذلك حصل 
الخالف ولـم يتم التصويت عىل املوازنة“.
وأضاف الوائيل، وهو نائب عن سـائرون: 
أنه ”بعد رفع الجلسـة لـم يطرأ أي تغيري 
أو اجتماع عىل املوازنة ألن النظام الداخيل 
يشرتط عند عقد اجتماع أي لجنة البد ان 
يكون هناك نصاب قانونـي النصف زائد 
واحـد والكرد لديهم احتفاالت بمناسـبة 

األعيـاد“، موضحـاً ”اننا بانتظـار موعد 
جلسة السبت الجتماع اللجنة للوصول اىل 
اتفاق بني الكتل السياسـية لدفع املوازنة 

للتصويت“.
وأكـد أن ”هنـاك مطالب عديـدة من قبل 
بعض النـواب والكتل، ولكـن تم تضمني 
بعضهـا التي ال تغري مـن جوهر املوازنة، 
ومنها إضافة مادة لتثبيت عقود الكهرباء 
القدامـى وهـي موجـودة وتـم االتفـاق 
عليهـا، كما تم إجراء تعديل بسـيط عىل 
املادة التي تخص املحارضين املجانيني“.

وبخصوص سـعر الـرصف، تابع الوائيل: 
ان ”اللجنة املاليـة أصدرت بتاريخ الـ26 
من ترشين الثاني املايض كتاباً اىل مجلس 
الوزراء بخصـوص معالجة األزمة املالية 
ومنهـا مادة تخص تغيري سـعر الرصف، 
وأكدت اتخـاذ جملة من اإلجـراءات قبل 
تغيري سـعر الـرصف ولكـن الحكومة لم 
تتخـذ اي إجراء ما أثَّر يف املواطن العراقي 
وخصوصاً العوائل الفقرية“، مشرياً إىل أن 
”قرار سـعر الرصف صـدر من الحكومة 
من دون الرجوع اىل مجلس النواب وبدون 
مصادقتـه واالعتمـاد عىل قانـون البنك 

املركزي الذي يرسم السياسية النقدية“.
وأوضح ان ”جميع املطالبات النيابية التي 
تطالـب بتغيري سـعر الرصف هـي دفاع 
عن املواطـن، ولكنها ليس من صالحيات 
مجلـس النـواب وربما بعضها ألسـباب 
انتخابيـة النهم عىل علـم بأنها ليس من 
صالحيـات اللجنة املالية“، مشـريا اىل أن 
”التصويت عىل املوازنة ال يعني املصادقة 

عىل سعر الرصف“. 
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بغداد/ الزوراء:
وافق مجلس الوزراء ، امس األربعاء، عىل إحالة مناقصة لحفر عدد كبري من 

اآلبار النفطية اىل رشكة أمريكية.
وبحسـب املكتب اإلعالمي ملجلـس الوزراء، يف بيان: فـإن املجلس ”وافق عىل 
إقـرار توصية املجلس الوزاري للطاقة (33 لسـنة 2021)، وتتضمن املوافقة 
عىل إحالة عقد املناقصة (WQ0691) حفر 96 برئاً بأسـلوب تسـليم املفتاح 
(Turnkey)، رشكة نفط البرصة/اكسـون موبيل، بعهدة رشكة (شلمربجر) 

األمريكية“.
ولفـت اىل: ان قيمـة املناقصة كانت ”بمبلـغ إجمايل 480 مليونـاً و566 الفاً 
و597 دوالراً، والذي يقل بنسـبة {14.4 %} عن الكلفـة التخمينية البالغة 5 

مليارات و616 مليون دوالر، وهي ضمن النسبة املسموحة يف التعليمات“.
وقرر مجلـس الوزراء ان ”تتحمل وزارة النفط الجوانب الفنية واملالية ومدى 

تناسب مبلغ العقد مع املناقصة قدر تعلق األمر بالصالحية املالية“.
والعـراق ثاني أكرب منتـج للنفط الخـام يف منظمة البلدان املصـدرة للبرتول 
”أوبك“ بعد السـعودية، بمتوسـط إنتاج 4.6 ماليني برميل يوميا يف الظروف 
الطبيعية، ويعتمد عىل إيرادات النفط لتمويل ما يصل إىل 90 باملئة من نفقات 

الدولة.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت عضو لجنة االتصاالت النيابية، النائـب إقبال اللهيبي، أمس االربعاء، 
عن مسـاعي لوالدة رشكة وطنية للهواتف النقالة يف العراق. وقالت اللهيبي يف 
حديـث صحفي: ان“ وضع رشكات الهواتف النقالة يف العراق ال يلبي الطموح 
يف ظـل كثرة الشـكاوي وارتفاع تعرفـة االتصاالت، باإلضافة اىل عدم تسـديد 
الديون التي بذمتها لخزينة الدولة، وهذا مؤرش سلبي يجب االنتباه له خاصة 
وان الـرشكات تربح اموال طائلة من السـوق العراقـي“. وأضافت اللهيبي ان 
”هناك مسـاعي جادة لوالدة رشكـة وطنية للهواتف النقالة تكون منافسـة 
للـرشكات املوجودة حاليا من ناحية السـعي لتحسـني الخدمة وخفض كلفة 
االتصـاالت، باإلضافة اىل االرتقاء بخدمـات االنرتنيت وفق اطار يلبي الطموح 
ويكون بذات الفعالية يف دول مجاورة“.واشـار اىل ان“ االتصاالت يف كل بلدان 
العالم مصدر أسـايس لتمويل الخزينة باعتباره األكثر نشـاطا قياسـا ببقية 
القطاعات األخرى“. الفتا اىل ”رضورة الدفع بأن يكون لالتصاالت دور يف دعم 
خزينة العراق من خالل إيرادات كبرية“. ويعاني ملف االتصاالت يف العراق من 

إشكاليات كبرية، ابرزها ارتفاع الكلفة وسوء الخدمات“. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنــت الرشكـة العامة لِصناعـة األسـمدة الجنوبية، إحـدى رشكات وزارة 
الصناعـة واملعادن، امـس األربعاء، عزمها البدء بالتشـغيل التجريبي لِمصنع 
إنتاج سـماد الداب يف شـهر حزيران املُقبـل.وأكـَد مدير عـام الرشكة، خالـد 
كاظــم ناجـي، يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منـه: ”إنجاز أكثر من ٥٠% 
من أعمال املصنع تمثلت باألعمال املدنية ووصول قسـم من املُعدات“، ُمشرياً 
اىل ”وصول أغلب املكائن واملُعدات األخرى اىل املوانئ يف طريقها للشحن تمهيداً 
للرشوع ِبنصبها يف شـهر نيسـان املُقبل“. وأوضـح أن ”املصنع ُيعد األول من 
نوعه يف العراق إلنتاج سـماد الداب والذي يتم إنشـاؤه وفق عقد مشاركة مع 
رشكـة ( تربـل أي ) الربيطانيـة املُتخصصة بإنتاج هذا النوع من السـماد“.

ولفـت ناجي اىل أن ”املعمل يتكون من ثالثة خطوط إنتاجية ِبمكائن وُمعدات 
أوربية املنشأ تعمل بتقنيات حديثة بطاقة ( ٥٠٠ ) ألف طن سنوياً، ما ُيغطي 
حاجـة وزارة الزراعـة البالغة ( ٣٥٠ ) ألف طن / سـنوياً“، كاشـفاً عن ”نية 

الرشكة زيادة الطاقة إىل مليون طن سنوياً إلغراض التصديـر ”. 

بغداد/ الزوراء:
أكَد الخبري االقتصادي، نارص الكناني، أمس األربعاء، ان الفسـاد والروتني 

كانا سببا أساسيا يف عرقلة االستثمار وعدم التقدم االستثماري يف البلد.
وقـال الكنانـي يف حديـث صحفـي: ان ”مـا يحصل مـن عمليـات عرقلة 
واسـتهداف للمشاريع االستثمارية والتنموية يف العراق تقف خلفه أهداف 
عديـدة، اولها تخريب مـادي لكنها ال تخلو من أسـباب لتخريب البلد عىل 
اعتبـار ان األغلب يعملون مـن اجل املال“، مبينا ان ”تخريـب البلد معناه 

تخريب بيتنا وهو نوع من الجهل“.
وأضـاف الكناني ان ”قانون 13 لسـنة 2006 وهو قانون االسـتثمار يعد 
مـن القوانني املهمة، لكن املشـكلة يف تطبيق القانـون، وهنالك العديد من 
املعرقالت التي تقف يف وجه املستثمرين ومنها حادثة مررت بها من خالل 
رغبتـي يف تقديـم مرشوع هـو األول من نوعه يف العراق والرشق األوسـط 
وهو مصنع لصناعة أكياس الـدم واإلدرار والبالزما والحقن الطبية، وهو 
مصنع هولندي متكامل وال تدخل يف عمله اليد البرشية لضمان عدم وصول 
الجراثيـم اىل األدوات الطبية، خصوصا يف هذا الوقت الحرج وانتشـار وباء 
كورونا، لكن املرشوع تمت عرقلته منذ عام وأربعة أشـهر تقريبا ألسباب 
ومـربرات مختلفـة، ويف النهاية تمت احالة املرشوع مـن قبلهم اىل فرصة 

استثمارية رغم انه مرشوع ضمن فكرتي الخاصة“.

بغداد/ الزوراء:
سجل نفط خام البرصة الخفيف والثقيل، أمس األربعاء، انخفاضا يف سعره 
مع تراجع أسـعار النفط يف األسـواق العاملية. وبحسب ”رويرتز“ فإن نفط 
البـرصة الخفيف املصدر الٓسـيا انخفـض إىل 61.69 دوالرا للربميل بنسـبة 
انخفاض بلغت 5.50 % عن يوم الثالثاء، فيما سـجلت أسـعار خام البرصة 
الثقيل 61.82 دوالرا للربميل بانخفاض بلغ نسـبته 0.19 %.  وسـجل سعر 
النفط العربي الخفيف السعودي 64.05 دوالرا للربميل، وسجل مزيج مربان 
اإلماراتي 63.57 دوالرا للربميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 60.52 دوالرا 
للربميل، فيما سـجل بونـي الخفيف النيجريي 60.95 دوالرا، ، وجرياسـول 
االنغويل 61.54 دوالرا. وكانت أسعار النفط العاملية قد انخفضت يوم الثالثاء 
بأكثر من 6 %، فيما ارتفعت االسعار امس بشكل طفيف ليسجل خام برنت 

61.00 دوالرا، وخام غرب تكساس اىل 58.00 دوالرا.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة العمل والشـؤون االجتماعية، امس األربعاء، عن بدء ترويج 
معامـالت القـروض الصغرية للمسـتفيدين من العاطلـني ضمن الدفعة 

.30
وقال مديـر دائرة العمل والتدريب املهني، رائـد جبار باهض، يف ترصيح 
صحفي: انه ”تمت املبارشة برتويج معامالت القروض الصغرية للعاطلني 
ضمن الدفعة 30، وسـيتم اكمال معامالت املقرتضني رشط وجود كفيل 

موظف عسكري او مدني او متقاعد“.
واوضح باهض ان ”عدد املستفيدين ممن ظهرت أسماؤهم ضمن الدفعة 
املذكـورة يبلغ 224 ألف عاطل، لكن الدائرة سـتطلق القروض لخمسـة 
االف منهم وتم نرش االسماء عىل املوقع االلكرتوني الخاص بالوزارة، اما 

بقية الدفعات فسـيجري شـمولهم الحقا“.
وبني ان «تسديد القروض سيكون بعد ميض سنة من تسلم الصك الخاص 
بالقرض»، منوها بأن ”املسـتفيدين من القروض سـرتفع أسماؤهم من 

قاعدة بيانات الوزارة الخاصة بالباحثني عن العمل».
وتابـع ان «الوزارة حـددت مدة ترويـج معامالت القـروض خالل ثالثة 
اشـهر بعدها يسقط حق املشمولني، معلنا ان «الوزارة ستطلق كل ثالثة 
اشـهر دفعات للعاطلني وتمنحهم القرض بحسب التخصيصات املتوفرة 

يف صندوق القروض».
واشـار باهض اىل «التنسـيق مع االمانـة العامة ملجلس الـوزراء والبنك 
املركزي والجهات ذات العالقة لدعم مرشوع القروض الخاصة بالعاطلني 
بهـدف إطالق كل الدفعـات تباعاً لتوفري بيئة معيشـية لهـذه الرشيحة 

تتالءم مع الوضع االقتصادي الراهن».
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امـري  األوملبيـة-  اللجنـة  بغداد/إعـالم 

الداغستاني

إسـتبعدت اللجنـة القضائية السـباعية 

املرشفـة عىل االنتخابات األوملبية سـبعة 

مرشحني وذلك ألسباب مختلفة.

املكتـب االعالمـي يف  أعلـن ذلـك مديـر 

اللجنـة األوملبيـة، حسـني عيل حسـني، 

موضحـاً ”ان اللجنـة القضائية درسـت 

ملّفات جميع املرشـحني وأبعدت السادة 

رسمـد عبدااللـه النتهاكه مدّونـة الخلق 

الريايض، وعيل جعفر سـماكة لشـموله 

بإجراءات هيئة املسـاءلة والعدالة، ورند 

سـعد محمود النتهاكها قانون مكافحة 

املنشطات، وشـعالن عبد الكاظم لثبوت 

توثيـق قيد جنائي، وجميـل عزيز جعني 

لعـدم إسـتكماله متطلبـات الرتشـيح، 

وسمري صادق املوسوي لوجود قرار عدم 

معارضة بتسليم رئاسـة اتحاد الجودو، 

وعدي طارق الربيعي لعدم وجود إعرتاف 

من األوملبية الدولية“.

”اللجنـة  ان  للقـول  حسـني  ومـىض 

القضائية مّكنت إتحاد الطائرة من تقديم 

مرشـح بديل مستوف ٍ للرشوط، بدالً عن 

املسـتبعد، كـون االتحـاد مـن املكونات 

الرئيسة للجنة اآلوملبية“.

وختـم مديـر املكتـب االعالمـي للجنـة 

األوملبية ترصيحه: ”ان اللجنة القضائية 

املرشفـة عـىل االنتخابات قبلت ترشـيح 

الديـن مولـود مرشـحاً  احمـد شـمس 

عـن اتحـاد املصارعة بـدالً عن املرشـح 

املستبعد“.

الجديـر بالذكر ان الجمعية العامة للجنة 

اآلوملبية سـتنعقد، اليوم الخميس، وعىل 

مدار يومني، النتخاب أعضائها التكميليني 

واملكتب التنفيـذي الجديد للجنة األوملبية 

الوطنية العراقية.

ومن جهتـه، أعلن رئيس اتحـاد الجودو 

سـمري املوسـوي أنـه سـيطعن بقـرار 

استبعاده من انتخابات  االوملبية.

وقال املوسـوي إن ”القرار غريب السيما 

ان لديـه اعرتافا دوليا يعـرتف برشعيته 

املحاكـم  بمقـررات  يعـرتف  ال  والـذي 

العراقية إال يف حـال صدوره من محكمة 

كاس الدولية“.

وأضاف أن ”االتحاد الدويل للجودو سـبق 

أن ارسـل لالوملبية العراقية خطاباً يؤكد 

لـه انـه اليعـرتف بالشـأن الداخليـ وان 

القـرار االول واالخـري هو القـرار الدويل. 

الفتا اىل ان قانون االتحادات التي صادق 

عليهـا الربملـان العراقـي ينـص بإحدى 

فقراتـه ان املقررات مع مايقرره االتحاد 

الـدويل وليـس مع مـا تقررهـا الجهات 

الداخلية“.

ومـن جانـب اخر،اكد مصـدر موثوق أن 

هيئـة املسـاءلة والعدالـة أبطلـت قـرار 

اللجنة القضائيـة املرشفة عىل انتخابات 

اللجنـة االوملبيـة العراقيـة إلبعـاد عـىل 

سماكة املرشح لرئاسـة اللجنة االوملبية 

بداعي شموله بقانون الهيئة.

وقـال املصدر ان عيل سـماكة زار رئيس 

املسـاءلة والعدالة صباح امـس االربعاء 

باسـم البدري، وبعد التحقيق من صحة 

االتهام تبني انه غري مشمول.

واضـاف: انـه زود بكتاب رسـمي يؤكد 

عـدم شـموله بقـرار املسـاءلة والعدالة 

وسـلم الكتاب للجنة ليتم رفع اسمه من 

املحرومني من الرتشيح واالنتخاب.

وتابـع: ان سـماكة تلقـى وعـدا بأنـه 

سيكون ضمن القائمة املرشحة للرئاسة 

يف االنتخابات املقبلة بدخوله ضمن قائمة 

الخرباء .

ومن جهته، حذر املدير التنفيذي يف اللجنة 

االوملبيـة العراقيـة، جزائـر السـهالني، 

مـن التالعـب باملعلومـات يف االنتخابات 

االوملبية. 

تالعـب  ”موظفـاً  إن  السـهالني  وقـال 

بمعلومـات االنتخابـات املاضية وهو ما 

زال يمارس الدور نفسه والقادم سيكون 

اخطر اذا ما تالفينا هذا قبل االنتخابات“

واشـار اىل ان ”الرياضة العراقية يف خطر 

ويجب كشـف الجميع قبل تدويل الحالة 

ووصـول هـذه الخـروق للجنـة االوملبية 

الدولية“.

يتـم حـل  لـم  ”إذا  السـهالني  وأوضـح 

االشـكاالت ومنـع التأثـريات والتدخالت 

فإن رياضتنـا يف طريقهـا ملواجهة ازمة 

خانقة اكثر مما هي فيه اآلن“.

منذ انطالقه عام ٢٠٠٥ ، وعىل مدى سنوات، واصل برنامج 
ستوديو الرياضة مسريته بنجاح محققا شعبية من خالل 
ترك  الذي  حسن  حسام  الزميل  قيادة  تحت  املتميز  مالكه 
بصمات رائعة من خالل ماقدمه ويقدمه خالل هذا الربنامج 
الذي قطع مسرية رائعة، لكن لألسف بعد ان كان يقدم عىل 
مدى ساعة كاملة كل يوم جمعة من أسبوع، فوجئنا منذ 
مدة بتقليص وقت الربنامج اىل نصف ساعة يف وقت ال يزال 
عدة  من  الجوائز  بحصده  ناجحة  طفرات  يحقق  الربنامج 
الجوائز.  من  العديد  ونيله  باختياره  رياضية  مؤسسات 
بدعم  يحظى  ان  يجب  الرياضة  ستوديو  مثل  برنامج  نعم، 
واهتمام ادارة قناة الحرة عراق والتي اولت وتويل اهتمامها 
اختري  الذي  الريايض  الربنامج  هذا  تجاه  وامللموس  الجاد 
الربامج  من  كواحد  سنوات  مدى  عىل  مناسبة  من  اكثر  يف 
الرياضية الهادفة والبناءة، وان تعيد وقت الربنامج كما كان 
أسوة بباقي الربامج الرياضية يف قنوات أخرى، ال سيما ان 
الزميل (حسام حسن) كفاءة اعالمية رياضية من  مقدمه 
الزميل  بهذا  مجروحة  فشهادتي  الطويلة،  مسريته  خالل 

الذي ال أحد يختلف عليه. 
إذن فاملطلوب اعادة وقت الربنامج السابق اىل سابق عهده، 
الرياضية  االحداث  يغطي  بربنامج  التكفي  ساعة  فنصف 
تعيد  ان  القناة  إلدارة  دعوة  وهي  وخارجه،  العراق  داخل 
نقول  ان  لنا  كان  وإذا  الساعة،  لوقته  الرياضة  ستوديو 
بحق ارسة الربنامج، فهم ويف املقدمة منهم مقدم الربنامج 
الذي  العالية  الكفوء واملقتدر حسام حسن صاحب االخالق 
حمل ويحمل كل صفات االعالمي الريايض املتميز اىل جانب 
كمراسلني  سنوات  الربنامج  مسرية  يف  عملوا  الذين  زمالئه 
اىل  لفتة وعمار ساطع واحمد قاسم  امثال عدنان  مميزين 
نعم، هي دعوة نوجهها إلدارة  املحافظات..  جانب مراسيل 

القناة أن تعيد برنامج ستوديو الرياضة لوقته السابق. 

@ÏÌÜÏné@wflb„ãi@
@ÚöbÌã€a

äÏjßa@Êb„á«
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@lbzè„a@ıaäÎ@fibæaÎ@ÜbËu�a@Z@áÓj«
ëdÿ€a@Âfl@pb«b‰ó€a

بغداد/ متابعة الزوراء
أوضح مدرب الصناعات الكهربائية، عباس عبيد، سبب انسحاب الفريق من ثمن نهائي كأس العراق 
يف مباراتـه أمـام زاخو املقررة غـدا الجمعة.وقال عبيـد إن الفريق تعرض إلجهاد كبـري جدا، بعدما 
خـاض مبـاراة الجولة ٢٥ من الدوري يف الحادي والعرشين من الشـهر الجاري، وبات لزاما أن يعود 
إىل بغـداد بعدها بيـوم، وتنتظره مباراة يف ثمن نهائي الكأس يف زاخو يـوم ٢٦، وبالتايل يعود بعدها 
بيوم إىل بغداد ثم يغادر مجددا إىل البرصة لخوض الجولة ٢٦ من الدوري أمام امليناء.وأوضح: أن هذا 

الظروف، باإلضافة إىل الظرف املايل الصعب جدا، دفع الفريق لالنسحاب من بطولة كأس العراق.

ãºcÎ@ã–ñc

@ëdÿ€bi@÷äÏ€a@Û‹«@›Ádn€a@…‰óÌ@ıb‰ÓæaÎ@NNÈ–ÓñÏi@äÎá€a@äáónfl@…‡§@ÚÌäb„@ÚËuaÏfl

@ôÏó£@áºc@Âèy@läáæa@cä@ZÚj‹�€a@ÒäaÜg
@b‰‹r∫@¸@—v‰€a@Üb„

@Úfl6´@ÚÓ∫Üb◊c@pbÓóÉí@b‰–‹◊@Z@Êbyãœ@á‡´
ÚÌÏè‰€a@‚á”@Òã◊@ÒÜbÓ‘€

@ÚÓöbÌã€a@¬béÎ˛a@Â˜‡�m@lbjì€a@ÒäaåÎ
fibuäÜ@Êb„á«@Úfl˝é@Û‹«@ÚÓfl˝«�aÎ بغداد / صالح عبد املهدي

تسـتأنف عجلـة بطولـة الـكاس دورانها  
اليوم  من خالل اقامة ثالث  مباريات ضمن 
منافسات  دور الـ 16 يتأهل الفائزون فيها 
اىل دور الثمانيـة برفقة فريـق امليناء الذي 
كان اول املتأهلني من دون عناء مسـتفيدا 
من انسـحاب ضيفه نوروز فيما تستكمل  
مباريات  هذا الدور يوم غد الجمعة بإقامة 

املباريات االربع املتبقية.

@ÜaáÃi@Ú„bflaÎ@Ú†ãì€a
الشك ان مباراة الرشطة وضيفه املفرتض  
امانـة بغـداد والتـي سـيحتضنها ملعـب 
كربالء الدويل  يف السـاعة الرابعة والنصف 
عـرصا تعد ابـرز مباريـات  اليـوم كونها 
تجمـع بـني  احد اقطـاب الكـرة العراقية 
مـع منافسـه الطامـح إلثبـات حضـوره 
يف املسـابقة، وسـيدخل الرشطـة  املباراة  
بتوليفـة افتقـدت لسـتة  مـن عنـارصه 
باملنتخـب  التحاقهـم  بسـبب  االساسـية 
الوطنـي، ونعنـي هنـا احمد باسـل وعيل 
فائز وعالء مهاوي ومحمد قاسـم  وامجد 
عطوان ومحمـد داود، اضافـة اىل زميلهم 

املصاب سعد ناطق.

 ¡–‰€a@ÜÎá®a@
ويف السـاعة الثالثة يحتضن ملعب التاجي  
مواجهة تبـدو متكافئـة ويصعب التكهن 
بنتيجتها  تجمـع فريقي الحدود  والنفط،  
واذا كان االو  سـيدخل املباراة وهو يعيش 
مرحلـة تدريبيـة انتقاليـة بتسـلم عمـار 
حسـني ملهمة  قيـادة الفريق فـإن الثاني  

يمر بفرتة اسـتقرار تشـمل الجهاز الفني 
والتشـكيل  عىل حد سـواء بعـد ان تجاوز 
الفريق صدمة  نجمه االبرز محمد داود اىل 

الرشطة.

@·éb‘€aÎ@Òãój€a@¡–„
ويف التوقيت نفسـه يضيف ملعب الفيحاء  
مباراة  تنذر باالثارة والسـخونة سـتجمع 
بـني نفـط البـرصة  وضيفه القاسـم اقل 
مايقـال عنهـا انهـا تمثـل رصاع افـكار 
تدريبيـة  بني عماد عـودة من جهة وقيص 
منري الذي تسلم مهمة تدريب القاسم للتو 
عوضا عن املسـتقبل عادل نعمة من جهة 
اخرى. كما انها فرصة لريد الفريق البابيل 
الدين ملنافسه البرصي بعد ان خرس امامه 
لحسـاب املرحلة االوىل من الـدوري املمتاز 

بهدفني مقابل هدف واحد.

È–ÓñÎÎ@äÎá€a@äáónfl
اما يوم غد الجمعة فسـتتجه االنظار نحو 
ملعب التاجي الذي سيشـهد  عند الساعة 
الثالثة عـرصا مواجهة من العيـار الثقيل 
تجمـع القـوة الجويـة متصـدر الـدوري 
الطامـح  للجمع بني اللقبـني مع وصيفه 
النجف الذي يريد مواصلة عروضه الكبرية 
واالطاحـة باملتصـدر، السـيما ان االخـري 
سـيفتقد لدعامـات اساسـية سـتضعف 
خطوطـه بالتأكيـد فيما سـيلعب النجف 
بتشـكيلة متكاملة ال ينقصها سوى احمد 
عبد الحسني املتواجد مع املنتخب الوطني.

زاخو والصناعات الكهربائية 
 ويف التوقيت نفسـه من املفرتض ان يشهد 

ملعـب زاخـو  مباراة اصحـاب االرض مع 
ضيفهم الصناعـات الكهربائية الذي هدد 
من جانبه بعـدم خوض اللقاء تحت وطأة  
الضائقة املالية التي يعاني منها يف املوسم 

الحايل .

¬b”ãì€aÎ@Öãÿ€a@
الخامسـة مسـاء بضيافـة   السـاعة  ويف 
ملعب الساحر احمد رايض سيلتقي الكرخ 
عـارش الـدوري املمتاز  بضيفـه الرشقاط  

الـذي بات  الفريق الوحيد من فرق الدرجة 
االوىل الذي يخوض منافسات الدور 16 من 

بطولة الكاس.  

 ›ÓiäaÎ@@ıaäÎç€a
آخـر مباريات  الدور 16  سـتقام يف ملعب 
كربـالء  الـدويل  عنـد السـاعة الخامسـة 
والنصـف عرصا بـني الـزوراء الذي حصل 
عىل اللقب بالتخصص ( 16 مرة )  وضيفه 
اربيـل السـاعي اىل تعويـض  تراجعـه يف  

منافسـات الدوري املمتاز، يدخـل الزوراء 
املبـاراة مفتقـدا  لخمسـة مـن نجومـه 
الدوليـني  يف مختلف الخطـوط  ابتداء من 
الحارس جالل حسـن مرورا بثنائي الدفاع 
رضغام اسماعيلومصطفى محمد جرب  ثم 
العب الوسط حسني عيل وانتهاء باملهاجم 
عـالء عبد الزهـرة بينما يغيب عـن  اربيل 

مهاجمه شريكو كريم  فقط.

بغداد/ احمد حطاب التميمي
تعـرب الهيئـة االداريـة املؤقتـة 
لنادي الطلبة، بشـخص رئيسـها 
الدكتـور صـالح الفتـالوي، عـن 
اسـفها ورفضهـا الكامـل لـكل 
الترصيحـات التـي صـدرت مـن 
حسـن احمد مدرب الفريق تجاه 
ادارة نـادي النجـف والعبيه، وان 
ماقاله حسن احمد هو تعبري عن 

رأيه الشخيص وال يمثل رأي ادارة 
النادي. وتم تنبيه وتوجيه املدرب 
بعدم الخوض باالمور الشخصية 
مع االنديـة مادام مرتبطـاً بعقد 
مع نادينا، كمـا تم توجيه الكادر 
التدريبـي والالعبـني بـأن جميع 
اللقـاءات الصحفيـة واالعالميـة 

تتم عن طريق املكتب االعالمي. 
كما أجـرت االدارة اتصاال هاتفيا 
مـع ادارة النجـف وتـم توضيـح 

موقفهـا مـن تلـك الترصيحـات 
نـادي  وان  بالكامـل،  ورفضهـا 
كل  يكنـون  وجماهـريه  الطلبـة 
الحـب واالحـرتام والتقدير لنادي 

النجف ادارة وجماهري. 
ومـن جهتها، اعربـت ادارة نادي 
النجـف عـن شـكرها وتقديرها 
إلدارة االنيق واكدت دعمها للنادي 
املتاحة ملسـاندة  االمكانيات  بكل 

النادي الطالبي .

بغداد/ سمرية الداغستاني 
بحضـور محمـد فرحـان امني 
رس الهيـأة التطبيعيـة التحـاد 
كرة القدم والدكتور اسـعد الزم 
عضو الهيئـة والدكتورة ازهار 
محمد رئيسـة اللجنة النسوية، 
ضيفت قاعة املركز التخصيص 
مباراة فريق نـادي الزوراء مع 
فريق نادي غاز الشـمال ضمن 
منافسـات دوري كرة الصاالت 
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وقال فرحان: لقد وضعنا الكرة 
النسـوية مـن بـني اهتماماتنا 
مـن  والهـدف  التطبيعيـة،  يف 
مسـاعينا هو لتطويـر اللجان 
بشـكل عام وكرة قدم النسـاء 
بشـكل خاص. مبينا: ان الكرة 
دعـم  اىل  بحاجـة  النسـوية 
ومواكبـة حقيقيـة مـن اجـل 

دول  فـرق  بمصـاف  اللحـاق 
العالم املتطـورة. واكد  فرحان 
ان التطبيعيـة، ومنـذ تسـلمها 
للجنـة  خططـت  للمهمـة، 
النسـوية وكلفـت شـخصيات 
لقيـادة  محرتمـة  اكاديميـة 
اللعبـة وفق االطر والسـياقات 
الصحيحـة، ونأمـل ان نوفق يف 
مهمـة ادارة كل لجـان الهيـأة 

التطبيعية .

=æÎ˛a@›‡»€a@ÒäaÜ�@aáÌáu@bÌâÓ–‰m@bjnÿfl@kÉn‰m@ÚÓflÏ‡»€a@ÚÓ»‡ßa@NNaáÀ
µzíãfl@Ú»jé@á»jnèm@ÚÓˆbõ‘€a@Ú‰v‹€a

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
والـدة الزميـل عمار سـاطع، عضـو االتحاد 
العراقـي للصحافـة الرياضيـة، تعاني ازمة 
صحيـة حـادة جعلتهـا طريحـة الفـراش، 
دعواتنـا الصادقـة لوالـدة الخلوق سـاطع 
العـزة  رب  يلبسـها  وان  العاجـل،  بالشـفاء 
والجاللـة ثوب الصحـة والعافيـة التامتني، وان 

تعود لعائلتها بأفضل حال.
 *******************

عن دار ابن النفيـس للنرش والتوزيع يف اململكة 
االول  الكتـاب  صـدر   ، الهاشـمية  االردنيـة 
للزميـل الصحفي عدي املختـار تحت عنوان 
مبـادئ.. أسـس..  الرياضيـة..  (الصحافـة 

اساليب)، ويتكون الكتاب من مقدمة وخاتمة 
وسبعة فصول عنون الفصل األول (مبادئ عامة) 

والفصل الثاني (أسـس عامـة - صحافة وإعـالم  ) والفصل الثالث 
(أسـس ومبادئ الصحافـة الرياضيـة) والفصل الرابـع (االختالف 
والـرشوع ) والفصـل الخامـس ( أسـاليب الكتابـة يف الصحافـة 
الرياضية) والفصل السـادس (أمثلة افرتاضية يف أسـاليب الكتابة)  

والفصل السابع (هوامش عامة وهامة).
 ****************

املصـور يف املكتـب االعالمـي لنـادي الرشطـة 
الريـايض، امجد نعمـة، احتفل بعيـد ميالده 
قبل ايام قليلة.. تمنياتنا للزميل نعمة بالعمر 
املديد واملوفقية والنجاح يف حياته ومشـواره 

املهني.

Ú–”Î

بغداد/ الزوراء
تؤكد وزارة الشباب والرياضة  أن 
اصابة وزير الشـباب والرياضة 
عدنان درجال بڤريوس كورونا، 
إصابـة طفيفة وسـيعاود عمله 
خالل االيـام القليلـة املقبلة بعد 

إكتسابه الشفاء التام.
وقـدم الوزيـر درجال والـوزارة 
شـكرهما وتقديرهمـا لكل من 
اسـتفرس وسـأل واطمـأن عىل 
مـن  سـيما  ال  الوزيـر،  صحـة 
املسـؤولني والرياضيـني ورجال 
والقطاعات  واإلعـالم  الصحافة 

األخرى، ما يزيد من عضد الوزير 
عـىل تقديـم املزيـد مـن الجهـد 
والعطاء لخدمة قطاعي الشباب 

والرياضة.



وضـع الربتغايل كريسـتيانو رونالـدو، نجم يوفنتـوس، رشًطا وحيًدا 
مـن أجل العودة لريـال مدريد يف الصيف املقبل. وارتبط اسـم رونالدو 
مؤخرًا بالعودة لريال مدريد، بعد 3 سـنوات مـن رحيله إىل يوفنتوس، 
وذلـك بعد أن فشـل يف قيادة البيانكونريي لتحقيـق لقب دوري أبطال 
أوروبا. وبحسـب إذاعة كادنيا كوبي اإلسـبانية، فإن رونالدو اشرتط 
تلقي اتصاًال من مسـؤويل ريال مدريد يطالبونه فيه بالعودة، من أجل 
املوافقـة عىل ارتداء قميص املرينجي مرة أخـرى. وأضاف التقرير، أن 

رونالـدو عىل اسـتعداد لـرتك يوفنتوس والعـودة لريال 
مدريد وإنهاء مسريته يف سانتياجو برنابيو، والذي شهد 
االنفجار الحقيقي للنجم الربتغايل. وأوضحت اإلذاعة أن 
رونالـدو مقتنع جًدا بأنه ال يـزال بإمكانه تقديم الكثري 
لريال مدريد. وكانت أنباء قد ترددت عن رغبة يوفنتوس 

يف التخلـص مـن رونالدو الصيـف املقبل، يف ظـل ارتفاع 
راتبه، والذي يصل إىل نحو 30 مليون يورو سنوًيا.

يسـعى منتخب أملانيا إىل نفض غبار خسارته التاريخية أمام إسبانيا 
بسداسـية نظيفـة يف ترشيـن الثانـي/ نوفمـرب املـايض ومصالحـة 
جماهـريه، مـن خالل الفوز بمبارياته الثالث يف مسـتهل مشـواره يف 
التصفيـات املؤهلة إىل كأس العالم FIFA قطر 2022™. ويسـتضيف 
املنتخب األملاني نظريه االيسـلندي يف دويسـبورغ اليوم الخميس قبل 
مواجهة رومانيا خارج الديار ثم لقاء مقدونيا الشمالية بعدها بثالثة 
أيام يف دويسبورغ مجدداً. وقال مدرب املانيا يواكيم لوف الذي سيرتك 
منصبـه يف نهاية بطولة أوروبا املقـررة من 11 حزيران/يونيو اىل 11 
تموز/يوليـو املقبلني: ”نريـد أن نبدأ العام الذي يشـهد إقامة بطولة 
أوروبـا برتك بصمة وإسـعاد جماهرينا مجدداً“. وأضـاف لوف الذي 
قاد ”مانشـافت“ إىل اللقب العاملي يف مونديال الربازيل عام 2014، أن 
”طموحنـا وهدفنا هو تحقيق انطالقـة جيدة من خالل تحقيق ثالثة 
انتصارات“. ويحتاج لوف إىل تحقيق انتصارات مقنعة أمام منتخبات 
يف متناول فريقه السـتعادة ثقـة الجماهري األملانية التي تلقت صدمة 
كبرية عندما خرس منتخب بالده يف دوري األمم األوروبية أمام اسبانيا 
صفـر6- يف ترشيـن الثاني/نوفمرب املـايض يف أقىس خسـارة له منذ 
عـام 1931.بعد تلك الخسـارة، أظهر اسـتطالع للـرأي أجرته مجلة 
”كيكر“ بأن 89 يف املئة من الجمهور األملاني يشـعرون بأن لوف فشل 
يف إعـادة بناء املنتخب بعـد الخروج املذل من الـدور األول يف مونديال 
روسيا 2018. واعترب مدير املنتخب األملاني أوليفر بريهوف بأنه يتعني 
عـىل الفريق أن ”يسـتعيد مكانته“ بعد الخسـارة املذلة يف اشـبيلية.
ويحتـاج لوف الذي بلـغ الذروة عندما قـاد املانيـا اىل التتويج بلقبها 
العاملي الرابـع بالفوز عىل املنتخب األرجنتينـي 1 -صفر بعد التمديد 
يف مونديـال 2014، إىل انهاء عهده الذي سيسـتمر 15 عاماً مع نهاية 

الـكأس القارية بأفضل طريقـة ممكنة.وعىل 
غرار لـوف، تحدى الحـارس القائـد مانويل 

نويـر زمـالءه يف املنتخـب األملانـي لالرتقاء 
تلقـى  الـ“مانشـافت“  لكـن  بمسـتواهم 
رضبة أول أمس الثالثاء بانسـحاب صانع 
ألعـاب ريال مدريد اإلسـباني توني كروس 

من التشكيلة نتيجة اإلصابة.
وقـال نويـر إن ”املـدرب الوطنـي محـق. 
نحـن جميعـا أمـام تحـٍد. لدينـا خطـط 
كبـرية. نريـد الدخـول يف وتـرية األمور. ال 
نتحمل ارتكاب املزيد من األخطاء.“وأشار 
يخـوض  األملانـي  املنتخـب  أن  إىل  نويـر 
نهائيـات بطولـة أوروبـا الصيـف املقبل، 
حيـث يتواجه أبطـال مونديـال 2016 مع 
فرنسـا حاملة اللقـب العاملـي والربتغال 

حاملـة اللقب القـاري واملجـر، بحافز 
إضايف.وقالفـي هـذا الصـدد: ”لدينـا 
أهدافـاً  جميعـاً 
نتـوج  أن  ونريـد  حقبة طموحـة 
: (لـوف) الناجحـة بنهايـة رائعـة“،  مضيفا

وطمـوح  متحمـس  . ”(لـوف)  يـة للغا
لتنحـي يريـد ذلـك بـأي ثمـن. يريد  ا
.مـع أكـرب قـدر ممكـن من  “ ح لنجـا ا

األخرية وتعترب املباريات الثالث املقبلة  الفرصة 
قبل انطالق كأس له للنظر يف خيـارات محتملة 
اىل صفوف املنتخب أوروبا، وقد اسـتدعى شـابني 
موسـياال  جمـال  (18 عامـا) العـب أحدهمـا 

األملانيـة وسـط بايرن ميونيخ الذي يحمل  الجنسـية 
األوىل عـىل الرغـم من واالنكليزيـة لكنـه فضـل الدفـاع عن 

دفاعه عن ألوان منتخب انكلرتا للفئة العمرية تحت 21 عاما.وفرض 
موسـياال (18 عاماً) نفسـه يف تشـكيلة بايرن ميونيخ هذا املوسـم 
وبات أصغر العب يف صفوف الفريق البافاري يسـجل هدفا يف دوري 
أبطال أوروبا يف شـباك التسـيو االيطـايل (1-4) الشـهر املايض.كما 
استدعى فلوريان فريتر (17 عاما) من صفوف باير ليفركوزن.وقال 
لوف: ”نريد خالل التمارين واملباريات رؤية العبني يفرضون أنفسهم 

واثبات أحقيتهم يف التواجد يف صفوف املنتخب“.
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أبلغ الرئيس الجديد لربشـلونة، خوان البورتا، الهولندي رونالد 
كومـان، املديـر الفني للفريق، بمصريه، وفقـا لتقرير صحفي 
إسـباني. وعاد البورتا لرئاسـة النادي الكتالوني مؤخرًا، ومنذ 
ذلـك الحـني، انتـرشت العديد مـن الشـائعات حـول احتمالية 
اإلطاحـة بكومـان. لكن بحسـب صحيفـة ماركا اإلسـبانية، 
حدث اتصال بني الطرفني، وأكد خالله رئيس برشلونة للمدرب 

الهولندي، أنه مستمر بمنصبه يف املوسم املقبل.
وأضافـت الصحيفة أن هذه املرة ليسـت األوىل، التي يؤكد فيها 
البورتا لكومان هذا األمر، حيث سـبق أن حدث ذلك خالل رحلة 
الفريـق إىل باريـس، ملواجهـة سـان جريمـان يف دوري أبطال 
أوروبا. ومع ذلك، قالت ماركا إن كومان يدرك تماًما، أن نتائج 
البلوجرانـا هـي التي سـتحدد مسـتقبله. ومنذ توليـه تدريب 
برشـلونة، خرس الهولندي كأس السـوبر اإلسباني أمام أتلتيك 
بيلباو، كما ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام سـان 
جريمان، بينما تأهل لنهائي كأس ملك إسـبانيا، وينافس بقوة 

مؤخرا عىل لقب الليجا.

أغمـي عـىل املهاجـم الفرنيس مـوىس ديمبييل خالل حصـة تدريبية 
لفريقه أتلتيكـو مدريد متصدر الدوري اإلسـباني لكرة القدم نتيجة 
انخفاض يف ضغط الدم، وذلك بحسب ما أفادت وسائل اإلعالم املحلية.
وانترشت صورة سـقوط ابن الـ24 عاما يف أرضية امللعب عىل وسائل 
اإلعالم اإلسـبانية وسـط ذعر زمالئه الذين أحاطوا به قبل أن يتدخل 
الجهاز الطبي إلسـعافه. واستعاد العب سـلتيك االسكتلندي السابق 
وعيـه وذهب لعربة اإلسـعاف بنفسـه كي يخضـع للفحص الطبي.
وذكرت وسـائل اإلعالم نقال عن مصـدر يف نادي العاصمة أن ديمبييل 
”عانـى من انخفاض طفيف يف ضغط الدم واضطر إىل ترك التمارين. 
هـو يتواجـد حاليا تحـت املراقبة، وضعـه جيد ومؤرشاتـه الحيوية 
طبيعيـة“. وانضم ديمبييل إىل أتلتيكو يف كانـون الثاني/يناير املايض 
عىل سـبيل اإلعارة من ليون، وقد خاض حتى اآلن مباراتني فقط مع 

فريق املدرب األرجنتيني دييغو سيميوني من دون أن يسجل.

سـيحاول غاريث سـاوثغيت االسـتفادة 
من املباريات الثالث األوىل لفريق ”األسـود 
الثالثة“ يف التصفيـات املؤهلة للمونديال، 
من أجل تحديد التشـكيلة التي سيخوض 

بها الصيف املقبل نهائيات كأس أوروبا.
ويدرك مـدرب املنتخب اإلنكليـزي أهمية 
الفرصـة السـانحة أمـام إنكلـرتا إلنهاء 
صيامها عن األلقاب منذ تتويجها العاملي 
األول واألخـري عـام 1966 عـىل أرضهـا، 
والسـيما أنهـا تخـوض نهائيـات كأس 

أوروبا عىل ”أرضها“ أيضا.
وتقام النهائيات القارية التي أرجأت لعام 
حتى صيف 2021 بسبب تداعيات فريوس 
كورونا، يف 12 مدينة أوروبية، وسيخوض 
اإلنكليز مبارياتهم يف دور املجموعات ضد 
كرواتيا واسـكتلندا وتشـيكيا يف معقلهم 
”ويمبيل“ الذي يسـتضيف أيضا مباراتي 

نصف النهائي واملباراة النهائية.
وسيقف سـاوثغايت عىل جاهزية فريقه 
يف املباريات الثالث املقررة يف األيام القليلة 
املقبلة ضد سـان مارينـو وألبانيا وبولندا 
ضمـن منافسـات املجموعـة األوروبيـة 

التاسعة لتصفيات مونديال 2022.
ويواجـه سـاوثغايت ضغـط البنـاء عىل 
التـي حققهـا شـبان  الرائعـة  النتيجـة 
”األسـود الثالثـة“ يف مشـاركتهم الكربى 
األخـرية حـني وصلـوا اىل نصـف نهائـي 
مونديـال روسـيا 2018، السـيما يف ظـل 
وجـود الكثـري مـن الالعبـني املميزين يف 

ترصفه.
ونقطة الضعف الوحيدة التي يعاني منها 

سـاوثغايت هـي افتقاده إىل حـارس من 
الطراز الرفيـع بما أن اعتماده األسـايس 
عـىل جوردن بيكفورد مجرباً يف ظل غياب 
الخيارات، وذلك رغم األخطاء الكثرية التي 
كلفت فريقه إيفرتـون الكثري من النقاط 

هذا املوسم.
لكن بيكفورد لن يكون بصحبة املنتخب يف 
مباريات اليـوم الخميس واألحد واألربعاء 
املقبلـني بسـبب إصابـة يف أضالعـه، مـا 
سـيمنح حـارس برينيل نيك بـوب فرصة 
إثبات نفسـه بني الخشـبات الثالث لكنه 
يواجه منافسة قوية من دين هندرسون، 
ابن الـ24 عاما الذي بدأ املباريات السـبع 
األخرية لفريقه مانشسـرت يونايتد يف ظل 
غياب اإلسـباني دافيد دي خيا للوقوف اىل 

جانب زوجته بعدما رزقا بطفل.

ولـن ُيحَكـُم عـىل سـاوثغايت بنـاء عىل 
األسـماء التي يختارها وحسـب، بل عىل 
أسـلوب اللعب الـذي سـيعتمده وإن كان 
سـيلجأ إىل خط خلفي من ثالثة مدافعني، 
كمـا فعـل يف معظم مباريـات التصفيات 

املؤهلة لكأس أوروبا.
يف الدفـاع، هناك دعوات من أجل يفسـح 
املجال أمـام مواهب هجوميـة يف الدفاع، 
ويف حال اسـتمع اىل هذه الدعوات واعتمد 
خطاً خلفيـاً من أربعة مدافعني سـيفتح 
الباب أمام املتألقني لوك شـو (مانشسرت 
(مانشسـرت  سـتونز  وجـون  يونايتـد) 
سيتي).وسيشكل شو تحدياً لبن تشيلويل 
(تشـيليس) يف مركز الظهري األيرس، فيما 
من املتوقع أن يلعب ستونز يف قلب الدفاع 

اىل جانب هاري ماغواير (يونايتد).

وكثرة املواهب يف مركز الظهري األيمن أدت 
اىل تنحية ترنت ألكسندر أرنولد بعد تراجع 
مستواه مؤخراً مقارنة بما قدمه من أداء 
رائع يف موسـم 2020-2019 ومساهمته 
الفعالـة يف قيادة ليفربول إىل لقب الدوري 

املحيل للمرة األوىل منذ 1990.
وسيقاتل ريس جيمس الثنائي األكثر خربة 
كريان تريبيري وكايل ووكر عىل هذا املركز.
ويف خط الوسط، رغم غياب جاك غريليش 
وجيمس ماديسون بسبب اإلصابة، تضم 
التشـكيلة األخرية التي أعلنها ساوثغايت 
وفـرة مـن الالعبـني املوهوبـني يف خـط 
الوسط، حيث سيسعى كل من فيل فودن 
ومايسـون ماونـت وجـود بيلينغهام اىل 
تثبيت أقدامهم وتأكيد أحقيتهم يف خوض 
كأس أوروبـا الصيـف املقبل.ورغـم أنـه 
لم يتجـاوز الـ28 من عمـره، بات جييس 
لينغـارد بمثابة مخـرضم يف املنتخب وقد 
استحق أن يسـتدعى مجددا اىل التشكيلة 
بعدما اسـتعاد مستواه السـابق بانتقاله 
من مانشسـرت يونايتد اىل وست هام عىل 
سبيل اإلعارة.وبعدما كان ركيزة أساسية 
يف تشـكيلة ”األسـود الثالثـة“، قـد يدفع 
دييل آيل غالياً ثمن خروجه من حسـابات 
التشـكيلة األساسـية لتوتنهـام ومدربه 
الربتغـايل جوزيـه مورينيـو ويقلـل مـن 

حظوظه بالعودة اىل الساحة الدولية.
مـن جهته، يخوض قائد ليفربول جوردن 
هندرسـون سـباقاً مع الزمن للتعايف من 
عملية جراحية، ويف حال لم يكن جاهزاً يف 
الوقت املناسـب للتواجد يف تشكيلة كأس 

أوروبا، سـيكون العبا وسـت هام ديكلن 
رايـس وليـدز كالفني فيليبـس عىل رأس 
الالئحة لتويل مهمة العب الوسـط املدافع 

يف تشكيلة ساوثغايت.
ويف خط الهجـوم، كان القائد هاري كاين 
ورحيـم سـرتلينغ مصـدراً ال غبـار عليه 

لألهداف اإلنكليزية منذ كأس العالم.
وإذا سـمحت اللياقـة البدنيـة، يبـدو أن 
كالهما ضامن ملركزه األسايس يف تشكيلة 
مـن  كل  يتنافـس  فيمـا  أوروبـا،  كأس 
ماركوس راشـفورد (مانشسرت يونايتد) 
وجايدون سانشـو (بوروسـيا دورتموند 

األملاني) عىل مركز املهاجم الثالث.
هناك بالتأكيد منافسـة رشسـة هجومياً 
ملجرد التواجد يف تشكيلة ”األسود الثالثة“، 
وقد لعب املوسم االسـتثنائي الذي يقدمه 
دومينيك كالفريت لوين مع إيفرتون دوراً 
يف تقدمه عـىل اآلخرين يف مهمة أن يكون 

بديل كاين يف مركز رأس الحربة.
وتـم ضـم بوكايـو سـاكا إىل التشـكيلة 
األخرية لساوثغايت، متقدماً عىل مايسون 
غرينوود وكالوم هادسـون أودوي اللذين 
تم اختيارهما يف تشكيلة منتخب تحت 21 
عاماً ملرحلة املجموعات من بطولة أوروبا 

للشباب الشهر الحايل.
كمـا يبـدو مهاجم ليسـرت سـيتي هاريف 
بارنز منافسـاً جدياً للتواجد مع املنتخب، 
ولوال اإلصابـة التي تعرض لهـا يف ركبته 
لكان يف التشـكيلة الحالية التي ستخوض 
املباريات الثالث األوىل يف تصفيات مونديال 
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أن ينتقل سـائق توج بلقب بطولة سباقات فورموال 
2 للفئـة األوىل، أي الفورموال 1، هـو تقدم طبيعي ال 
يحمـل معه عادة الكثـري من الرتقـب والضجة، لكن 
عندمـا يحمـل هذا السـائق اسـما مشـهورا فتكون 
األمور مختلفة بعض اليشء. الحديث هنا عن األملاني 
ميك شـوماخر، نجل األسـطورة ميكايل بطل العالم 
سـبع مرات، الذي سيكون يف دائرة الضوء هذا املوسم 
بعدمـا ضمـن لـه مقعـدا يف فريق هـاس الـذي يبدأ 
معـه مغامرتـه األوىل يف الفورموال واحـد اعتبارا من 
األحـد املقبل يف السـباق االفتتاحي املقـّرر عىل حلبة 
البحرين الدولية. وبعد تسـع سـنوات من املشـاركة 
األخرية للوالد االسطوري الذي نجهل أية تفاصيل عن 
وضعـه الصحي بعد حادث تزلج خطـري عام 2013، 
سـيخطو ميك خطواته األوىل يف 28 الحايل عن جدارة 
واستحقاق، ليس ألنه نجل أسطورة فرياري السابق.

يشارك هذا السـائق الشاب املولود يف 22 آذار/مارس 
1999، باسم عائلته شوماخر هذه املرة، بعدما حاول 
االختبـاء يف بداياتـه يف الكارتينـغ تحـت اسـم عائلة 

والدته بيتش ثم باسم ميك جونيور.
ُتّوج ميك بطال للسلسلة األوروبية لسباقات فورموال 
3 عـام 2018، قبل أن يتدّرج صعـودا للفورموال 2 يف 
2019، حيـث لم يتمكن مـن احتالل أفضل من املركز 

الثاني عرش يف الرتتيب النهائي للسـائقني مع انتصار 
يتيم عىل حلبة هنغارورينغ املجرية، لكنه كشـف عن 
معدنه الحقيقي املوسم املايض وتوج بلقب البطولة.

هذا ليس بالسجل السيئ عىل اإلطالق بالنسبة لشاب 
احتفل بميالده الثاني والعرشين اإلثنني املايض.

لكن يف نهاية األسبوع الحايل ستكون األمور مختلفة 
تماما بالنسـبة مليك، ألنه سيكتشـف أن اسمه يحمل 
معه الكثري من الضغط وسـتتم مقارنته منذ السباق 
األول بوالـده األسـطورة الـذي قـاد فـرياري إىل قمة 
الفئـة االوىل، محرزا مع الفريـق اإليطايل لقب بطولة 
السـائقني خمـس مـرات والصانعـني سـت مـرات، 
ليضيـف ذلك اىل لقبيه اللذيـن أحرزهما عامي 1994 

و1995 مع بينيتون. قال ميك يف شباط/فرباير: ”إني 
أنظر بالتأكيد اىل مـا حققه (والده) وأحاول أن أتعلم 
منه“. بالنسـبة للجيل األصغر الذي وصل اىل الساحة 
بعد فوات األوان لرؤيـة انجازات ميكايل عىل الحلبة، 
أو أولئـك الذيـن ال يتذكرونـه إال من عودتـه املخيبة 
مـن االعتـزال حني دافـع عن ألـوان مرسـيدس من 
2010 حتى 2012، من السـهل أن ننىس كيف سيطر 
”شـومي“ عىل الرياضة بقـدر ما يفعلـه الربيطاني 

لويس هاميلتون يف يومنا هذا.
ورأى ميك أن والده ”كان املعيار لفرتة طويلة، وما زال 
هو املعيار بالنسـبة يل، لذلك سـأعتربه املرجع دائماً. 
هـذا عىل الجانـب الريايض، وعىل الجانب اإلنسـاني. 
سـأَُقِدُر دائمـا كيفية ثباته طوال تلـك األعوام وكيف 
أبقـى قدميه عـىل األرض“. وتابع: ”هـذا يشء أقدره 
كثـرياً، لكنـه أيضا يشء يمكننـي أن أتعلـم منه وأن 

أحمله معه خالل مسريتي“.
سـلّط بطل العالم السابق األملاني اآلخر نيكو روزبرغ 
الذي فـاز والده كيكي باللقب عام 1982، أي قبل 24 
عاما من الظهور وقال روزبرغ الذي توج باللقب مع 
مرسـيدس عام 2016 قبل أن يعتزل بعدها مبارشة، 
ملوقـع ”سـبورت 1“ إنه ”ليس من السـهل أن تكون 

األمر أصعب بعرش +ابن فالن+. ومع ميك، 

مرات، ألن حقبة ميكايل ليست بعيدة جدا (يف الزمن) 
وكان أكثر نجاحا (من كيكي روزبرغ)“. وتابع: ”آمل 
أن يتمكن ميـك من تنحية ذلك جانبـا والرتكيز جيدا 
عىل وظيفته، ألن خالف ذلك سيحرمه جزءا كبريا من 

االستمتاع“.
حتى بدون ضغط األضواء وشـهرة والـده، لن تكون 
بداية مغامرة ميك يف الفورموال واحد سـهلة بتاتاً، إذ 
من املرجح أن يكـون هاس بني منتصف وذيل الفرق 

املشاركة من حيث القدرة التنافسية.
وما يزيد من حجم الصعوبـة، أن الفريق تعاقد أيضا 
مع وافد جديد آخر بشـخص الرويس نيكيتا مازيبني 
الـذي يشـارك يف الفئـة األوىل بصفـة ”ابـن فـالن“، 
والحديث هنـا عن والده امللياردير دميرتي، املدير غري 
التنفيـذي لرشكـة ”أورالـكايل“ الروسـية التي تعترب 

الراعية األساسية لفريق هاس.
مع ذلـك، هناك فرصة جيدة أن يكون ميك أفضل من 
والده عندما شارك يف سباقه األول عام 1991 يف جائزة 
بلجيـكا الكربى، إذ وبعدما تألق يف التجارب التأهيلية 
بحلوله سابعا، عانى من مشكلة يف القابض ما منعه 
حتى من إكمال اللفة األوىل. وما إذا كان سيقرتب من 
االنتصـارات الــ91 أو األلقاب السـبعة التي حققها 

والده، وحده الزمن سيحدد ذلك.

ÚÓˆbË‰€a@a6‹≠a@Ú‹Óÿìm@äbÓnÇ¸@oÓÃqÎbé@‚bflc@pbÌäbjfl@t˝q

Új‹®a@∂g@ãÇbflÏí@·éa@ÒÜÏ»i@kyã�m@ÊaÎ@¸ÏfläÏœ

غـادرت النجمـة األمريكيـة فينـوس وليامس منافسـات دورة 
ميامي للتنس منذ الدور األول بخسـارتها أمام الكازاخستانية 

زارينا دياز.
وشـهد الـدور األول من منافسـات دورة ميامي انتهاء مشـوار 
فينوس، الشـقيقة الكربى لسريينا، بخسـارة بطلة أعوام 1998 
و1999 و2001 أمـام الكازاخسـتانية زارينـا ديـاز بمجموعتني 
مبـاراة  بعـد   (10-12) و6-7   2-6 بواقـع  نظيفتـني 

استغرقت ساعة و28 دقيقة.
وتلتقي دياز يف الدور الثاني السويرسية بيليندا بنسيتش املصنفة 
11 (يف البطولة) والتي أعفيت من الدور األول، عىل غرار املصنفات 
الــ31 األوليات األخريات، ويف مقدمتهن األسـرتالية آشـيل بارتي 
األوىل التي توجت باللقب األخري عام 2019 (ألغيت نسـخة 2020 
بسـبب فـريوس كورونا)، واليابانيـة ناومي أوسـاكا والرومانية 

سيمونا الثانية والثالثة تواليا.

ÔflbÓfl@ÒäÎÜ@Âfl@êflbÓ€Î@ëÏ‰Ó–€@ãÿjfl@xÎãÇ áÌäáfl@fibÌä@∂g@ÒÜÏ»‹€@b �†ãí@…õÌ@Îá€b„Îä

fibÌá„Ïæa@pbÓ–óm@¿@ÚÌÏ”@Ú”˝�„a@Â«@szjm@bÓ„bæaıaäÎç€a@Òãÿ–fl
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ùÓi˛a@oÓj€a@kflaãm@ÒäÜbÃ∑@bÁäÏËª@ãè¶@ÚÓ◊7fl˛a@‚˝«�a@›ˆbéÎ
واشنطن/متابعة الزوراء:

 قالت صحيفة ”واشـنطن بوسـت“ 
األمريكيـة إنـه وفقا لألرقـام املوثقة 
فإنـه بعد مرور شـهرين مـن حقبة 
ما بعد الرئيس دونالد ترامب خرست 
وسـائل اإلعالم األمريكيـة الكثري من 
الجمهـور والقـرّاء الذين اكتسـبتهم 

خالل فرتة رئاسته الفوضوية.
وأشـارت الصحيفـة التـي كان لهـا 
نصيب كبري مـن هجوم ترامب طيلة 
فرتة رئاسـته، إىل أنه مـن بني جميع 
توقعـات الرئيـس األمريكي السـابق 
”أمـر واحد لم يكن خاطئـا، وهو أن 
الصحف والقنوات التلفزيونية وجميع 
وسائل اإلعالم ستنهار بعد رحيله ألن 

نسبة متابعيها ستتدهور“.
وقالـت ”واشـنطن بوسـت“ إنه منذ 
شـهر يناير املـايض، تراجعت حركة 
املـرور إىل املواقـع اإلخباريـة األكثـر 
شـعبية يف البـالد، بما يف ذلـك موقع 
الصحيفـة نفسـها، بحسـب رشكة 
”كومسكور“ لتتبع الجمهور، مشرية 
إىل أن أفضل املواقع بشكل عام كانت 
أسـوأ مما كانـت عليـه يف فرباير من 
الوبـاء  احتـل  عندمـا   ٢٠٢٠ سـنة 

عناوين األخبار العاملية األوىل.
املثـال سـجل موقـع  وعـىل سـبيل 
”واشنطن بوسـت“ انخفاضا يف عدد 
الـزوار بنسـبة ٢٦ يف املئة مـن يناير 
إىل فربايـر، و٧ يف املئة مقارنة بالعام 

صحيفـة  خـرست  بينمـا  املـايض، 
”نيويـورك تايمز“ ١٧ يف املئة مقارنة 
بشـهر ينايـر، و١٦ يف املئـة مقارنة 
بشهر فرباير ٢٠٢٠، وينطبق الرتاجع 
التلفزيونيـة  القنـوات  عـىل  نفسـه 

واإلذاعات.
وزاد عدد متابعي وسائل اإلعالم خالل 
الوبـاء يف الربيع والصيـف املاضيني، 
وظلـت أعدادهم مرتفعـة يف الخريف 
حني حاول ترامـب رفض هزيمته يف 

االنتخابات بادعاء تزويرها، وتضخم 
العدد يف األسـابيع القليلـة األوىل من 
عام ٢٠٢١ عندما جرى اقتحام مبنى 
الكابيتول، وأصبح ترامب أول رئيس 
يف التاريـخ يتم عزلـه وتربئته مرتني، 
ولكـن اآلن بعد أن أصبح جو بايدن يف 
البيت األبيض واختفى ترامب بشكل 
أسـايس من دائرة األخبار فإن العديد 
مـن هـؤالء املشـاهدين عزفـوا عـن 

املتابعة.

وأكدت ”واشـنطن بوسـت“ أن أكثر 
الشـبكات تأثرا هي ”يس.أن.أن“ بعد 
أن تجاوزت منافسيها ”فوكس نيوز“ 
فقدت  حيث  و“أم.أس.أن.بـي.يس“، 
الشـبكة ٤٥ يف املئة من جمهورها يف 
أوقات الذروة يف األسـابيع الخمسـة 
رشكـة  ألبحـاث  ووفقـا  املاضيـة. 
”نيلسن ميديا ريسـريش“، انخفض 
جمهور ”أم.أس.أن.بي.يس“ بنسـبة 

٢٦ يف املئة يف نفس الفرتة.

يف املقابـل اسـتعادت قنـاة ”فوكس 
نيـوز“ وهي أكثـر الشـبكات الثالث 
قربا مـن ترامـب، موقعهـا الريادي 

وبشكٍل أسايس يف أوقات الذروة.
وال يتوقـع املسـؤولون التنفيذيـون 
يف وسـائل اإلعالم أن يسـتمر الطلب 
املتزايـد عـىل األخبـار يف عـام ٢٠٢٠ 
غـري  أجـل  إىل   ٢٠٢١ عـام  وأوائـل 
مسمى. فتلك الفرتة كانت واحدة من 
أكثر األوقات أهمية يف الذاكرة الحية، 
حيث شـملت ظهور جائحة كورونا، 
واالنهيار الرسيع لالقتصادات الوطنية 
والعامليـة، وموجة مـن االحتجاجات 
املطالبة بالعدالة العرقية، وانتخابات 
رئاسـية أمريكيـة، بلغـت ذروتها يف 
تمـرد ومحاكمة ُعـزل. كل ذلك دفع 
الناس إىل متابعـة التلفزيون وأجهزة 
الكمبيوتر املحمولة والهواتف يف حالة 

رعب وذهول.
ووفـق الصحيفـة، فمنذ ذلـك الحني 
تعافت العديد من االقتصادات جزئيا، 
وأدى طرح لقاحات فايروس كورونا 
إىل زيادة اآلمال يف إنهاء الوباء، وحكم 
بايـدن بطريقة منخفضة املسـتوى 

أكثر من سابقيه.
وقال هـوارد بولسـكني الـذي يتتبع 
املواقع اإلخبارية املحافظة واليمينية 
مـن خالل موقعـه عـىل اإلنرتنت ”ذا 
ريتينـغ“، ”لقـد انخفـض مسـتوى 
الدراما والتوتـر يف جميع أنحاء البالد 

بشكل كبري“.
وأضاف ”لقد اسـتفادت املؤسسـات 
اإلخباريـة بوضوح مـن تأثري ترامب 
قبـل وقت طويـل من ظهـور الوباء، 
ففـي عـام ٢٠١٤ أي قبـل عـام من 
للرئاسـة،  ترشـحه  ترامـب  إعـالن 
جذبـت الشـبكات اإلخباريـة الثالث 
الرائدة مجتمعة ما معدله ٢٫٨ مليون 
مشاهد يف الليلة خالل ساعات الذروة. 
أمـا بحلـول عـام ٢٠١٩ وهـو العام 
الثالـث لرتامب يف منصبـه فتضاعف 
هـذا الرقم تقريبـا إىل ٥٫٣ مليون كل 

ليلة“.
وأشـار إىل أن صعـود ترامـب ارتبط 
الـرشكات  بنجـاح  وثيقـا  ارتباطـا 
اإلخباريـة لدرجـة أن البعـض اتهـم 
الشـبكات بتمكينـه مـن خـالل بث 
مـا ال نهايـة له من خطـب عنرصية 
ومليئـة بالتحيز الجنـيس يف ما يرقى 

إىل الدعاية السياسية املجانية.
موقـع «واشـنطن بوسـت» سـجل 
انخفاضا يف عدد الزوار بنسـبة ٢٦ يف 
املئـة من يناير إىل فربايـر، و٧ يف املئة 

مقارنة بالعام املايض
وأعـرب رئيـس شـبكة ”يس.أن.أن“ 
جيف زوكر عن أسفه يف أواخر حملة 
عـام ٢٠١٦ بشـأن تغطية شـبكته، 
اجتذبـت  بأنهـا  الحقـا  أقـر  لكنـه 
املشـاهدين. وأضاف أنـه يف أي وقت 
تنفصل فيه عن قصة ترامب وتغطي 

أحداثا أخرى يف هذه الحقبة، يختفي 
الجمهور.

ورأت ”واشـنطن بوست“ أنه يتوجب 
أن  الكـربى  الصحـف  بعـض  عـىل 
تشـكر ترامب، بسـبب االرتفاع الحاد 
الرقميـة عـىل مـدى  االشـرتاكات  يف 
السـنوات الخمس املاضية. فصحيفة 
”نيويـورك تايمـز“ كان لديهـا ثالثة 
ماليني مشرتك مع بداية والية ترامب، 
ووصل العدد إىل ٧٫٥ مليون مشرتك يف 
نهاية الوالية. أما ”واشـنطن بوست“ 
فتضاعفت قاعدة مشرتكيها ٣ مرات 
لتصل إىل أكثر من ٣ ماليني خالل فرتة 

إدارته.
واستفادت بعض املؤسسات اإلخبارية 
الوطنيـة الصغرية مـن غضب ترامب 
حيـث هاجم بشـكل روتيني وسـائل 
اإلعـالم باعتبـاره ”عـدو الشـعب“، 
واسـتقطبت ”فانيتـي فـري“ ١٣ ألف 
مشـرتك جديـد يف عـام ٢٠١٦ بعد أن 
غرّد ترامب غاضبا عـىل تقرير املجلة 
الحاد حول أحد مطاعمه يف نيويورك.

أتالنتـك“  ”ذا  اسـتقطبت  بدورهـا 
موجـة من املشـرتكني الجـدد بعدما 
علـق ترامـب بسـعادة عـىل ترسيح 
موظفـني من املجلـة يف مايو املايض، 
واسـتقطبت املزيد من املشـرتكني يف 
سبتمرب بعدما كشفت ما قاله ترامب 
عـن الجنـود الذيـن قتلـوا يف املعارك 

بأنهم ”فاشلون“.

باريس/متابعة الزوراء:
أعلنـت منظمة «مراسـلون بال حـدود»،  الثالثـاء، أنها قدمت شـكوى قانونيـة ضد رشكة 
«فيسـبوك» يف فرنسـا، متهمة موقعها للتواصل االجتماعي بانتهـاك قواعده الخاصة، عرب 

فشله يف حماية مستخدميه من خطاب الكراهية.
وأشـارت «مراسـلون بال حـدود»، ومقرهـا العاصمـة الفرنسـية باريـس، إىل أنها تقايض 
«فيسـبوك» بسـبب «ممارسـاته التجارية املضللـة»، مضيفة، يف بيان، أّن الرشكة سـمحت 

بـ»االنتشار الهائل» لخطاب الكراهية واألخبار الزائفة عرب موقعها.
وجادلـت املنظمة بأنه بينما تنص «فيسـبوك» يف قواعد اسـتخدام موقعها عىل توفري «بيئة 
آمنـة ومحمية» ملسـتخدميها، فإنهـا تفشـل يف االلتزام بذلك، وتسـمح لخطـاب الكراهية 

والتضليل باالنتشار.
والشـكوى القانونية التي اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» تستهدف فرعي «فيسبوك» يف 

فرنسا وأيرلندا. 
واستشـهدت «مراسـلون بال حـدود»، يف شـكواها القانونيـة، بتهديدات بالقتـل وجهت إىل 
 Hold صحافيني يف املجلة الفرنسية «شاريل إيبدو» عرب «فيسبوك»، إضافة إىل الفيلم الفرنيس

Up حول جائحة «كوفيد-١٩» الذي دحضت مزاعمه.
وعـادة، إن الـرشكات التي تـدان بالتضليل يف ممارسـاتها التجارية يف فرنسـا تفرض عليها 

غرامة، نسبتها ١٠٪ من متوسط أرباحها السنوية يف البالد.
يذكـر أّن عمالقـة التواصل االجتماعي واجهت تدابري قانونية عدة يف فرنسـا، خالل األشـهر 
األخرية؛ فخالل الشـهر الحايل، رفعت ١٤ ناشـطة نسـوية دعوى ضد «فيسـبوك»، تزعم أن 
منصتهـا «إنسـتغرام» حذفت بعضـاً من منشـوراتهن بينما سـمحت ملسـتخدمني آخرين 
بمضايقتهن من دون التعرض للمسـاءلة.  كما تواجه رشكـة «تويرت» دعاوى قضائية عدة 

يف فرنسا.

باريس/ أسوشييتد برس:
نددت أكثر من ١٥٠ صحفية رياضية يف فرنسا بالتمييز الجنيس والتحرش والتعصب، وقلن 
إنهن يتعرضن لهذه األمور بشـكل متكرر من جانب زمالء وأشخاص عىل وسائل التواصل 

االجتماعي.
وكتبـت الصحفيات يف مناشـدة نرشتها صحيفة «لوموند»، وسـط جدال عاملي عن سـوء 
السـلوك الجنيس، قائالت: «حان الوقـت لنا، صحفيات الرياضـة، ألن نتحد ونضغط» عىل 
الصناعة. وجاء يف املناشـدة أيضاً: «نريد أن نكـون يف املقدمة. يف عام ٢٠٢١، لم يعد ممكناً 
التسامح مع رياضة يديرها رجال من أجل الرجال وعن الرجال. معاملة النساء كأشخاص 

أقل يف غرف الصحافة الرياضية لم تعد مقبولة».
وأشـارت املوقعـات إىل إحصائيات من أهـم منظمة مراقبة إعالمية فرنسـية، هي املجلس 
األعىل لإلعالم املرئي واملسموع، تشري إىل أن أصوات النساء سمعت يف ١٣ باملئة من تغطيات 
الرياضة كافة يف الراديو والتلفزيون يف أنحاء فرنسـا العام املايض. ونحو نصف الصحفيني 
يف فرنسـا نسـاء، بالرغم من أنهن يشـكلن فقط ١٠ باملئة من ثالثة آالف صحفي رياضة 
يف البـالد. وبثـت قناة «كنال+» الفرنسـية التلفزيونية فيلماً وثائقياً مسـاء األحد لعدد من 
صحفيـات الرياضة يتحدثن فيه عن التعليقات الجنسـية والتمييز والتحرش، األمور التي 

يتعرضن لها، سواء يف العمل أو عرب وسائل التواصل االجتماعي.
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واشنطن/متابعة الزوراء:
ُقّدم «قانون املنافسة واملحافظة 
عىل الصحافة» أمام الكونغرس 
األمريكـي خالل شـهر مارس/
آذار الجاري، للمـرة الثالثة منذ 
عـام ٢٠١٨، يف إطـار الجهـود 
لدعم املفاوضات بني املؤسسات 
اإلخباريـة األمريكيـة وعمالقة 

التكنولوجيا.
«أسوشـييتد  وكالـة  وأشـارت 
احتمـاالت  أن  إىل  بـرس»، 
يف  املـرة،  هـذه  أكـرب  إقـراره 
الكونغـرس الذي يسـيطر عليه 
السـاعون  الديمقراطيـون 
مكافحـة  قوانـني  إصـالح  إىل 

االحتكار.
مـن  وغريهـا  أسـرتاليا  بـدأت 
الـدول أخـرياً بفرض إجـراءات 
أمـام  األخبـار  قطـاع  لدعـم 
و»غوغل»  «فيسـبوك»  رشكتي 
اللتني تسـيطران عىل اإلعالنات 
إذ  اإلنرتنـت،  شـبكة  عـرب 
عمالقـة  إن  النـارشون  يقـول 
التكنولوجيا يحرمون املؤسسات 
اإلخبارية من عائدات اإلعالنات 
الرقمية ويفرضون سـطورة ال 
داعي لها عىل من يحق له االطالع 

عىل محتواها الصحفي.

ووفقاً لـ»أسوشييتد برس»، فإن 
مرشوع القانون، يف حال إقراره، 
إجـراءات  إعفـاء مـن  سـيقدم 
مكافحـة االحتـكار للنارشيـن، 
ليتمكنوا من التفاوض كمجموعة 
مع «منصات اإلنرتنت املهيمنة». 
«غوغـل»  رشكتـا  وتحصـل 
الحصـة  عـىل  و»فيسـبوك» 
الكـربى من اإلعالنـات الرقمية 
يف الواليـات املتحـدة األمريكية. 

ويهدف القانون إىل تعزيز موقف 
أمـام  اإلخباريـة  املؤسسـات 
إلعـادة  التكنولوجيـا،  رشكات 
إنعـاش قطـاع األخبـار املحلية 

الذي يعاني منذ سنوات.
مـن جهة ثانيـة، تقـول «نقابة 
األخبـار» التي تمثـل الصحفيني 
القانـون سـيكون  إن مـرشوع 
أفضـل إذا أضيفـت إليـه أحكام 
لدعم الوظائف. ولطاملا اعرتضت 

وسـائل  توحيـد  عـىل  النقابـة 
مـن  عـدداً  وانتقـدت  اإلعـالم، 
أنشـطة  إلعاقتهـم  النارشيـن، 
عـدد  وتقليصهـم  النقابـات 
الوظائـف  يف غـرف األخبـار، ال 
اململوكـة  املؤسسـات  يف  سـيما 
ورشكات  التحـوط  لصناديـق 

األسهم الخاصة.
وترغـب النقابـة يف أن يفـرض 
النارشيـن إنفاق  القانون عـىل 

يف  إيراداتهـا  مـن  املئـة  يف   ٦٠
توظيـف املزيد مـن الصحفيني 
ودعم الصحف الصغرية وتمويل 
الرشكات الناشئة يف «الصحارى 
املناطق حيث  اإلخبارية»، وهي 

تقفل أبواب الصحف. 
وأدلت رشكة «مايكروسـوفت» 
الكونغـرس،  أمـام  بشـهادتها 
معلنـة دعمهـا للقانـون، وفقاً 
لـ»أسوشييتد برس». ولم تعلق 

«فيسبوك» و»غوغل» إىل اآلن.
يف فرباير/شـباط املايض، فرض 
موقـع «فيسـبوك» حظـراً عـىل 
وصـول األسـرتاليني إىل األخبـار 
ومشـاركتها، وسـط نزاع حول 
القانـون الـذي يجـرب «غوغـل» 
ثمـن  دفـع  عـىل  و»فيسـبوك» 
األخبار. لكن الرشكـة األمريكية 
العمالقـة رفعت الحظـر الحقاً، 
ووافقت عىل مناقشـة صفقات 
مدفوعـة مـع اإلعالم األسـرتايل، 
مما دفـع الحكومـة إىل تخفيف 
قواعد ما يسمى قانون املساومة 

لوسائل اإلعالم اإلخبارية.
يف الوقت نفسـه، تحالفت رشكة 
«مايكروسـوفت» مـع نارشيـن 
أوروبيني لدعم إجـراءت مماثلة 

لتلك األسرتالية يف أوروبا.
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 بغداد/متابعة الزوراء:
ال تـزال جائحـة كوفيـد-١٩ تشـّكل األزمة 
الصحية األكرب التي تشـغل العالم، ال سيما 
بعدمـا أودت بحيـاة ٢٫٦ مليـون شـخص 
منذ بـدء تفشـيها، وينسـحب تأثريها عىل 
الصحفيـني الذين يعتـربون أّنهـم يجب أن 
يتلقـوا اللقاح برسعة بسـبب املخاطر التي 
يتعرّضـون لها خـالل عملهـم وتغطياتهم 
يفّكـرون  نفسـه  الوقـت  ويف  الصحفيـة، 
بأخالقيـات املهنـة وطـرق العمـل، يف حني 
يطـّور العلمـاء اللقاحات الفّعالـة من أجل 

تأمني الحماية ضد الفريوس.
وفيمـا يـيل أبـرز النقـاط املهمة بالنسـبة 

للصحفيني حول العالم:
منطقـة  بحسـب  التوجيهيـة  املبـادئ 

الصحفيني
تختلـف القوانني التـي تطّبق حـول العالم، 
فعىل سـبيل املثـال تعتـرب واليـات أمريكية 
قليلة، ومـن بينها كولـورادو وفريجينيا أّن 
الصحفيني هم أساسـيون بما يخص تلقي 
اللقـاح، كمـا أدرجـت دول مثـل زيمبابوي 
الصحفيني عىل الئحة األشخاص األساسيني 
ليتلقوا اللقاحات، فيما قامت روسيا بتلقيح 
الصحفيـني الذيـن يعملـون يف مؤسسـات 
محليـة تابعـة للدولة، إضافـًة إىل آخرين يف 

مؤسسات إعالمية مستقلة.
وعـىل الرغـم مـن سـعي الكثري مـن الدول 
للحصـول عىل اللقـاح وتحصني الشـعوب، 
إال أّن عـدًدا كبريًا من الدول لم يعِط االولوية 

للصحفيني بهذا الحق الصحي.
يف هذا السياق، أوضحت الصحفية املستقلة 
املقيمة يف تورونتو، شيفاني برساد أّن قدرة 
معظم األشخاص عىل تلقي اللقاح ال يتعلّق 
بالرضورة بطبيعة عملهم، بل يرتبط القرار 
بحياتهـم الشـخصية وصحتهـم، وقالـت: 
«أنفذ الكثري من أعمـايل ومهامي الصحفية 
عرب الهاتـف، ولكنني قلقة جـًدا عىل صحة 
والدّي اللذين هما يف العقد السابع من العمر 

وعىل عمتي أيًضا».
 طبيعة العمل

بدا جلًيا خالل العام املايض أّن الصحافة تعّد 
عمـًال يحمـل املخاطر مع دفـع الصحفيني 
إىل الخطـوط االمامية، سـواء خالل تغطية 
اإلحتجاجات يف الشوارع وتلك التي انطلقت 
ضـد تزوير االنتخابات يف بالروسـيا،  أو بعد 
مقتل املواطن األمريكي جورج فلويد عىل يد 
أحد عنارص الرشطة. كما الحق الصحفيون 
واإلرتبـاك  باإلنقسـام  تسـببوا  مسـؤولني 
عاملًيـا عىل خلفيـة جائحة كوفيـد-١٩ مثل 
الرئيس الربازييل جايري بولسونارو والرئيس 

األمريكي السابق دونالد ترامب.
 ويف الوقت الذي يعرّض صحفيون أنفسـهم 
للخطر من أجل إعداد التقارير، وجد آخرون 
أّنهم يسـتطيعون حمايـة صحتهم والعمل 
عن بعد، مثـل الصحفية ليا كونيغ التي تعّد 
مقاالت متخصصة بالغـذاء ومقّدم الربامج 

سيث رودتسكي.
إًذا من املهم أال يعرّض الصحفيون أنفسـهم 
للخطـر، وهذا ما قالـه الصحفي املسـتقّل 
ثـور بنسـون الـذي يعيـش يف لويزيانـا يف 
نيـو أورليانز لشـبكة الصحفيـني الدوليني: 
«حاولت الرتكيز عىل القصص التي يمكنني 
إعـداد تقارير عنها يف املنزل، ال سـيما أنني 
لم أتلـق اللقاح، ولهذا أفضـل عدم تعريض 
نفـيس للخطـر يف الخـارج»، ولفـت إىل أّنه 
سيوّسـع أفق تغطياته بعدما يتلقى اللقاح 

الذي يحميه من فريوس كورونا.
يف املقابل، ال يمتلك صحفيون آخرون القدرة 
نفسـها عىل التحكم بالقصص التي يريدون 
تغطيتهـا، وقد ال يضطرون إىل إعداد تقارير 

عن مواضيع يمكن أن تعرّضهم للخطر.
يف هذا السـياق، غرّدت الصحفيـة اللبنانية 
املسـتقلة لونا صفوان عـرب تويرت يف يناير/
كانـون الثاني:» بحـال توجهـت لتغطية ٩ 
قصص يف مستشفيات اآلن أو إذا تم تكليفي 
بتنفيذ هذه املهمة، فهل ال أبقى أولوية؟».  

 والجديـر ذكره أّنه باسـتطاعة الصحفيني 
أن ينتجـوا التقاريـر بمسـتوى جيـد عـرب 
الهاتـف أو عـرب اسـتخدام زووم. لكـّن هذا 
األمر لم يكـن متاًحا للصحفية يف «نيويورك 
داييل نيوز» بريتني كريجشـتاين التي قالت 
لشـبكة الصحفيـني الدوليني: «لم أسـتطع 
العمـل من املنزل، واضطـررت ألقابل الكثري 
مـن األشـخاص يومًيـا وأجـري مقابـالت 
معهـم، ويف كثري مـن األحيـان يكونون من 
دون كمامـات». وأضافـت: «عندمـا تدخل 
منـزل أحد إلجراء مقابلة معه أو مع سـيدة 
لقي زوجهـا حتفه بإطالق نـار، أو تعرّض 
إبنهـا للطعـن يف الشـارع، وتريد أن يشـعر 
أصحاب املنـزل بالراحة لوجودك، سـيكون 
مـن الصعـب جـًدا أن تطلب منهـم اإللتزام 

بوضع الكمامة».
وعـىل الرغم مـن أّن هـذه الصحفية قضت 
بتغطيـة  منشـغلة  وهـي  املـايض  العـام 
املؤتمـرات الصحفيـة حـول التطـورات يف 
مدينـة نيويـورك، إال أّنهـا كانـت الوحيـدة 
التـي لم ُتصـب لفريوس كورونـا يف فريقها 
الصحفـي خالل القيام بالتغطيـة امليدانية. 
اللقـاح مؤخـرًا وسـافرت إىل  وقـد تلقـت 
املنطقـة التي يعيـش فيها والداهـا، حاملة 
رسـالة من مدير التحرير مفادهـا أّنها من 

العاملـني األساسـيني يف الخطـوط األمامية 
بـني النـاس، وهـي اآلن تطالب بـأن يتلقى 

زمالؤها اللقاح.
نوع الوظيفة

كثر اإلعتمـاد عىل الصحفيني املسـتقلني يف 
اآلونة األخرية، وال سيما مع تراجع عمليات 
التوظيف، وهو أمر يضع املراسلني املستقلني 
يف الخطوط األماميـة لتغطية األحداث. لكّن 
هؤالء الصحفيني نادًرا ما يحظون بالتأمني 
الصحي من املؤسسة التي يتعاقدون معها.

وعـن هذا األمـر، تقول الصحفية املسـتقلة 
«ال  سـترين:  كاريل  فرانسيسـكو  سـان  يف 
يحصل الصحفيون املستقلون عىل الحماية 
والدعـم الكافيني مـن املؤسسـة اإلعالمية، 
وغالًبـا ال يدركون ما هي املهام التي قد يتم 
تكليفهم بها»، وشـّددت عىل رضورة التنّبه 
إىل حاجاتهـم املختلفة وطـرق وصولهم إىل 

املوارد، ونقاط ضعفهم يف العمل.
يف  يقيـم  صحفـي  هـو  هريشـفيلد  آنـدي 
نيويـورك ويركـز يف عملـه عـىل القضايـا 
املرتبطة باملعيشة. يكتب هريشفيلد للجزيرة 
اإلنجليزية،  أوبزرفر، أوزي، صالون، يس أن 
بـي يس وغريهـا. وهو مذيع يقـّدم برنامج 
إخبـاري عـن األعمـال النقابية.(املصـدر/

شبكة الصحفيني الدوليني).
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محمد يونس
شـكلت الكتابة يف جنـس او نوع 
تطـورا  جـدا  القصـرية  القصـة 
ملحوظا يف عدد الجمل التي تحقق 
حالـة االنبناء من جميع الوجوه، 
حيـث كان جنـس القص القصري 
جدا يبدأ من مستهل قصري نسبيا 
واقرص بكثري من مستهل الجنس 
املجـاور واللصيق لجنس القصري 
جدا، حيث كانت الجمل تشـكل يف 
حدود اصابع اليـد الواحدة، وذلك 
ايام كانـت القصة يف حـدود الف 
وخمسمئة كلمة، وذلك حني كانت 
القصة القصرية جدا سهل فسيح 
يمرح به او هنري بنهاياته املثرية 
للسـخرية والتندر، لكن بعد فرتة 
وبتغـري ظروف النـرش اخترصت 
القصـة القصـرية جـدا نفسـها 
الثقافة  وجملهـا، وبعـد تحقـق 
الضوئيـة تحولـت القصـرية جدا 
اىل ذات عـدد جمـل املسـتهل ايام 
او هنـري، وقد اختـرصت ثيمات 
الحـدث اىل حـد تكثيفـي مدهش 
مـن الناحية اللغوية ومن الجانب 
الفنـي، حيـث اصبحـت القصـة 
القصـرية جدا مثاال نوعيا وجديرا 
بـروح فن الكتابـة الرسدية، فقد 
اصبح نسق الكتابة عسري ويسري 
او كمـا يسـمى السـهل املمتنع، 
واهم مورد هنا هو يرتبط باختيار 
الجمـل ونـوع الجمـل وجدارتها 
والخاصـة،  العامـة  ومالئمتهـا 
وايضـا الجانـب اللسـاني للجمل 
البـد مـن تحقيقـه، فلغـة الرسد 
القصيص القصري جدا تختلف عن 
لغة القص القصري والرواية ايضا، 
بالرغـم من وحدة الرسد تشـرتك 
يف تلـك االنـواع الثالثة، بـل هناك 
امر جديـر باالقرار، فـأن القصة 
بشـدة  تعـارض  القصـرية جـدا 
النسق الشعري، وهو يتوافق مع 
بنية القصة القصرية، فالحدث يف 
القصة القصرية جدا بلغة واقعية 
رصفة يكون وال يتنوع وال يتمدد 
يف عـدة اتجاهات كمـا يف القصة 
القصـرية وال يكـون هناك نسـق 
مشـاعر لغوي وصفـي عميق اال 
اذا كان هناك رضورة لذلك ولدينا 
قصص واثق الجلبي التي احكمها 
بوعي رغـم تمدد الوصف نسـبيا 
وقد رسـخ اطار القـص القصري 
جـدا وبعـده التجنيـيس وميـزه 

بالنهايات البديلـة ايضا ولّوح لنا 
عنـرص التكثيف بشـكل مبارشة 
بإشارة تأكيد عىل التزام القصص 
قصـة  اول  وشـكلت  اجناسـيا، 
– عتاقـة اصبـع – يف مجموعة – 
االغتيال االزرق – تأكيدا ومصداق 
ملقصدنـا، وهـي تعترب املسـتهل 
للبنـة املجموعة يف تعيينه لنسـق 
الكتابة، بل اكدت تلك القصة عرب 
تغري فكرتها التي قد اسـتدرجتها 
النهاية البديلة لتقلبها راسـا عىل 
عقـب، وقصة – احمـق – ناورت 
فكـرة  اطـار  يف  فلسـفيا  كثـريا 
الكريس ثـم انتهت اىل نهاية بديلة 
أرجـل  العصفـور  يكمـل  حيـث 
الكريس بفلسفة عميقة، وقصة – 
سوى قبلة – اعادت صياغة حياة 
كاملة بوجـه معاكس عرب القبلة 
التـي طبعت عىل النهايـة البديلة 
احمر شـفاه، وقصـة – غراب – 
تناصـت مـع ميثولوجيـا عميقة 
جدا بجمـل قصار رسيعة التوجه 
اىل النهايـة البديلـة التي ارتطمت 
فيها الشـخصية بمقدمة سفينة 
نـوح، وقصـة – سـيايس معمـم 
– اسـتدرجت حقيقـة السياسـة 
الوضيعـة وعقمهـا، ويف النهايـة 
البديلـة وضعـة مفـردة – معمم 
– لتكـون فيصـال بـني  النهايـة 
التقليديـة  كنتيجـة حتمية وبني 
النهاية البديلـة التي ضمنتها تلك 
املفردة، ويف قصة ترانيم هناك افق 
للغـة يخـص الحدث وهنـاك افق 
يخص املعنى املرتبط بالشخصية 

لـم  القـاص  وتحوالتهـا، ولكـن 
يجعـل افـق املعنى يتطـور دالليا 
ليلغـي سـمة الحدث، بـل حافظ 
عليهـا رغـم النهايـة البديلة ذات 
طابع حيس، ويف قصة ذراع اعمى 
كان الشـخصية االحادي بصيغة 
االنا، لـذا هي سـارت بالحدث اىل 
النهاية البديلة مبارشة، ويف قصة 
– ابجديـة – هنـاك واصف يصف 
لنـا الذات الفاعلة، وهـذا جائز يف 
الحفاظ  القصـري بحـدود  القص 
وليـس  القصـيص  املسـار  عـىل 
تشتيته، اما قصة – طواف – فقد 
شـهدت نوع من النصع التعبريي 
القصـري  القـص  يف جنـس لغـة 
جـدا، وهـي ايضـا قصـة وصف 
الطبيعي  وليس معايشـة، ومـن 
هكـذا قصـص تتجـه اىل املعنـى 
والفـن اكثر مـن توجهـا للحدث 
والواقع، وطبيعة مقطع الوصف 
هي بزمن يؤثـر عىل زمن القص، 
فزمـن الوصـف مائـع فيما زمن 
القـص للحـدث ال يتحـرك مثله، 
وقصة – امي – وهي اخر قصص 
العنونـة  اىل  قادتنـا  املجموعـة 
بتفاصيـل متنوعـة من املشـاعر 
الصوفيـة الحـادة ثـم انتهـت اىل 
نهاية بدلة حساسـة التعبري، وقد 
ضمنـت القصـص رغـم تحليـق 
اللغـة كثريا االلتـزام النوعي بفن 
القص القصري جدا، رغم تمييزها 

لكيانها الحيس نوعيا .
لسـانيات لغة التجريب – تشـكل 
لغـة القـص القصري جـدا وجها 

اشـكاليا يف عضويـة تلـك اللغة، 
وايضا يف تفسريات التعبريات بني 
املبـارشة مـن جهـة وعدمها من 
جهة اخرى، ونسـق لغـة الكتابة 
اذا احلنـاه اىل اصولـه االسـاس 
سـنكون بني جهة القبول بتجديد 
نسـق اللغـة وجهـة مقابلـة لها 
تحمل نوعا من الرفض، ورصاعة 
الرفـض،  بصحـة  يقـر  املنهـج 
فاللغة يجدها ليست مسؤولة عن 
التجديد والفن هو الذي يحل صفة 
املسـؤولية، والكتابـة اذا التزمت 
باالطار يرى املنهج االلزامي يحق 
ملـا بعد االطـار اي تحـول ما دام 
ذلـك التحـول سـيعود اىل النهاية 
البديلة ويقررهـا كتابة، وهذا ما 
يتيـح لتجـاوز االشـكال، ونحـن 
نرى يف تجربتنا وخربتنا يف دراسة 
هـذا الجنـس الشـيق، أن الكاتب 
القصيص أن يبـدأ من واقع لغوي 
ومن ثم يتطور نسق اللغة كيفما 
يريـد، وهنـا نتجـاوز اراء خبرية 
عدة منها ترنتويل ميسيون رايت 
يف طرحـه تكنيك القصة القصرية 
جـدا، والذي يرى فيـه اهم محور 
هو االلتزام بالبعد االغريقي لغويا 
الحـدث  بصيغـة  االلتـزام  اي   –
مكانا وزمانا وذلك يكون مرتبطا 
بالرضبـة او القفلـة او النهايـة 
البديلة، وهنا ايضا يمكن للقاص 
تطويع اللغة لتصعد روحها الفنية 
يف التعبريات املناورة والتي توازي 
التعبريات املبـارشة، وهذا ما لجأ 
اليه القاص  يف مجموعته – لحاء 

الطباشري 
– حيـث جمع القص بـني معنى 
التـزم  اي  اللغويـة،  املبـارشة 
بالتصنيف اإلشـاري الـذي يحدد 
اللغوية، وقابله   املفردات والجمل 
البعـد  يف  العالمـة  بتصنيفـات 
الصور  افق  السـيميائي وتصعيد 
اللغوية اىل الحد الذي تبدو الصورة 
اقـرب  بـل  فوتوغرافيـة  ليسـت 
للوحة الحرة ايقونيا، ولسـانيا ال 
بد ان نقر ان القص وسـع مجال 
اللسـانيات يف تعدد انسـاق اللغة 
الدالة بني مبارشة لشـكل الحدث 
ومتطـورة دالليا داخـل املضمون 
بتطـور  ليـس  لكـن  القصـيص 
متشظي دالليا، بل ملتزم اىل حدما 
بنسق اللغة التجنيسية، وقصص 
املجموعـة االوىل ذات تنوع لغوي 
متعـدد، لكـن مثلمـا بـدت انتـه 
بنهاية جديـرة يف ابدال املضمون، 
 – املسـالح  نكـوص   – وقصـة 
تبتعـد تقـرتب اللغة وتميـل مرة 
للمشـهدية واخرى للمعنى املثري، 
والذي تقصدته يف النهاية البديلة، 
ويف قصـة – آمـن – ايضـا وجدنا 
هنـاك متـربع للوصـف ينيب عن 
الشـخصية وهنا طبيعي يتقلص 
البعـد املشـهدي للقص، ويتسـع 
اكثر بعد الصـور املنيبة باملعاني، 
لكن كانـت النهاية جديرة وبليغة 
املعنى، وقد اثـارت قصة – ظالن 
–  املخيل االدبي اكثر مما اعتاده، 
فالظل صار كائنا مثل الشخصية 
وإن كان افرتاضيـا، فهـو بالتايل 

يتملك الجدارة ملجاراة الشخصية 
وانتهـت القصـة اىل نهايـة بديلة 
مثرية يف توافق الظل االساس مع 
الظـل االخـر, وقصـة – رساويل 
مخمليـة – قادتنـا بالبداية بفعل 
رسدي ثـم تطورت افـاق املعاني 
املرتبطة بالشـخصية, حتى صار 
البنطـال املخمـيل هـو مجموعة 
ضحايا، وما افصحت عنه النهاية 
البديلـة كان اشـد واعمق, وقصة 
قادتنـا   – الصنـدوق  رغائـب   –
بمسـتهل قصـري جـدا لكنه ارش 
وجود فعل بعد اخر, وتطور املعنى 
اىل اسـتيعاب نهايـة بديلـة ذات 
مضمون مثري وحسـاس, وقصة 
– حـد الجـرادة – بـدأت من فعل 
رسدي وصفه لنا القاص بوصفه 
ممثال ملقاطـع الوصف، والقاص 
يف وصفه لم يكـن ذاتا اجتماعية 
بـل كان ذاتا ادبية، حيث ملسـناه 
يتحـول مـن معنى مثلوم نسـبيا 
اىل اكثـر ثلمـان وهـذا مـا عطاه 
حريـة كبـرية نـاور فيهـا بني أن 
يشخص لنا واقع الشخصية وبني 
ان يرسمه بصورة رمزية احيانا، 
ويف قصـة – مـآدب العمى – ذات 
العنونة املثـرية للجـدل، نجد تلك 
القصة اغنت املضمون بالتعابري، 
وإن كانت قد بدأت بمستهل مثري 
نسـبيا، وانته بنهايـة رمزية مثل 
فيهـا الحنـاء محور تلـك النهاية 
البديلة، ويف اخر قصص املجموعة 
الثانية لواثق الجلبي شهدنا بداية 
بينيـة اذا جـاز التوصيـف، ولكن 

توازنـت القصـة ومن ثـم انتهت 
اىل نهايـة ايضا بمسـتوى رمزي 
متبايـن االشـارة والعالمـة، عىل 
ايـة حال نجـد قد شـكلت عتبات 

القصص انحيازا واضحا للغة غري 
مبـارشة يف االسـتدالل االشـاري 
ملعنـاه، بـل نـاورت العنونة اكثر 

مما عربت بشكل عام .
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الخميـس  عنـوان املجموعـة قصـص 
وحسـب قـول القـاص فرج ياسـني يف 
صفحـة الغـالف االخـري للمجموعـة ( 
نرشت هذه القصص يف معظم عشيات 
ايـام الخميس من العامـني املنرصمني 
لـذى   ( الفيسـبوك  يف  صفحتـي  عـىل 

أسماها بقصص الخميس. 
البـدء أقـول: ان القصـة القصـرية  يف 
جداً، عمل ابداعـي فني يعتمد عىل دقة 
اللغـة والتعبـري الجيد املوجـز والرتكيز 
والتكثيف اللغوي بعيداً عن االطالة التي 
تدفع القاص أن يقع يف رشك االسـهاب 

واالستطراد.
أهم عنـرص يف القصة القصرية جداً هو 
النهايـة او القفلة القصصية وتسـمى 
الخاتمـة فهـي مهمـة يف بنـاء القصة 
القصرية جداً، وهي عدة انواع سـأكتب 

عنها يف بعض قصص املجموعة.
 البد للقاص أن يختار قفلته القصصية 
ويستحسـن ان تكون مفاجئة ومحرية 
ومدهشـة ...الـخ وان يتجنـب القاص 
النهايـات املسـتهلكة مثل وأخـرياً، ويف 

النهاية..
سـأنتقل اىل نقطـة جوهريـة مرتبطة 
ببعـض االسـس التـي تعتمـد يف بنـاء 
القصـة القصـرية جـداً وهـي القفلـة 

وتسمى بختم الكالم.
القفلة امللغزة: تعني النهاية التي يشرتك 
يف نهايتها املتلقي يف الحل والجواب عىل 

االسـئلة التي تدور يف ذهنـه مثل قصة 
الخنجر.

( ويذهـب اىل فـراش صاحـب الخنجر، 
وبحرفيـة وجـرأة يسـتل الخنجـر من 
تحت وسادته، ويذهب بخطوات بطيئٍة 
اىل الشـاطئ مـن دون ان يلتفـت، ثـم 

يقذفه بعيداً يف النهر) ص٨
القفلـة الصادمة: تعني تلـك القفلة او 
النهاية غري املتوقعة مثل قصة النسخة 

االصلية 
( بعـد شـهرين.. تنكـر الرئيـس بـزي 
متسـول وطرق باب الرجل عند الفجر، 
وحني خـرج اليه زجـه اىل داخل البيت، 
وتحت شجرة زيتون معمرٍة يف حديقته، 
أفـرغ يف راسـه ثـالث رصاصـات مـن 

مسدسِه الكاتم للصوت) ص١٤
القفلة املفارقة: يف قصة الثمن

( أخـرج من جيبه مفتاحـاً من الفضة 
بحجـم الكـف، كتـب عليه اسـم دولة 
كربيا ورسـم عليه علمها.. سلمه اياه، 
وقال له هـذه أمانة لديـك فأحفظها ، 
وصيتـي الوحيدة : ان ال تسـكب قطرة 

دٍم واحدٍة.. ثم خرج)ص٢٢
القفلة الزمانية: يف قصة االبدية

سـاعة الحائط املعلقة يف املرسم سوف 
تدق الخامسـة والسادسـة والسـابعة 
والثامنـة.. لكنها سـوف تتوقف حتماً، 
يف حني تظل سـاعة الزمـن االبدي تدق 

وتدق.)ص٢٩
القفلة الرتاجيديا: يف قصة أسطره

( كل هـذا الكالم تـم تعاطيـه من قبل 
نسـاء ورجال الجـريان والحي بارسه، 
بعـد اعـالن حفيدتها الجامعيـة ايمان 
وفـاة جدتهـا بنصـف سـاعة فقـط ) 

ص٣٢
 القفلة املضمنة يف قصة آخر كالم 

( عنـد انقضـاء زورتها االخـرية، دعت 
اىل أجماع عاجٍل، مسـتأذنًة من شيوخ 
فيهـم  فالقـت  واعيانهـا،  املسـتعمرة 
خطابـاً طويـال قالـت يف اخـر كلماته: 
نحمـد اللـه ألنـه لم يخلـق لنـا عقوال 

كعقول البرش )ص٣٥ 
القفلة السـاخرة كما يف قصـة الحماُر 

زعرور
( ـ صه يا حمار

فرد الحمار زعـرور وهو يرفس االرض 
ويضحك:

ــ من الحمار؟!)ص٧٢ 
القفلة الشاعرية نقصد بها تلك النهاية 
التـي تكـون ذات طابـع شـاعري مثل 

قصة ابتالء.
( ليس لـك ان تعيده اىل عمـود الظالم، 
يف برئ الذاكرة، وال تحظى بسـحر اغنية 

فريوز: (( سكن الليل)) ص٩٦ 
القفلة الصادمة قصة ذلك الرجل.

( منذ عامـني وانا ابحث عن ذلك الرجل 
لكي اسـأله مجددا عن السبب الذي هو 

نفسه ال يعرفه!) ص٨٠
املجموعة القصصيـة قصص الخميس 
تنوعت افكارهـا لذى نجدها ثرية ورس 
ثرائها هذا التنوع يف القفلة القصصية.

اسـتعان  القـاص  الظهـور  قصـة  يف 
بشـخصية الشبح للكشـف عن نفوس 
الرجال والنساء يف القرية قصة مفعمة 
بالرمـز وااليحـاء، القفلـة عفوية غري 

مـن  املتلقـي وهـي  تشـد  مصطنعـة 
النهايات الصادمة.

( ممـا يثـري العجب ان ظهـوره بينهم 
لـم يثـري الرعـب يف النفـوس، وجعلوا 
ينتظرون رؤيته، ثم أعلنوا أنهم ينعمون 

بارتياح وسعادة وأمان عند مروره. 
ذات صبـاح سـمعوا صوتـه ولـم يروا 
سـبحه، اذ دوت بضع كلمات يف االرجاء 
صارخة: من اقرتف منكم اثماً يف حياته 
فليهرع اىل مالقاتي عتد الجبل؟)ص٥٥

لغة سـهلة مفردات واضحـة ، الفكرة 
التي طرحها القاص بأن رجال ونسـاء 
القريـة يحملـون اثمـاً كبـريأً وكانـت 

الخاتمة صادمة.
(بعد سـاعة واحدة اقفـرت القرية من 
النسـاء والرجال، ولم يبق فيها سـوى 

االطفال والحيوانات ) ص٥٥ 
بعض القصص ملغـزة والبعض تحمل 
اعباء املجتمع سياسـياً واجتماعياً من 
معاناة وقهر يف فـرتة مظلمة قتل فيها 
الكثري من الشـباب واالطفال واالمهات 
والشـيوخ وهـي ادانة مجمل سـلبيات 
املرحلة الحرجة،( قصة رسالة ) تحمل 
األنسنة ألنها عىل لسان رسالة تروي ما 
حدث لها وللعائلة حيثما تركها صاحب 
البيت يف باب داره عندما هجروا، تحكي 
معاناتهـا وهي تقذف بواسـطة الهواء 
القـوي اىل اماكـن متفرقـة مـن باحة 
البيت والحديقة، لكنها بقيت متمسكة 
لم تفـارق البيت يف فرتة نـزوح العوائل 
وترك بيوتهم بعد أن غزاهم  االرهابيون، 

القصة فيها الكثري من الرمزية، القطة 
الجائعـة تـدل عـىل الجـوع والحرمان 
والقحـط والرياح القويـة التي تتالعب 
بالرسـالة ترمز اىل القوى املعادية التي 
اسـتولت عـىل كل يشء ممـا جعلـت 
العوائل ترتك بيوتها وتهاجر، الرسـالة 

تحكي عذاباتها.
( وعـىل مدى شـهور طـوال تجولت يف 
زوايا ومنعطفات وحجرات البيت وبني 
املمـرات وفـوق النجيـل املحـروق كما 
دخلت أكثر من مرة يف سواقي الحديقة 

ثم خرجت منها ) ص١٠
 واللغـز االخر لـم نعرف مـا مكتوب يف 
الرسـالة، هل هي اىل شـخص مسـافر 
يقرؤهـا عندمـا يعـود للبيـت؟ ام هي 
وصايا لألشخاص الذين يدخلون البيت؟ 
تجعل املتلقي يشـرتك مع القاص يف فك 

الرمز. 
املجموعة القصصية ( قصص الخميس 
ابداعـي، ذات مضمـون  ) هـي عمـٌل 
عميـق أنسـجم مـع االحـداث املتنوعة 
مـن القضايا واالفـكار والتي كشـفت 
عـن حقائق قسـم منها واقعـي والتي 
جعلت املتلقي يتمتع بها كونها شـملت 
مواضيـع عديـدة ذات ابعـاد متنوعـة 
سياسـية واقتصاديـة وفكريـة، وهي 
ادانـة ملجمل السـلبيات، جعلت القارئ 

اكثر تفاءالً.
يذكـر ان املجموعـة صـدرت عـن دار 
امضـاء / بغداد شـارع املتنبـي بواقع 

١٠٣ من الحجم املتوسط.
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يا لهذا النشيد

يؤثُث ما للسماواِت من عطرها االقحوان
وُيهدي لها كلَّ ترنيمٍة من ألق
يزقزُق لوُن القصائِد يف الصبِح

ارجوحًة من عناٍق
يسرُي لها لهفًة من حننِي املواويِل

او شجناً يف صباحاِت حلٍم أنيق
هنا وردُة الشـعِر نجمُة شـوٍق

وأيقونٌة هجُسها أحرُف البوِح
قنديُل همٍس تألألَ فجراً

من األمنيات
أُقّبٌلُ كفَّ املروءِة

كاَن يلفُّ أهازيَجُه برعماً من حنان
وُيلقمني مضغَة الروِح فجراً بهياً

يهدهُد أغصاَن أياِم عمرَي حتى اناَم
وحتى كربُت

وأيقظني بيُت شعٍر أليف ٍ
- أحبُّ الناس يل ......

  ومن بالروِح ......... -
يا لهذا النشيد
يسافُر نبضاً

ويرسمني لوحًة
- كلُّ ألواِنها شهقُة الفجِر -

رَها ميسٌم من عبري أطَّ
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 لطاملا كان الشعر عموما، مرآة لواقع اجتماعي ووجداني. 
بل كان مرآة لطموحات الشعوب يف توقها للحرية والتقدم. 
هـذا إضافة إىل ما يمثل من قيم جمالية تسـهم يف تهذيب 

الذوق الفني عموما.
خصوصا يف ظل مفهومه اإلبداعي

بأنه رؤيا جديدة تسترشف مستقبل
أي شعب.

إذا ،قيمـة الشـعر يف مـدي انبثاقه من تفاعـل عميق مع 
البيئة، ومواكبة تطوراتها وتطلعات الناس.

لذلك كان الشعر  عامل تدوير لكثري من املجتمعات.
غري أن الشعر يفقد فاعليته وقيمه الجمالية يف ظل تراكم 

تطورات تربك الشاعر بقدر ما تربك النخبة الرائدة.
ففي حني يفرتض بالشـعر أن يبتـدع النوافذ للميض نحو 

الغد
ترى الشعراء يحولون كتاباتهم  إىل خطابات انفعالية

وشعبوية تفقده قيمته الجمالية.
هـذا ما نالحظـه يف مجتمعاتنا اليوم وربما عىل مسـتوى 
العالم. حيث تراجع موقع الشعراء أمام زحف التكنولوجيا 
والعلوم بحيث انرصف الشعراء عن مهماتهم الجمالية إىل 

أفكار تتصل بواقع محكوم باملادة واملنفعة فقط.
لذلك ،وأمام القفزات النوعية للعلم. واملشاكل االقتصادية 

وحقوق االنسان املفقودة
انكفأ الشـعر والشـعراء فيمـا تحول الكثـريون إىل أبواق 

تروج ألصحاب الشأن
كثـرية الكتابـات تحت عنـوان  األدب االبداعـي، إال أن ما 
يصمـد مشـكال بصمة عىل مائدة األدب هـو املعطر بعبق 

التفرد النقي إال من نكهة صاحبه.
نحـن اليـوم ،نمر بفـرتة حرجة يف ظـل اكتسـاح مواقع 

التواصل االجتماعي
للسـاحة الثقافيـة. بكل ما يشـوبها من شـوائب جعلت 

العليق والعوسج يطغيان عىل الورد وجماله وعطره.
والسـبب يف كثـرة املصفقـني واملرائـني. وأرسى املصالح 
الشـخصية بحيـث يرتهن القلـم أو املوهبـة ملواقف تزور 

الحقائق. وتروج للعوسج.
ذلـك ما يحـدو بنـا لنأخذ عـىل، عاتقنـا مهمـة التصدي 

للمزورين عسانا نستعيد بريق أدبنا
وتراثنا إفساحا يف املجال للمبدعني. 

وإليهم، هناك فريق اتخذ مذاهب أدبية جديدة تحت شعار 
الحداثة مبتدعني أشـكاال جديدة للنص الشـعري شـكلت 
قطيعـة مع الرتاث فنأى النقد االدبي عن السـاحة األدبية 
التي باتـت مسـارح للشـويعرين والشـويعرات ليأخذوا 

الشعر إىل
ما يذكر بعرص االنحطاط.

فهل من ينقذ الشعر من مأزقه الراهن؟ 
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نميش معاَ حتَّى نهاَيِة املاِء    

وتلَك البُرئ تبقى عميقًة عىل الدَّواِم    
أَلْم تعلَمي كْم ِرصُت أُحبُِّذ صمتَي مَعِك

حنَي تبدأُ شفتاِك باملوسيقى أَو ال تبدأُ.؟! 
...............

جيَِّة ليَس ِمثُلِك َمْن يعُبُد الحروَف عىل السَّ
ر باملعاني  وَيهرُع يف تشكيالَِتها لِكي يتطهَّ
دوماً ُكنِت تتقلَّبنَي تحَت ناِر الكالَِم املقروِء

النُّضـوِج  كرغيـِف ُخبـٍز تجـاوَز حقبـَة 
اخِن     السَّ

يـدي كعصـرِي  بـنَي  اِنسـكْبِت  لـو  مـاذا 
اآلِخرِة.؟

ْرِت أَمـاَم جحيمـي كقـدٍر  مـاذا لـو تكـوَّ
َرخٍو.؟

عاِصفـٍة  كـدورٍة  اِلَْتَففـِت  لـو  مـاذا 
اراِت.؟ بالرشَّ

أَُكنِت سُتغُلقنَي كتاَب أَنفاِسِك عنَد فؤويس 
مـَع  سـجاالٍَت  يف  رحيقـَي  وتتوسـديَن 

قصائدي.؟
أَُكنـِت تتمدَّديَن كما أَسـَطَعِك اللـُه بَذهِبِك 

وأَلْماِسِك 
اديِب  وترتُكنَي جمرَي يف ُنعاِس الرسَّ

يخبو كِنسياٍن.؟
أَْم سُتغُلقنَي جماَل الورِد عىل ِمزاِج املوِت 

بال َشفاعاٍت.؟

كْم نوُرِك ثائٌر وكْم أَنِت طمأنينٌة.!
باحاُتِك أَحالَمي ورفرفاُتِك أَيَّامي 

وذكرياتي كانْت 
وتلَك الغابُة ِكالَنا يف أَرسارها وُعزلُتها

نحُن أَشجاُرها املقضومُة غيلًَة 
ليَس بوِسِعنا إِالَّ أَن نشتِعَل أَو ننفجَر 

بُعنِف الثَّاراِت املُنَتِفخِة يف الهواِء
أَتخيَُّلِك بكامِل اِنضوائِك بعيداًعّنَي 

وعن أَيِّ يشٍء ُمعجٍز    
فأَمـاَم ضوِئنـا النَّبيـذيِّ ال أَحَد سـيكوُن 

ساِدراً 
ُهناَك 

ها هَي أَصابعي تتحرَُّك وُعُنُقِك يلمُع 

ُد عرقاً  ويتفصَّ
ولَك أَن تتخيَّيل ذلَك املُدهِش من االِنِفعاِل 

لبّي السَّ
احاِت كيَف يقِضُم حبَّاِتِه من ُتفَّ

.؟!  الُجنوِن الّناريِّ
ُعودي بال إِضاءاٍت إِىل جحيمي ومياهي 

وزمهريري
ُعودي كما أُِحبُّ أَن أَراِك بكاِمِل أَنواِرِك 

وانتفاضاِتِك
فأَنا أُقيضِّ فرتَة نقاهتي لِوحدي صامتاً 

دوَن صدًى
أَو بُصحبـِة أَشـياٍء ليَس فيها موسـيقى 

كوجِهِك.!



املكوّنات
الزانيا- 12

زبدة- ملعقة كبرية
فليفلة مفرومة- ثالثة ارباع كوب

بصل مفروم- ثالثة ارباع كوب
حليب- كوب ونصف

حبق مفروم- نصف ملعقة صغرية
فلفل أسود- رشة

جبن ريكوتا- علبة
صـدر دجـاج مسـلوق ومقطـع- 250 

غرام
جبن موزاريال مبشور- كوبان

جبن شيدر مبشور- كوبان
جبن بارميزان مبشور- نصف كوب

فلفل أبيض- رشة
كريمة طبخ- علبة

مرق دجاح- مكعبان
ملح- بحسب الرغبة

طريقة العمل
- ذوبـي الزبدة واملرق يف قـدر عىل النار، 
زيدي البصل والفليفلة ثم قلبي املكونات 

حتى تذبل.
- أسـكبي الحليـب والكريمـة حركـي 
تغـيل  حتـى  اتركيهـا  ثـم  املكونـات 

وتتماسك.
- أضيفـي الدجـاج ثـم نكهـي بامللـح، 

الفلفل األسود، الفلفل األبيض والجبق.
- قلبـي الخليـط جيـداً عىل النـار حتى 
ينضـج وتحصيل عـىل خليـط متجاس 

ومتماسك.
- يف وعاء متوسط الحجم، اخلطي جبن 
الريكوتا، جبن الشيدر، جبن البارميزان 

وجبن املوزاريال.
- وزعـي 4 رشائـح الزانيـا يف صينيـة 
فرن، اسـكبي القليل من خليط الدجاج 
عىل الوجـه ثم وزعي القليـل من خليط 

الجبن.
- أعيدي الكرة حتى تحصيل عىل طبقات 
مـن الالزانيا والخليط ثم ادخيل الصينية 
اىل فرن محمى مسـبقاً عىل حرارة 180 

درجة مئوية.
- أتركـي الصينيـة يف الفـرن لحواىل 50 
دقيقـة حتـى تنضـج جيـداً ويتحمـر 

الوجه.

عندمـا تقع املرأة يف الحـب فإنها تبذل 
جهـوداً كثـرية إلظهـاره، ويف املقابـل 
فهي تتوقع أن يقدم الطرف األخر عىل 
بعض الخطوات املميزة، ومما ال شـك 
فيه أن الحب غري املرشوط هو أسـاس 
الناجحـة، ولكن  العاطفية  العالقـات 
املـرأة الذكيـة هي التـي ُتظهـر وعياً 
ورشداً يف تعاطيها مع الرشيك، فتعرف 
الحـدود املعقولة بني الحـب والتملك، 

وبني الحاجة والتسلط أحياناً.
أن الزوجـة الحكيمـة هي التـي تملك 
القـدرة  ولديهـا  العاطفـي  الـذكاء 
عـىل فهـم مشـاعر الرشيـك، وضبط 
االنفعاالت كما أنهـا بارعة يف التعامل 
مـع املشـكالت تحـت مظلـة الحنان 
والرعاية. لذلك هناك العديد من األمور 
التـي ينبغي عـىل الزوجـة العاقلة أالّ 

تطلبها من زوجها ومنها:
- عدم الخول يف دائرة الزوج الخاصة، 
ومحاولـة التعرف عـىل أرساره التي ال 
يرغب يف اطالعهـا عليها، أو التدخل يف 
أدق التفاصيل وخصوصياته يف الهاتف 
أو أرسار العمـل خاصـة إن كان عمله 

يتطلب الرسية.
- يجـب عىل الزوجة أال تفتح مواضيع 

سـابقة للزوج، كعالقات سـابقة قبل 
الـزواج، أو أن تجربه عـىل االعرتاف إن 
كان لديـه عالقة بامرأة أخرى ألن ذلك 
لـن يفيد، بـل عىل العكـس ربما يصل 
بهـم إىل حـدود الشـك وانتـزاع الثقة 

وحدوث فجوة كبرية بينهم.
-املبادرة بسـؤاله عمن يحب أكثر هي 
أم والدتـه أو أخواتـه، مـع اإللحاح يف 
السؤال وانتظار االجابة، فالبد أن تعي 
الزوجة بأن لكل شخص محبة تختلف 
عـن الفـرد األخر وذلك حسـب املكانة 

االجتماعية.
-االبتعـاد عـن تضييـق الخنـاق عىل 
الزوج والتدقيق يف كل صغرية وكبرية، 
أين أنت؟ ملاذا تأخرت؟ كذلك األسـئلة 
التـي تتعلق بالدخل املـادي، أين ذهب 

مالك ومن هذا القبيل.
التـي  املواضيـع  حـول  -محارصتـه 
يتحدث بها مع أصدقائه، فلو وضعت 
املرأة نفسـها يف نفس املوقف لكرهت 
أن يطلـع زوجهـا عـىل أحاديثهـا مع 

الصديقات واألقارب.
-(هل سـتتزوج عّيل مسـتقبالً )، من 
األسئلة التي عىل العاقلة أالّ تلجأ إليها 

ألنها من الغيبيات.

10واحة
bËuÎå@Âfl@Ú‡Óÿ®a@Òcãæa@bËj‹�m@¸@äÏflc@6@

b:NNN›õœa@›j‘nèfl@ÏÆ

alzawraanews@yahoo.com

ÚÓj†@|ˆbó„

@á»i@ãËƒm@á”@>€a@ÚÓj„bßa@üaã«˛a@bfl
_HbÿÓ‰Ìåa6écÎ@äçÌbœI@Ôyb‘‹i@·Ó»�n€a

NNÑj�æa

تتسـم األعـراض الجانبية األكثر شـيوعاً عقب الحصـول عىل لقاح 
(فايـزر/ بيونتيك) أو لقـاح (أسـرتازينيكا/ أكسـفورد) املضادين 

لفريوس (كورونا) بكونها ”متوسطة الشدة وقصرية املدى“.
وتتمثـل غالبيـة األعراض يف الشـعور بألم يف مكان الحقـن باللقاح 

واإلجهاد أو الشعور بألم يف أنحاء الجسم مصحوب بالصداع.
ولكـن أظهرت تقاريـر أولية، بأن بعـض من تلقوا اللقـاح، خاصة 
لقاح (فايزر/ بيونتيك)، ظهرت لديهم ردود فعل تمثلت يف حساسية 

شديدة. 
ولذلـك أوصت وكالـة األدوية ومنتجـات العناية الصحيـة باململكة 
املتحـدة (MHRA) بمراقبـة جميـع الحاصلني عىل اللقـاح ملدة 15 

دقيقة عىل األقل بعد التطعيم مبارشة.
وباإلضافة لألعراض الجانبية السـابقة احتمال اإلصابة بعد التلقيح 

بالحمى والرعشة أو الغثيان والقيء. 
ومـن الخطـأ لـوم اللقاحات عـىل كل مشـكلة صحية قـد تقع بعد 
الحصـول عليها، ”فلو أظهر تحقيق شـامل وقوع مشـاكل صحية 
معينة بمعـدل مرتفع عن املعدل الطبيعي، حينها يمكن لوم اللقاح، 
وإن لـم يحـدث ذلك، فغالبـا األمر مصادفة سـيئة ليـس لها عالقة 

باللقاح“.
ووجهـت للقـاح (أسـرتازينيكا) أصابع االتهام بالتسـبب يف حدوث 
جلطـات يف الـدم، دفعت عـدداً من الدول لوقـف التلقيح بـه، إال أن 
منظمة الصحة العاملية، أوصت باسـتمرار استخدامه بسبب فوائده 
يف مواجهة فريوس (كورونا)، لتستأنف 12 دولة تقريباً، بينها أملانيا 
وفرنسـا، عمليـة التلقيح به مرة أخرى ”مصحوبـاً بنصائح جديدة 

بشأن األعراض الجانبية“. 
ويحـذر أطبـاء آخـرون من تنـاول املسـكنات وخافضـات درجات 
الحـراراة للتعامل مع األعراض الجانبية للقاح، وذلك لتجنب حرمان 
الجسـم من الوقت الـكايف للتفاعل مع اللقاح، وهـو ما قد يقلل من 

فاعليته.
 (CDC) ويوضح موقع مراكز الرقابة عىل األمراض بالواليات املتحدة
بأنـه يف أغلب الحـاالت تعترب هذه األعراض الجانبيـة دليالً عىل قيام 
الجسـم بالعمل عـىل بنـاء املناعة ضـد الفريوس، ومـن الرضوري 
االتصـال بالطبيب املختص يف حالة اسـتمرار األعـراض لعدة أيام أو 

تطورها لألسوأ.

 توصـل باحثـون وأطبـاء إىل أن 
البطـن  انتفـاخ  أو  ”الكـرش“ 
ُيضاعـف مـن خطـر اإلصابـة 
بالنوبـات القلبيـة، وذلـك حتى 
لو لم يكن الشـخص يعاني من 
الوزن الزائد أو السمنة أو يعاني 
مـن أمـراض السـكري وضغط 

الدم.
وبحسـب دراسـة حديثـة فـإن 
أصحـاب األوزان الطبيعية ممن 
ال يعانـون أيـة أمـراض مزمنة 
ترتفـع لديهم مخاطـر اإلصابة 
حـال  يف  القلبيـة  بالنوبـات 
البطـن  يف  انتفـاخ  لديهـم  كان 

(الكرش).
وتبنّي من الدراسة أن األشخاص 
الذين يعانون من سمنة يف وسط 
الجسـم وانتفـاخ يف البطـن مع 
أوزان طبيعيـة هـم أكثر عرضة 
القلـب  يف  بمشـاكل  لإلصابـة 
األشـخاص،  بأولئـك  مقارنـة 
الذيـن تتوزع الدهون لديهم عىل 

مختلف أنحاء الجسم.
 1692 وأجريـت الدراسـة عـىل 
مينيسـوتا  واليـة  يف  شـخصاً 
األمريكيـة، وجميعهم ممن تبلغ 
أكثـر،  أو  عامـاً   45 أعمارهـم 
فيمـا قـال الباحثـون إن العّينة 
تمثل السـكان من حيـث العمر 

والجنس.
وخضع املشـاركون يف الدراسـة 

إىل فحوص رسيرية، كما تم أخذ 
قياسات الوزن والطول ومحيط 
الخـرص ومحيط الورك، ومن ثم 

تم التوصل إىل هذه النتائج.
وتمت متابعة هؤالء املشـاركني 
يف البحـث خالل الفرتة من العام 
2000 إىل العـام 2016 ليتبني أن 
األشـخاص الذين ترتكز أوزانهم 
أو سمنتهم يف منطقة البطن هم 
أكثـر عرضة لإلصابة بمشـاكل 
القلـب، كمـا أن انتفـاخ البطن 
لديهم يضاعف خطـر إصابتهم 
بالنوبـات القلبيـة، حتـى لو لم 
يكونـوا باملجمـل يعانـون مـن 

الوزن الزائد.
وقـال رئيس فريـق البحث الذي 

قـام بالدراسـة، الدكتور جوس 
أن  ”عليـك  إنوجوسـا:  ميدينـا 
تراجع طبيبك فوراً إذا كان بطنك 
أكثـر مـن فخذيـك“. وأضـاف: 
األوزان  ذوي  مـن  ”األشـخاص 
الطبيعية لكـن لديهم بطن كبري 
لديهـم مخاطـر أكـرب لإلصابـة 
باألمراض القلبية، وذلك حتى لو 
لم يكونوا يعانون من السمنة أو 

الوزن الزائد باملجمل“.
وبحسـب الطبيـب القائـم عىل 
الدراسة، فإن شكل الجسم الذي 
يتضمـن بطنـاً كبـرياً يشـري إىل 
نمـط حياة غري مسـتقر، وكتلة 
وتنـاول  منخفضـة،  عضليـة 

الكثري من الكربوهيدرات.

هناك عدة أفكار تغذوية شائعة 
عـىل الرغـم مـن خطئهـا تؤثر 
الصحيـة  الخيـارات  يف  سـلباً 
واملعرّضـني  السـكري  ملـرىض 
لإلصابـة بهذا املـرض، منها أن 
الزيوت أفضل من السمن، بينما 
املعتدلـة  الكميـة  أن  الحقيقـة 
من السـمن الحيوانـي والتي ال 
تتجاوز ملعقة صغرية لكل وجبة 

رئيسية هي الخيار الصحي.
ويرجـع السـبب إىل أن مشـكلة 
السـكري ال تتعلّـق بالبنكرياس 
وحده وإنما بالكبد ودهونه أيضاً، 
ولذلك يعترب ارتفاع الكولسرتول 
مـن السـمات الشـائعة يف حالة 
السـكري واملرحلة السابقة عىل 

تطّور املرض.
التغذيـة  خـرباء  ينصـح  لـذا، 
باسـتخدام السـمن ألنـه يريـح 

الكبد من إفـراز كمية كبرية من 
اإلنزيمـات لهضم زيوت الطعام، 
وتـؤدي زيـادة هـذه اإلنزيمـات 
إىل زيـادة إفـراز الكبـد للدهون 
والسـكر. كما أن السمن يساعد 
عـىل تليـني الرشايـني والحد من 
آثـار ارتفـاع الكولسـرتول الذي 
يصاحـب ارتفاع مخـزون الكبد 

من السكر.
لكن عليـك االنتباه إىل أن اإلفراط 
يف كميـة السـمن ليـس صحياً، 
وأن الحـد األقـىص للشـخص يف 
كل وجبـة رئيسـية هـو ملعقة 
صغـرية، وأن تقليـل الكمية عن 
الحد األقىص يف بعـض الوجبات 

من أمر إيجابي.
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يمتلك الرمان فوائد صحية عديدة 
مهمة جًد للجسم والبرشة، حيث 
ال تقتـرص فقـط عـىل الحبـوب 
الصغـرية الحمـراء والزهريـة يف 
داخلها، إنما تتعداها لتطال أيضاً 

القشور الخارجية.
إليك فوائد قرش الرمان املغيل عىل 

الصحة.
يمكـن لغيل قـرش الرمان ورشبه 
أن يعـود بمنافـع صحيـة مهّمة 

عىل الجسم، لعل أبرزها:
1. الوقايـة مـن أمـراض القلـب 

والرشايني:
املوجـودة  األكسـدة،  مضـادات 
بوفـرة يف قـرش الرمان، تسـاعد 
عىل مكافحة االلتهابات وأمراض 

القلب والرشايني.
2. تعزيز عملية الهضم

مغـيل قرش الرمان لـه خصائص 
الجهـاز  اللتهابـات  مضـاّدة 
وتسـهيل  واألمعـاء  الهضمـي 
عمليـة الهضم، ناهيـك عن دوره 
النزيـف يف  املسـاهمة بوقـف  يف 

األمعاء.
3. تعزيز صحة الفم واألسنان

من فوائد قرش الرمان أنه يساعد 
عـىل محاربة العديد من مشـاكل 
الفـم واألسـنان؛ مثـل مشـاكل 
ومحاربـة  األسـنان  تسـوس 

البكترييا الضاّرة يف الفم.
4. فوائد قرش الرمان للمعدة

إّن قـرش الرمـان املجفـف عنـد 

تناوله عىل شكل مغيل أو مسحوق 
يسـاهم يف تحسني صحة الجهاز 
الهضمـي ويقلل مـن آالم املعدة، 
وذلـك الحتوائـه عـىل مضـادات 

األكسدة بنسب مرتفعة.
5. تعزيز عملية األيض

يسـاعد قـرش الرمـان املغيل عىل 
رفع مستوى عملية األيض وحرق 
الدهون يف الجسـم، وذلك استناداً 
إىل أبحـاث عديدة، ولكـن ما زلنا 
نحتـاج إىل املزيـد مـن األبحـاث 
والدراسـات املعّمقـة أكثر لتأكيد 

هذا املوضوع بشكل نهائي.
6. تبييض البرشة

تعترب ثمرة الرمـان، وما تحتويه 
مهمـاً  مصـدراً  مغذيـات،  مـن 
للبرشة، ال سـيما قشـورها التي 
تسـتطيعني من خاللها الحصول 

عىل برشة صافيـة وبيضاء بعدة 
ز من قرش  ماسـكات رائعـة تجهَّ

الرمان.
املرافقـة  األعـراض  تقليـل   .7

للعدوى الجرثومية
يساعد قرش الرمان عىل التخفيف 
من حـّدة الغثيـان، كمـا التقيؤ، 
ويعالـج اإلسـهال ووجـع املعدة 

الناتج عن عدوى جرثومية.
8. مكافحة األورام الرسطانية

نظـراً الحتوائـه عـىل مضـادات 
األكسـدة بوفـرة، يسـاعد قـرش 
وظائـف  تعزيـز  عـىل  الرمـان 
املعـدة ووقايتهـا مـن عـدد من 
املتصلـة  الرسطانيـة  األمـراض 
رسطانـات  خصوصـاً  فيهـا، 
واملسـتقيم  والقولـون  املعـدة 

والبنكرياس.

اسـتخدام اإلنرتنـت ال يقتـرص عىل 
البالغـني فقـط، فاإلنرتنـت أصبـح 
جـزءاً من حيـاة األطفـال أيضاً، بل 
إن الدراسـات املتعلقـة باسـتخدام 
الوسـائط لدى األطفال، تشري إىل أن 
األطفال األصغر سـناً يقضون وقتاً 
أطـول عىل األجهزة الرقمية بسـبب 
وتتزايـد  إليهـا،  الوصـول  سـهولة 
األرقام سنوياً، لذا من املهم أن تعريف 
كأم، معلومات كافيـة عن األخطار 
اإللكرتونيـة  املواقـع  يف  املحتملـة 

والتطبيقات.
ومن أكرب مصادر الخطر عىل طفلك 
هـي الخصوصية عـىل التطبيقات، 
فاألطفـال غالبـاً ما يفضلـون عدم 
وضـع خصوصية عىل منشـوراتهم 
مـا  اإلنرتنـت،  عـىل  ومعلوماتهـم 
يجعلهـم عرضـة لألشـخاص ذوي 

األهداف الخفية.
خبـري  ماركوسـن،  دانيـل  يقـول 
يف  نـورد  يف  الرقميـة  الخصوصيـة 
بـي إن: ”يقـع املراهقـون ضحيـة 
التواصل  إغراء اسـتخدام تطبيقات 
املجهولة بسـبب الخوف من تفويت 
التواصـل  شـبكات  عـىل  األحـداث 
االجتماعيـة، وعادة، فـإن منصات 
التواصـل تجعل األطفال يشـعرون 
باألمـان والجـرأة، مـا يدفعهـم إىل 
كشـف معلومات كثرية واملشـاركة 
يف التنمر اإللكرتونـي أو حتى اتخاذ 

قرارات خطرية“.
ورغم ذلك فإن التطبيقات الخطرية 
أو غري اآلمنـة ال تنبع خطورتها من 
الخصوصية فحسـب، بل إن مصدر 
الحقيقـي هم األشـخاص  الخطـر 
الذيـن  الخفيـة  األهـداف  ذوو 
يسـيئون استخدام هذه التطبيقات، 
التواصـل  تطبيـق  اسـتغالل  عـرب 
االجتماعي، يمكن ألحدهم استخراج 
بيانات شـخصية لتتبـع طفلك عرب 
اإلنرتنت، وهذا يجعل الطفل عرضة 

التحـرش  الرقمـي وكذلـك  للتنمـر 
الجنيس والهندسـة االجتماعية غري 

األخالقية... إلخ.
يتخـىل  أن  املسـتحيل  مـن  وألنـه 
اإلنرتنـت،  اسـتخدام  عـن  الطفـل 
لحمايتـه  كأم  دورك  يأتـي  فهنـا 
من مصـادر الخطـر، ويف مـا ييل 5 
نصائح تسـاعدك عىل حماية طفلك 
مـن التطبيقات الخطـرية ومصادر 

الخطر عىل اإلنرتنت.
1 - كوني نموذجاً إيجابياً لطفلك

أظهـري لطفلـك كيـف تتواصلـني 
اإللكرتوني،  أمنـك  وتحافظني عـىل 

ولكن تجنبي فرض رأيك.
2 - تحدثي مع طفلـك عن املحتوى 

غري املرغوب
حجـب  كيفيـة  طفلـك  علّمـي 
األشخاص غري املرغوبني، أو اإلبالغ 
عن أفعالهم غري املالئمة إلكرتونياً، 
ومـن املهم أيضـاً أن تسـاعديه يف 
فهم أنه ليس وحيداً يف العالم، وأن 
عليه تقّبل اختالفات اآلخرين عنه، 

ما دامت ال تسبب هذه االختالفات 
رضراً.

أهميـة  لطفلـك  ارشحـي   -  3
الخصوصية

تحدثي مع طفلك عن نوع املعلومات 
التي يمكن مشاركتها عرب اإلنرتنت، 
الحفاظ عـىل الخصوصية،  وأهمية 
خاصـة عند التحـدث مـع الغرباء، 
حيث يمكن للمفرتسـني اسـتخدام 
مدرسـته  وموقـع  الطفـل  عنـوان 
ووظيفة اآلباء واملعلومات األخرى يف 
أمور غري قانونية أو ضارة بالطفل.

4 - شـاركي طفلك بـإدارة إعدادات 
الخصوصية

التواصـل  تطبيقـات  معظـم 
االجتماعـي أو املراسـلة، تسـمح 
إعـدادات  بـإدارة  ملسـتخدميها 
الخصوصيـة، اجليس مـع طفلك، 
وشـاركيه يف تعديل هذه اإلعدادات 
للتأكـد مـن تأمـني وخصوصيـة 
حساباته الشخصية قدر اإلمكان.

5 - أنشئي بمشاركة طفلك كلمات 
مرور قوية

انصحـي طفلـك باختيـار كلمات 
مـرور قويـة، واجعليهـا مختلفة 

لكل حساب.
قد يصعب التفكـري بعدد كبري من 
كلمات املرور وحفظها كلها، لهذا 
ُيـويص باسـتخدام تطبيـق إلدارة 

كلمات املرور مثل نورد باس.
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 سوإيتشـريو هونـدا كان مهندسـاً وصناعياً 
يابانياً. ويف 1948، أسس رشكة هوندا وأرشف 
عىل توسـعها من كوخ خشبي ينتج محركات 
للدراجات إىل منتج سـيارات ودراجات متعدد 
الجنسيات. ويف عام 1973 قرر ان يرتك رئأسة 

الرشكة.
عائلـة  اىل  ينتمـي  هونـدا  سوايتشـريو  كان 
فقرية جدا يف مقاطعة هماماتسـو التي تعترب 
جزء مـن اليابـان ولكنها بعيـدة عنها. عانى 
سوئيتشـريو هوندامـن حيـاة الفقـر فـكان 
اخواتـه وهـو يموتون يوميا مـن قلة الطعام 
وتدهورت حالتهم الصحيـة لقلة الطعام. أما 
والد سوئيتشـريو هونـدا “ هوندا “ فهو رجل 
فقـري جـدا كان عملـه يقتـرص عـىل تصليح 
الدرجـات ملن يتعطل به دراجتـه عىل الطريق 
وبالرغم من فقر عمـل والده اال ان والده كان 
لـه تاثري كبري ف حيـاة والده خاصة انه تفنن 
يف الدرجات التي كان يصنعها والده. ام حياته 
العلميـة فكان هوندا فاشـل جدا يف الدراسـة 
كان يـرى ان نظـام التعليـم ال جـدوى لـه .. 
ولكن يف املقابل كان شـغوف جدا بالسـيارات 
ومن ضمن ما قاله هوندا عن نفسه أنه “ لقد 
تسـمرت أمام أول سـيارة رأيتها، واعتقد بأن 
هـذه اللحظة ولدت لدي فكرة اخرتاع سـيارة 
مـن تصميمي عـىل الرغم من أننـي كنت ولدا 

فاشال يف تلك األيام ”.

يف عام 1922 قرر سويتشـريو هوندا أن يرتك 
املدرسـة وكان يف ذلك الوقت قد بلغ من العمر 
خمسـة عرش عاماً. وقرر سوئيتشريو هوندا 
أن يـرتك عائلتـه الفقرية ويتجهـه اىل طوكيو 
عـىل امل الوصـول اىل طريقة يصنـع بها مال 
من اجل عائلته. بدا سويتشريو هوندا يف محل 
بسيط من اجل تصليح السيارات وكان مصدر 
خربتـه النه اسـتمر بهـا 6 سـنوات. ويف عام 
1928 قام سويتشـريو هونـدا باقرتاض مال 
من أجل انشـاء أول محل خاص به للسيارات 
… ويف نفس العام اسـتطاع ان يخرتع مكابح 

للسيارات أخذ عليها براءة االخرتاع.

يف عام 1962 قرر سويتشريو هوندا ان يقتحم 
عالـم السـيارات برأس مـال هائـل و بالفعل 
قـام بتصميم سـيارات ولكن نـوع معني من 
السيارات يسمى سيارات للسباق … وبالفعل 
يف عـام 1970 تـم تصميم اول سـيارة هوندا 
وكانـت ذات محركات تحافظ عـىل البيئة … 
أما يف عام 1975 تم طرح أول سـياراة بمحرك 
ـCivic واطلق عليها اسم السيارة املدنية. ويف 
عام 1976 ارتفع مبيعات رشكة هوندا بشكل 

كبيل.
بتاريخ 5/8/1991 توىف سويتشريو هوندا يف 

طوكيو، تاركاً قصة ارصار وعزيمة ال تنىس.

 ُيقال إن العني هي مفتاح القلب، 
لكن يبدو أن األنف ُيخرب أكثر مما 
كان يتوقع الجميع عن شخصية 

اآلخرين!
بعـض  خـالل  مـن  تبـنيَّ  فقـد 
األنـف  لشـكل  أن  الدراسـات 
عالقـة مـع جوانـب مختلفـة يف 
شـخصية كل واحـٍد منـا. يف هذا 
املقال نسـتعرض أهم الصفات يف 
شخصياتنا املرتبطة مع كل شكل 
أنـف مختلف لتتمكـن من الحكم 

عىل اآلخرين من أنوفهم!
أنف روماني

الشـكل: أنف طويل ومقوَّس من 
األعىل.

الشـخصية: أصحـاب  الصفـات 
هـذه األنـوف لديهـم شـخصية 
إىل  تتحـول  أن  ُيمكـن  هادئـة 
عاطفية عندما تتواجد بني حشٍد 

من الناس.
ينتمـي لهـذه الفئـة الكثـري من 
الشخصيات املؤثرة يف املجتمعات 
املختلفة بسـبب تمتعهـم بقدرة 
عىل اإلقنـاع وصعوبة التنازل عن 

مواقفهم بسهولة.
أنف نوبي

الشـكل: ُيمكن تمييزه بسـهولة 
بسبب قرص طوله واتساعه قرب 

فتحتي املنخر.
الشـخصية: أصحـاب  الصفـات 

هـذا الشـكل يتمتعـون بالرباعة 
الجذابة،  السـاحرة  والشـخصية 

وهم عاطفيون أيًضا.
أنف مرتفع

الشـكل: ُيمكـن أن يكـون طويل 
أو قصـري، لكن يتميـز بارتفاعه 

صعوًدا من النهاية.
النهايـة  الشـخصية:  الصفـات 
الصاعدة لألنف تدل عىل شخصية 
صاحبه املتفائلة، وهي شخصية 

تتحمل املسؤولية.
أنف يوناني

الشكل: أنف مستقيم ال يتجزأ من 
الجبهة.

السـمة  الشـخصية:  الصفـات 

املميزة ألصحاب هذه األنوف هي 
العدوانيـة، وعادًة مـا نجد رجال 
األعمـال الناجحني مـن أصحاب 

هذا الشكل من األنوف.
أنف أفطس

الشـكل: أنـف صغري مـن جميع 
الجهات.

الصفات الشـخصية: أولئك الذين 
يملكون هذا الشـكل لديهم دهاء 
ومكر كبري ورسعـة بديهة يف كل 
االمـور. وبسـبب مكرهـم فربما 

ينحرفون أحياًنا إىل العدوانية.
أنف معقوف (أنف الصقر)

الشـكل: أنـف طويـل معقوف يف 
النهاية.

شـخصية  الشـخصية:  الصفات 
متمـردة تسـعى إىل التميـز هـي 
أبرز صفات أصحاب هذا الشكل، 
ولديهم طموح كبري وعزيمة عىل 

تحقيق مبتغاهم بشتى الطرق.
أنف مثايل

الشـكل: نادًرا ما تجد أشـخاص 
بهـذا الشـكل، وهـو أنف شـديد 
التناظر والتسـاوي يف الطول من 

كل الجهات.
الصفات الشـخصية: أولئك الذين 
ُيواجهـون  الشـكل  لديهـم هـذا 
صعوبـة يف الوصـول إىل النضـج 
الروحـي والجسـدي ومـع ذلـك 
لديهـم رضـا تـام عن أنفسـهم 

ورغبة يف مساعدة اآلخرين.
أنف مدبب (أنف النرس)

الشـكل: أنـف مدبـب يميـل عن 
90 درجـة مـن  بزاويـة  الوجـه 

نهايته السفلية.
يتمتـع  الشـخصية:  الصفـات 
بالـروح  الشـكل  أصحـاب هـذا 
املرحـة، كمـا لديهم عقـل عميل 
حـاد، وقادرين عـىل الهيمنة عىل 

األخرين من الناس العاديني.
يف النهايـة، ال يـدل شـكل األنـف 
بالرضورة عىل صفـات صاحبه، 
وإنما هي طريقة ممتعة للتعرف 
أكثـر عـىل شـخصيات اآلخريـن 

بشكٍل عام قبل التحدث إليهم!

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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818+++ - انـدالع ثورة أهـل الربض يف قرطبة 
ضد األمري الحكم بن هشام.

1199 - إصابة ملك إنجلرتا ريتشارد األول وذلك 
أثنـاء محاربتـه لفرنسـا ممـا أدى لوفاته يف 6 

أبريل.
1306 - روبرت بروس يصبح ملًكا عىل إسكتلندا 

تحت اسم روبرت األول.
1409 افتتاح مجمع بيزا الكنيس.

1555 تأسيس مدينة بلنسـية (فنزويال) والتي 
تعرف يف الوقت الحارض فنزويال.

1584 تم منح السري والرت رايل عىل براءة اخرتاع 
الستعمار والية فرجينيا.

1634 وصول أول املستوطنني يف والية ماريالند.
1655 تم اكتشـاف أكرب أقمار زحل، تيتان، من 

قبل كريستيان هوغنس.
1802 - توقيـع ”معاهـدة أميان للسـالم“ بني 

فرنسا وبريطانيا العظمى وأيرلندا.
1811 طرد الشاعر اإلنجليزي برييس بيش شييل 
من جامعة أوكسفورد لنرشه كتيب عن رضورة 

اإللحاد.
1821 - اإلعالن عن استقالل اليونان.

واليـة  يف  األمريكيـة:  األهليـة  الحـرب   1865
فرجينيا، قوات الواليات الكونفدرالية األمريكية 

تسيطر مؤقتا عىل فورت ستيدمان من االتحاد.
1914 تأسيس نادي أريس الريايض يف سالونيك 

باليونان.
الشـعبية  الجمهوريـة  تأسـيس  تـم   1918

البيالروسية, والتي دعيت فيما بعد بيالروسيا.
1924 حرب االسـتقالل اليونانية : الكسندروس 
ببانستاسيو يعلن الجمهورية اليونانية الثانية.

1969 - املظاهرات تجرب رئيس باكستان محمد 
أيوب خان عىل اإلستقالة.

1972 - منتخب الكويت لكرة القدم يفوز بكأس 
بطولة الخليج لكرة القـدم الثانية والتي أقيمت 

يف اململكة العربية السعودية.
1974 - تسـجيل براءة االخرتاع البطاقة الذكية 

بواسطة روالند مورينو
1975 - اغتيـال ملك السـعودية فيصل بن عبد 
العزيز آل سعود يف مكتبه عىل يد ابن أخيه األمري 
فيصـل بن مسـاعد، وويل العهد األمـري خالد بن 

عبد العزيز يتوىل الحكم خلًفا له.
2005 - مسـبار هيغنـز يحط عـىل تيتان، وهو 

أول مسبار يحط فيه.
2011 - تنصيـب البطريـرك املارونـي املنتخب 
بشـارة بطـرس الراعـي بطريـارًكا عىل كريس 

أنطاكية وسائر املرشق.

أفقي
عـىل  واملناقشـة  للقـاء  1مواقـع 

االنرتنت o للتعريف
 o 2التـرصف يف عمل بدون تحضري

أوىف االصدقاء
3املدينـة ذات األلف عمود أيام قوم 

عاد o جملة موسيقية
يف  اسـتخدمت  صوتـا  4تصـدر 

الحروب o قاصدا عن سبق ارصار
5حرف عطف o املوت

6جهة االنطالق o ابو األب أو األم
7مدينة اسـبانية سياحية اسماها 

الفينيقيون مدينة ”امللكة“
8خض o خمود الحماس والحيوية

9منتسب إىل عمان o االسم القديم 
للبحرين وحضارتها

10دولـة عربية ليسـت لهـا حدود 
برية o شتم

غزل عراقي
كـد مـا اجـر حـرسات واحبـس نفــــس 
كمـت انـه احـس بعيونـي دمعـي اختمـر

واحـس  انسـاك  اكتـب  قصيـده  كل  وي 
يخرض اسـمك بـني سـطر وسـطـــــــر

نفـس  جـم  يطـب  بريتـك  احسـب  جنـت 
وانطيـك تعـداد الهـوى بـكل شـهــــــر

الربحـــــــم  ارعـب  جنـت  التفـت  مـن 
طيفـك رعبتـه وبيـه ظـل مـا عـــــــرب

البعينـي يطيـح طيحـة طفــــــل  دمـع 
العــــــــثـر  ياهـو  يـكيل  اسـئله  ومـن 

أبـــــــراج

مهنياً: يدعمـك القمر من االسـد والكواكب من برجك 
وتقـدم لك خيارات جديدة وقـد يحالفك الحظ لالنتصار 

عىل كل ما يزعجك والتغلب عىل بعض النوايا السيئة
عاطفيـاً: تعزيز العالقة مع الرشيك أمـر رضوري، وهو يرفع 

منسوب الثقة بينكما.
صحيـاً: تّرس ملـا تحصل عليه مـن تفّهم ودعـم لتحرّكاتك عىل 

مختلف الصعد، وخصوصاً عىل الصعيد الريايض.

مهنياً: يحمل لـك املثلث الفلكي الناري أخباراً جديدة 
تتعلق بأعمالك أو يكون لها صلة بمرشوع إعالني أو 

بسفر أو بوضع تربوي.
عاطفيـاً: يحمل إليك هذا اليوم رومانسـية وحّباً صادقاً لم 
تكـن تتوقعه، وتبادل الرشيك أجمل املشـاعر التي تشـعره أنك 

تحبه كثرياً.
صحياً: تسـيطر اكثـر عىل اعصابك ويكون تأثـريك قوّياً جّداً يف 

املحيط.

مهنياً: انطالقة يوم مهم نشـيط وميلء بالحماسـة 
والتفـاؤل والثقة بالنفس ونوعية فلكية دسـمة كل 

يشء جاهز ما عليك اال تنظيم جدول اعمالك.
عاطفيـاً: تقف مـع الحبيب يف موقف صعـب مما يزيد من 

إعجابه وحّبه لك وشعوره بإخالصك الحقيقي تجاهه.
صحياً: ساعد نفسك قبل مساعدة اآلخرين وتوجيههم يف كيفية 

املحافظة عىل صحتهم.

مهنيـاً: يفتح أمامك هذا اليـوم أبواباً كانت موصدة 
وتطل عىل آفاق مرشقة وواعـدة، وتضع قيد التداول 

مجموعة أفكار جديدة.
عاطفياً: أنـت قادر عىل تلطيف األجواء وتسـكني الخواطر 
بينك وبني الرشيك، فتنتعش العالقة مجدداً بعد فتور العواطف.

صحياً: قد تصاب بعارض صحي وأنت تقود السـيارة، لكنك لن 
تتعرض ألي أذى

مهنياً: أوضاع مالية وترتيبات ُتفرض عليك وتخوض 
بعض املفاوضات املهمة جّداً، والتي تتعلّق بممتلكاتك 

ومكتسباتك.
عاطفياً: ُتبـدي اهتماماً كبرياً بالرشيـك وتّطلع عىل بعض 

االمور التي قد تبقي العالقة عىل أفضل ما يكون.
صحيـاً: ال تتـرسع يف املوافقـة عىل اتبـاع نظام غذائـي قبل أن 

تدرسه من جوانبه كافة، ألن الندم قد ال يفيدك الحقاً.

مهنيـاً: كن عادالً ومنصفاً مـع اآلخرين، وال تحاول 
إرغامهم عىل القيام بما ال يرغبون القيام به.

عاطفياً: الرشيك معنّي بمـا يدور يف خاطرك، فصارحه 
اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك وخطواتك املستقبلية.

صحياً: العصبية الزائدة ليست يف مصلحتك عىل اإلطالق، والهدوء 
هو مفتاح الحل لكل املشاكل.

مهنيـاً: يحّذرك هذا اليوم مـن تغيريات ويتحدث عن 
مجازفات وعروض وتغيريات مربكة قليالً قد تبقيك 

يف حال من الالاستقرار.
عاطفيـاً: تعّرب عن نفسـك بطالقة هـذا اليوم، وقـد تتأثر 

بيشء من املايض يعاد عىل بساط البحث.
صحياً: حني تعود من عملك اخلع عنك همومه ومشـاكله وارتد 

مالبس الرياضة وانطلق.

مهنياً: حيويتـك فائضة وتعلن عن رشاكة ما وتتألق 
بشخصية ممّيزة وتبدو متزًنا يف خياراتك.

عاطفياً: مصري املسـتقبل مع الرشيك يتحّدد اليوم، لكنه 
رهن بما تنتج منه املفاوضات بينكما.

صحياً: ال تدع أحداً يشـوش أفكارك ويثري قلقك لغاية يف نفسه، 
بغية وضعك يف موقف مزعج.

مهنيـاً: أوضاعك يف العمل تتحسـن واألمـور املالية 
تزدهر ويسري كل يشء كما هو مخطط له.

عاطفياً: ال داعي إىل الغضب وفّرس وجهة نظرك للحبيب 
بهدوء فهو حتماً سيتفهمها ويستوعب األمر.

صحياً: تجّنب قدر اإلمكان املأكوالت الدسـمة واخرت من الالئحة 
تلك الغنية بالربوتيينات.

مهنياً: حـاذر النزاعات الحـاّدة واملواجهات فهي قد 
تثري بعـض املتاعب وتولّد شـعوراً باإلحباط ينعكس 

سلباً عىل معنوياتك ويظهرك عاجزاً.
عاطفيـاً: ال تنبش أوراق املايض فهذا لن يفيدك بيشء بل قد 

يزيد األمور صعوبة مع الرشيك50.
صحياً: ال تسـتغل جميع طاقتك يف العمل، بل وّفر قسـماً كبرياً 

منها ملمارسة الرياضة والتخلص من عناء التعب.

مهنيـاً: يحمـل هـذا اليـوم تغيـرياً مفاجئـاً وطارئاً 
ويؤسـس لسـفر أو لعالقـة مـع الخـارج مهمـة أو 

لتغيريات إيجابية عىل صعيد املناصب.
عاطفيـاً: تضـع إصبعك عىل قضية عاطفيـة وعىل رضورة 

إحداث تصحيحات أو االنتباه إىل تّرصف الرشيك تجاهك.
صحيـاً: ال ترتك نفسـك تنجـرف وراء املغريات التـي تدفعك إىل 

اإلكثار من تناول الطعام يف املناسبات، انتبه.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنيـاً: تعيـش يوما جيـدا جدا مع وجـود القمر يف 
برجـك فتدور أحاديث ّرسية وتخىش مناورات وترّكز 

عىل قضايا مالية واتفاقات واستثمارات أو صفقات .
عاطفياً: العالقة بالرشيك يف أفضل أيامها، وهذا مؤرش جيد 

إىل إمكان بناء مستقبل واعد وأكثر إرشاقاً.
صحيـاً: تابع الربامج التثقيفية ذات العالقة باالهتمام بالصحة 

فهي مفيدة جداً.

رأيس
1جزيـرة أكثر من 40 % من كلمات لغتها 

عربية o عراق (مبعثرة)
2للهاتف (معكوسـة) o طري لييل o له من 

االسماء يف العربية نحو 100 اسما
 o عـاب شـخصا يف غيابه o 3متشـابهان

والد
4نصاب o ندى أو مطر خفيف o ثلثا منح

 o (معكوسة) 5يف املشـورة ووجهة النظر
اسم خلية النحل بالفصحى

6قصائد شـعر كتبـت يف الجاهليـة بماء 
الذهب

7والدة o ثالثة حروف من اوان
8أكرب بركان يف العالم

9تجدهـا بني البلـدان o ورقة مـن أوراق 
اللعب

10أول بلد عربي عرف الطباعة o أداة من 
الخشب أو نحوه لصنع الكعك
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=كلمة «كاراتيه» هي يابانية االصل وتعني «اليد الفارغة». 
=لون دم الحيوانات الثديية احمر ولون دم الحرشات اصفر، اما دم العناكب 

فال لون له النه شفاف كاملاء. 
=اعىل بناية يف العالم حاليـا هي برج بيرتوناس املوجود يف مدينة كواالملبور 

املاليزية ويبلغ ارتفاع ذلك الربج 450 مرتا. 
=عندمـا يبتلع الثعبان ضفدعا فانه يحتاج اىل حوايل 50 سـاعة كي ينتهي 

من هضمه تماما.
=عندما ينام املرء يزداد طول قامته بمعدل سنتيمرت واحد تقريباً. 

=هنـاك مطعم ضخم يف العاصمة الصينية (بكني) يتسـع الكثر من 9 آالف 
زبون يف آن واحد.
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يمثـل جهاز الفحـص القائم عىل 
الـذكاء االصطناعـي أحـدث أداة 
تحصـل عـىل ترصيـح مـن إدارة 
الغذاء والـدواء األمريكية، وصمم 
الجهـاز لتحديد العالمات الكامنة 
لفـريوس كورونـا يف األشـخاص 

الذين ال يعانون من األعراض.
 Tiger ويطلـق عىل الجاهز اسـم
 ،Tech COVID Plus Monitor
وهو عبارة عن رشيط الذراع الذي 
يسـتخدم مستشـعرات ضوئيـة 
ومعالج حاسـب صغـري للتحقق 
من املـؤرشات الحيوية للفريوس، 
مثل فـرط التخثر – وهو شـذوذ 
فـريوس كورونـا الشـائع الـذي 
يتسـبب يف تجلـط الدم بسـهولة 

أكرب.
وبعد ربط الجهاز بذراع الشخص، 
تبدأ املستشـعرات بجمع إشارات 
النبـض من تدفق الـدم عىل مدى 
دقائـق، ومـن  إىل خمـس  ثـالث 
ثـم يسـتخرج املعالـج املعلومات 
األساسية من القياسات ويغذيها 

من خالل نموذج التعلم اآليل.
ويتم تمثيـل النتائج النهائية، بما 

يف ذلك مـا إذا كان االختبار يظهر 
مـؤرشات حيويـة إيجابيـة، مثل 
فرط التخثـر، أو مؤرشات حيوية 
غـري حاسـمة، بأضـواء ملونـة 

مختلفة.
ويف إعالنها، سـلطت إدارة الغذاء 
والـدواء األمريكيـة الضـوء عـىل 
إىل  يهـدف  ال  الـذراع  رشيـط  أن 
تشـخيص الفـريوس، وال ينبغي 
أن يعمل كبديل لالختبار املنتظم، 
كما أنـه غري مصمم لالسـتخدام 
مع األشـخاص الذين يعانون من 

أعراض.
وبدالً من ذلك، ُيقصد به أن يكون 
بمثابة دعـم احتياطي يتم نرشه 
جنًبـا إىل جنب مـع فحص درجة 
الحرارة إذا كانت القراءة ال تشـري 
إىل وجود حمـى لدى األفراد الذين 

ال تظهر عليهم أعراض.
و يمكن اسـتخدام أداتي الفحص 
مًعـا للحـد من انتشـار الفريوس 
يف مجموعة مـن األماكن العامة، 
الرعايـة  مرافـق  ذلـك  يف  بمـا 
الصحية واملـدارس وأماكن العمل 

واملتنزهات واملالعب واملطارات.

أطلق تليجـرام تحديثا جديدا يشـبه الغرف بتطبيـق كلوب هاوس، 
وظهرت املحادثات الصوتية للمرة األوىل يف تطبيق تليجرام ديسمرب 

املايض، وسـتصبح ُمتاحة النقاشات الصوتية يف القنوات أيًضا، 
وتتميز تليجـرام عن كلوب هاوس أنه ال يضع حداً معيناً لعدد 

املشاركني باملحادثات. 
والتحديـث بـه كل املميـزات يف التطبيق املنافـس، منها، ميزة 
رفـع اليـد، وروابط دعـوة للمسـتمعني واملتحدثـني، عناوين 
للمحادثات الصوتية، باإلضافة إىل قدرة الشخصيات املشهورة 

عىل االنضمام للمحادثات الصوتية بقنواتهم. 
ويسـتطيع املرشفون اآلن تسـجيل مقطٍع صوتّي لحفظ 
حلقـة النقـاش، وهـو ما قـد يثري الجـدل ىف مـا إذا كان 

سينجح يف تشكيل تهديد عىل كلوب هاوس.

ذكـر أن عمالق منصات التواصل االجتماعي“ فيسـبوك“ سـيتيح 

عرب غرف ”ماسنجر“ تجربة بث صوتي مبارش.

امليـزة الجديدة سـتكون منافسـة لتطبيق كلوب هـاوس الخاص 

بالدردشـة الصوتيـة..  وتعمـل منصة ”فيسـبوك“ عىل نسـختها 

الخاصـة من تطبيق الدردشـة الصوتية فقط لنظـام iOS، وزادت 

شعبية تطبيقات الدردشة الصوتية بشكل كبري يف األشهر األخرية. 

واكتسـب تطبيق ”كلوب هاوس“ زخما عامليا وانتشارا كبريا خالل 

األسابيع املاضية.

وتشري التقديرات إىل بلوغ عدد مستخدمي تطبيق ”كلوب هاوس“ 

إىل 25 مليـون مسـتخدم، بعدمـا كان عـدد مرات تنزيـل التطبيق 

حتـى أول فربايـر املايض 3.5 مليـون مرة فقط، ثـم وصل إىل 8.1 

مليون مرة يوم 16 فرباير، بحسـب تقرير نرشته رشكة ”آب آني“ 

لالستشارات.

طـورت رشكـة جوجـل مؤخـرا أداة جديـدة تسـمى 
Threadit لجعـل العمـل عـن بعد أكثر كفـاءة، حيث 
يتيح Threadit للمسـتخدمني إرسـال مقاطع فيديو 
مسجلة صغرية عىل غرار تيك توك إىل أعضاء الفريق 

للتواصل بشأن العمل يف املشاريع املشرتكة.
وتقـول جوجـل إن مقاطـع الفيديـو هي وسـيلة 
رائعـة للتواصل ألولئـك الذين يكافحـون لتوضيح 
وجهة نظرهم عـرب الربيد اإللكرتوني أو الرسـائل 
النصيـة، كمـا يلغـى Threadit أيًضـا الحاجة إىل 
اسـتضافة اجتماعات مبارشة لالتصـال بالفيديو 
وتمكـني املوظفني يف جميع أنحاء العالم من العمل 

يف مناطقهم الزمنية.
ويمكن الحصول عـىل Threadit يف املتصفح أو كملحق 

كـروم، فيما توضح جوجل يف مدونتها أن Threadit يسـاعدك 
عىل قول وعرض رسـالة فيديو أكثر من رسالة بريد إلكرتوني 

أو دردشة، ويمكن استخدامه إلظهار التقدم اآلخر، أو طرح 
األسئلة أو طلب التعليقات دون الحاجة إىل تنسيق الجداول 

الزمنية.

تألقت الفنانة املغربية، سـلمى رشـيد، يف 
صورة جديـدة نرشتها مـع متابعيها عرب 
حسـابها بتطبيـق التواصـل االجتماعـي 
”إنستجرام“، ظهرت فيها بإطاللة ناعمة 

وكالسيكية تربز من أنوثتها بشكل كبري.
سـلمى  وظهـرت 

وهي  رشيد 
قميـص 

باون 

املوف من الحرير بأكمام طويلة، واختارت 
عليه بنطاال باللون األسـود مع حقيبة من 
الجلد باللون األسود، وهو ما أبرز من رقة 

وجمال إطاللتها.
واختـارت سـلمى رشـيد ترسيحة شـعر 
انسيابية ناعمة وقامت برتكه منسدال عرب 
ظهرها واكتافها، وهو ما تناسب تفاصيل 
إطاللتها. ووضعت سـلمى رشـيد ملسات 
بسـيطة من املكياج، واختارت اللون 
الكشـمريي كأحمـر شـفاه، مع 
اآلي الينر األسود واملاسكرا 
لتـربز مـن جمـال 

عينيها.
تتكلف سـلمى  ولم 
ارتـداء  يف  رشـيد 
حيـث  اإلكسسـوارات؛ 
اكتفت بإختيار اسـاور 
وقالدات ناعمـة باللون 
إطاللة  لتعطيها  الذهبي 

جذابة وبسيطة .
ولـدت الفنانـة املغربية سـلمى رشـيد يف 
13 يونيـو 1994 بمدينـة الـدار البيضاء، 
كانـت طالبة جامعيـة بشـعبة االقتصاد 
وغـريت الوجهـة إىل اإلعـالم لقربـه مـن 
مجالها الفنـي، ولتحقيق رغبـة دفينة يف 
نفسها منذ الصغر، بزغ نجمها يف برنامج 
اكتشـاف املواهـب أراب أيـدل يف نسـخته 
الثانية عـىل قناة إم بي يس 1، أطلق عليها 
الجمهور عـدة ألقاب منها ”السـندريال “ 

و“السلطانة“.
وكانت سـلمى مند نعومـة أظافرها تميل 
لتصميم األزياء عرائسها من الدمى وتحب 
الغنـاء كذلك، وعرفـت يف محيطها العائيل 
وبني زمالئها يف جميع مراحلها الدراسـية 
بميلهـا للغنـاء، هذا امليل ورثتـه عن أبيها 
الذي كان يف شبابه ضمن مجموعة غنائية، 
وكان يجيد العـزف عىل اآلالت الوترية عىل 

اختالف أنواعها.

سلمى رشيد تتصدر الترند  

ضحك ولعب ورقص وطرب... هكذا  تمّيزت 
حلقة كاربـول كاريوكي مع نادين نسـيب 

نجيم عرب شاشة تلفزيون دبي.
يف بداية الحلقة، أهدى وسام بريدي لنجمته 
ناديـن نسـيب نجيم تـاج األمـريات تقديراً 

ملشوارها الفني.
وعّربت نادين عن اشتياقها لجمهورها الذي 
تـراه عائلتها الثانيـة والذي يدعمهـا دائماً 
ويسـاندها يف أي موقـف تمـّر بـه، خاصة 
جمهورهـا عـرب السوشـيال ميديـا بعد أن 

وصلوا إىل 12 مليوناً.
وكشـفت نادين عن أنها غضبت كثرياً ممن 
اتهمهـا بأنها اّدعـت مرضها خـالل الفرتة 
املاضية إثر انفجار مرفأ بريوت، مؤكدة أنها 
سمعت تعليقات ليس لها معنى يف وقت كان 
كل األطباء مجّندين أنفسـهم إلنقاذ املرىض 

والضحايا، حيث كانت هي من بينهم.
وأكدت نادين نجيم أن حياتها مع ولديها لم 
تتغري بعد انفصالها عن والدهما، وكل ما يف 
األمر أن كّالً منهم أصبح يف بيت منفصل وله 

حياته الخاصة.

وكشـفت ناديـن، للمـرة األوىل، عـن أنها ال 
تمانع من العمل املشـرتك مع الديفا هيفاء 
وهبـي إذا كان هناك قصة جيدة تجمعهما، 
ورأت أن لهيفـاء روحها وأسـلوبها الخاص 

الذي يليق بها هي فقط.
وكشفت نادين عن أن املنتج صادق الصباح 
وعدها بأن يتبّنى موهبتها التمثيلية يف بداية 

مشوارها وقد وىف بوعده معها.
وخاضـت ناديـن تجربـة خاصـة وجريئة 
 Car ضمن الربنامج، حيـث قامت بمغامرة
Drift  فيما اختـارت ماركة ”ديور“ ليكون 
راعي إطاللتها ضمـن الحلقة، حيث ارتدت 
فستاناً طويالً بألوان الربيع واعتمدت الشعر 

الطويل الذي يناسبها يف معظم إطاللتها.

حسـمت الفنانة املرصية، سمية 
الخشاب، الجدل حول مشاركتها 
يف برنامـج املقالب الـذي يقدمه 
املمثل املـرصي رامز جالل، وذلك 
بعدما ربط البعـض بني زيارتها 
وتأكيـد  السـعودية  اىل  مؤخـرا 

تصوير الربنامج هناك.
يف  الخشـاب،  سـمية  وقالـت 
ترصيحات تلفزيونية، إنها كانت 
لتصويـر  مؤخـرا  السـعودية  يف 
برنامـج آخـر وليس للمشـاركة 
يف برنامـج مقالـب رامـز جالل، 
قائلـة: ”أنـا معملتش مـع رامز 

مقلب“.
وعن مشـاركتها للفنان املرصي 
محمد رمضان من خالل مسلسل 
رمضـان  يف  لعرضـه  ”مـوىس“ 
املقبل، قالت إنها تجسد شخصية 
تحمل اسم ”حالوتهم“، الفتة إىل 

أن العمل عبارة عن ملحمة.
وتابعت سمية الخشاب بالقول: 
متكلمتش  حالوتهم  ”شـخصية 
عنها عشان تبقى مفاجأة، مش 
عايزة أحرق الشـخصية وعايزة 
أشوق الجمهور، وحالوتهم يعني 

الست الجدعة األصيلة“.

املرصيـة،  اإلعالميـة  أشـارت 
أن  إىل  الرشبينـي،  رضـوى 
”هـي  لربنامجهـا  عودتهـا 
وبس“ سـتكون يوم الخميس 
بعد غياب لفرتة قصرية بسبب 
وفاة والدتها بفريوس كورونا. 
ونـرشت رضوى صـورة لها يف 
صفحتها الخاصـة عىل موقع 
التواصل اإلجتماعي، وأرفقتها 
بتعليـق كتبت فيـه: ”راجعني 
يـوم  مـن  جديـده  بحلقـات 
الخميس اليل جاى بإذن الله...

دعواتكم“.
وكانت رضـوى قد فجعت قبل 
أسـابيع قليلـة بوفـاة والدتها 
اثـر إصابتها بفريوس كورونا، 
اذ أعلنـت ذلـك عـىل حسـابها 
الخـاص عـىل موقـع التواصل 
االجتماعـي، كاتبـة: ”ال حول 
وال قوة إال باللـه العيل العظيم 
رضيـت بقضائـك يـارب أمي 
ماتت أدعولها يارب يرحمك يا 
أمـي وأم والدي ويصربنـا عىل 

فراقك“.

مازالـت الفنانـة التونسـية، درة، تواجـه 
انتقـاداً بسـبب زواجها من رجـل االعمال 
املـرصي هاني سـعد وهو االمـر الذي بات 

يزعجها كثريا وذلك ما يدفعها للرد.
وشنت درة هجوما عىل احد متابعيها عندما 

علـق عىل صورة لها بحسـابها الشـخيص 
بموقع التواصـل االجتماعي، قائال: ”مش 

اليق عليكي وباين انه جواز مصلحة“.
وردت درة عليـه قائلـة :“ مصلحة اية هو 
اي كالم وخـالص مـا تسـيبوه النـاس يف 

حالها“.
وكانت درة تعرضت لهجوم رشس بسـبب 
زواجها من هاني سعد بسبب اتهامها انها 
زوجة ثانيـة، ولكن نفت درة االمر، واكدت 

انه زوجها منفصل عن زوجته االوىل.

خرجت الفنانة املرصية، حورية فرغيل، 
عن صمتها، لتكشـف عن حزنها الشديد 
بسـبب إرصار بعض رواد مواقع التواصل 
االجتماعي عـىل تداول صـورة قديمة لها 
بعـد الجراحة األوىل إلصالح أنفها، وادعاء 

أن هذا هو شكلها الجديد.
وأكـدت حورية أنها تشـعر بالغضب، 
حيث وجهت رسـالة صوتية من مقر 
إقامتها يف أمريكا أشارت فيها إىل أن 
شكلها الحايل تغري كثريا، واستعادت 
الطبيعـي، ولكـن  شـكل وجههـا 
الطبيـب املعالـج يمنعهـا من نرش 
الصور إال بعد استكمال الجراحات 

املجدولة.
وقالت حورية“ أجريت ثالث عمليات، 

ولكني مستاءة ألن الصورة املتداولة هي 
صورة يل بعـد خضوعي ألول عملية 

أعـوام،  خمسـة  منـذ  جراحيـة 
والتي تسببت يف فشل العمليات 
التي تلتهـا، ودي مش الصورة 
الحقيقيـة دلوقتـي ومـش ده 

شكيل دلوقتي“.
وأكـدت حوريـة عـىل تحسـن 

وضعها الصحـي قائلة: ”الحمد 
لله أحسـن بكتري وشكيل مختلف 

تماًمـا، وهنـا كانـوا شـالوا العظمة 
واملسـمار الـيل كانـوا عندي وكنت لسـه 

معملتـش فيها أي حاجة، والصورة دي كانت عندي 
عىل فيس بوك ويف هاكر رسقه وعشان كدا أنا معنديش 

فيس بوك، والصورة دي قديمة جًدا“.

املرفقـة  األخبـار  بتكذيـب  وطالبـت 
الصحفيـني  منتقـدة  بالصـورة، 
الذين نقلوا املعلومـة دون التأكد 
مـني  نشـوف  قائلـة:  منهـا 
الصحفيـني الـيل مـش عارفة 
أقـول إيه حسـبي اللـه ونعم 
الوكيـل، بيقولوا حاجات مش 

صحيحة.
أنهـا ال تمانـع يف  إىل  وأشـارت 
الكشـف عن صورتها حالًيا ولكن 
الطبيب الخاص بها يرفض الكشـف 
عـن صورتها إال بعـد االنتهاء مـن إجراء 
العمليـة الرابعـة، مضيفـة: لو سـمحت قـول إن دي 
صورة مش حقيقية ألنها فعًال مش حقيقية وأنا مش 

حتكسف أقول لو هي حقيقية.

افـادت وسـائل اعـالم عاملية ان 

النجمـة العامليـة، كايتـي بريي، 

سـتعود بأغنيـة جديـدة بعنوان 

ان  املقـرر  مـن   ،“Electric”

تطرحها عىل قناتها الرسمية عىل 

يوتيوب يف 16 انيسان املقبل.

وكانـت اسـتقبلت كايتـي بريي 

مؤخـرا طفلتهـا االوىل مـن املمثـل 

أورالندو بلـوم، وقد اختـارا للطفلة 

الصغـرية اسـما مميزا، وهـو ديزي 

دوف بلوم.

أما املفاجـأة فكانـت طريقة اعالن 

الثنائي عن والدة ابنتهما، وذلك عرب 

الحسـاب الخاص لليونيسف، إذ ان 

كايتـي وأورالندو سـفريين للنوايا 

املؤسسـة  هـذه  ضمـن  الحسـنة 

الخرييـة.. وتظهـر يف الصـورة يـد 

باألبيـض  الصغـرية  مولودتهمـا 

بإصبـع  تمسـك  وهـي  واألسـود 

والدها، بينما تمسك كايتي بمعصم 

ديزي.
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عندمـا نكتب عن دور املثقف يف بناء وتطور الحياة تبدأ أقالمنا بالتمدد 
حتـى تصبح أطول مـن قاماتنا، ومـع انتهاء صولة الكتابـة نعود اىل 
رشـدنا، ونتسـاءل بعفوية وصدق االطفال: َمْن هذا املثقف الذي كتبنا 
عنه؟ مـا صفاته ومؤهالته؟ مـا تأثريه الفعيل عـىل مجريات الحياة؟ 
ونكتشف بعدها ان هناك اشكالية كبرية حول مفهوم املثقف والثقافة، 
إشكالية تتعلق بالتعريف والهوية وبالدور الذي يقوم به، أقول اشكالية 
وإذا تأملنا أكثر نجد اشـكاليات كثرية متشابكة ومعقدة حول مفهوم 

الثقافة وتعريف املثقف.
يف واقعنا ومع تقلبات االوضاع السياسـية، ظهرت لنا مجموعات تجيد 
لغة البالغة املزركشة، وتمتلك مفاتيح صناعة الوهم وزرعها يف رؤوس 
النـاس، تضع عىل رأسـها تـاج الهدهـد وتلصق عـىل مؤخراتها ذيول 
الطواويس، وتسـري بني الناس موحيـة لهم بأنهم صّناع القيم الرفيعة 

وخالقو االفكار املنرية.
ويف واقعنا تظهر طبقة بني حني وآخر تجيد التحدث عن افكار ماركس 
وافالطـون وسـقراط ومناهـج الليربالية والرأسـمالية، هـذه الطبقة 
املصعـرة خدها للناس، وتتبخرت يف خطواتها، ونتسـاءل من جديد: هل 
هـؤالء بنـاة الحياة الذين نكتب عـن دورهم الريـادي يف عملية التغيري 

الشامل؟
بعـض االكاديميـني الذيـن يحرشون رؤوسـهم داخل متاحـف الكتب 
وهو يلتقطـون الصور ليكحلوا بها عيوننا كل صبـاح، وبعض االدباء 
الذين يواصلون الليل بالنهار بالرصاخ والتبجيل لشخصياتهم، وبعض 
اصحـاب االقالم التي تضـج باملصطلحات الشـائكة والعبارات الوعرة 
وهـم ينتقلون بني الفنادق والخنادق كل يوم، واالمثلة كثرية، ففي كل 
صباح يخرج فوج من هؤالء ويختفي يف املسـاء ليخرج لنا فوج جديد، 
أين نضع هؤالء يا جماعة الخري؟ هل نضعهم يف حقول املثقفني؟ هؤالء 
يتمتعون بخزيـن معريف من االفكار املنقولة واالسـماء املعروفة، فهل 
املثقف من يمتلك خزائن التجميع ويحاول تسويقها اىل ذهنية اآلخرين 
بطريقة يراد إثبات نفسـه ومعالجة شـعور النقص الـذي يعانيه من 

خالل لعبة التمويه والخداع؟ 
مـا دور املثقف يف هـذه املرحلة التي نمر بها؟ مـاذا أعطانا املثقف من 

حلول ملعالجة االزمات والتصدعات التي فرضت هيمنتها علينا ؟
لسـت هنا بصدد االسـاءة اىل الثقافة واملثقفني، وال اىل شخص املثقف 
الـذي ال نعرف مالمـح هويته وفاعليـة دوره، وتحديد مسـاره، لكني 

اتحدث عن اشكالية كبرية حول توصيف املثقف والدور املنوط به.
كنا نقرأ مذ كنا صغارا بأن املثقف من يسـاهم بفعل اجتماعي أساسه 
الصدق والثبات، ويمتلك وظيفة فكرية وسلوكية تساهم يف خلق الوعي 

االيجابي بعيدا عن كل أشكال التعنت ومصادرة آراء اآلخرين.
حفظ الله املثقفني واملثقفات، وال حول وال قوة إال بالله .

                                                                                           اىل اللقاء...
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نادين نجيم: ال مانع من العمل مع هيفاء وهبي

سمية الخشاب تحسم الجدل حول مشاركتها في برنامج مقالب رامز 

رضوى الشربيني تعود إلى برنامجها ”هي وبس“

”زواج مصلحة“ .. درة تواجه أعنف هجوم بسبب زوجها هاني سعد

كايتي بيري تعود بأغنية جديدة

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها
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