
واشنطن/ متابعة الزوراء:
قالـت الرشطة األمريكيـة إن ضابطا يف رشطة مبنى 
الكونغرس (الكابيتـول) لقي حتفه متأثرا بإصاباته 
يف هجوم بسيارة عند مجمع الكونغرس. وأضافت يف 
إفادة أن املشـتبه به يف الهجوم قتـل أيضا.. الرشطة 
تسـتبعد أن يكـون للهجوم طبيهـة إرهابية.وأعلنت 
رئيسـة رشطـة الكابيتـول، يوغانانـدا بيتمـان، أّن 
رشطيـا قتل يف الهجوم بسـيارة عىل مبنى الكابيتول 
الجمعـة. وقالـت يف مؤتمر صحفي إّن ”املشـتبه به 
صدم اثنني مـن عنارصنا بسـيارته“ قبل اصطدامه 
بحاجـز. وأوضحت أّنـه ”إثر ذلك، نزل من السـيارة 
وبيده سـكني وبدأ يف السـري باتجـاه عنارص رشطة 

الكابيتـول“، وبعد ذلك ”أطلقوا النار“ عليه، مما أدى 
ملقتلـه، مشـرية إىل أن أحد الضباط قتـل أيضا بينما 
أصيـب آخر.ومن جانبه، قال روبـرت كونتي، القائم 
بأعمال قائد رشطة العاصمة: ”ال يبدو األمر مرتبطا 
باإلرهاب لكن بالتأكيد سـنواصل التحقيق“.وذكرت 
الرشطـة أنهـا ال تملك معلومات عـن دوافع املهاجم 
كما أنهـا لم تحدد بعد هويتـه. وأغلقت الرشطة كل 
الطـرق املؤدية للمجمع الذي يضـم مبنى الكابيتول. 
ولـم يكن أعضـاء الكونغرس يف واشـنطن، الجمعة، 
ألن مجليس النواب والشـيوخ يف عطلة بمناسبة عيد 

الفصح.
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بغداد/ الزوراء:
وقع وزيـر الصحة العامـة اللبناني، حمد 
حسـن، ونظريه العراقي، حسن التميمي، 
اتفاقـا يشـمل النفـط مقابـل الخدمـات 
الطبيـة واالستشـفائية.وخالل التوقيـع، 
الـذي جـرى مسـاء أمـس، شـكر الوزير 
اللبناني الشـعب العراقـي وحكومته عىل 
”املبـادرة األخويـة باسـتقدام جملـة من 
املساعدات، من أجهزة طبية داعمة لوزارة 
الصحـة العامـة وللمجتمـع اللبنانـي يف 
مواجهة وباء كورونا“.وقال حمد حسـن: 

”منـذ اسـتقبال الوفد العراقـي يف الحادي 
والثالثـني من مارس املـايض، بدأت ورش 
العمـل لتنفيـذ اتفاقية كانت قـد أقرت يف 
سـبتمرب 2019 بـني البلديـن بمـا يخص 
التعـاون الصحـي املبـارش بـني وزارتـي 
الصحـة اللبنانيـة والعراقية“.وأضاف أن 
”الرؤيـة هـي التكامـل الثنائـي يف تقديم 
الحقـا،  وتطويرهـا  الصحيـة  الخدمـات 
لتشـمل بندا إضافيا بـإدراج النفط مقابل 
الخدمات الطبية واالكاديمية والتدريبية“.

بغداد/ الزوراء:
يبارش مـرصف الرافدين بتوزيع سـلف 
موظفي ومنتسبي وزارة الداخلية اليوم 
االحد.وذكر مصـدر يف ترصيح صحفي: 

ان ”مـرصف الرافديـن سـيبارش بمنح 
وزارة  ومنتسـبي  للموظفـني  السـلف 
الداخليـة اليوم االحد من خـالل فروعه 

ببغداد واملحافظات“.

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس السبت، 
املوقف الوبائـي اليومي لفريوس كورونا 
املسـتجد يف العراق، وفيما اكدت تسجيل 
اصابة جديدة وحالة وفاة وشـفاء حالة، 
حددت دائـرة صحـة الرصافـة التوزيع 
املناطـق. حسـب  لالصابـات  الجغـرايف 

وذكرت الـوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 
36226، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 
8158395، مبينة انه تم تسـجيل 5379 
اصابـة جديـدة و40 حالة وفاة وشـفاء 

5017 حالة.

بوينس آيرس/ بريوت/ متابعة الزوراء:
ألربتـو  األرجنتينـي،  الرئيـس  أعلـن 
فرنانديـز، امس السـبت، يف تغريدة عىل 
”تويـرت“ إصابته بفريوس كورونا، فيما  
أصيب رئيس حـزب ”القوات اللبنانية“، 
سـمري جعجـع، بفـريوس كورونـا، يف 
اليـوم التـايل الحتفاليـة أسـبوع اآلالم 
التي ُنظمت يف املقـر العام لحزب.وكتب 
الرئيـس األرجنتيني ألربتو فرنانديز عىل 
تويرت: ”أجريت اختبـار فريوس كورونا 
وأظهر نتيجة إيجابية، أشـعر بالصداع، 
وتم تسجيل ارتفاع يف درجة حرارة حتى 
37.3 درجة“.  وأضـاف فرنانديز: ”عىل 

الرغـم من أننـي انتظـر نتائـج اختبار 
PCR، إال أننـي أخضـع للعزلـة الذاتية، 
وأتبع توصيات طبيبي الشخيص“.وحث 
الرئيـس األرجنتينـي البالـغ مـن العمر 
62 عاًما، املواطنني عـىل مواصلة تنفيذ 
اإلجراءات التقييديـة التي تم فرضها يف 
البالد، مشـريا إىل أن الوبـاء لم ينته بعد.

الجديـر بالذكـر أن فرنانديـز كان قـد 
تلقـى يف منتصف شـهر كانون الثاني / 
ينايـر املـايض، الجرعـة األوىل من لقاح 
”سبوتنيك V“ الرويس ولم ترد أنباء عن 

تطعيمه بالجرعة الثانية من اللقاح. 

لندن/ متابعة الزوراء:
الربيطانيـة،  األدويـة  وكالـة  أعلنـت 
امـس السـبت، أن 7 أشـخاص تلقـوا 
لقاح ”أسـرتازينيكا“ املضاد لفريوس 
كورونا توفوا بسـبب جلطات دموية، 
مـن إجمـايل 30 حالـة تم تسـجيلها 
أنهـا  الوكالـة  اآلن.وأضافـت  حتـى 
تلقت حتى 24 مـارس تقارير عن 22 
حالـة تخثـر دمـوي وريـدي دماغي، 
و8 حـاالت أخـرى لجلطـات مرتبطة 

بنقـص الصفائح الدموية، من إجمايل 
18.1 مليـون جرعـة تـم إعطاؤهـا.
وأكد، جون راين، مدير الوكالة يف بيان 
لـه: ”فحصنا املعمـق لهـذه التقارير 
مسـتمر“.وقالت وكالة تنظيم األدوية 
ومنتجات الرعاية الصحية يف بريطانيا 
إنها حددت 30 حالة من حاالت حدوث 
تجلط دموي نادر بعد اسـتخدام لقاح 
لكوفيـد19-  املضـاد  زينيـكا  أسـرتا 
بزيادة 25 حالة عما أفادت به الوكالة 

سـابقا،وأضافت الوكالة أنها لم تتلق 
أي تقاريـر عـن حـدوث تجلـط بعـد 
اسـتخدام اللقاح الذي تصنعه رشكتا 
بايونتيك وفايزر، بحسب  رويرتزوقالت 
الوكالـة لصحيفتي فاينانشـال تايمز 
وغارديان إن سـبعة ممـن تلقوا لقاح 
أسرتا زينيكا توفوا بعد تسجيل حاالت 
وكالـة  النادرة.وأكـدت  الـدم  تجلـط 
الرعايـة  األدويـة ومنتجـات  تنظيـم 
الصحية الربيطانية والوكالة األوروبية 

لألدويـة ومنظمة الصحـة العاملية أن 
فوائد اللقاح يف الوقاية من كوفيد19- 
تفوق بكثري أي خطر محتمل لإلصابة 
بجلطات الدم.يذكر أن عددا من الدول، 
معظمها أعضـاء يف االتحاد األوروبي، 
علقت اسـتخدام لقاح ”أسرتازينيكا“ 
عىل خلفية التقاريـر حول تجلط الدم 
لـدى األشـخاص الذين تلقـوا اللقاح، 
لكن الوكالة األوروبيـة لألدوية، وبعد 
إجرائها دراسات إضافية، لم ترصد أي 

صلة مبارشة بني تلك الحاالت واللقاح.
واسـتؤنف اسـتخدامه بشـكل عام يف 
معظم الدول، بينمـا أبقت دول معينة 
عىل بعض القيود عىل اسـتخدام لقاح 
الدول  ”أسـرتازينيكا“.وتفرض بعض 
قيودا عىل استخدام لقاح أسرتا زينيكا 
بينما اسـتأنفت دول أخـرى التطعيم 
مع استمرار التحقيقات يف تقارير عن 
حدوث جلطات دموية نـادرة وأحيانا 

شديدة.

الزوراء/ حسني فالح:
اعلنـت اللجنة املاليـة النيابية حجـب البطاقة 
التموينيـة عـن العوائـل التـي يتجـاوز دخلها 
الشـهري املليون ونصف املليـون دينار، وفيما 
اكـدت انهـا لـن تحقـق العدالـة االجتماعية، 
اوضحـت لجنة العمـل والشـؤون االجتماعية 
النيابية ان االموال املتوفر من البطاقة سـتزيد 

من كمية مواد التموينية وتحسن من نوعيتها.
وقـال عضـو اللجنـة املاليـة النيابيـة، النائب 
شـريوان مريزا، لـ»الزوراء»: انـه كانت هنالك 
عدة مقرتحات بشأن حجب البطاقة التموينية 
خـالل موازنـة ٢٠٢١. مبينـا: ان املقرتح االول 
بأنهـا تحجـب عـن العائلـة التي يبلـغ الدخل 
الشـهري لرب االرسة عن املليون دينار والثاني 

تحجب عن الدخل الـذي زاد عن مليون ونصف 
دينار والثالث بـأن يكون مجموع افراد االرسة 
الواحـدة دخولهـم الشـهري تجـاوز املليـون 
عـىل  التصويـت  تـم  انـه  والنصف.واضـاف: 
املقرتح الـذي يقيض بحجب البطاقة التموينية 
عـن االرسة التـي يكـون الدخل الشـهري لرب 
االرسة يتجـاوز ١٫٥ مليـون دينـار. الفتـا اىل: 

ان هذا املقـرتح عليه بعـض املالحظات لكونه 
ال يحقـق العدالـة االجتماعيـة .واوضـح: انه 
يفرتض ان يكون مجمـوع ما يتقاضونه افراد 
االرسة الواحدة اكثر من مليون ونصف ويمكن 
حجبهـا، الن هناك قد تكون عائلة كبرية براتب 

واحد فقط.

بغداد/ الزوراء:
أكدت صحة الرصافة أنَّ لقاح كورونا 
ال يـزال يواجه «حملة تشـويه» أثَّرت 
بشـكل سـلبي يف إقبـال املواطنـني يف 
مناطق الكثافة السـكانيَّة التي تشهد 
بأعـداد اإلصابـات  ارتفاعـاً متزايـداً 

أنَّ  إىل  أشـارت  بينمـا  بالجائحـة، 
األعـراض الجانبيَّة بعد تلقـي اللقاح 
دليـل عىل اسـتجابة الجهـاز املناعي.
وقـال مدير عـام الدائرة، عبـد الغني 
»صحة  الساعدي، يف حديث صحفي: إنَّ
الرصافـة اتجهت مؤخـراً نحو زيادة 

منافذ التلقيـح من ٣٥ إىل ٦٠ منفذا»، 
موضحـاً أنَّهـا «أكملت االسـتعدادات 
كافة لتنفيذ خطة التوسع باملنافذ مع 
االسـتمرار باتباع اإلجراءات الصحيَّة، 
وحـث املواطنـني عـىل أخـذ اللقاح يف 
جميـع مناطـق بغـداد وأطرافها من 

والتثقيـف  التوعيـة  حمـالت  خـالل 
الصحيَّة».  املراكـز  الصحي ومراجعة 
وأضـاف أنَّ «الدائرة مسـتمرة يف منح 
اللقاحات لحني الوصول إىل آخر نقطة 
يف جانـب الرصافـة وتلقيـح جميـع 
املواطنني وتحصينهم من الوباء، لكن 

ما ئوسـف له هو قلة اإلقبال عىل أخذ 
اللقاح، خاصة يف املناطق ذات الكثافة 
السكانيَّة العالية التي كانت وما زالت 
األعىل نسـبة بأعداد املصابني بسـبب 

الزخم السكاني».
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عمان/ متابعة الزوراء:
قال مصـدر أمنّي أردني، امس السـبت، إنه 
جرى اعتقال الرشيف حسن بن زيد ورئيس 
الديوان امللكي السابق باسم إبراهيم عوض 
الله وآخرين ألسـباٍب أمنّية، وفق ما أعلنت 
وكالـة األنبـاء األردنية.وأضـاف املصدر أن 
عمليـة االعتقال جـاءت بعـد متابعة أمنية 
حثيثـة، ونفذتهـا قوة مشـرتكة مـن األمن 
قائـد  وبـإرشاف  واملخابـرات  العسـكري 
الجيش.وأشـار إىل أن التحقيقـات بدأت مع 
املعتقلني دون ذكر األسباب األمنية.إىل ذلك، 
نقلـت مصـادر مطلعة بـأن االعتقـاالت يف 

األردن شـملت مرافقني ومقربني من األمري 
حمزة، الفتاً إىل أن حملة االعتقاالت شـملت 
20 شـخصاً عـىل األقـل، بينها شـخصيات 
األنبـاء  وكالـة  وعشـائرية.وذكرت  أمنيـة 
األردنيـة أن األمـري حمزة ليـس موقوفا وال 
يخضـع ألي إجـراءات تقييدية.كمـا أفـاد 
مصدر بـأن التحقيقـات بـدأت بالفعل مع 
الشـخصيات التي تم اعتقالها، مشرياً إىل أن 
االعتقاالت مسـتمرة يف صفوف شخصيات 
أردنية حتـى اآلن.وأكد وجود انتشـار أمني 
مكثف يف العاصمة عمـان، ومنطقة دابوق 

حيث القرص امللكي.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
خرج املئات من املحارضين املجانيني 
يف محافظتـي الديوانية واملثنى، امس 
السـبت، بتظاهـرات حاشـدة نددت 
بتسـويف قضيتهم يف املوازنة العامة 
للبالد التـي أقرت مؤخرا.وقال مصدر 
إن العرشات من املحارضين املجانيني 
خرجوا بتظاهرة حاشدة يف الديوانية، 
للتنديد بتسـويف قضيتهم يف املوازنة 
العامـة وجعلهـا منحـة. مؤكـدا أن 
الحكومة املحلية يف املحافظة أرسلت 
تعزيـزات أمنية ملبنـى مديرية تربية 
اقتحامـه“. مـن  خوفـا  املحافظـة 

وأضاف املصدر أن محارضي الديوانية 
إشـعار  إىل  املديريـة  مبنـى  أغلقـوا 
آخر، فيما قطعوا شـوارع رئيسـة يف 
وسـط املحافظـة للمطالبـة بتنفيـذ 
مطالبهم.أما يف املثنى، فأن املئات من 

املحارضين املجانيـني أقدموا، صباح 
امـس، عـىل اقتحـام مبنـى مديرية 
تربية املحافظة، إال أنهم خرجوا منها 
الحقـا باتفـاق مـع القـوات األمنية 
ينص عىل إغـالق مديرية تربية املثنى 
حتى إشعار آخر.وكانت اللجنة املالية 
يف مجلـس النواب، قد وعدت قبل أيام 
مـن إقـرار موازنـة 2021، بتحويـل 
والحرفيـني  واالداريـني  املحارضيـن 
جميعهـم إىل عقـود، ضمـن مرشوع 
القانون.لكـن تصويـت الربملـان عىل 
النسـخة النهائيـة مـن املوازنـة، لم 
يشـهد تضمني فقرة تخص ”تحويل 
املحارضين واالداريني والحرفيني“ إىل 
عقود، ما تسـبب بإثارة جدل واسـع 
بني أوسـاط املحارضين الذين وصلت 
خدمة بعضهم إىل 10 سـنوات بشكل 

مجاني.

الزوراء/ يوسف سلمـان:
اعلنت رئاسـة مجلس النـواب احالة مرشوع 
قانـون املوازنة إىل الدائـرة املختصة للمراجعة 
والتدقيـق بعد أن صـوت مجلـس النواب عىل 
مـرشوع قانـون املوازنـة العامـة اإلتحاديـة 
لعام2021 ، يف جلسته املنعقدة مساء االربعاء 

املايض .وقال نائب رئيس الربملان، بشري خليل 
الحـداد، يف بيان صحفي: ان ” دائرة الشـؤون 
النيابيـة سـتدقق بمـواد القانـون ومطابقة 
نصوصهـا بالصيغة النهائية قبل إرسـالها إىل 
رئاسـة الجمهورية ”، مرجحاً إرسال القانون 
إىل رئيـس الجمهوريـة خالل األسـبوع الحايل 

للمصادقـة عليه ونرشه يف الجريدة الرسـمية 
ليدخـل حيـز التنفيـذ بعـد اصـدار تعليمـات 
تنفيـذ املوازنة من قبـل وزارة املالية .وتعليقا 
عـىل الجدل حول عدم تضمـني قانون املوازنة 
درجات وظيفية لتعيني املحارضين واالداريني 
املجانـني، اكدت لجنة متابعـة تنفيذ الربنامج 

الحكومـي والتخطيـط االسـرتاتيجي النيابية 
عدم وجـود نص رصيـح لتثبيـت املحارضين 
املجانيـني يف مرشوع قانـون املوازنـة العامة 
2021، والتـي صـوت عليهـا مجلـس النواب 

مؤخرا .
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بغداد/ الزوراء:
الجوية  الخطوط  رحالت  استئناف  النقل  وزارة  أعلنت 
 : يف  الوزارة  الشعبية.وذكرت  الصني  دولة  مع  العراقية 
إنه «تم استحصال جميع املوافقات االصولية الستئناف 
الرحالت الجوية بني العراق والصني».واشار البيان اىل ان 
«املوافقة صدرت بعد االتفاق عىل تطبيق جميع الرشوط 
الصحية املعتمدة لدى البلدين لضمان سالمة املسافرين 
السلطات  قبل  من  املطلوبة  والرشوط  والتعليمات 
الصحية الصينية، فضال عن اعتماد السياقات الجديدة 
يف سفر العراقيني اىل الصني، وتخصيص جزء من مقاعد 
التأشرية  عىل  الحاصلني  العراقيني  للمسافرين  الرحلة 
الصينية  االرايض  لدخول  االصولية  واملوافقات  «الفيزا» 

وتخصيص رحلة مبارشة اسبوعياً كمرحلة اوىل».
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بغداد/ الزوراء:

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
امـس السـبت، أن العراق مـاض ببناء 
الـرشكاء  كل  مـع  تعـاون  عالقـات 
الدوليني، فيما هنا الكاظمي، املسيحيني 
بمناسـبة عيـد القيامـة املجيد.وقـال 
املكتب اإلعالمي للكاظمي يف بيان تلقته 
«الـزوراء»: إن «رئيس مجلـس الوزراء 
اتصـاال  تلقـى  الكاظمـي،  مصطفـى 
هاتفيا من الرئيـس الفرنيس إيمانويل 
ماكـرون، وجرى خـالل االتصال بحث 
أطـر العالقـات الثنائيـة بـني العـراق 
وفرنسـا سياسـيا واقتصاديا وثقافيا 
ويف املجـاالت االخـرى وسـبل تعزيزها 
مصلحـة  يخـدم  بمـا  بهـا  واالرتقـاء 
الشـعبني العراقي والفرنيس».وأضاف: 
«كمـا جـرى بحـث مجمـل األوضـاع 
اإلقليمية والدولية وسبل تعزيز التهدئة 
واالسـتقرار،  فضـال عـن التطـرق اىل 
القضايا ذات االهتمام املشـرتك».وقال 
الكاظمي، بحسـب البيـان، أن «العراق 
مـاض يف بنـاء عالقات تعـاون وتبادل 

الدوليـني،  الـرشكاء  كل  مـع  متزنـة 
وبعيدا عن سياسة املحاور والتصعيد».
مـن جانبـه أشـاد الرئيـس الفرنـيس، 
بـ»مواقف العراق يف هذا املجال وجهود 
مصطفـى  الـوزراء  مجلـس  رئيـس 
الكاظمـي التي تصب يف صالـح تعزيز 
األمـن واالسـتقرار الدوليـني»، مؤكـدا 
«دعم بالده للعراق والرغبة يف توسـيع 
التعـاون وباالخـص اقتصاديـا ورغبة 
يف  باالسـتثمار  الفرنسـية  الـرشكات 
العراق بمختلف القطاعات». ويف سياق 
اخر هنا رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمـي، املسـيحيني بمناسـبة عيد 
القيامة املجيد.وقال الكاظمي يف تغريدة 
له عـىل «تويـرت» تابعتهـا «الـزوراء»: 
«أهلنـا املسـيحيني يف العـراق، نهنئكم 
بعيد القيامة املجيد، معكم وكل أطياف 
مجتمعنا نبني غـداً أفضل، تنهض فيه 
بالد الرافدين، ونسري جميعا نحو عراق 
أجمل، ونطوي صفحات األحزان، فهذا 
الوطن يتسـع للجميع، كمـا اثبتت ذلك 

زيارة قداسة البابا  ».
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بغداد/ الزوراء:
املوظفني  رواتب  بتوزيع  الحكومة  الصالحي،  ارشد  االنسان،  حقوق  لجنة  رئيس  طالب 
لالشهر الثالثة املقبلة بالدوالر عقب بيان وزارة النفط العراقية عن كمية صادراتها النفطية 
لشهر اذار.وذكر الصالحي يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: ان «ايرادات العراق بحسب 
الفا  مليونا و٣١١   ٩١ املصدر  النفط  دوالر وكمية  مليارات   ٥٫٨ بلغت  النفط  وزارة  بيان 
و٩٢٩ برميال وبمعدل سعر بلغ ٦٣٫٣٢٩ دوالرا للربميل الواحد، رغم قرار اوبك بتخفيض 
االنتاج، وبالنظر لتعرض الرشيحة الفقرية اىل الرضر الفاحش جراء ارتفاع سعر الدوالر 
مقابل الدينار العراقي من قبل البنك املركزي».وتابع «ولكون املسؤولية امللقاة علينا ضمن 
واجباتنا الرقابية، وانطالقا من مبدأ املحافظة عىل حقوق املواطن، فإننا نطالب الحكومة 
إعادة  للمواطن املترضر  ليتسنى  بالدوالر  املقبلة  الثالثة  الرواتب لالشهر  برضورة توزيع 

جزء من حقه املسلوب والتي ستؤدي اىل رفع قيمة الدينار العراقي طرديا».
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الزوراء/ يوسف سلمـان:
احالة  النواب  مجلس  رئاسة  اعلنت 
مرشوع قانون املوازنة إىل الدائرة املختصة 
للمراجعة والتدقيق بعد أن صوت مجلس 
النواب عىل مرشوع قانون املوازنة العامة 
اإلتحادية لعام٢٠٢١ ، يف جلسته املنعقدة 

مساء االربعاء املايض .
خليل  بشري  الربملان،  رئيس  نائب  وقال 
دائرة   » ان  صحفي:  بيان  يف  الحـداد، 
القانون  بمواد  ستدقق  النيابية  الشؤون 
ومطابقة نصوصها بالصيغة النهائية قبل 
إرسالها إىل رئاسة الجمهورية «، مرجحاً 
الجمهورية  رئيس  إىل  القانون  إرسال 
عليه  للمصادقة  الحايل  األسبوع  خالل 
ليدخل حيز  الرسمية  الجريدة  يف  ونرشه 
التنفيذ بعد اصدار تعليمات تنفيذ املوازنة 

من قبل وزارة املالية .
تضمني  عدم  حول  الجدل  عىل  وتعليقا 
لتعيني  وظيفية  درجات  املوازنة  قانون 
اكدت  املجانني،  واالداريني  املحارضين 
الحكومي  الربنامج  تنفيذ  متابعة  لجنة 
عدم  النيابية  االسرتاتيجي  والتخطيط 
املحارضين  لتثبيت  رصيـح  نص  وجود 
املجانيني يف مرشوع قانون املوازنة العامة 
٢٠٢١، والتي صوت عليها مجلس النواب 

مؤخرا .
وقال رئيس اللجنة، النائب حازم الخالدي، 

بموظفي  مايتعلق   » ان  لـ»الزوراء»: 
 ١٢ املادة   ،  ٣١٥ وقرار  واالجور  العقود 
الرتبية  وزارة  تلزم   ، منها   ٢ الفقرة 
التابعة  الصالحيات  املنقولة  واملديريات 
واالداريني  املحارضين  اجور  دفع  لها 
والعاملني املجانيني يف قطاع الرتبية الذين 
ادارية مبارشة سابقا  اوامر  لهم  صدرت 
ويتوىل مجلس الوزراء تحديد تلك االجور، 
تعيينا وظيفيا عىل  ليس  ان هذا  مايعني 

املالك الدائم «.
او  منح  هي  االجور  هذه   » ان  واضاف 
القانوني  النص  وحتى  مؤقتة،  دفعات 
حسب  رصيحة  واضحة  أجورا  يحدد  لم 
تلك  تحديد  عدا   ، للعقود   ٣١٥ قرار 
املوازنة  يف  املخصصة  االموال  من  االجور 
٢٠٢١ «، مبينا ان « ال يوجد نص رصيح 
اي  املجانيني،  املحارضين  لتعويض 
مبلغ  وضع  او  الدائم  املالك  عىل  تثبيتهم 
النه  املجاني،  املحارض  يتقاضاه  محدد 
كان يفرتض تثبيتهم عىل املالك الدائم يف 

قانون املوازنة العامة ٢٠٢١».
عن  كشفت  النيابية  الرتبية  لجنة  لكن 
هيثم  النيابية،  املالية  اللجنة  رئيس  أن 
املحارضين  تحويل  فقرة  رفع  الجبوري، 

املجانيني إىل عقود ضمن موازنة ٢٠٢١.
وقال رئيس اللجنة، النائب قيص اليارسي: 
فقرة  بتضمني  طالبت  الرتبية  «لجنة  ان 

تحويل املحارضين إىل عقود يف املوازنة «، 
مبينا ان «ما حصل عند ورود املوازنة إىل 
خاصة  فقرة  هناك  كانت  النواب  مجلس 
وأيضا  عقود  إىل  بتحويلهم  باملحارضين 
وجود تخصيصات مالية لهم، عالوة عىل 
رئيس  مع  االجتماعات  من  الكثري  اجراء 
كان  الذي  الجبوري  هيثم  املالية  اللجنة 
بالضد من املوضوع رغم توافق الكثري من 

االعضاء مع رأي لجنة الرتبية».
رفع  املالية  اللجنة  «رئيس  ان  واوضح 
الفقرة الخاصة باملحارضين من املوازنة 
واإلبقاء عىل التخصيصات املالية فقط»، 

اللجنة  رئيس  إجازة  «عند  ان  مبينا 
كورونا  بفريوس  إصابته  بسبب  املالية 
النواب  مجلس  برئيس  االجتماع  تم 
املوضوع،  ومناقشة  الحلبويس  محمد 
واملوافقة  املالية  اللجنة  أعضاء  بحضور 
باملحارضين  خاصة  فقرة  إدخال  عىل 
مع  الرتبية  وزارة  تتعاقد  ان  نصها  كان 
لهم  صدرت  الذين  واإلداريني  املحارضين 
قبلها،  وما   ٢٠٢٠ عام  يف  إدارية  أوامر 
الفقرة ضمن فقرات  وتمت اضافة هذه 
املوازنة بموافقة كل أعضاء اللجنة املالية 

الحارضين «.

بغداد/ مصطفى العتابي:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
السبت، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 
كورونا املستجد يف العراق، وفيما اكدت 
وفاة  وحالة  جديدة  اصابة  تسجيل 
صحة  دائرة  حددت  حالة،  وشفاء 
لالصابات  الجغرايف  التوزيع  الرصافة 

حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: 
ليوم  املختربية  الفحوصات  عدد  ان 
امس: ٣٦٢٢٦، ليصبح عدد الفحوصات 
الكلية: ٨١٥٨٣٩٥، مبينة انه تم تسجيل 
وفاة  حالة  و٤٠  جديدة  اصابة   ٥٣٧٩

وشفاء ٥٠١٧ حالة.
الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
عدد  اما   ،  (٪٨٩٫١) الكيل:٧٧٣٢٣٢ 
حاالت االصابات الكيل:٨٦٨٢٠٠ ، بينما 
العالج:٨٠٥٣٨  التي تحت  الحاالت  عدد 
، يف حني عدد الحاالت الراقدة يف العناية 
الوفيات  حاالت  وعدد   ، املركزة:٤٨١ 
مجموع  ان  اىل  الفتة   ،١٤٤٣٠ الكيل: 

عدد امللقحني:٨٤٦٦٢ .
صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
الساعدي،  الغني  عبد  الرصافة،  بغداد 
بفريوس  جديدة  اصابة   ٩٢٥ تسجيل 
الوبائي  رصد  حالة   ٤٦٩ بينها  كورونا 

للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي يف بيان تلقته «الزوراء»: 
امس  سجلت  الصحية  «املؤسسات  ان 
جديدة  اصابة   ٩٢٥ الرصافة  جانب  يف 
 ٤٦٩ كالتايل:  موزعة  كورونا  بفريوس 
للقطاعات  الوبائي   الرصد  حالة خالل 
الصحية: قطاع االعظمية ١٠٣ حالة من 
البلديات  قطاع  الوبائي/  الرصد  خالل 
الرصد  خالل  من  حالة   ٢٢٣ االول 
الرصافة ٥٣ حالة من  الوبائي/ قطاع 
الشعب  قطاع  الوبائي/  الرصد  خالل 
 / الوبائي  الرصد  خالل  من  حالة   ٧٩
قطاع املدائن ١١ حالة  من خالل الرصد 

الوبائي .
خالل  حالة   ٤٥٦ ان  اىل  واشار 
 ١٦٣ الصحية:  للمؤسسات  مراجعتهم 
عىل  موزعة  الصدر  مدينة  يف  حالة  
املزايا  مدرسة   / الحميدية    / املحالت 
و   ٥٦ و  و٥٧   / الزراعي   / الكيارة   /
 ٥٤  /٥٥   /٣٧ / ٣٥ /٥٩ /٣٢  / ١٤
 / طارق  /حي  الحبيبية  االورفيل/    /
جميلة  /  ق٥١ / ٥١٩ / ٥٢٠ / ٥٢١ 
 ٥٤٦ / ٥٥٠ / ٥٤٤ / ٥٥٣  / ٥٣٨ /
 /  ٥٤٢ / ٥٦٥ / ٥١٣ / ٥٥٢ /٥٤٧ /
 /  ٥٤٦  /  ٥٢١  /  ٥٢٠  /  ٥١٩  /  ٥٥٥
،١٩ حالة   يف شارع فلسطني محلة / 
٥٠٥/ خلف مول النخيل / ٥٠٣ / ٥٠٢ 
بريوت  ساحة   / املستنرصية   /٥٠٨  /

/ ٥١٠ /  ٢٦ حالة   يف الشعب  محلة  
/  الجمعيات / ٣٣٧ /حي اور /  حي 
البساتني / ٣٣٣/ ٣٤١   /٣٢١ / ٣٢٤ ، 
١٤ حالة   يف منطقة الزعفرانية توزعت 

عىل املحالت / ٧٦٩ /٩٧٩/  ٩٥٢/ حي 
 /   /  ٩٥٥   /  ٩٥٤  /  ٩  ٦٢  / السكك 
٩٧٩ ، ١٩ حالة يف النهروان / الزراعي 
املدائن  يف  حالة     ١١  ، الوحدة  حي   /

  / الفاروق  جامع  قرب   / الرياض   /
اعدادية الصناعة  / العروبة/ العريفية 
/ الكرغولية  /  جرس دياىل / الجعارة / 
مرشوع الوحدة ، ٨ حاالت  يف الحسينية 

محلة /  ٢٢٢ / الراشدية / االسكالت 
 ،   ٢٢٠/  ٢٢٥  / االنصار   / كمرية   /
محلة  الكفاءات   منطقة  يف  حاالت    ٥
الكرادة  منطقة  يف  حالة    ١١  ،   ٧٦٦
الجلود / ٩١٠ / ٩٢٥ /  محلة ٩٠١ / 
 ٩٠٣ / ٩٠٥ / ٩٠٦ / ٩٠٧/ ٩٣٠ ، ١٦
 / محلة  جديدة  بغداد  منطقة  يف  حالة 
 ، املسبح / ٧٢٥ / ٧١٩ / ٧٠٣  شارع 
١٣ حالة  يف منطقة االمني محلة / ٧١١ 
/ ٧١٤  / ٧٣٥ / ٧٣٨ / ٧٣١ / املعلمني 
/ الثانية / االمني االوىل  / نواب ضباط ، 
٨ حاالت يف منطقة املشتل محلة ٧٢٩ / 
٧٥٦ / ٧٣٠ ، ٦ حاالت يف منطقة الغدير 
محلة ٧٠٤ / ٧٠٦ ، ٩ حاالت يف منطقة 
جامع  قرب   /  ٧٦٥  / محلة  العبيدي 
االمام عيل (ع ) / السوق / الشهداء / 
٧٦٢ / ٧٦٢ / ٧٦٨ ، ٩ حاالت يف منطقة 
زيونة  محلة / ٧١٤  / تقاطع ميسلون 
/ ٧ حاالت يف منطقة املعامل / ٧٧٧  / 
الوزيرية  منطقة  يف  حالت   ٦ الزراعي/ 
محلة ٣٠١ ، ٥ حاالت يف منطقة معسكر 
الرشيد ، ٢١ حالة   يف االعظمية محلة/ 
٣١٢/ ٣١٠ / املقربة / / ٣١٥ / ٣٠٤  
البلديات   يف  حالة   ٣٠  ،  ٣١٤  /  ٣٠٨  /
 /  ٧٣٢  /٧٣٧  / الرتاث  حي  محلة  
٧٤٢ / ٧٣٠ / ٧٣٨ / الزراعي / شارع 
املرور / ٧٥٧ / البلديات الثانية / ٧٢٦ 

 ٣ و   ، نيسان   ٩  / املعسكر    /  ٧٤٨  /
حاالت يف كل من املناطق التالية / باب 
املعظم / حي الصدرين / حي االعالم / 
الكرسة / حي املثنى ٧١٠  / الرشاد / 
القاهرة / كمب سارة  الطالبية / حي 
املناطق  من  كل  يف  وحالتني   ، /الحرية 
التالية : العامرية / شارع املغرب / حي 
الجوادين / حي القادسية / حي الخليج 
/ حي الجامعة / الكريعات / ابو دشري 

/ حي البتول / شارع الكفاح.
جميع  نقل  «تم  انه  الساعدي  واضاف 
الحاالت اىل الحجر الصحي لتلقي العالج 
وفق الربوتوكوالت املعتمدة»، مشريا اىل 
ان «العدد الرتاكمي لإلصابات  ارتفع اىل 
١١٠١٢٠ تويف منهم ١٥٥٣ لالسف  فيما 
شفاء  حالة    ٩٧٨٤٩ الشفاء  اكتسب 

واملتبقي قيد العالج ١٠٧١٨ «
ودعا الساعدي اىل «مراعاة تلك الجهود 
والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد 
بإجراءات  االلتزام  خالل  من  الشفاء 
والرتكيز  الكمامات  ولبس  الوقائية 
التهاون  وعدم  االجتماعي  التباعد  عىل 

وتقدير تلك الجهود». 
وثمن الساعدي «الجهود التي تبذل من 
ملعالجة  الرصافة  صحة  مالكات  قبل 
مضحني  كورونا  فريوس  مصابي 

بأرواحهم إلنقاذ املصابني الفريوس».

بغداد/ الزوراء:
أكدت صحة الرصافة أنَّ لقاح كورونا 
أثَّرت  ال يزال يواجه «حملة تشويه» 
يف  املواطنني  إقبال  يف  سلبي  بشكل 
مناطق الكثافة السكانيَّة التي تشهد 
اإلصابات  بأعداد  متزايداً  ارتفاعاً 
أنَّ  إىل  أشارت  بينما  بالجائحة، 
اللقاح  تلقي  بعد  الجانبيَّة  األعراض 

دليل عىل استجابة الجهاز املناعي.
الغني  عبد  الدائرة،  عام  مدير  وقال 
صحفي:  حديث  يف  الساعدي، 
مؤخراً  اتجهت  الرصافة  »صحة  إنَّ
نحو زيادة منافذ التلقيح من ٣٥ إىل 
«أكملت  أنَّها  موضحاً  منفذا»،   ٦٠
خطة  لتنفيذ  كافة  االستعدادات 
التوسع باملنافذ مع االستمرار باتباع 
املواطنني  وحث  الصحيَّة،  اإلجراءات 
مناطق  جميع  يف  اللقاح  أخذ  عىل 
حمالت  خالل  من  وأطرافها  بغداد 
التوعية والتثقيف الصحي ومراجعة 

املراكز الصحيَّة». 
وأضاف أنَّ «الدائرة مستمرة يف منح 
آخر  إىل  الوصول  لحني  اللقاحات 
وتلقيح  الرصافة  جانب  يف  نقطة 
من  وتحصينهم  املواطنني  جميع 
قلة  هو  له  ئوسف  ما  لكن  الوباء، 
خاصة  اللقاح،  أخذ  عىل  اإلقبال 

السكانيَّة  الكثافة  ذات  املناطق  يف 
األعىل  زالت  وما  كانت  التي  العالية 
الزخم  نسبة بأعداد املصابني بسبب 

السكاني».
التشويه  «حملة  أنَّ  اىل  واشار 
التواصل  مواقع  يف  والرتويج 
االجتماعي ضد اللقاح زرعت الخوف 
تلقي  من  املواطنني  لدى  والقلق 

اللقاح».
«االٓثار  ان  اىل  الساعدي  ولفت 
تحصل  للقاحات  الشائعة  الجانبية 
موقع  يف  االٔلم  مثل  البعض  لدى 
أن  عىل  عالمة  يعد  وهذا  الحقن، 
الجهاز املناعي يقوم ببناء استجابة 
انه  مؤكدا  الفريوس»،  ضد  مناعية 
عاملية  مناشئ  ومن  وفعال،  «آمن 
الصحة  منظمة  من  ومقر  رصينة 

العاملية». 
األزمة  لجنة  مقرر  قال  جانبه،  من 
النيابية، جواد املوسوي: إنه «عىل مّر 
املواطنني  من  تخوف  هناك  التاريخ 
من اللقاحات، تواكبها حملة تسقيط 
ضد اللقاح، وهذا األمر شمل لقاحات 
االنفلونزا  ولقاحات  األطفال  شلل 

العادية».
بأن  املواطنني  املوسوي  وطمأن 
توجد  وال  آمنة  اللقاحات  «جميع 

فيها أي مشكلة».
املفوضيَّة  من جهة متصلة، رصدت 
من  العديد  اإلنسان  لحقوق  العليا 
االنتهاكات املخالفة للقانون يف دوائر 
البالد،  محافظات  بمختلف  الصحة 
ومن بني تلك االنتهاكات تسجيل ٥٠ 

حالة اعتداء عىل املالكات الصحية.
العليا  املفوضيَّة  باسم  الناطق  وقال 
لحقوق اإلنسان، عيل البياتي، يف حديث 
بشكل  ركزت  «املفوضيَّة  إن  صحفي: 
كورونا،  جائحة  بعد  تحديداً  مكثف، 
الحقوق  كأحد  الصحة،  يف  الحقِّ  عىل 
املواثيق  بحسب  املكفولة  األساسيَّة 
الدوليَّة والدستور العراقي ومدى احرتام 
مؤسسات  قبل  من  الحق  هذا  وحماية 

الدولة والتزامها بواجباتها».
وأضاف أنه «من خالل الرصد املستمر 
أنحاء  جميع  يف  املتواجدة  لفرقنا 
لقضايا  انتهاكات  رصدنا  العراق، 
تتعلق بالحق يف الصحة يف أربع دوائر 
صحة يف محافظات العراق، تضمنت 
قضايا مختلفة منها: أولها وجود ٥٠ 
الصحية  املالكات  عىل  اعتداء  حالة 
سنوياً يف إحدى دوائر الصحة تعالج 
للجناة   رادع  وجود  بدون  عشائرياً 
وحماية قانونية للمالك الصحي، مع 

إجبار الضحية أحياناً عىل التنازل».

األخرى  االنتهاكات  أن  إىل  وأشار 
يف  تلوث  مصدر  بـ»وجود  تتمثل 
مخالفة  بسبب  املستشفيات  احد 
صحياً  النفايات  معالجة  إجراءات 
السكنية،  املناطق  من  قربها  مع 
العامة  السالمة  إجراءات  وضعف 
اىل  باالضافة  املستشفيات،  داخل 
وجود نقص شديد يف األدوية وخاصة 
املزمنة،  األمراض  أو  للحياة  املنقذة 
بمبالغ  لرشائها  املريض  يدفع  ما 
عن سوء  السوق، فضالً  باهظة من 
للتلف  يعرضها  مما  األدوية  حفظ 
وجود  وكذلك  املريض،  وحرمان 
غالية  أجهزة  استخدام  يف  إهمال 
اليها  ماسة  حاجة  وجود  مع  الثمن 
من قبل املريض ونقص يف مؤسسات 

أخرى».
إجراءات  «تمت  البياتي:  وتابع 
الرقابة، حسب قانون املفوضية ٥٣ 
املفوضية  يخول  الذي   ٢٠٠٨ لسنة 
انتهاكات  يف  التحقيق  صالحية 
اىل  وإحالتها  االنسان  حقوق 
اىل  ذلك  بعد  إلحالتها  العام  االدعاء 
«إجراء  أن  مبيناً  املختصة»،  املحاكم 
هو  العام  االدعاء  قبل  من  التحقيق 
املؤسسات  إيجابي الستجابة  مؤرش 

للمفوضية وتقاريرها».

الزوراء/ حسني فالح:

حجب  النيابية  املالية  اللجنة  اعلنت 

التي  العوائل  عن  التموينية  البطاقة 

ونصف  املليون  الشهري  دخلها  يتجاوز 

املليون دينار، وفيما اكدت انها لن تحقق 

العدالة االجتماعية، اوضحت لجنة العمل 

والشؤون االجتماعية النيابية ان االموال 

كمية  من  ستزيد  البطاقة  من  املتوفر 

مواد التموينية وتحسن من نوعيتها.

وقال عضو اللجنة املالية النيابية، النائب 

كانت  انه  لـ»الزوراء»:  مريزا،  شريوان 

حجب  بشأن  مقرتحات  عدة  هنالك 

 .٢٠٢١ موازنة  خالل  التموينية  البطاقة 

مبينا: ان املقرتح االول بأنها تحجب عن 

لرب  الشهري  الدخل  يبلغ  التي  العائلة 

االرسة عن املليون دينار والثاني تحجب 

ونصف  مليون  عن  زاد  الذي  الدخل  عن 

افراد  مجموع  يكون  بأن  والثالث  دينار 

االرسة الواحدة دخولهم الشهري تجاوز 

املليون والنصف.

املقرتح  عىل  التصويت  تم  انه  واضاف: 

التموينية  البطاقة  بحجب  يقيض  الذي 

الشهري  الدخل  يكون  التي  االرسة  عن 

دينار.  مليون   ١٫٥ يتجاوز  االرسة  لرب 

بعض  عليه  املقرتح  هذا  ان  اىل:  الفتا 

العدالة  يحقق  ال  لكونه  املالحظات 

االجتماعية .

مجموع  يكون  ان  يفرتض  انه  واوضح: 

ما يتقاضونه افراد االرسة الواحدة اكثر 

الن  حجبها،  ويمكن  ونصف  مليون  من 

هناك قد تكون عائلة كبرية براتب واحد 

فقط.

العمل  لجنة  عضو  اكد  جهته،  من 

فاضل  النائب  االجتماعية،  والشؤون 

عىل  صوت  النواب  مجلس  ان  الفتالوي، 

املادة الخاصة بحجب البطاقة التموينية 

عن العائلة التي يتجاوز راتبها الشهري 

املليون ونصف املليون دينار يف املوازنة.

لـ»الزوراء»:  حديث  يف  الفتالوي  وقال 

حجب  نتيجة  ستتوفر  التي  االموال  ان 

زيادة  اىل  ستذهب  التموينية  البطاقة 

نوعيتها.  وتحسني  البطاقة  مفردات 

مؤكدا: ان راتب املليون ونصف املليون ال 

الراهن  الواحدة يف الظرف  للعائلة  يكفي 

يف ظل االزمة املالية وارتفاع اسعار املواد 

الغذائية والدوالر وجائحة كورونا.

وتابع: انه كان يفرتض عدم حجبها عن 

غالًء  يشهد  السوق  لكون  الفئات  هذه 

كبريا، باالضافة اىل وجود نحو ١٠ ماليني 

عائلة تحت خط الفقرة. مبينا: ان االزمة 

االقتصادية وما يشهده البلد من جائحة 

جهدا  الحكومة  من  يتطلب  كورونا 

وتحسني  الفقرية  العائالت  إلعانة  كبريا 

املستوى املعايش للمواطن.

الحكومة  تضع  ان  رضورة  عىل  وشدد 

الحلول واملعالجات لتخفيف نسبة الفقر 

وتحسني مفردات البطاقة التموينية.

صوت،  قد  النواب  مجلس  ان  اىل  يشار 

قانون  مرشوع  عىل  املايض،  االربعاء 

املوازنة االتحادية العامة لسنة ٢٠٢١.

وصوت املجلس عىل حذف ٥ مواد، وتمت 

مادة   ١٢ نحو  إلضافة  اموالها  مناقلة 

فيما  املوازنة،  قانون  مرشوع  يف  جديدة 

سعر  تثبيت  عىل  الربملان  ايضا  صوت 

للدوالر  دينارا   ١٤٥٠ بـ  الدوالر  رصف 

يف  ايضا  املجلس  صوت  فيما  الواحد، 

جلسة االربعاء عىل حل مجلس النواب يف 

٧ ترشين االول ٢٠٢١، ورفع جلسته اىل 

العارش من نيسان املقبل.

بغداد/ الزوراء:
حسن،  حمد  اللبناني،  العامة  الصحة  وزير  وقع 
ونظريه العراقي، حسن التميمي، اتفاقا يشمل النفط 

مقابل الخدمات الطبية واالستشفائية.
وخالل التوقيع، الذي جرى مساء أمس، شكر الوزير 
«املبادرة  عىل  وحكومته  العراقي  الشعب  اللبناني 
أجهزة  املساعدات، من  من  باستقدام جملة  األخوية 
طبية داعمة لوزارة الصحة العامة وللمجتمع اللبناني 

يف مواجهة وباء كورونا».
يف  العراقي  الوفد  استقبال  «منذ  حسن:  حمد  وقال 
ورش  بدأت  املايض،  مارس  من  والثالثني  الحادي 
سبتمرب  يف  أقرت  قد  كانت  اتفاقية  لتنفيذ  العمل 
٢٠١٩ بني البلدين بما يخص التعاون الصحي املبارش 
والعراقية».وأضاف  اللبنانية  الصحة  وزارتي  بني 
الخدمات  تقديم  يف  الثنائي  التكامل  هي  «الرؤية  أن 
إضافيا  بندا  لتشمل  الحقا،  وتطويرها  الصحية 
واالكاديمية  الطبية  الخدمات  مقابل  النفط  بإدراج 

والتدريبية».
ويتضمن االتفاق: «التعاون يف مجال إدارة املستشفيات 

لبنانيني  العراق من قبل خرباء  الحديثة يف جمهورية 
الطبي والصحي  والتدريب  وأطقم طبية متخصصة، 
عرب برامج تدريبية تحدد وفق الحاجة، وكذلك السماح 
يف  والتدريب  التعليم  بممارسة  اللبنانيني  لألساتذة 

املؤسسات الصحية واالستشفائية العراقية».
األداء  معايري  ضبط  يف  التعاون  االتفاق  يتضمن  كما 
والتي  لبنان  فيها  يمتاز  التي  واالعتمادية  والجودة 
املديريات  الصحة بمواكبة من رؤساء  تجريها وزارة 

واملصالح يف وزارة الصحة العامة.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس املايض، 
لـ»تجاوز  لبنان  إىل  جديدة  طبيبة  مساعدات  إرسال 
أزمته الصحية»، فيما شكر الرئيس اللبناني، ميشيل 

عون، الحكومة العراقية عىل مساعدتها.
العراقية  الحكومة  أرسلت  املاضية  األشهر  وخالل 
مساعدات طبيبة وغذائية وصهاريج نفطية ملساعدة 

الحكومة اللبنانية وشعبها. 
ترتافق  ومالية خانقة  اقتصادية  أزمة  لبنان  ويعاني 
مع أزمة سياسية وصحية، خاصة بعد انهيار اللرية 

اللبنانية أمام الدوالر األمريكي.
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أديس أبابا/وكاالت:
مـع انطـالق جولة جديـدة، امس 
الكونغـو حـول سـد  السـبت، يف 
النهضـة، ال تزال إثيوبيا تتمسـك 
بمواعيد البـدء باملـلء الثاني عىل 
الرغـم من اعـرتاض كل من مرص 
املعنيتني بهذا  الدولتني  والسودان، 

امللف الشائك.
وقد أكدت رئيسة إثيوبيا، سهلورق 
زودي، عـىل أن بالدهـا مسـتعدة 
جيـدا للمـلء الثانـي، مؤكـدة أن 
تنمية النيل األزرق قضية وجودية 
لبالدها، وأن أديس أبابا لم تستغل 
النيـل األزرق اقتصاديـاً لسـنوات 
عديدة، بسـبب الظروف اإلقليمية 

والدولية.
لـكان ملاذا هـذا التمسـك اإلثيوبي 
بإكمال السد وامللء رغم مخاطره 
عىل مـرص والسـودان، فضال عن 
الكبرية  عدم جـدواه االقتصاديـة 
إلثيوبيـا وفـق مـا كشـفت عنـه 
جهـات دوليـة؟ ومـا رسه وكيف 

انطلقت فكرته؟
33 سدا صغريا.. بدل واحد

لإلجابة عـىل كل تلك التسـاؤالت، 
أوضحـت أسـتاذة األنثروبولوجيا 
والباحثـة  القاهـرة  بجامعـة 
املتخصصـة يف العرقيات بإثيوبيا، 
سـحر محمد غراب، أنه البد لفهم 
هـذا امللـف مـن الرجـوع للتاريخ 
ملعرفة فكرة إنشـاء سـد النهضة، 
التـي انطلقـت يف الخمسـينيات، 
وكان مـن املزمع إنشـاء 33 سـدا 
متفرقـة،  مناطـق  يف  صغـريا، 
ثـم توقـف املـرشوع بعـد تدخـل 
الرئيس الراحل جمال عبد النارص 
اإلثيوبي  واتفاقه مع اإلمرباطـور 
هيالسـياليس، مقابل تعاون كبري 

مع إثيوبيا يف مرشوعات التنمية.
مشرية إىل أن الفكرة كانت تنطلق 

مجـددا يف كل عهود رؤسـاء مرص 
منذ ذلك الوقت وحتى اآلن، وكانت 
تقابل تارة بالرفض وتارة بالتهديد 
الجملـة  مثـال  منهـا  الرصيـح، 
الشـهرية للرئيـس الراحـل أنـور 
السـادات ”ال يمكن أن أترك السـد 
بل سأنسفه ولن أتركه طوبة فوق 

طوبة“.
كمـا أضافـت يف حديـث للعربية.
نـت أنه خالل كل العهـود املاضية 
حدثت منـاورات إثيوبيـة، وتغيري 
ملوقـع ومـكان السـد، وحجمـه، 
وتفاصيله، إىل أن أخرج اإلثيوبيون 

الفكرة للنور بداية عام 2011.
بمرشوعـه  السـد  أن  وذكـرت 
وفكرتـه القديمة كان مـن املقرر 
إقامته يف منطقة ما بني ”شنقول 
قمـز“ وجبلني، وال يمكـن تعليته 
فيما بعد، لكـن حصل تغيري ونقل 
ملوقعـه الحـايل يف نفـس اإلقليـم 
سـعته  زيـادة  إلمكانيـة  أيضـا، 
بعـد،  فيمـا  وتعليتـه  التخزينيـة 
الفتـة إىل أن منطقة بني شـنقول 
تتميز وما زالت حتى اآلن بالثقافة 
والعـادات السـودانية، ألنها كانت 
تابعة للسـودان، وسيطرت عليها 
إثيوبيـا الحقـا بمباركـة االحتالل 

اإلنجليزي.
دوافع قبلية وإثنية

وعن رس تمسك أديس أبابا بالسد، 
قالـت الخبرية املرصيـة إن إثيوبيا 
مرت بحروب أهلية وعرقية كبرية، 
وصلـت حـد املذابـح، وانتهى ذلك 
بالوصول لنظام فيدرايل يسمح لكل 
عرقيـة بالحكم يف مناطق نفوذها 
وتـم إنشـاء 9 أقاليم إثنيـة، لكن 
رغم ذلك لـم تتوقف االضطرابات. 
مضيفة أن فرتة بناء السـد جاءت 
خالل حكـم قبائـل التيغراي وهم 
أقليـة، سـيطروا عـىل كل األقاليم 

اإلثنيـة األخرى، ودخلوا يف نزاعات 
مع قبائل األمهرة، واألورامو ، لكن 
بعدهـا حـدث انقالب عـىل قبائل 
التيغـراي، فتولـت الحكـم قبيلـة 
األورومـو، التـي يتفـرع منها 21 
جماعـة مختلفـة، نشـبت بينهـا 
رصاعـات ونزاعـات عـىل الحكم، 
منهـا مجموعة تحـت راية جوهر 
محمـد، وأخـرى تحـت رايـة آبي 
أحمد رئيس الوزراء اإلثيوبي، لذلك 
فكرت قبائـل األورومو يف مواصلة 
بناء السد لتوحيد راية القبيلة أوال، 
ثم وقف النزاعات والرصاعات بني 
املجموعـات عىل الحكـم، وتوحيد 

اإلثيوبيني خلف السد ثانيا .
منافع اقتصادية

إثيوبيـا  أن  أضافـت  ذلـك،  إىل 
وبإرصارها عىل بناء السد تستهدف 
مغازلـة الـدول الكـربى وإقناعها 
باستثمار أموالها يف مرشوع كبري 

سـيوفر -وفـق تقديرهم- كميات 
كبـرية مـن الطاقـة الكهربائية ، 
وكميـات ضخمة مـن املياه تكفي 
لزراعـة وري ماليـني األفدنـة من 
سـيضخ  مـا  الزراعيـة،  األرايض 
اسـتثمارات كبرية تنعش اقتصاد 
البـالد مـن ناحيـة، وتوفـر لهـا 
دعمـا دوليا وسياسـيا ضد مرص 

والسودان من ناحية أخرى.
كما رأت أن إثيوبيا ال تريد أن توقف 
خطتها، رغـم مخاطر السـد عىل 
دولتـي املصب حتـى ال تخرس كل 
هذه الرهانات املالية والسياسـية 
قلقهـا  عـن  فضـال  والتنمويـة، 
من تفجـر النزاعـات والرصاعات 
بـرضاوة مـا ينـذر بحـرب أهلية 

تنتهي بها لدويالت متفرقة. 
مـن جانبـه كشـف الدكتـور عبد 
الفتاح مطـاوع رئيس قطاع مياه 
النيل األسبق بوزارة الري املرصية 

لـ العربية.نت، أن الفكرة اإلثيوبية 
مـن بنـاء السـد كانـت الرغبة يف 
األزرق، وفـرض  بالنيـل  التحكـم 
نفـوذ إثيوبي يف املنطقـة. مضيفا 
أن املأزق الحايل ألديس أبابا يكمن 
يف كيفيـة التخـيل عن هـذا الحلم 
بتوقيـع اتفـاق قانونـي ملزم مع 

مرص والسودان.
رصاع القبائل

كمـا رأى أن مـا يعمق هـذا املأزق 
هو اختفـاء الشـخصية اإلثيوبية 
القويـة القادرة عـىل التوقيع عىل 
االتفـاق، يف ظل واقع قبيل وعرقي 
معقـد تفرضه انتخابـات برملانية 
قادمـة يف يونيـو ٢٠٢١ ، ويتبعها 
اختيار رئيس وزراء إثيوبي جديد، 
قد ال يكون آبى أحمد أو من قبيلته، 
يف ظـل وجـود ميليشـيات قويـة 
مسـلحة خـارج سـيطرة الدولة، 
وهي جيش قوات تحرير األورومو، 

وجيـش قـوات تحريـر التيغراي، 
وقوات الحركـة الوطنية لألمهرة، 
وكلهـا قوات محليـة لفرض إرادة 
القبائل وقد تتصـارع مع بعضها 
لو لـم يكـن هناك مـرشوع واحد 

يجمعهم حاليا .
اإلثيوبـي  السـد  أن  وأضـاف 
وباختصار مرشوع سـيايس بكل 
املقاييـس وليـس فنيـا أو قوميـا 
يسـتهدف مصالح إثيوبيا والدليل 
عىل ذلـك هو التخبـط اإلثيوبي يف 
اإلعـالن عـن تفاصيلـه حيث كان 
مزمعا منـذ اإلعالن عنه، أن تكون 
سـعة التخزيـن ١٤ مليـار م٣ ثم 
زادت إىل ٧٤ مليـار م٣ ، وتم البدء 
يف تنفيذه دون اسـتكمال دراسـة 
اآلثار البيئية ، حسـب تقرير لجنة 
الخـرباء الدوليـة، ثم تطـور األمر 
حسـابات  لتصفيـة  فاسـتخدم 
مثـال،  منهـا  وعرقيـة  سياسـية 
تصفية الرشكات املنفذة للمرشوع 
مـن آبـى أحمد رئيـس الـوزراء ، 
تحت دعاوى فساد الرشكات التي 
يديرها قـادة بالجيش مـن قبيلة 
التيجراي لتنفيذ السـد ، ثم اغتيال 
مدير مـرشوع السـد دون اإلعالن 
عن نتائج التحقيقـات حتى اآلن، 
وإعـالن رئيس الـوزراء يف الربملان 
اإلثيوبي عن عدم مسـؤوليته عن 
تأخـري تنفيـذ املـرشوع، بسـبب 
الفسـاد مـن مسـؤويل  عمليـات 

تيغراي.
إىل ذلك، تسـاءل: إذا كانت القيادة 
اإلثيوبية غري قـادرة عىل الوصول 
إىل اتفاقـات داخليـة بـني قبائلها 
االتفاقيـات  وتنكـر  املتناحـرة، 
املوقعة مع مرص والسـودان حول 
مياه النيـل منذ عرشات السـنني، 
فهل ستذهب لتوقيع اتفاق قانوني 

ملزم مع مرص والسودان؟

التهافت عىل الرشاء
بـدوره، اعتـرب الخبـري املرصي يف 
مجال املوارد املائية عباس رشاقي، 
يف حديث للعربية.نت أن الحكومة 
اإلثيوبيـة باتت يف مـأزق، ولم يعد 
بإمكانها الرتاجع عن بناء السـد، 
خاصـة بعـد ترويجهـا ألهميتـه 
وقدرتـه عـىل تحقيق الرخـاء، ما 
دفع الشـعب اإلثيوبي إىل التهافت 
عىل رشاء سندات لبناء السد، أمالً 
يف وصول امليـاه النقية إىل األرايض 
موسـم  انتهـاء  بعـد  الزراعيـة 
االسـتثمارات  وزيـادة  األمطـار، 
الزراعيـة املروية وبالتايل تحسـن 
األحوال املعيشـية، وتوفري فائض 
كبري مـن الكهرباء حيـث إن أكثر 
من %60 من السـكان يعيشـون 

دون كهرباء.
وقـال: ”الحقيقـة املؤملـة أن مياه 
سـد النهضة لن تصل إىل الشـعب 
اإلثيوبـي نظراً ألن السـد يقع عىل 
الحـدود السـودانية عند منسـوب 
منخفـض 500 مـرت فوق سـطح 
معظـم  يعيـش  بينمـا  البحـر 
اإلثيوبيـني عىل ارتفاعات أكثر من 
2000 مـرت ، فضال عـن أن إثيوبيا 
تزعـم قدرتهـا يف توفـري فائـض 
كهربـاء وتصديـره وهو مـا ينايف 
املنطـق والواقع ألنهـا ليس لديها 
شبكة نقل كهرباء داخلية كما أنه 
يصعب بناؤهـا وتنفيذها للتكلفة 
املاليـة الكبرية وصعوبـة املناطق 
الجبلية التي ليس فيها طرق لنقل 
األبراج فضال عن شدة الفيضانات 
السنوية التب يمكن أن تقتلعها“، 

بحسب رأيه.
املـرصي مؤكـدا:  الخبـري  وختـم 
أن السـد مرشوع سـيايس وليس 
فنيا ولن تسـتطيع إثيوبيا إكماله 

للنهاية.

لندن/ متابعة الزوراء:
قـدم مـالك ناقلـة الحاويـات Ever Given ، التي أوقفت 
املالحة عرب قناة السويس لستة أيام، دعوى قضائية ضد 

الرشكة املشغلة للسفينة.
وأكد موقع The Lawyer أن هذه الدعوى رفعت يف املحكمة 
الربيطانية العليا ضد رشكة Evergreen Marine املشغلة 
للسـفينة الجانحة، والتي تتخذ من تايوان مقرا رئيسـيا 
 Lusterلها، بشأن حادثة جنوح السفينة التابعة لرشكتي
Maritime وHigaki Sangyo Kaisha اليابانيتـني يف قناة 

السويس يف 23 مارس املايض.
ولفت املوقع إىل أن نص الدعوى يتحدث عن مدعني عليهما 
اثنني، همـا رشكة Evergreen وكل الجهات االخرى التي 

تطالب أو قد تطالب بتعويض خسائرها.
وجـاءت هـذه الدعـوى بخطـوة اسـتباقية للتعويضات 
املسـتحقة عن حادث الجنوح، التي سـبق أن أعلن رئيس 
هيئة قناة السـويس، أسـامة ربيـع، أن حجمها يتجاوز 

مليار دوالر.
وتسـعى الدعوى، حسـب رشكة ”يس إن إن“، إىل ”تقييد 
األمرياليـة“ يف املحكمـة، وفقا لقانون الشـحن التجاري 
لعـام 1995، يف ضـوء االلتزامـات والتعويضـات التي قد 

تحدث بسبب الحادث.
واملقصـود بـ“تقييـد األمرياليـة“ إحـدى طـرق القانون 
البحري التي يسـعى من خاللها مالكي السفينة إىل الحد 

من مسؤوليتهم يف حال وقوع حادث كبري.
بدورها، أكدت Evergreen يف بيان لها أنها تلقت إشـعارا 
من املحامي الذي يمثل مالكي السفينة بشأن هذه الدعوة 
ضدهـا واألطـراف املعنيـة األخـرى املتورطـة أو املتأثرة 

بحادث جنوح السفينة.
وذكرت الرشكة أن تقارير إعالمية فرست بطريقة خاطئة 
عبـارة ”املدعي عليه“، مؤكـدة أن محاميها يعملون عىل 
جمـع كافـة املعلومـات املتوفـرة ذات الصحة، وسـوف 

يتعاملون مع أي متابعة رضورية يف هذا الشأن.

@NNêÌÏè€a@Òb‰”@ÚqÜby@á»i
@\Â–ÓÀ@ã–Ìa^@Ú‰Ó–é@⁄˝fl
b:@Ú‹Ãìæa@Ú◊ãì€a@ÊÏöb‘Ì

متابعة  بريوت/  آيرس/  بوينس 
الزوراء:

ألربتو  األرجنتيني،  الرئيس  أعلن 
تغريدة عىل  السبت، يف  امس  فرنانديز، 
«تويرت» إصابته بفريوس كورونا، فيما  
أصيب رئيس حزب «القوات اللبنانية»، 
يف  كورونا،  بفريوس  جعجع،  سمري 
اليوم التايل الحتفالية أسبوع اآلالم التي 

ُنظمت يف املقر العام لحزب.
ألربتو  األرجنتيني  الرئيس  وكتب 
اختبار  «أجريت  تويرت:  عىل  فرنانديز 
فريوس كورونا وأظهر نتيجة إيجابية، 
يف  ارتفاع  تسجيل  وتم  بالصداع،  أشعر 

درجة حرارة حتى ٣٧٫٣ درجة».  
وأضاف فرنانديز: «عىل الرغم من أنني 
أنني  إال   ،PCR اختبار  نتائج  انتظر 
توصيات  وأتبع  الذاتية،  للعزلة  أخضع 

طبيبي الشخيص».
من  البالغ  األرجنتيني  الرئيس  وحث 
العمر ٦٢ عاًما، املواطنني عىل مواصلة 
تم  التي  التقييدية  اإلجراءات  تنفيذ 
فرضها يف البالد، مشريا إىل أن الوباء لم 

ينته بعد.
قد  كان  فرنانديز  أن  بالذكر  الجدير 
تلقى يف منتصف شهر كانون الثاني / 
لقاح  من  األوىل  الجرعة  املايض،  يناير 
«سبوتنيك V» الرويس ولم ترد أنباء عن 

تطعيمه بالجرعة الثانية من اللقاح.
لقاح  مطورو  علق  جانبهم،  ومن 
إصابة  عىل  الرويس   «V «سبوتنيك 
كورونا،  بفريوس  األرجنتيني  الرئيس 
من  سيحمي  التطعيم  أن  مؤكدين 
عند  خطرية  أعراض  نشوء  احتمال 

اإلصابة بكوفيد ١٩.

وقال املطورون عىل «تويرت» : «يؤسفنا 
فعال  سبوتنيك  لقاح  ذلك..  سماع 
 ٪١٠٠ و  العدوى  ضد   ٪٩١٫٦ بنسبة 
فعال ضد الحاالت الشديدة.. إذا تأكدت 
التطعيم  فإن  بالفعل،  وحدثت  العدوى 
يوفر تعافًيا رسيًعا دون حدوث أعراض 

خطرية. نتمنى لك الشفاء العاجل!» .

اللقاح  فعالية  عىل  املطورون  أكد  كما 
نتائج  عىل  «بناًء  بقولهم:  الرويس 
من  شخص  مليون  من  أكثر  تطعيم 
 ٪  ٠٫١ من  أقل  أصيب  موسكو،  سكان 
أسبوعني  من  أكثر  بعد  كوفيد  بعدوى 
هذه  من   ٪٧٦ الكامل.  التطعيم  من 
أو  األعراض  من  خالية  تكون  الحاالت 

خفيفة».
«القوات  حزب  رئيس  أصيب  كما 
بفريوس  جعجع،  سمري  اللبنانية»، 
كورونا، يف اليوم التايل الحتفالية أسبوع 

اآلالم التي ُنظمت يف املقر العام لحزب.
ونقلت وكالة «املركزية» اللبنانينة بيانا 

لحزب القوات اللبنانية، جاء فيه:
التايل الحتفالية أسبوع اآلالم  اليوم  «يف 
التي ُنظمت يف املقر العام لحزب القوات 
حزب  رئيس  شعر  معراب،  يف  اللبنانية 
القوات الدكتور سمري جعجع بعوارض 
طفيفة  ولو  استمرارها  وبعد  طفيفة، 

ملدى ثالثة أيام متواصلة».
وتايع البيان: «خضع لفصح PCR مع 
فأتت  جعجع،  سرتيدا  النائب  عقيلته 
نتيجة الدكتور جعجع إيجابية ونتيجة 
دولة  أّن  كما  سلبية،  جعجع  النائب 
الرئيس غسان حاصباني (نائب رئيس 
مشارًكا  كان  الذي  األسبق)  الحكومة 
إيجابّية،  نتيجته  أتت  االحتفالّية  يف 
ولذلك، يطلب من كّل َمن شارك يف هذه 

.«PCR االحتفالية أن يخضع لفحص
حزب  «رئيس  بأن  البيان  واختتم 
اللبنانية» سمري جعجع يهمه  «القوات 
أن يطمنئ املحازبني واألصدقاء واألحباء 
وحتى  خري،  بألف  بأّنه  جميعهم 

العوارض الطفيفة بدأت بالزوال».

واشنطن/ متابعة الزوراء:

قالت الرشطة األمريكية إن ضابطا يف 

(الكابيتول)  الكونغرس  مبنى  رشطة 

هجوم  يف  بإصاباته  متأثرا  حتفه  لقي 

بسيارة عند مجمع الكونغرس. 

يف  به  املشتبه  أن  إفادة  يف  وأضافت 

تستبعد  الرشطة  أيضا..  قتل  الهجوم 

أن يكون للهجوم طبيهة إرهابية.

الكابيتول،  رشطة  رئيسة  وأعلنت 

يف  قتل  رشطيا  أّن  بيتمان،  يوغاناندا 

الكابيتول  مبنى  عىل  بسيارة  الهجوم 

الجمعة. 

«املشتبه  إّن  صحفي  مؤتمر  يف  وقالت 

به صدم اثنني من عنارصنا بسيارته» 

وأوضحت  بحاجز.  اصطدامه  قبل 

وبيده  السيارة  من  نزل  ذلك،  «إثر  أّنه 

عنارص  باتجاه  السري  يف  وبدأ  سكني 

الكابيتول»، وبعد ذلك «أطلقوا  رشطة 

النار» عليه، مما أدى ملقتله، مشرية إىل 

أن أحد الضباط قتل أيضا بينما أصيب 

آخر.

ومن جانبه، قال روبرت كونتي، القائم 

بأعمال قائد رشطة العاصمة: «ال يبدو 

بالتأكيد  لكن  باإلرهاب  مرتبطا  األمر 

سنواصل التحقيق».

وذكرت الرشطة أنها ال تملك معلومات 

تحدد  لم  أنها  كما  املهاجم  دوافع  عن 

كل  الرشطة  وأغلقت  هويته.  بعد 

يضم  الذي  للمجمع  املؤدية  الطرق 

مبنى الكابيتول.

ولم يكن أعضاء الكونغرس يف واشنطن، 

النواب والشيوخ  الجمعة، ألن مجليس 

يف عطلة بمناسبة عيد الفصح.

كما كان الرئيس األمريكي، جو بايدن، 

وصل  حيث  واشنطن،  خارج  أيضا 

يف  الرئايس  ديفيد  كامب  منتجع  إىل 

ماريالند يف وقت سابق من الجمعة.

الشوارع  إن  رويرتز  من  شاهد  وقال 

مقر  وهو  الكابيتول،  بمبنى  املحيطة 

تابعة  وأبنية  األمريكي،  الكونغرس 

للكونغرس أغلقت الجمعة.

تويرت  عىل  الكابيتول  رشطة  ونرشت 

حول  املعلومات  أحدث  عن  تغريدة 

الحادث ومالبساته.

بايدن،  جو  األمريكي،  الرئيس  وأعلن 

أنه والسيدة األوىل جيل بايدن، يشعران 

رشطي  مقتل  بسبب  شديد  بحزن 

بايدن  وقال  الهجوم.  يف  آخر  واصابة 

بحزن  وجيل  أنا  «شعرت  بيان  يف 

العنيف  بالهجوم  علمنا  عندما  شديد 

مبنى  امام  أمنية  تفتيش  نقطة  عند 

بايدن  وأعطى  األمريكي».  الكابيتول 

البيت  يف  األعالم  لتنكيس  أوامره 

األبيض.

 وكانت الرشطة قد أفادت يف وقت سابق 

أصيبا  الرشطة  ضباط  من  اثنني  أن 

الجمعة  الكابيتول  مبنى  من  بالقرب 

القبض  تم  سيارة،  صدمتهما  أن  بعد 

موقع  وقال  بعد.  فيما  سائقها  عىل 

رشطة الكابيتول عىل تويرت إن «املشتبه 

به يف الحجز. وكال الضابطني مصابان 

وقد تم نقل الثالثة اىل املستشفى»، قبل 

أن تعلن رئيسة رشطة الكابيتول وفاة 

رشطي واملشتبه به الحثا. 

عند  وقع  الحادث  إن  الرشطة  وقالت 

مبنى  من  بالقرب  تفتيش  نقطة 

وقال  الكونغرس).  (مقر  الكابيتول 

لوكالة  القانون  تنفيذ  عن  مسؤوالن 

إنه قد تم اطالق  أنباء اسوشيتد برس 

الرصاص عىل املشتبه به.

وخضع الكابيتول لحماية مشددة عقب 

االعتداء عليه يف ٦ كانون الثاني/ يناير 

للرئيس  مؤيدين  متظاهرين  يد  عىل 

كان  بينما  ترامب،  دونالد  السابق 

فوز  عىل  للتصديق  يصوت  الكونغرس 

جو بايدن يف االنتخابات الرئاسية.

وبدأت السلطات يف األسبوعني املاضيني 

من  الخارجية  الحلقة  إزالة  يف  فقط 

الشائكة  األسالك  ذي  العايل  السياج 

املرتامي  املجمع  حول  أقيمت  التي 

أنصار  اآلالف من  بعد هجوم  األطراف 

الرئيس السابق دونالد ترامب آنذاك.

وال تزال واشنطن العاصمة عىل حافة 

أشهر  بعد ما يقرب من ثالثة  الهاوية 

من تلك الواقعة.
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 بغداد/ الزوراء:
تنسُق وزارة العمل والشؤون االجتماعية مع 
البنك املركزي ملنح الباحثني عن عمل قروضا 
االف   ١٠ شمول  تعتمد  آلية  وفق  ميرسة، 
متقدم كل ثالثة اشهر.. وتعتمد وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية حاليا يف منح القروض 
للفئات املشمولة عىل اساس االموال املسرتدة 
من املستفيدين السابقني ومنحها للمتقدمني 

الجدد.
املهني  والتدريب  العمال  دائرة  مدير  وقال 
حديث  يف  باهض،  جبار  رائد  بالوزارة، 
بمنح  الخاص  «الصندوق  ان  صحفي: 
القروض للباحثني عن العمل املسجلني ضمن 
يتم  لم  بالوزارة،  العاطلني  بيانات  قاعدة 
تعزيز رأسماله منذ العام ٢٠١٢، وتم استنفاد 
املخصصة  الحصص  بحسب  املبالغ  جميع 

للمحافظات».
واكد أن «التنسيق مع البنك املركزي من اجل 
آلية  وفق  قروضا  عمل  عن  الباحثني  منح 
معينة تضمن شمول ١٠ االف اسم كل ثالثة 

املبادرة  هذه  تفعيل  املؤمل  من  حيث  اشهر، 
خالل املدة املقبلة». 

وجرى خالل املدة القليلة املاضية شمول ١٠ 
االف و٢٥٠ متقدما بالقروض امليرسة ضمن 

الدفعتني ٢٩ و٣٠ من اصل ٢٢٤ الف متقدم.
واوضح باهض ان «الفائدة وتسديد القرض 
بآلية  سيكونان  املركزي  البنك  من  املمنوح 

القروض الحالية نفسها».

بحق  اجراءات  العمل  وزارة  واتخذت 
يسددوا  لم  ممن  السابقني  املستفيدين 
صندوق  قانون  بحسب  السنوية  االقساط 
االقراض، الذي يوجب بتسديدها وفقا لنظام 

اسرتداد االموال املمنوحة من املقرتضني.
تعزيز  اىل  الحكومية  «الجهات  باهض  ودعا 
عدد  اكرب  منح  اجل  من  الصندوق  رأسمال 
للمبارشة  امليرسة  للقروض  املتقدمني  من 

بمشاريعهم».
وكان وزير العمل والشؤون االجتماعية، عادل 
ثاٍن  اعلن، مؤخرا، عن «برنامج  الركابي، قد 
باملشاريع  يتعلق  االقراض  بمحفظة  يتعلق 
من  قد يصل سقفها  التي  والواقعية  املنتجة 
٢٠ مليون دينار اىل ٤٠ مليون دينار وحسب 
ويوفر  ابتكارياً  يكون  ان  ويجب  املرشوع، 
فرصة عمل من شخص اىل ثالثة اشخاص»، 
مشريا اىل ان « املبالغ الخاصة بهذا املرشوع 
للشباب  ويمكن  الوزارة،  لدى  حاليا  متوفرة 
تسديد  وان  الربنامج،  هذا  عىل  التقديم 

القروض سنوي ومن دون فوائد «.

بغداد/ الزوراء:

الحكيم،  عمار  الحكمة،  تيار  رئيس  شخص 

امس السبت، ستة تحديات تواجه العراق.

وقال الحكيم يف االجتماع السنوي الرابع للهيأة 

العامة لتيار الحكمة الوطني، إن «العراق تجاوز 

مؤكداً  ستة»،  تحديات  وأمامه  ستة  تحديات 

االستقرار  مساري  بني  الخيار  حسم  «أهمية 

يميض  أن  الجميع  جرب  فقد  والالاستقرار 

بمفرده واثبتت التجارب فشل ذلك مما ساهم 

يف رغبة الجميع بالتعاون فيما بينهم».

وأن  تحديات كربى  يعيش  «العالم  أن  وأوضح، 

األولويات السياسية للدول فيما يتعلق ب العراق 

املرحلة  أولويات  ذاتها  هي  عادت  ما  واملنطقة 

األدوار  عرب  صعود  حالة  يف  والعراق  السابقة، 

إقليميا  النظر  وجهات  تقريب  يف  يلعبها  التي 

وغياب  الذاتية  امكانياته  مستثمرا  ودوليا 

الفاعليات القادرة عىل تقريب وجهات النظر».

أشار  العراق،  تعداها  التي  التحديات  وبشأن 

الحكيم «منها تحدي االحتالل املرشعن بقرارات 

أريد  حيث  الطائفية  الفتنة  وتحدي  دولية، 

للعراق أن يدخل يف حرب طائفية رضوس لكن 

بتوجيهات املرجعية الدينية العليا والعقالء من 

كل املكونات تجاوزنا األزمة الطائفية، باإلضافة 

إىل تحدي اإلرهاب وجعل العراق منطلقا لزعزعة 

أمن واستقرار املنطقة وبؤرة للتشدد والتطرف، 

وانهيار  التقسيم  تحدي  العراق  تجاوز  فيما 

والخامس  الرابع  التحديني  يف  السيايس  النظام 

وتجاوز مخاوف العودة لالستبداد والرأي الواحد 

يف التحدي السادس».

العراق  تواجه  التي  بالتحديات  يتعلق  فيما  أما 

بتحدي  تتمثل  إنها  قال  القادمة،  املرحلة  يف 

باستكمال  املتحققة  املنجزات  عىل  الحفاظ 

األجنبية  القوات  بخروج  العراقية  السيادة 

بالءاتنا  ذّكرنا  كما  عراقي،  بطلب  عادت  التي 

لقواعد  وال  العراق  يف  قتالية  لقوات  ال   ، الثالث 

ورضورة  العراقي،  الشأن  يف  للتدخل  وال  ثابتة 

للفتنة  العودة  ومنع  البالد  وحدة  عىل  الحفاظ 

الطائفية، والحفاظ عىل املنجز األمني وتقاليد 

والتداول  والكلمة  التعبري  وحرية  الديمقراطية 

السلمي للسلطة».

الثاني هو تحدي بناء األمة  ولفت اىل «التحدي 

الوطني  املرشوع  عند  اإللتقاء  عرب  العراقية 

واملصلحة الوطنية، والثالث بناء الدولة وإنهاء 

الدولة  الزمت  التي  والهشاشة  اإلرتباك  حالة 

الرابع  التحدي  اما  التأسيس،  منذ  العراقية 

الدخل  مصادر  وتنويع  باالقتصاد  فمرتبط 

لثورة  بدعوتها  مذكراً  اإلمكانات،  واستثمار 

إدارية خالل حديثه عن التحدي الخامس تحدي 

اإلدارة والخدمة».

يكمن  السادس  «التحدي  أن  الحكيم،  ورأى 

بقدرة العراق عىل خلق حالة التوازن يف العالقات 

الخارجية واالخذ بالحياد اإليجابي عرب التفاعل 

والبحث عن الحلول دون أن يكون العراق طرفا 

يف املشاكل والرصاعات».

بغداد/ الزوراء:
مَع تنامي مشكلة قلة عدد املدارس 
وثالثي  ثنائي  بدوام  وزحامها 
وتكتل الصفوف بأكثر من اربعني 
املباني  وتهالك  طالبا،  وخمسني 
التحتية،  بناها  اغلب  توفر  وعدم 
واالسكان  االعمار  وزارة  انهت 
التصاميم  العامة  والبلديات 
يف  مدرسة  الف  بإنشاء  الخاصة 
االتفاق  ضمن  واملحافظات  بغداد 

الصيني.

سابق،  وقت  يف  الحاجة،  وحددت 
االف  بثمانية  املدرسية  االبنية  اىل 
 ١٣ اىل  سرتتفع  والتي  مدرسة، 
٢٠٢٥.وقال  العام  بحلول  الفا 
لالستشارات  الوطني  املركز  مدير 
مدب  حسن  الوزارة،  يف  الهندسية 
مجحم: ان «املركز اكمل تصاميم 
تم  الذي  مدرسة  االلف  مرشوع 
ادراجه ضمن موازنة العام الحايل 
موافقة  استحصال  بعد   ٢٠٢١
وزارتي التخطيط واملالية». واشار 

عىل  وقع  «االختيار  ان  اىل  مجحم 
وزارة  قبل  من  صينية  رشكات   ٤
يف  الصينية  والسفارة  الخارجية 

بكني من اجل بناء املدارس». 
ملجلس  العامة  االمانة  وسلمت 
املاضية،  املدة  خالل  الوزراء، 
الدعوات للرشكات الصينية بشأن 
ألف  ببناء  الخاص  العقد  توقيع 
مدرسة كمرحلة أوىل من مجموع 
االتفاقية  ضمن  مدرسة  االف   ٧
معايري  ان  وبينت  الصينية، 

الكثافة  عىل  اعتمدت  انشائها 
لكل  الفعلية  والحاجة  السكانية 

محافظة.
واوضح مجحم ان «املركز اعد ايضا 
املدارس  وتأثيث  تجهيز  تصاميم 
املستجدات  اخر  عىل  االطالع  بعد 
العاملية يف طرائق التدريس واعداد 
اىل  رفعها  تم  بذلك  جدوى  دراسة 
التجهيز  ليتم  الصينية  الرشكات 
وباحدث  املركز  مخططات  وفق 

التكنولوجيا».

توأمة  خلق  «سيتم  انه  وبني 
االهلية  املحلية  الرشكات  بني 
اجل  من  والصينية  والحكومية 
البناء  بمجال  الخربة  اكتسابها 

واالعمار».
ولفت مجحم اىل ان «نجاح التجربة 
بعد تقييمها سيدفع لتعميمها مع 
مختلفة  وبقطاعات  اخرى  دول 
مستشفيات  او  مدارس  سواء 
التحتية  البنى  خدمات  وكذلك 

والطرق».

بغداد/ الزوراء:
عن  السبت،  امس  الحدود،  حرس  قيادة  كشفت 
وجود خطط للسيطرة عىل ملف التهريب بشكل 

كامل.
حامد  الركن  الفريق  الحدود،  حرس  قائد  وقال 
«هنالك  إن  الرسمية:  الوكالة  بحسب  الحسيني، 
ودونت  اإليراني  الجانب  مع  عقدت  اجتماعات 
مالحظات تخص الحدود مع قاطع اللواء الثالث 
وجود  عن  فضالً  لإلقليم،  التابع  السليمانية  يف 
اىل  بحاجة  واللواء  التهريب،  ملف  تخص  ثغرات 

بشكل  التهريب  ملف  للسيطرة عىل  الدعم  زيادة 
كامل».

أو  التهريب  بعمليات  السماح  «عدم  عىل  وشدد 
التسلل أو التحرك اإلرهابي، وهنالك جهود بذلت 

عىل الحدود السورية، وهي اآلن مستقرة».
إقليم كردستان  يف  الحدودية  «املنافذ  أن  وأضاف 
تعاني مشاكل التهريب، ما أثرت يف املنتج الوطني 
اإلقليم  منافذ  «بعض  أن  موضحاً  كبري»،  بشكل 
القرن  تسعينيات  منذ  بها  ومعمول  رسمية  غري 

املايض».

بغداد/ الزوراء:
الركن  اللواء  البرصة،  محافظة  عمليات  قائد  بني 
قيادته  موقف  السبت،  امس  مدنف،  صدام  أكرم 

بشأن النزاعات العشائرية يف املحافظة.
التدخل  إن  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  مدنف  وقال 
يعني  ال  العشائرية  النزاعات  حل  يف  واملساهمة 
فرض السنن العشائرية بدون سلطة القانون، ألن 

القانون ُيفرض عىل الجميع دون استثناء.
من  واملجرمني  القتلة  بعض  هروب  أن  وأضاف: 

البرصة وتركهم ملناطق سكناهم ال يعني أن يفلتوا 
من العقاب وملطاردة القانونية مهما طالت املدة أو 

قرصت.
تمكنت من مطاردة  األمنية  القوات  أن  إىل:  مشريا 
وإلقاء  املسؤولية  قاطع  خارج  للقضاء  املطلوبني 
القبض عليهم واحالتهم للقضاء بالعمل والتنسيق 
مع قيادات املحافظات املجاورة، من خالل تفعيل 
من  كبرية  أعداد  واعتقال  القبض  إلقاء  مذكرات 

املطلوبني وفق مواد جنائية مختلفة.

بغداد/ الزوراء:
تفكيك  السبت،  امس  الوطني،  األمن  جهاز  أعلن 

شبكة لتجارة املخدرات شمال العاصمة بغداد.
وذكر الجهاز يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: 
ومتابعة  استخبارية  معلومات  عىل  «بناًء  أنه 
بغداد  يف  الوطني  األمن  جهاز  تمكن  ميدانية؛ 
احد  عىل  قضائية  اوامر  وفق  القبض  القاء  من 
مادة  من  كغم)  (نصف  وبحوزته  املخدرات  تجار 
الكرستال بكمني محكم شمال رشقي العاصمة».   

جميع  اعتقال  جرى  «بداللته  البيان  واوضح 
اشخاص،  خمسة  عددهم  البالغ  العصابة  افراد 
بغداد؛  وسط  بهم  خاص  وكر  بوجود  اعرتف  كما 
واحد)  (كغم  ومصادرة  مداهمته  تمت  حيث 
(الحشيشة  مادتي  من  وكميات  الكرستال،  من 

واملرجوانا) مع ادوات تعاٍط وميزان الكرتوني».  
اصوليا  اقوالهم  تدوين  «تم  املتهمني  أن  اىل  واشار 
القانونية  الجهات  اىل  املضبوطات  مع  وتسليمهم 

املختصة التخاذ االجراءات الالزمة بحقهم».  

بغداد/ الزوراء:
عموم  يف  الصيفية  الزراعية  للخطة  املياه  تأمني  السبت،  امس  املائية،  املوارد  وزارة  أكدت 

املحافظات باستثناء محافظة واحدة.
وقال املستشار يف وزارة املوارد املائية، عون ذياب، يف ترصيحات تابعتها «الزوراء»: إن «الوزارة 
حاولت تأمني أو بناء خزين مائي عىل شكل خزانات ملواجهة الصيف املقبل، خاصة عىل نهري 
الخطة  إنجاح  لغرض  الصيف  هذا  ويؤمن  جيد  املتاح  «الخزين  أن  اىل  مشريا  والفرات»،  دجلة 

الزراعية الصيفية يف عموم نهري دجلة والفرات».
ولفت اىل «وجود بعض الصعوبات لربما ستحصل يف نهر دياىل فقط ألن األمطار هذا العام قليلة 
جداً يف حوض دياىل، إضافة اىل أن كميات املياه التي تأتي من نهر سريوان الوادي الرئييس لسد 
تأمني كل  املضايقة يف  اىل بعض  تؤدي  قد  الحقيقة  يف  األسباب  أيضاً، وهذه  قليلة  دربنديخان 

االحتياجات اىل دياىل».
واوضح أن «الوزارة عملت عىل أن تكون الخطة الزراعية الصيفية يف محافظة دياىل مخترصة 
املمكن  املحاصيل، ومن  الخرضوات فقط، وليس جميع  البساتني وزراعة  اىل  املياه  تأمني  عىل 

تأجيل زراعة املحاصيل خالل الصيف الحايل مثل محصول الذرة الصفراء».
وأضاف أن «املياه متوفرة يف عموم املحافظات ما عدا دياىل، وهناك إجراءات اتخذتها الوزارة 
البلدية وزراعة الخرض  الصعوبات يف تأمني مياه الرشب لألغراض  تمكنت من خاللها تجاوز 
الزراعية  للخطة  وفقاً  املياه  تأمني  يف  أولوية  لها  مناطق  «هناك  أن  دياىل».وبني  يف  والبساتني 
الخاصة بمحصول الرز مثل محافظتي النجف والديوانية، وأيضاً يف منطقة الرميثة يف محافظة 
املثنى، ويف ذنائب نهر الفرات يف منطقة سوق الشيوخ يف النارصية أيضاً، ويمكن اعطاؤها نسباً 
واملوارد  الزراعة  وزارتي  بني  عليها  االتفاق  سيتم  التي  الخطة  عىل  يعتمد  األمر  وهذا  محددة، 

املائية لتحديد املساحات املستهدف زراعتها خالل الصيف املقبل».
واشار اىل أن «وزارة املوارد املائية دائماً ما تمنع زراعة الرز عىل نهر دجلة ألنه يستهلك كميات 

كبرية من املياه ويؤثر يف باقي املحاصيل».

بغداد/ الزوراء:
نفذت قوة من الفوج األول باللواء ٣٣ يف الحشد 
وتفتيش  دهم  عملية  السبت،  امس  الشعبي، 
جنوب غرب محافظة نينوى.وذكر بيان إلعالم 
منه:  نسخة  «الزوراء»  تلقت  الشعبي  الحشد 

والدباشة  يونس  شيخ  قرى  تفتيش  ”تم  أنه 
ومحيط ومقرتبات جبل نوكيط الواقع جنوب 
غرب نينوى“.وأضاف البيان أن ”العملية تأتي 
بحثاً عن بقايا فلول داعش اإلرهابية ولتعزيز 

األمن واالستقرار يف تلك القرى“. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للكمارك، امس السبت، اتالف (٥) حاويات محملة بمواد غذائية تالفة يف 
: ان «كوادرها العاملة يف مركز كمرك ام  مركز كمرك ام قرص الجنوبي.وقالت الهيئة يف بيان 
قرص الجنوبي قامت بأتالف مواد غذائية لعدم صالحيتها لالستهالك البرشي».واضاف البيان 
الجهات  وبمشاركة  ٢٣لسنة١٩٨٤املعدل  رقم  الكمارك  لقانون  وفقا  تمت  االتالف  «عملية  ان 

الساندة».

بغداد/ الزوراء:
وصول  قرب  عن  النقل  وزارة  أعلنت 
طائرتني من نوع ايرباص اىل العراق، من 

ضمن عقد مع الرشكة العاملية.
حسني  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
تم  «انه  صحفي:  ترصيح  يف  الخفاجي، 
العاملية  ايرباص  رشكة  مع  التواصل 

ارسال  حول  االونالين،  عرب  مؤخراً، 
طائرتني من هذه الرشكة لتعزيز اسطول 

الخطوط الجوية العراقية».
وأوضح الخفاجي أنه «من املقرر أن تصل 
ايرباص،  رشكة  من  الطائرتان  قريباً 
الحديثة  الطرازات  من  تعدان  واللتان 

للرشكة».

بغداد/ الزوراء:
القطع  تنقيب  ملسألة  جديدة  وضوابط  معايري  السبت،  امس  الثقافة،  وزارة  وضعت 

السكنية يف منطقة الصابيات األثرية.
وقال وزير الثقافة، حسن ناظم، يف ترصيح صحفي: إن ”الصابيات منطقة أثرية وزعت 
املستقطعة  املبالغ  حجم  بشأن  قبلهم  من  شكاوى  وهنالك  للمواطنني،  أراض  كقطع 

ألعمال التنقيب“.
وأضاف ناظم ان ”الوزارة بالتعاون مع هيأة اآلثار بارشت بوضع معايري وضوابط جديدة 
ملسألة تنقيب القطع السكنية، حيث تم تخفيض الرسوم املفروضة عىل املواطنني من ٣ 

ماليني اىل ١٢٠ ألفاً بهدف دعم املواطن، خاصة ملن يود بناء منزل عىل األرض“. 

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الرشطة املتمثلة بوزارة الداخلية، امس السبت، القبض عىل 
مبتز الكرتوني ساوم فتاة عىل ٤٠ الف دوالر مقابل عدم نرش صورها، يف العاصمة بغداد.

الكرادة  اجرام  «مكتب مكافحة  ان  منه:  «الزوراء» نسخة  تلقت  بيان  يف  الوكالة  وذكرت 
تمكن من إلقاء القبض عىل متهم بقضية تحقيقية وفق احكام املادة (٤٣٠) ق .ع، وذلك 
(فيسبوك)  االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل  الكرتونيا  املشتكية   إبتزاز  بعملية  لقيامه 
مقابل  هواتفها  وارقام  الخاصة  صورها  ونرش  سيئ  كالم  بنرش  ومساومتها  وتهديدها 
املنشورات  أمريكي) وان يقوم بحذف  الف دوالر  (اربعون  الحصول عىل مبلغ مايل قدره 

مقابل املبلغ اعاله».
عرض  تم  كما  باالعرتاف،  وقضايا  ابتدائيا  املتهم  اقوال  «دونت  انها  اىل  الوكالة  واشارت 
االوراق التحقيقية عىل انظار قايض التحقيق، فقرر توقيف املتهم وفق احكام املادة اعاله 

لينال جزاءه العادل».

بغداد/ الزوراء:
السبت،  امس  الداخلية،  وزارة  أعلنت 
محافظات  يف  األمنية  ممارساتها  حصيلة 
ساعة  الـ٢٤  خالل  والنجف  وبابل  كربالء 
تلقت  بيان  يف  الوزارة  املاضية.وذكرت 
قيادة  «مفارز  إن  منه:  نسخة  «الزوراء» 
ممارسات  سلسلة  نفذت  بابل  رشطة 
أمنية استهدفت عددا من املتهمني الصادرة 
بمناطق  قضائية  قبض  مذكرات  بحقهم 
إلقاء  من  تمكنت  املحافظة،  من  متفرقة 
القبض عىل (٣٧) مطلوبا بقضايا جنائية 
ان  البيان  وأضاف  قانونية».   ومخالفات 

التحقيق  مراكز  إىل  نقلهم  «تم  املتهمني 
إلكمال  املسٔوولية  قاطع  بحسب  االٔمنية 
اإلجراءات القانونية».  ويف محافظة كربالء 
تنفيذ  من  اإلجرام  مكافحة  قسم  «تمكن 
ع  )ق   ٤٠٦) املادة  أوامر قبض وفق  أربعة 
مع تنفيذ  أوامر قبض عدد اثنني وفق املادة 
أيضا مفارز  اىل ذلك «تمكنت  ٤٤٦ ق ع».  
قسم مكافحة اإلجرام املتواجدة يف سيطرة 
محور النجف من القبض عىل متهم مطلوب 
اىل محكمة جنايات املثنى وفق املادة ٤٠٦ ق 
ع، وتمت إحالة جميع املهتمني واملطلوبني 

اىل القضاء لينالوا جزاءهم العادل».  
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بغداد/ الزوراء:
توقع ممثل دولة القانون يف اللجنة املالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، 

امس السبت، أن يصل سعر الرصف اىل ١٦٠٠ مقابل الدوالر.
وقال السعداوي يف ترصيح صحفي: إن ”كتلة سائرون توافقت مع الحزب 
الديمقراطـي الكردستاني وأقنعت كتلة الفتـح بامليض بسعر الرصف من 

اجل تحقيق مكاسب مالية“.
وأشـار إىل ”سيطـرة احـد األحزاب السياسيـة عىل البنـك املركزي لسحب 
العملـة الصعبة بالدوالر وبيعه بالدينـار العراقي بعد ارتفاع سعر الرصف 
مـن أجل مكاسـب محددة“، مبديا تخوفه مـن ان ”يصل سعر الرصف إىل 
١٦٠ الـف دينار مقابل ١٠٠ دوالر، باإلضافـة إىل ارتفاع األسعار واملترضر 

الوحيد هم الفقراء“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة النفـط العراقية ان انتاج 
الغاز املصاحب خالل شـهر شباط بلغ 
2612 مقمقا يوميـا يف ارتفاع طفيف 
الثانـي  باالنتـاج عـن شـهر كانـون 
مـن العـام الحايل. فيمـا أعلنـت إدارة 
معلومات الطاقـة االٔمريكية انخفاض 
صـادرات النفـط العراقيـة للواليـات 
املتحـدة األمريكيـة إىل 88 ألـف برميل 

خالل األسبوع املايض.
وقالـت وزارة النفـط يف احصائية لها 
نـرشت، امـس السبـت، عـىل موقعها 
الرسمي وتابعتها ”الزوراء“: إن ”انتاج 
الغـاز املصاحـب مـن قبـل الرشكات 
النفطية يف عموم العراق شـهر شباط 
املـايض بلـغ 2612 مقمقـا باليـوم“، 
مبينـة أن ”املحروق بلغ  1315 مقمقا 
باليوم“.وبينـت أن ”انتاج رشكة نفط 
الشمـال والوسط من الغـاز املصاحب 
بلغ 307 مقامق باليوم واملحروق منه 
بلـغ 58 مقمقـا باليـوم، يف حـني بلغ 
انتاج الغاز املصاحب من نفط البرصة 
وذي قار وميسان 2305 مقامق باليوم 

واملحروق 1275 مقمقا باليوم“.
ولفتت الوزارة اىل ان ”انتاج العراق من 
الغاز الجـاف بلغ 1227 مقمقا يومياً، 

فيما بلغ انتاج الغاز السأيل 6000 طن 
يومـي، حيث بلغ انتاج الغاز املصاحب 
مـن قبل الرشكـات النفطيـة يف عموم 
العـراق لشهـر كانـون الثانـي املايض 

2580 مقمقا يوميا.

من جانـب اخر، أعلنت إدارة معلومات 
السبـت،  امـس  االٔمريكيـة،  الطاقـة 
انخفـاض صـادرات النفـط العراقية، 
للواليـات املتحدة األمريكية، إىل 88 ألف 

برميل خالل األسبوع املايض.

أن  لهـا:  تقريـر  يف  االٕدارة  وذكـرت 
”متوسـط االستـريادات األمريكية من 
النفط الخام خالل األسبوع املايض من 
تسـع دول بلغت معدل 5 ماليني و504 
آالف برميـل يوميـا، مرتفعـة بمقدار 

568 ألـف برميل باليـوم، عن االسبوع 
الـذي سبقة والذي بلـغ بمعدل 4.936 

ماليني برميل“.
وأضافـت أن ”أمريكا استوردت النفط 
الخام من العراق بمعدل 88 ألف برميل 
يوميـا، منخفضـة عن األسبـوع الذي 
سبقـه والـذي بلـغ 105 آالف برميـل 

يوميا“.
وأشارت إىل أن ”أكثر االٕيرادات النفطية 
الٔمريكا خالل االٔسبـوع املايض جاءت 
من كنـدا، وبمعدل بلـغ 3,666 ماليني 
برميل يوميا، تليها املكسيك التي بلغت 
كمية االستـريادات منهـا بمعدل 494 
ألف برميل يوميا، تليها السعودية التي 
بلغت االستـريادات منهـا بمعدل 345 
ألف برميل يوميـا، ثم الربازيل وبكمية 

بلغت بمعدل 291ألف برميل يوميا“.
وأوضحت اإلدارة أن ”كمية االستريادات 
مـن  الخـام  النفـط  مـن  االٔمريكيـة 
االكوادور بلغت 247 ألف برميل يوميا، 
تليها روسيـا التي بلغـت االستريادات 
منهـا بمعـدل 165 ألف برميـل، تليها 
كولومبيا التي بلغت االستريادات منها 
بمعـدل 122 ألف برميل، تليها نيجرييا 
التي بلغت االستريادات منها بمعدل 86 

ألف برميل فقط“.

 بغداد/ الزوراء:
اعلـن سـوق العراق لألوراق املاليـة (البورصة)، امس السبـت، ايقاف 19 

رشكة تداول لعدم التزامها بتعليمات باإلفصاح املايل االسبوع املايض.
وذكر السوق يف تقرير اطلعت عليه ”الزوراء“: ان ”عدد الرشكات املتداولة 
أسهمهـا خالل االسبـوع املايض بلـغ 31 رشكة، ارتفعت فيـه 25 رشكة 
وانخفضـت خمـس رشكـات ولم يتـداول يف رشكة واحدة مـن أصل 103 

رشكات مدرجة يف السوق بعد تنظيمه لخمس جلسات“.
وبـني أنه ”تم إيقاف تـداول االسهم 19 رشكـة لعدم التزامهـا بتعليمات 

اإلفصاح املايل“.
واضاف ان ”عدد األسهم املتداولة لألسبوع املايض بلغ ملياراً و550 مليون 
سهـم بقيمـة مالية بلغت 918 مليونـاً و802 الف دينار مـن خالل تنفيذ 
778 صفقـة“، مشريا اىل أن ”مؤرش األسعار املتداولة ISX60 أغلق يف آخر 
جلسـة له عىل 581.33 نقطة مسجـًال ارتفاعا بنسبة %2.68 عن إغالقه 

يف األسبوع الذي سبقه“.
واشار السوق اىل ان ”األسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني بلغت 
52 مليـون سهم بقيمة مالية بلغت 124 مليون دينار من خالل تنفيذ 40 
صفقة، فيما بلغت األسهم املباعة من غري العراقيني يف السوق سبعة ماليني 

سهم بقيمة مالية بلغت 13 مليون دينار من خالل تنفيذ 18 صفقة“.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
واإليـداع املركـزي منذ عام 2009، وينظم خمس جلسـات تداول أسبوعيا 
من األحـد اىل الخميس، ومدرج فيه 103 رشكـات مساهمة عراقية تمثل 
قطاعات املصـارف واالتصاالت والصناعة والزراعـة والتأمني واالستثمار 

املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت لجنة الخدمـات النيابيَّة تخصيص مبلغ 
ترليون دينار ملحافظة بغداد من املوازنة العامة 

للدولة.
وقـال عضـو اللجنـة، عـالء سكـر الدلفي، يف 
حديـث صحفـي: إنَّ ”التخصيصـات املاليَّة يف 
املوازنة للمحافظات وزِّعت بعدالة وفق النسب 
السكانيَّة، وحصلت بغداد عىل ترليون دينار، ألنَّ 
عدد سكانهـا يعدُّ األكرب من بقيَّة املحافظات“، 
مبينـاً أنَّ ”اللجنة سرتكز عىل املشاريع املتلكئة 
واالسرتاتيجيَّـة والتـي لهـا كيـان عـىل األرض 

وستعمل عىل إتمام العمل فيها“.
وأضاف أنَّ ”اللجنة، وبعد إقرار املوازنة وتوزيع 
املاليَّـة للمحافظـات، ستقـوم  التخصيصـات 
بتشكيـل لجـان فرعيَّة مـن أعضائهـا ملتابعة 
رصف أمـوال املشاريـع بشكل دقيـق، من أجل 
الخاصـة  السرتاتيجيَّـة  املشاريـع  استكمـال 

باملحافظات والتي تصب يف صالحها“.
وبـنيَّ أنَّ ”مهمـات اللجنـة متابعـة الـوزارات 
والحكومـات املحليَّـة يف تنفيـذ هـذه املشاريع 

تمـس حيـاة  والتـي  واملتلكئـة  السرتاتيجيَّـة 
املواطـن“. مشـرياً إىل أنَّ ”اللجنـة عازمـة عىل 

متابعـة املشاريـع وتقييمهـا بعـد اإلنجـاز“.
وأشـار الدلفي إىل أنَّ ”اللجنـة تعد هذه املوازنة 
مختلفـة عـن سابقاتهـا مـن ناحيـة إنجـاز 
املشاريع، ألنَّ أعضاء اللجنة سيكثفون اإلرشاف 
ومتابعـة املشاريـع، والسيمـا املشاريـع التي 
تصـبُّ يف استقرار حياة املواطـن مثل مشاريع 

املاء والبنى التحتيَّة للمحافظات“.
ولفـت إىل أنَّـه ”من خالل عمـل اللجنة الرقابي 
ستتابـع املشاريع التـي اندثـرت والتي أهملت 
منـذ سنـوات وأدت إىل هدر يف املـال العام يف كل 
املحافظـات، السيمـا املشاريـع التـي وقعـت 
عقودهـا بـني أعـوام 2005 إىل 2007 واألعوام 
التـي تليهـا، والتي اندثـرث وتحتـاج إىل أعمال 
إضافيَّة إلعادة العمل فيها، لذلك ستقوم اللجان 
الفرعيَّة للجنـة الخدمات، وبمشاركة الوزارات 
املعنيَّـة، بإعداد تقييمات خاصة بهذه املشاريع 
ملتابعتهـا، ومعرفة مـا إذا كان مـن املمكن أْن 

يعاد العمل بها من جديد“.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التجـارة، امس السبـت، انطالق فعاليـات مهرجان الربيع 
الثالـث للتسوق يف محافظة السليمانيـة وللمدة من ١ ولغاية ١٠ نيسان 

٢٠٢١ وعىل ارض محافظة السليمانية.
وقـال مدير عام رشكـة املعارض العراقيـة، رسمد طه سعيـد: إن ”هذا 
املهرجان شـهد مشاركة نحو 200 رشكـة من دول تركيا ومرص وايران، 
باالضافـة اىل رشكات محلية عراقية، إذ ان اغلـب تلك الرشكات تعمل يف 
مجـال املواد الغذائية“، مبيناً أن ”املهرجان يهدف اىل خفض اسعار املواد 

الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان املبارك“.
وأضاف سعيد أن ”املهرجان اخذ عىل عاتقه اتخاذ كل االجراءات الوقائية 
والصحيه ونرش اجهزة التعقيم عىل املداخل والبوابات الخاصة باملعرض 
مـن اجـل الوقاية من فـريوس كورونـا املستجـد، وتنفيـذاً للتوجيهات 

الصحيه التي اعلنتها وزارة الصحة والبيئة وخلية االزمة“.
وبـني أن ”اقامة هكذا مهرجانات تسهـم يف تحقيق االنفتاح عىل السوق 
العراقيـة وفرصة كبرية للرشكات العربية والعامليـة لعرض منتجاتها يف 

العراق“.
هذا وشـهد حفل االفتتاح حضـور رئيس اتحاد املصدريـن واملستوردين 
مصطفـى عبـد الرحمن، ورئيـس غرفة تجـارة السليمانيـة، وعدد من 
الشخصيـات السياسيـة واالمنية والتجـار ورجال االعمـال يف محافظة 

السليمانية.

بغداد/ الزوراء:
اقرتح عضو لجنة الزراعة واملياه واالهوار الربملانية، النائب جمال فاخر، 
امس السبت، اعتمـاد خارطة طريق لتطوير القطـاع الزراعي يف العراق 

وصوال اىل تحقيق االكتفاء الذاتي ودعم خزينة الدولة.
وقـال فاخر يف حديـث صحفي: ان ”قطـاع الزراعة يعد مـن القطاعات 
املهمة والحيوية والدائمة عىل اعتبار أنه متجدد وليس كباقي القطاعات 

وخصوصا النفط الذي ينضب بمرور الزمن“.
 مبينـا ان ”اعتمـاد العراق عىل مـورد واحد لتمويل املوازنـة دفعنا ثمنه 
كثريا يف أوقات االزمات وآخرها أزمة كورونا، وبالتايل فإن هنالك رضورة 
لوضع دراسة حقيقية مهمة الستغالل القطاعات الحيوية لرفد الخزينة 

بأبواب اخرى غري النفط ومنها قطاع الزراعة“.
واضـاف فاخـر ان ”العـراق يمتـاز بصفـات جغرافيـة تعطيـه القـوة 
واالسبقية لتنميـة القطاع الزراعي والتنوع الزراعي، وبالتايل فإن هنالك 
رضورة لوضـع خارطـة طريق مـن عدة مراحـل تساهـم يف تنمية هذا 
القطاع الحيـوي ملا يحققه للبلد من فوائد اقتصادية، ناهيك عن دوره يف 
توفري فرص العمل للشباب ما يقلل من البطالة اضافة اىل تأثرياته البيئية 

بتقليل التلوث“.
 الفتا اىل ان ”هنالك العديد من الدول بالعالم التي تمتاز بتجارب متقدمة 
يف مجـال الزراعـة يف جميع الظروف، وبالتايل فمـن املمكن تشكيل لجان 
مشرتكـة من الربملان والحكومة لدراسة تلـك التجارب، واالستفادة منها 

يف تطوير القطاع الزراعي يف البلد“.
وتابـع ان ”الخطوة االهم ينبغي ان تكون من خالل تطوير القوانني التي 
توجـب حماية املنتـج املحيل، اضافة اىل القوانني التـي تشجع االستثمار 
الزراعـي والحيوانـي، مـع رصـد املبالغ الكافيـة من فائـض الصادرات 
النفطيـة لدعم هـذا القطاع الحيـوي وفق دراسة مجدولـة سنويا وبما 

يحقق االستفادة القصوى من هذا القطاع الحيوي“.

@Âfl@›‡»€a@kzèm@—v‰€a@äb‡rnéa
ÚÓÿÌãflc@Ú◊ãí

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة استثمار النجف، امس 
السبت، سحب العمـل يف املحافظة 
مـن إحـدى الرشكـات األمريكيـة 

العاملة يف املجمعات السكنية.
الهيئـة، رضغـام  وأوضـح مديـر 
أن  صحفـي:  ترصيـح  يف  كيكـو، 
”إدارتـه قررت سحب العمل بشكل 
كيل من رشكـة (يو أس) األمريكية 
املتعهـدة ببناء مجمـع (مسلم بن 
عقيـل) السكني الـذي يتكون من 

500 دار سكنية“.
وأضاف كيكو أن ”الرشكة تسلمت 
العمـل منـذ عـام 2014، وقـد تم 
سحب العمل منها عـام 2019، إال 
أن االعرتاضـات التـي حصلت أمام 
رئيـس الهيئـة الوطنيـة أرجعـت 

الرشكة إىل العمل يف املرشوع، فضال 
عـن تعهـد مديرهـا بإكماله خالل 

فرتة وجيزة“.
وأشار إىل أن ”منذ ذلك الحني وحتى 
اآلن بلغـت نسبة العمـل يف املجمع 
خالل السنوات السبع املاضية فقط 
%16، وهذا مدون حتى يف سجالت 

مكتب الرشكة االستشاري“.
ولفت كيكـو، إىل أن ”دعوة وجهت 
إىل املستفيدين من املرشوع لغرض 
احتسـاب أعدادهـم وتقديـم طلب 
لغرض تعويضهم وفق الطرق التي 
رسمهـا القانـون ضـد الرشكـة“، 
مؤكدا أن ”إدارته ستعمل عىل إعادة 
إعالن املجمع كفرصـة استثمارية 
مـن جديد لتكمل مـا بدأته الرشكة 

األمريكية املتلكئة يف العمل“.

@ıaäÎ@ÔflÏÿ®a@¡jÉn€a@Zkˆb„
ôb©a@ b�‘€a@ÛöÏœ

بغداد/ الزوراء:
اتهـم النائب عن النهج الوطني، حسني العقابـي، امس السبت، الحكومة 
بالتخبـط يف القـرارات والسياسات االقتصادية، مبينـا ان القطاع الخاص 

يعاني الفوىض بسبب عدم معرفته باإلجراءات املقبلة.
وقـال العقابـي يف ترصيـح صحفـي: ان ”القطـاع الخـاص الـذي يسند 
الحكومـة واالقتصاد العراقي يعاني فوىض عارمة بسبب تخبط الحكومة 

يف السياسية االقتصادية“.
واضـاف ان ”مليون عامـل اجنبي من 100 دولة اجنبيـة يعملون بصورة 
غـري اصولية يف العراق، يف حني يعانـي املواطن العراقي من البطالة بسبب 

الفساد“.
وأوضـح العقابي ان ”مصفى كربالء الحكومي يعمل فيه اكثر من 15 الف 
عامـل اجنبـي من اصل 18 الف عامـل، ما يعني ان العاملـني العراقيني ال 

يشكلون سوى %15، وهو رقم كارثي“.

 بغداد/ الزوراء:
اعتـربت لجنة االقتصـاد واالستثمار، 
امس السبت، ان االتفاقية الصينية هي 
األقرب واالفضل لتنشيـط االستثمار 
مطالبـة  عـدة،  ألسبـاب  العـراق  يف 
باستكمـال  اآلن  بالبـدء  الحكومـة 
األطـر الترشيعيـة والقانونيـة للبدء 
منـح  ان  اكـدت  وفيمـا  بالتنفيـذ. 
االستثمـار للرشكـات الحكومية قاد 
لزيـادة يف معـدالت البطالة، اوضحت 
ان االستثمـار له ابعاد متعددة ابرزها 
نقل خـربات متطـورة للداخل وخلق 

جو تنافيس وتوفري فرص عمل.
االقتصـاد  لجنـة  عضـو  وقالـت 
واالستثمار، النائب ندى شاكر جودت، 
يف ترصيـح صحفـي: ان “ مجموعـة 
مذكـرات التفاهم باالتفاقية الصينية 
العراقيـة الطريـق األقـرب واالفضل 
لتنشيط حركة االقتصاد العراقي من 

حيث البناء واالستثمار “ .
وأضافـت ان “عىل الحكومـة ان تبدأ 
األطـر  الستكمـال  جهـد  وبـأرسع 
الترشيعيـة والقانونيـة لغرض تنفيذ 

تلـك االتفاقيات املتعـددة التي تشمل 
كافة مفاصل القطاعات يف البالد“.

وأوضحـت جـودت أن ”تنفيـذ تلـك 
املذكـرات سيوفـر مئـات االالف مـن 
فـرص العمـل للعاطلـني، فضال عن 

تشغيـل القطاعات املهنيـة املحلية يف 
قطاعي الصناعة والزراعة “.

مـن جانـب متصـل، اكـدت اللجنـة 
االقتصادية النيابية ان منح االستثمار 
للرشكـات الحكوميـة قـاد لزيادة يف 

معدالت البطالة.
وقـال عضـو اللجنـة، النائـب عـدي 
الشعـالن، امـس السبـت، يف رصيـح 
صحفـي: ان“ االستثمـار لـه ابعـاد 
متعددة ابرزها نقـل خربات متطورة 

للداخـل وخلق جـو تنافـيس وتوفري 
فـرص عمـل، باالضافـة اىل تغطيـة 
املحليـة، ناهيك  احتياجات االسـواق 
عـن اضافـة ايـرادات ماليـة لخزينة 
يف  مختلـف  االمـر  لكـن  الحكومـة، 
العـراق وهنـاك الكثـري مـن عالمات 

االستفهام“.
واضاف الشعالن ان“ بعض الرشكات 
احيلـت  التـي  الحكوميـة  واملعامـل 
املحافظـات  بعـض  يف  لالستثمـار 
الجنوبيـة تـم خفض عـدد املوظفني 
والعمال مـن قبل املستثمرين ونقلهم 
اي  حكوميـة،  وزارات  رشكـات  اىل 
بمعنى خلقنا بطالـة مقنعة وفائضا 
كبـريا، يف حـني كـان االجـدر ان يتم 
تطويـر قدراتهـم يف االنتـاج واالدارة 

وتوسيع آليات العمل“.
واشـار اىل ان“ اي مرشوع استثماري 
يجـب ان يحـدد يف البـدء نسبة كبرية 
للعمالة املحلية بمختلف االختصاصات 
الن االستثمار ليـس عوائد مادية، بل 
تدريب وتطوير للكوادر العراقية، وهو 

مهم جدا لنقل التجربة ودامتها“. 

@\Ú€b�j€a^@ÒÜbÌç€@Üb”@ÚÓflÏÿ®a@pb◊ãì‹€@äb‡rné¸a@Êc@pá◊c
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بغداد/ محمد الخفاجي
يعقد صباح اليوم االحد اجتماع املكتب 
التنفيذي لالتحاد االسيوي للمالكمة يف 
عىل  وذلك  طشقند  االوزبكية  العاصمة 

للمحرتفني  اوزبكستان  بطولة  هامش 
والتي يحرضها رئيس االتحاد العراقي  

للعبة عيل تكليف بدعوة رسمية.
مطول  اجتماع  عقد  تم   : تكليف  وقال 

للمالكمة  الدويل  االتحاد  رئيس  مع 
عمر كريمليف ناقشنا من خالله واقع 
الكفيلة  والسبل  العراقية  املالكمة 
الكامل  بالدعم  ووعد  بها  لالرتقاء 

لوجستيا وفنيا.
اىل  ايضا  افىض  االجتماع  ان  واضاف: 
اوزبكي  مدرب  بتسمية  رسمي  اتفاق 
لقيادة منتخبنا الوطني مع مدرب اخر 
سيقوم باالرشاف عىل تدريب منتخبات 
اقامة  اىل  باالضافة  العمرية  الفئات 
العراق  يف  وتحكيمية  تدريبية  دورات 

خالل املدة املقبلة.
تواصل  هنالك  ان  اىل  تكليف  واشار 
والرياضة  الشباب  وزير  مع   مستمر 
عدنان درجال الذي اوىص بتوجيه دعوة 
الدويل عمر كريمليف  اىل رئيس االتحاد 
الدعوة  هذه  تسليم  وتم  العراق  لزيارة 

بشكل رسمي.

بغداد/ متابعة الزوراء
وفد  االحد  اليوم  صباح  يصل 
االتحاد الخليجي لكرة القدم، من 
أجل االطالع عىل املالعب والبنية 
التحتية يف البرصة، ملتابعة ملف 

استضافة خليجي ٢٥.
حميد  من  الوفد  ويتألف 
وعضوية  رئيًسا،  الشيباني 
الواحد  عبد  ومحمد  عيل  طارق 
أحمد  ومريزا  العبودي  وجليل 

وخالد الحاج.
الخليجي،  الوفد  زيارة  وتستمر 
حتى الثامن من الشهر الجاري، 
البرصة،  استضافة  إعالن  قبل 
بطولة  من   ٢٥ رقم  للنسخة 

كأس الخليج.

يف نحو خمسني يوماً عملت بها مع الصديق الدكتور 

أكرم نعيم عطوان الحميداوي تيقنت انها من املرات 

القالئل التي يتصدى رجل مناسب ملسؤولية مناسبة، 

إذ ينطوي أسلوب عمله عىل حزمة من املتناقضات 

املتجانسة، فالهدوء والرصانة، واالتزان والرصامة، 

وهي  واللغوية،  والفنية  االدارية  العمل  وتقنيات 

حكومي  مسؤول  فيها  يصادفني  التي  األوىل  املرة 

يتقن لغة التخاطب الوظيفي واملراسالت الرسمية، 

والنحوية  اللغوية  أخطاءهم  ملوظفيه  ويصّوب 

واالمالئية والطباعية..

مع  العمل  من  توّجست  كنت  األوىل  اللحظة  منذ 

يف  األوملبي  العمل  الدارة  املؤقتة  اللجنة  يف  الرجل 

حّملته  إنني  يبدو  سابق  ملوقف  ذلك  وكان  العراق، 

ان  وإستغربت  الرجل،  تجربة  إحتوته  مما  أكثر 

أية  عن  بعيداً  بمهمته  للنجاح  منقطع  الحميداوي 

اليقني،  حّد  أثق،  جعلني  ما  وهو  مضت،  تراكمات 

أظهره  الذي  بالحياد  بلده  لرياضة  سيعمل  بأنه 

املتنافسني  دائرة  فتوسط  وقراراً،  وسلوكاً  موقفاُ 

القانون  بمسطرة  الجميع  مع  وتعاطى  املحتدمة، 

حّصن  رفيع  قانوني  علمي  بتحصيل  خربها  التي 

التجربة  ذوي  من  قضاة  سبعة  مع  مداوالته  به 

الرصينة..

الدكتور  مع  العمل  فرتة  النتهاء  جداً  تأملت 

التي  اللحظة  يف  عالياً  األلم  والمسني  الحميداوي، 

المست يده يدي مودعاً املهمة األصعب، وبرغم انه 

صديق وقريب ويمكنني التواصل معه، لكن العمل 

مع مالك كفوء يف بالدي ال يناله اال املحظوظون!

NNÎaáÓ‡®a@…fl@�bflÏÌ@ÊÏèΩ

µèy@Ô‹«@µèy

بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة / قحطان سليم- محمد الساعدي

تقدم الطلبة مركزين إىل االٔمام بفوزه عىل ضيفه الديوانية، 
بهدف دون رد، عىل ملعب الشعب الدويل، مساء امس السبت، 

يف ختام الجولة ٢٦ من الدوري املمتاز.
ركلة  من  جفال  محمد  الالعب  بأقدام  جاء  الوحيد  الهدف 
الدقيقة  يف  عيل  محمد  هيثم  الدويل  الحكم  احتسبها  جزاء 

.(٢٠)
ويف الشوط الثاني أضاع الطلبة والديوانية فرص بالجملة، 
تسديدها  يف  تباطأ  أن  بعد  رمضان  وكاع  كرة  أخطرها 

ليبعدها املدافع.
فيما رد قأيم الطلبة تسديدة ملحرتف الديوانية ليما، ومرت 
بفوز  املباراة  لتنتهي  القأيم  بجوار  محمد  نهاد  تسديدة 

الطلبة بهدف دون رد.
وتقدم الطلبة للمركز الخامس عرش برصيد ٢٧ نقطة، فيما 
تجمد رصيد الديوانية عند النقطة ٢٨ يف املركز الرابع عرش.

الكهربأيية  الصناعات  نتأيج  سلسلة  امليناء،  نادي  وأوقف 
الجيدة، وهزمه بهدف دون رد عىل ملعب الفيحاء.

امليناء كاد يفتتح التسجيل عرب محرتفه الكامريوني جونيور، 
إال أن حارس الصناعات الكهربأيية أحبط الفرصة.

وأضاع العب الصناعات الكهربأيية، محمد سعيد، كرة علت 
العارضة، لينتهي الشوط االٔول بالتعادل السلبي.

ويف الشوط الثاني، خطف العب امليناء، أحمد محسن، هدف 
الفوز يف الدقيقة ٧٨.

فيما  العارش،  املركز  يف  نقطة   ٣١ إىل  رصيده  امليناء  ورفع 
تجمد رصيد الصناعات الكهربأيية عند ٢٧ نقطة يف املركز 

 .١٥

@—Óõ€a@äbón„a
بفوزه  الكرخ،  مع  مواجهته  نقاط  ميسان،  نفط  خطف 

١-٠، عىل ملعب الساحر أحمد رايض.
ميسان  نفط  لكن  االٔول،  الشوط  يف  الكرخ  أفضلية  ورغم 

خطف الفوز يف الدقيقة ٨٨، بأقدام الالعب عيل قاسم.
ورفع نفط ميسان رصيده إىل ٣٦ نقطة يف املركز السابع، 

فيما تجمد رصيد الكرخ عند ٣٠ نقطة يف املركز ١١. 

@@·ÓnÌ@“áÁ
يف املباراة الثالثة، تمكن أمانة بغداد من خطف نقاط مباراته 

ضد الكهرباء، بهدف يتيم، عىل ملعب بغداد.
يف  ياسني  ستار  الالعب  عرب  مبكر،  وقت  يف  جاء  الهدف 

الدقيقة الثالثة من املباراة.
الثامن،  املركز  يف  نقطة   ٣٦ إىل  رصيده  بغداد  أمانة  ورفع 

فيما تجمد رصيد الكهرباء عند ٢٤ نقطة يف املركز ١٦.

بغداد/ اعالم االوملبية
عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  إستقبل 
رئيس  السبت  امس  بمكتبه  درجال 
رعد  العراقية  الوطنية  األوملبية  اللجنة 

حمودي.
برياضة  االرتقاء  سبل  الجانبان  وبحث   
االنجاز العايل واالهتمام باعداد الرياضيني 
صفحات  وطي  قابلياتهم  وتطوير 

التقاطع يف البيت األوملبي العراقي. 
عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  أكَد  و 
الرصيحة  املكاشفة  أهمية  عىل  درجال 
املتعلقة  والتفاصيل  الجزٔييات  وبحث 
ورياضة  عموماً،  العراقية  بالرياضة 
االنجاز العايل باالٔخص للنهوض بواقعها 

الحايل.
تمام  عىل  درجال  الوزير  حمودي  وهنأ 
بوباء  إصابته  َعقب  والتعايف  الشفاء 
كورونا، وبحث معه واقع رياضة االٕنجاز 
اىل  بها  واالرتقاء  النهوض  وُسبل  العايل 

أفضل املراحل.
أن  عىل  يتفق  الجميع  ان  درجال  وقال 
املتحققة   والنتأيج  العايل  االٕنجاز  رياضة 
وإمكاناته  العراق  اسم  مع  تتناسب  ال 

نستطيع  لن  وبالتايل  والبرشية،  املادية 
مع  التعاون  دون  بواقعها  النهوض 
التنفيذي  واملكتب  الرياضية  االٕتحادات 
يف  والدخول  الوطنية،  االٔوملبية  للجنة 
ُنشخص  وعميقة  رصيحة  مكاشفة 
عموًما،  رياضتنا  يف  الخلل  مكامن  فيها 
أجل  من  تحديًدا  العايل  االٕنجاز  ورياضة 
الفعاليات  ملختلف  مميزة  نتأيج  تحقيق 
الخارجية  املشاركات  يف  الرياضية 

املقبلة.
وأخذت  تطورت  الرياضة  ان   وأضاف 
حديثة  صناعة  وباتت  جديدة،  أبعاداً 
ومعياراً لتقدم البلدان، ونحُن نسعى إىل 
لواقع  عاكسة  مرآة  رياضتنا  تكون  أن 
البلد، وبمستوى يوازي تاريخ وحضارة 
العراق وستكون يف سلم أولوياتنا خالل 
إقرار  َعقب  سيما  ال  املقبلة،  املرحلة 
املكتب  وإنبثاق  االٔوملبية  اللجنة  قانون 
بواقعها  النهوض  أجِل  من  التنفيذي، 

الحايل.
دعم  والرياضة  الشباب  وزير  وَجدَد 
الرموز   لتبوِّء  والوزارة،  الحكومة 
عربيا  املناصب  الرياضية  والشخصيات 

وقاريا ودوليا.
االٔوملبية  اللجنة  رٔييس  َثمَن  جانبِه  من 
جهود  حمودي،  رعد  العراقية  الوطنية 
الذي  املهم  الجانب  الوزير درجال يف هذا 
االٕنجاز  رياضة  استنهاض  إىل  يهدف 

لتكون  املتاحة  االٕمكانات  وَضمَن  العايل 
يف املُقدمة دأيًما، راجًيا لُه عودة ميمونة 

خدمة للرياضة العراقية.
وقال حمودي ان املكتب التنفيذي بجميع 
تتبناها  التي  الخطوات  يدعم  شخوصه 

تهدف  والتي  والرياضة  الشباب  وزارة 
عىل  العامة  املصلحة  تغليب  اىل  دأيما 
تكون  وان  الضيقة  الشخصية  املصالح 
عىل  حال  افضل  يف  العراقية  الرياضة 

جميع الصعد املختلفة.

نعت   / الزوراء  /متابعة  بغداد 
وزارة الشباب والرياضة السباح  
عن  النواب  الدين  عالء  السابق 

عمر ناهز ٩٤ عاماً .
وقالت الوزارة يف بيان مقتضب 
االوساط  اىل  التعازي  :»احر 
الدويل  السباح  بوفاة  الرياضية 

السابق عالء الدين النواب».
اشهر  أحد  النواب  ويعد 
مجال  يف  العرب  السباحني 
املفتوحة،  املياه  يف  السباحة 
املانش  بحر  بقاهر  وعرف 
مسابقة  يف  بفوزه  الهائج 

لعبوره عام ١٩٥٩.
وذاع   ١٩٢٧ عام  النواب  ولد 
يف  مشاركته  بعد  مبكرا  صيته 

يف  الطويلة  للسباحة  بطولة 
كلم   ٥٠ مسافة  لقطع  بريوت 
اللبنانية  والعاصمة  صيدا  بني 
املركز  فيها  وحقق   ١٩٥٧ عام 
الثاني، فضال عن مشاركاته يف 
كابري- ابرزها  عاملية  بطوالت 

ايطاليا.وكانت  يف  نابويل 
مشاركته يف مسابقة عبور بحر 
فرنسا  بني  الهواة  لفئة  املانش 
 ٥٠ مسافة  لقطع  وبريطانيا 
مشوار  يف  االبرز  املحطة  كلم، 
النواب حيث نال املركز األول من 
بني ٤٣ سباحاً لم يكمل السباق 
بعدما قطع  سوى ستة منهم، 
من  ساعة   ٢٣ يف  املسافة 

السباحة املتواصلة.
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بغداد/ متابعة الزوراء
يواصل مبعوثا االتحاد اآلسـيوي اجتماعاتهما مع أندية الدرجة املمتازة، قبل االجتماع اليوم األحد، 
بالجمعيـة العمومية التحـاد الكرة يف فندق بابل.وقال مصدر ان ١٥ من بـني أندية الدرجة املمتازة 
اعرتضوا عىل النظام الداخيل الجديد لعام ٢٠٢١، وطالبوا بأن تجرى االنتخابات املقبلة، وفق النظام 
الداخيل لعام ٢٠١٧».وأوضح أن سبب اعرتاض األندية يأتي حول فقرتني يف النظام الداخيل الجديد، 
وهـي عـدم جواز الجميع بني مهمتـني (ازدواجية العمل)، والفقرة الثانية هـي رفض إلزام اإلدارة 
العمل بدورتني انتخابيتني فقط.وأشار إىل أن االعرتاضات أتت ملصالح شخصية للعاملني يف األندية، 

ولم يناقشوا مصري الكرة العراقية، حيث إن ٥ أندية فقط تضامنت مع النظام الجديد.
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ُيقيم قسـم اإلعـالم واإلتصـال الحكومـي يف وزارِة 
الشـباِب والرياضـِة، اليـوم األحـد  َضمـَن خطة 
الطوارئ، محارضًة عن (قواعـد اإلمالء والتنقيط 
يف اللغة العربية)، عىل املنصة األلكرتونية (fcc)، يف 
الساعِة الثامنة مسـاًء، وتستهدف موظفي القسم 
ودوائر وأقسـام الوزارة، ومديريات الشـباب والرياضة 
يف بغـداد واملحافظات واملهتمني بهذا الشـأن، وُتحارض فيها املوظفة يف 

القسم رسى سالم.
   *******************

الزميـل حيـدر الحمـود مديـر املكتـب االعالمـي 
لنـادي املينـاء الريـايض، اعلن تعـايف والدته من 
االزمـة الصحية التي داهمتها قبل فرتة ليسـت 
بالقصـرية، حيـث خضعـت عىل اثرهـا لتداخل 

جراحي ناجح يف مستشـفى املوسوي بمحافظة 
البرصة الفيحاء، نسأل الله العيل القدير ان يلبسها 

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

احتفـل عضـو املكتـب االعالمـي لنـادي الرشطة 
الريايض الزميل منترص االسـدي بعيد ميالده قبل 
ايام قليلة، خالص االمنيات للزميل االسدي بالعمر 

املديد وتحقيق النجاح يف حياته ومشواره املهني.



قطـع ألفونسو ديفيز شـوطا طويال من مخيم لالجئني يف غانا وصـوال للعب مع بايرن ميونيخ، قبل 
أن يجـري تعيينـه ”سفري النوايا الحسنة“ من قبل مفوضية األمـم املتحدة لشؤون الالجئني.ويعترب 
نجـم بايرن ميونيـخ، أول العب كرة قدم محرتف يف العالم، يتوىل هذا الـدور لدى مفوضية الالجئني.

وقـال ديفيز عـىل تويرت: ”يرشفني أن أصبح سفريا للنوايا الحسنـة للمفوضية، وأن أمثل الالجئني يف 
كل مكان“.تتمثـل مهمة ”سفـراء النوايا الحسنة“ الـ37 حاليـا، يف ”املساعدة يف لفت االنتباه إىل 

الالجئـني يف كل ركن من أركـان العالم، من خالل تأثري شـهرتهم وتفانيهم وعملهم 
الجاد“.مـن جهتـه، أوضح رئيـس مفوضية األمم املتحدة لشـؤون الالجئني، 

فيليبـو جراندي: ”ألفونسو يجسد قـوة الرياضة ويرشفنا حقا انضمامه 
إلينا“.وواصل: ”تتمتع الرياضة بقوة ال تصدق إلحداث األمل والشفاء 

واملساعدة يف تشكيل مستقبل أولئك الذين أجربوا عىل الفرار. 

حقق تورونتـو رابتورز حامل اللقب عام 
2019 أكـرب انتصار يف تاريـخ مشاركاته 
يف دوري كـرة السلة األمريكي للمحرتفني 
وألحق بغولدن ستايت ووريرز ثالث أسوء 
هزيمـة يف تاريخـه، عندمـا تفـّوق عليه 

بفارق 53 نقطة وبنتيجة 130-77.
واحتفـل الكامريونـي باسكـال سياكام 
بعيـده الـ27 ممطرًا سلـة ووريرز بـ36 
نقطـة، األعـىل لـه هـذا املوسـم، ليلحق 
بووريـرز املنقـوص من نجميـه ستيفن 
كـوري ودرايمونـد غريـن املصابني ثالث 
أسوأ هزيمة يف تاريخه والسادسة يف آخر 

سبع مباريات.
وقـال ستيـف كـري مـدرب ووريـرز بعد 
املبـاراة: ”لقـد رأيتـم ما حصـل. لقد تم 
تدمرينا. ليس هناك الكثري ألقوله. إنه أمر 

مهني لجميع املعنيني“.
دخـل رابتورز إىل املباراة إثر معاناة كبرية 
حيث حقق فوزه الثاني فقط يف مبارياته 
الــ15 األخـرية واضًعا حـد لسلسلة من 
أربع هزائم متتالية يف املركز الحادي عرش 

يف املنطقة الرشقية.
وقـال سياكـام بعـد املبـاراة: ”الخسارة 
يرفـع  يشء  وأي  جميـًال،  أمـراً  ليسـت 

املعنويات هو أمر جيد“.
وأُعلن عن غياب كـوري قبل ساعات من 
صافـرة البدايـة بسبب إصابـة يف أسفل 
الظهر، بعد أن غـاب عن خمس مباريات 
سابقة قبـل أن يعود يف آخـر مواجهتني، 
فيمـا خـرس ووريرز جهـود غريـن قبل 
فـرتة قصرية من اللقـاء بسبب إصابة يف 
إصبعه.وقال كري: ”أعتقد أنه بدون ستيف 
ودرايمونـد، افتقدنا لقائـد عندما ساءت 

األمور. لم نظهر رغبة يف الرصاع الذي كنا 
بحاجة إليه للخروج من القاع“.

وسجـل رابتـورز 51 نقطـة أكثـر مـن 
ووريـرز يف الربعـني الثانـي والثالث وهو 
أكرب فارق نقاط يف ربعني خالل مباراة يف 

تاريخ الدوري. 
وبعد أن وصل الفارق يف إحدى املراحل إىل 
61 نقطـة، أصبح غولـدن ستايت حامل 
اللقب أعـوام 2015، 2017 و2018 رابع 
فريـق يف آخر 25 عاًمـا يتأخر بفارق 60 

نقطة يف مباراة يف الدوري.
ويعانـي ووريرز من أزمـة خسارة الكرة 

”تـورن أوفر“ هذا املوسـم حيث خرسها 
يف 21 مناسبـة يف املبـاراة أثمرت عن 30 

نقطة لرابتورز يف املقلب اآلخر.
وأردف كري: ”بصفتك مدرًبا، تحاول قيادة 
فريقك يف املوسم بأفضل طريقة ممكنة. 
لذلك هناك أوقـات للمرح وأوقات للفرح، 
وهنـاك أوقـات للحديـث الجـاد وأخرى 
للبحـث عن الروح. هذا هو الوقت للبحث 

عن الروح بالتأكيد“.
وتفـّوق رابتـورز 16-35 يف الربع الثاني 
و14-46 يف الثالـث ليتقـدم 56-108 مع 
نهايتـه.يف مكـان آخـر، سجـل العمالق 

اليونانـي يانيـس أنتيتوكومبو 47 نقطة 
مسدًدا 18 رمية ناجحة من 21 محاولة، 
إضافـة إىل 12 متابعـة ليقـود ميلووكي 
باكس ثالـث الرشقية للفـوز 127-109 

عىل بورتالند ترايل باليزرز.
كما قـام أفضل العب يف الــ“ان بي ايه“ 
يف املوسمـني املاضيـني بثالثة تصديات يف 
ثالث مبـاراة حقق خاللها 40 نقطة أقله 
هذا املوسم ليقود باكس إىل االنتصار عىل 

ترايل باليزرز.
وساهم جـرو هوليداي بـ22 نقطة و10 
تمريـرات حاسمة مليلووكـي الذي حقق 

فوزه الثاني توالياً.
كـان داميـان ليـالرد األفضل مـن جانب 
بورتالند مع 32 نقطـة، فيما أضاف يس 
جاي ماكولوم 18 وسبع تمريرات حاسمة 

و18 نقطقة لروبرت كوفينغتون.
وكانـت هـذه أول هزيمة لرتايـل باليزرز 
سـادس الغربيـة بعـد أربعـة انتصارات 

توالًيا والثالثة فقط يف آخر 10 مباريات.
لوكـا  السلوفينـي  سجـل  نيويـورك،  يف 
دونتشيتـش 13 مـن نقاطـه الــ26 يف 
املباراة خـالل الربع األخـري ليقود داالس 

مافريكس للفوز عىل ”نيكس“ 99-86.
وغاب مـدرب الضيوف ريـك كاراليل عن 
املواجهـة بعـد أن جاءت نتيجـة مسحة 
اختبـار كوفيـد19- إيجابية رغـم تلقيه 
اللقاح يف كانون الثاني/يناير، حيث كان 
مـن املقـرر أن يرشف عـىل املبـاراه رقم 
1500 يف مسريتـه التدريبيـة. وناب عنه 

مساعده جمال موسيل.
يف بوسطـن، سجل جايسـون تايتوم 26 
نقطـة فيما أضاف جايلن براون 22 و11 
متابعة ليقودا سلتيكس للفوز 118-102 

عىل هيوستن روكتس.
وعـّزز فينيكس صنز وصافتـه للمنطقة 
الغربيـة خلـف يوتـا جـاز بفـوزه عـىل 

أوكالهوما سيتي ثاندر 140-103.
وسجـل كايـل زومـا 30 نقطـة للـوس 
أنجليـس ليكـرز حامـل اللقـب ليقـوده 
للفـوز 94-115 عـىل ساكرامنتو كينغز 
مع استمرار غياب نجميه ليربون جيمس 
وأنتونـي ديفيـس، ليتعاىف رابـع الغربية 
خلـف جـاره كليربز مـن سقوطـه أمام 

باكس يف املباراة السابقة.

يدخـل بيـب جوارديـوال مـدرب مانشسرت 
سيتـي، هذا األسبوع، مهمـة صعبة إلنهاء 
عقـدة خاصـة له مـع الفريـق اإلنجليزي، 
وذلـك عندما يواجه الثالثاء املقبل بوروسيا 
دورتمونـد، يف ذهـاب ربـع نهائـي دوري 

أبطال أوروبا.
الفنيـة  املهمـة  جوارديـوال،  تـويل  ومنـذ 
ملانشسرت سيتي يف صيف 2016، لم يتمكن 
من تخطي عقبة ربع نهائي دوري األبطال، 
حيـث ودع يف موسمـه األول أمـام موناكو 
الفرنـيس من دور الـ 16، وبعدها خرج من 
ربع النهائي يف املواسـم الثالثة التالية أمام 

ليفربول وتوتنهام وليون عىل الرتتيب.
ويملـك جوارديـوال، فرصـة ثمينـة إلنهاء 
عقدتـه هـذا املوسـم، متسلًحـا باملستوى 
املميز الـذي يقدمه فريقـه، وسجله الجيد 
أمام الفرق األملانية يف دوري األبطال، والتي 

لم يعرف طعم الهزيمة أمامها من قبل.
كانت البداية عندما كان مدرًبا لربشـلونة، 
ربـع  بايـرن ميونيـخ يف  واجـه  وحينهـا 
نهائـي موسـم (2009-2008)، وفاز عىل 
ملعبـه ذهاًبـا برباعية نظيفـة وتعادل يف 
اإليـاب (1-1)، ليتأهـل إىل نصـف النهائي 
ويتـوج بلقب تلـك النسخة.وتجـدد املوعد 
مع األملان يف املوسـم التايل (2009-2010) 
واجـه  وحينهـا  أيًضـا،  برشـلونة  رفقـة 
شـتوتجارت يف دور الــ 16، وتعادل ذهاًبا 
خـارج أرضـه (1-1)، قبـل أن يفـوز إياًبا 
يف كامـب نـو برباعيـة نظيفـة.ويف آخـر 
مواسمـه مـع برشـلونة (2011-2012)، 
 ،16 الــ  دور  يف  ليفركـوزن  بايـر  واجـه 
وحينهـا فاز ذهاًبـا خارج أرضـه (3-1)، 
قبـل أن يكرر االنتصـار إياًبـا بنتيجة- 7) 
1). ولم يواجه جوارديـوال، األندية األملانية 

يف دوري األبطـال، خـالل حقبته مع بايرن 
ميونيـخ،  قبـل تجـدد الصـدام يف موسمه 
األول مـع سيتـي (2017-2016)، عندمـا 
دور  يف  بوروسيـا مونشنجالدبـاخ  واجـه 
املجموعات، وفاز عىل أرضه حينها برباعية 
نظيفة، وتعادل خـارج ميدانه .(1-1) أما 
يف مرحلة املجموعـات من موسم (-2018

هوفنهايـم،  جوارديـوال،  واجـه   ،(2019
وتغلـب عليه خـارج أرضـه (1-2)، وكرر 
االنتصـار عىل ملعبـه بنفـس النتيجة.ويف 
نفس املوسم، واجه شـالكة يف دور الـ 16، 
وفـاز عليه ذهاًبا خارج أرضه (2-3)، قبل 
أن يسحقه إياًبـا بسباعية نظيفة.وجاءت 
آخـر مواجهـات بيـب لألنديـة األملانيـة يف 
دوري األبطـال يف املوسـم الجـاري، عندما 
واجه مونشنجالدباخ يف دور الـ 16، وتغلب 

عليه ذهاًبا وإياًبا بنفس النتيجة .(2-0) 
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يضع مسؤولو برشـلونة، سيناريوهات بديلـة لفشل التعاقد مع 
النرويجـي إيرلينـج هاالند، مهاجم بوروسيـا دورتموند، الصيف 
املقبل.كان خوان البورتا، رئيس برشـلونة، عقد لقاء منذ أيام مع 
مينو رايوال وكيل هاالند وألفي والده، لكن يواجه البارسا منافسة 
رشسـة عىل الصفقـة من ريـال مدريـد وأنديـة إنجلرتا.وحسب 
صحيفـة موندو ديبورتيفو، فـإن هاالند ال يـزال الهدف الرئيس 
ملريكاتو برشـلونة، لكن يدرك البارسا أنه ليس بمفرده يف املعركة، 
وقد تتعقد الصفقة إذا أصبح سعر الالعب باهًظا.وأشـارت إىل أن 
بوروسيا دورتموند يرفض فكرة بيع هاالند، ويرغب يف استمراره 
خالل الصيف املقبل.وأوضحت الصحيفة أن برشـلونة يبحث عن 
إنعـاش النـادي مادًيـا، لكن عليه خفـض فاتـورة الرواتب وبيع 
الالعبني أوًال، إذا أراد ضم هاالند، وهذا ليس باألمر السهل.وذكرت 
أن قائمة مريكاتو برشلونة، حال فشل ضم هاالند، تضم لوكاكو، 
والوتارو مارتينيز (إنرت ميـالن)، هاري كني (توتنهام)، ألكسندر 
إيـزاك (ريال سوسييداد)، ديباال (يوفنتوس)، أجويرو (مانشسرت 

سيتي)، ديباي (ليون) وداروين نونيز (بنفيكا).

أكـد نادي بوروسيـا دورتموند أن العبـه إيرلينغ هاالند ليس 
للبيع عىل الرغم من تحرّكات وكيله مينو رايوال.وذكر مايكل 
تسـورك املدير الريـايض لبوروسيا دورتمونـد، يف ترصيحات 
إعالميـة أنه اتصل ”برايـوال“ وأوضح له رؤيـة النادي وعدم 
الرغبـة يف بيـع املهاجم.وأضاف تسـورك يف ترصيحاته أنهم 
يخططـون لبقاء املهاجـم النرويجي، ملا هو أبعـد من نهاية 
املوسـم الحايل، مشـريا أن كرة القـدم يف الوقـت الحايل ليس 
بها الكثري مـن الالعبني باملواصفات التـي يملكها ”هاالند“.

يف الوقت ذاتـه ذكرت صحيفة ”كيكر“ األملانية أن دورتموند، 
يسعـى لرفع سعر هدافه ألبعد مـدى، وحدد ثمنا يفوق 200 
مليـون دوالر لألندية الراغبـة يف التعاقـد معه.ويواصل ريال 
مدريد، سعيه للتعاقد مـع النرويجي إيرلينج هاالند، مهاجم 

بوروسيا دورتموند، خالل املريكاتو الصيفي املقبل.
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أعلن باريس سان جريمان الفرنيس عن إصابة العبه اإليطايل 
ماركـو فرياتـي بفـريوس كورونا قبـل أيام مـن مواجهة 
بايرن ميونيخ األملانـي املنتظرة يف ذهاب ربع نهائي دوري 
أبطـال أوروبا.وذكر سان جريمان يف بيـان أّنه بعد سلسلة 
االختبارات الدورية التي أجراهـا: ”تأكدت إيجابية (فحص) 
ماركـو فرياتـي، سيحـرتم بالتايل العـزل وتطبيـق الربوتوكول 
الصحـي املناسب“.ويأتي اإلعالن عن إصابـة فرياتي بـ“كوفيد-
19“ قبـل يوم من املبـاراة املصريية لسان جريمـان يف الدوري ضد 
ضيفـه ليـل الـذي يتشارك الصـدارة مـع حامل اللقـب بعد 30 
مرحلـة، وقبل اللقاء املرتقب األربعـاء املقبل يف ميونيخ ضد 
بايرن يف ذهاب ربع نهائي دوري األبطال يف إعادة لنهائي 
املوسـم املايض الذي خرسه النـادي البارييس صفر1-.
لكـن مشاركـة ابن الــ28 عامـاً يف هاتـني املباراتني 

الهامتـني لم تكن محسومة حتى قبل اصابتـه بفريوس كورونا، وذلك 
بسبب كدمـة يف فخذه األيرس.وسيدخل الـدويل اإليطايل يف حجر صحي 
ملدة سبعة أيام وإذا جاءت بعدها نتيجته سلبية، سيكون متوفراً ملباراة 
اإلياب املقررة يف 13 الحايل يف باريس.وهي املرة الثانية التي يصاب فيها 
فرياتـي بالفريوس خالل العام الحايل، إذ اضطـر إىل الغياب عن الفريق 
ملباراتني يف الدوري يف نهاية كانون الثاني/يناير وأوائل شـباط/فرباير.

ويشـكل غيابه رضبة قاسيـة ملدربه األرجنتينـي ماوريسيو بوكيتينو 
الـذي يفتقد األربعاء العـب الوسط اآلخـر مواطنه ليانـدرو باريديس 
بسبب اإليقاف، كما أّن الشك يحوم حول مشاركة العب الوسط الربتغايل 
دانيلو برييرا بسبب كدمة يف ربلة ساقه اليرسى.ويعترب فرياتي من أهم 
العنارص يف النادي البارييس منذ وصول بوكيتينو خلفاً لألملاني توماس 
توخيـل، وأهميته يف الوسط توازي أهميـة الربازيليني نيمار يف الهجوم 

وماركينيوس يف الدفاع.

هوبـرت  البولنـدي  واصـل 
هوركـاش مفاجآتـه يف دورة 
ميامي لأللف نقطة للماسرتز 
يف كرة املرضب وأطاح بالرويس 
أنـدري روبليف املصنـف رابعاً 
يف البطولـة مـن املربـع األخري، 
ليـرضب موعـداً يف النهائـي مـع 
زميله السابق يف منافسات الزوجي 
اإليطـايل الشاب يانيـك سينر الذي 
قلب الطاولة عىل اإلسباني روبرتو 
باوتيستا أغوت املصنـف سابعاً يف 

البطولة.
بلـغ هوركـاش املصنـف 37 عاملياً 

النهائـي بفوزه عىل روبليف الثامن 6-3، 6-4 
بعد أن أزاح اليونانـي ستيفانوس تسيتيباس 
املصنف خامساً عـىل العالم والثاني يف ميامي 

من ربع النهائي.
فيما قلب سينـر الطاولة عىل باوتيستا أغوت 
بالفـوز عليـه 7-5 و4-6 و4-6 ليصبـح ابن 
الـ19 عاًما رابع مراهـق يصل اىل نهائي هذه 
الدورة، بعد بطل 1990 األمريكي أندري أغايس 
(19 عامـاً) واإلسبانـي رافايـل نـادال الـذي 
خرس نهائـي 2005 (18 عاًما)، وبطل 2007 

الرصبي نوفاك دجوكوفيتش (19 عاما).
ولم يسبـق أن تواجه هوركاش وسينر سابًقا 
حيـث سيخرج أحدهما بلقب ثالث يف مسريته 

االحرتافية واألول يف دورات املاسرتز.
وقال هوركاش بعد أن أصبح أول العب يخطف 
مجموعـة مـن روبليـف يف ميامـي ويخـرج 
بفوزيـن أمـام العَبني مـن العـرشة االوائل يف 
دورة واحدة: ”سدد بعـض الرضبات الرائعة. 
كنت قادراً عـىل تسديد الكـرات نحو الرضبة 

الخلفية ألستفيد من التبادالت الطويلة“.
وتأهـل هوركـاش اىل نهائـي دورة ماسـرتز 
للمـرة األوىل يف تاريخـه بعـد أن حقق يف دورة 
”ديلراي بيتـش“ (250 نقطـة) يف فلوريدا يف 
كانـون الثاني/ينايـر الفائت ثانـي ألقابه يف 

مسريته االحرتافية.
وتابـع ابن الــ24 عاًما: ”بعد الفـوز بلقب يف 
بداية العام، خضت بعـض املباريات الصعبة، 

لذا كنت أحاول تحسني أدائي“.
أمـا عن املباراة النهائية حيـث سيلتقي سينر 
زميلـه السابـق يف منافسـات الزوجـي فقال 

”ستكون مباراة مرحة“.
مـن جهتـه، فـرّط روبليـف الـذي بـات أعىل 
مصنـف يف الـدورة بعد خـروج مواطنه االول 
دانييـل مدفيديـف وتسيتسيبـاس مـن ربـع 
النهائي، إضافة إىل األملانـي ألكسندر زفرييف 
يف وقت باكر مـن الدورة، من بلوغ أول نهائي 

ماسرتز يف مسريته.
وقـال بعـد الهزيمة: ”كـان أسبوعـاً جيًدا يل. 
بلغت أول نصف نهائي (ماسرتز). ألعب بأداء 
ثابـت وأتقدم كل أسبوع. اليوم لم يكن يومي. 

هوركاش لعب جيًدا واستحق الفوز“.
وتابـع: ”هـذا كل مـا يف األمـر، مـا من يشء 
إضـايف، حان الوقت اآلن للعودة والعمل جاهًدا 

واالستعداد ملوسم املالعب الرتابية“.
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كوبنهاغن/ متابعة الزوراء:
عىل عكس الصـورة النمطية، تنترش 
الدنمـارك  مـن  مختلفـة  أنحـاء  يف 
ثقافـة كراهيـة النسـاء والتحريض 
عـىل الحركة النسويـة. وترتجم هذه 
العنـف  عـىل  بالتشجيـع  الكراهيـة 
الذي  والتهديـد باالغتصـاب والقتـل 
والسياسيـات  الصحفيـات  يالحـق 

والعامالت يف مجال حقوق املرأة.
مناسبة الحديث اليوم هو عودة نشاط 
مجتمـع يسمى ”مـني نشوفينيزما“ 
أو غالة الذكورية، رغم أن كوبنهاغن 
سـارت بخطى ثابتـة نحـو املساواة 
 100 املـرأة خـالل  وتثبيـت حقـوق 
عام املاضيـة. ويف هـذا اإلطار، تشري 
بينها  الدنماركيـة، ومـن  الصحافـة 
”إنفورماسيـون“ و“بوليتيكـن“، إىل 
ظواهـر خطـرة تجـري يف كواليـس 
أماكـن العمـل، ومـن بينهـا اإلعالم، 
وتمتـد إىل التمييـز وكراهيـة النساء 

والتسامح مع ثقافة االغتصاب.
تحرش وتمييز

ليسـت  ”الدنمـارك  عنـوان  تحـت 
موثـق“،  أمـر  للنسـاء...  فردوسـاً 
تناولـت بروفيسورة علـوم االجتماع 
االسرتاتيجـي،  التنـوع  ومستشـارة 
الدنماركيـة ماريـا فلنتايـن بيـك، يف 
عدد صحيفة ”بوليتيكـن“، األسبوع 
املـايض، ما تتعـرض له نسـاء بلدها 
مـن انتهاكـات لحقوقهـن وتحرش. 
مقالـة بيـك املطولـة تأتـي يف سياق 
سجـال دنماركي مستمـّر منذ صيف 
العـام املـايض عـن شـيوع التحرش 
واالعتـداءات الجنسيـة يف املؤسسات 
عـىل  واملرئيـة  املكتوبـة  اإلعالميـة 
حـد سـواء، وداخـل صفـوف أحزاب 
سياسيـة. وهـو النقاش الـذي أطاح 
املؤسسـات  يف  ومسؤولـني  مذيعـني 
وبزعيـم حـزب ”راديكـال فينسرتا“ 
(يسار وسـط) مورتـن أوسرتغورد، 
بعد الكشف عن ”مالمسة غري الئقة“ 
لزميلته يف الربملـان من نفس الحزب، 

لوتا رود. 

وقّدمـت بيك أرقامـاً مرعبة: نحو 29 
يف املئة من املوظفـات يف ”بوليتيكن“ 
غـري  جنـيس  ”الهتمـام  تعرّضـَن 
عانـني  املائـة  يف  و26  مرغـوب“، 
التمييـز عـىل أسـاس الجنـس ”عىل 
شـكل تعليقـات مهينـة جنسيـاً أو 
اعتبارهّن غري مؤهالت والتغايض عن 

ترقيتهّن“.
وأشـارت هـذه الخبـرية االجتماعية 
املرموقة إىل شـيوع مشكلة حقيقية 
االسكندنـايف،  البلـد  نسـاء  تعانيهـا 
معتـربًة أن ذلـك التمييـز والتعليقات 
أماكـن  املرغوبـة يف  الجنسيـة غـري 
العمل، ربما تعود إىل ”اعتبار الدنمارك 
فردوسـاً للنساء، وهـذا غري صحيح 
باملطلـق وعكسـه موثـق، ومـا يزال 
بعضنا يقبل ذلك عـىل أساس أننا بلد 
متقدم لناحية حقوق املرأة“. وفندت 
الباحثة مـن خالل أبحاث متخصصة 

مقارنًة بـ37 من الدول. 
قبـل  احتفلـت  كوبنهاغـن  وكانـت 
نحـو 6 أعـوام بمئوية حقـوق املرأة 
(1915)، لناحية املشاركة السياسية 
بالتصويـت والرتشـح، وهـو مـا لم 
يكن متاًحا لهـا ولطبقات اجتماعية 

كثـرية، وفق دستور 1849 الذي عدل 
مـرات كثـرية حتـى 1953، لتتمكن 
املرأة من الوصـول إىل منصب امللكة، 
وهو ما حصـل مع امللكـة مارغريتا 
الثانيـة يف يناير/كانـون الثاني عام 
1972، بعـد وفاة أبيهـا امللك فريدرك 
التاسـع. ورغم هـذه الحقـوق التي 
يمكـن مالحظتها يف تـرؤس سيدتني 
للحكومة، ووصول نسبة السيدات يف 
الربملـان إىل أكثر مـن 39 يف املئة (من 
مجموع 179 برملانيا، بحسب املوقع 
قضيـة  أن  إال  للربملـان)،  الرسمـي 
املسـاواة يف املناصب اإلداريـة العليا، 
وبـروز فضائح تبعـت انتشار حملة 
”مي تو“، يشعـل هذه األيام النقاش 

يف كوبنهاغن.
كذلـك فإّن شـهادات صحفيـات من 
هيئة البث العام ”دي آر“ إىل الصحافة 
املكتوبـة، أشـارت عىل مدى األشـهر 
املاضيـة إىل ”اغتصابـات وانتهاكات 
جنسية كأثمان نجـاح يف الوظيفة“. 
وهو مـا فجرته الصحفيـة ومقدمة 
الربامـج، صوفيـا ليند التـي صدمت 
املجتمـع بمـا تعرضـت لـه إلرضـاء 
قضيـة  يف  واملثـري  العمـل.  مديـري 

صوفيا ليند أن اليمني املتطرف، ممثالً 
برئيسـة الربملان عن حـزب ”الشعب 
الدنماركي“ الشعبوي، بيا كريسغورد، 
هاجمتهـا واعتربتها ”تشـوه سمعة 
 1700 تتقـدم  أن  قبـل  الدنمـارك“، 
سيدة بأسمائهـن الرصيحة لريوين، 
مـن الوسـط اإلعالمـي والثقـايف، ما 

تعرضن أيضاً له. 
تحدثـت بيـك كذلـك عـن ”هرميـة 
منافسـة فاسدة يف صناعـة اإلعالم، 
الخاضعة بشـكل مستمر للتفاوض، 
سواء عىل األجـور أو عىل الرتقيات“. 
واعتربت الباحثة أن ”السمة املؤسفة 
لإلنسـان أن أخالقه تفسـد بتسلطه 
وقوتـه، فكلما وصل اإلنسان إىل قمة 
السلطـة كلمـا أصبـح أقـل تعاطفاً 
وأكثر جشًعا، نعـم ومتحيز جنسياً، 
ويعتقـد  دوارة  املسألـة  يجعـل  مـا 
ضحاياها أنها تنطبـق عىل الجميع، 
دون وعـي جـزءا  فيصبحـون مـن 

منها“. 
بني الحارض والسياق التاريخي

استعرضـت  جانبهـا،  مـن 
”إنفورماسيون“ نقـداً ذاتًيا تاريخياً 
النجرارهـا حتـى ثمانينيـات القرن 

املـايض إىل الرتويـج لبيـع الجنـس، 
مـن خـالل إعالنـات مدفوعـة األجر 
أشـهر  يف  تنتـرش  كانـت  ملواخـري 
شـوارع ممارسة البغاء، إيسرتغاده، 
وسـط كوبنهاغـن. واستغربت كيف 
اسهمت مع غريها مـن الصحافة يف 
ترسيـخ استغـالل سيـدات وقعن يف 
ضحايا اإلدمان وعصابات االستعباد 
اليـوم  حتـى  املستمـر  الجنـيس، 
بواجهـات أخرى ويف مناطق غري ذلك 
الشارع الذي تحول إىل احتضان أرقى 
املتاجر املتخصصة يف تصاميم األثاث 

الدنماركية.
والحظـت ”بوليتيكـن“ يف تغطيتهـا 
املتعلـق  املوضـوع  املستمـرة حـول 
بالنسـاء الدنماركيـات، مـن الربملان 
إىل الشارع، كيـف أن ”السيكسيزم“ 
(التمييـز عىل أسـاس الجنس) باتت 
ثقافـة ”يمارس من خاللهـا الرجال 
الدنماركيـون (وحول العالم) معاداة 
ومـن  منهـا  والسخريـة  النسويـة 
تعـرض النساء للعنـف ولالغتصاب، 
حيث يعتقـد متخصصون يف الثقافة 
الرقميـة أن األمـر يجـب أن يؤخـذ 
عىل محمـل الجـد، بعـد أن وصل إىل 
استخدام (فيسبوك) كمنصة السلوك 
الضار والحتضان خطاب الكراهية“. 
ما تذكره الصحيفة الدنماركية ليس 
جديـداً. إذ يمكـن ألي متابع ملنصات 
الحـوار الدنماركية مالحظة عدوانية 
النسـاء،  تطـاول  التـي  التعليقـات 
ومهينـة  جنسيـاً  قـذرة  بأوصـاف 
إنسانيـاً، بل ومهـددة بشكل مبطن. 
فليـس بغريـب أن تذهـب شـجاعة 
قيادية يف املجموعـة الربملانية لحزب 
”الالئحة املوحـدة“ برينيال سكيرب إىل 
االعرتاف بتلقيها رسائل تهديد خاصة 
باالغتصـاب  إحداهـا  ويف  بالقتـل، 
ثـم القتـل إذا لم تخـرس وال تتحدث 

بالسياسة، رغم أنها منتخبة. 
فثقافة ”اصمتي أيتهـا املرأة“، وهو 
عنـوان وثائقـي عرضـه التلفزيـون 
الرسمي الدنماركي قبل عامني يرشح 

جنوح املجتمع الذكـوري الدنماركي 
نحو تهديد النساء املشاركات بآرائهن 
يف الفضـاء العـام. اآلثـار النفسيـة، 
والخـوف، دفع ببعضهـن بالفعل إىل 
الصمـت واالنسحاب. هـذا إىل جانب 
انتقـادات استمرت منذ 2019 وحتى 
2020 لسلـك الرشطـة التـي كانـت 
املغتصبـات  شـكاوى  مـع  تتعامـل 
بـ“استهـزاء وتعليقات جنسية“، ما 
جعل بعضهن يرتدد يف الشكوى، وهو 
ما أثـار سجاالً اضطر قيادة الرشطة 
إىل االعتـذار والبـدء بأخـذ الشكاوى 
بشـكل جـدي واعتبار األمـر خطرياً. 
ودفع ذلك النقاش حول االغتصاب إىل 
تبني الربملان الدنماركي خالل األشهر 
املاضية لقانون يجرم الفعل الجنيس 
إذا لم يكن بـرتاض بني الطرفني، بما 

يف ذلك األزواج.
تضم منصة ”فيسبـوك“ مجموعات 
مغلقـة خاصـة بالرجـال املعاديـن 
للنساء والنسوية. وسجلت الصحافة 
املحلية انتشار صفحة تضم نحو 10 
آالف عضـو، اعتربتهـا ”تحرض عىل 
العنف ضد النساء وتستهزئ بقانون 
االغتصـاب ومـن جريمتـه“. وجدت 
الجمعـة  ”فيسبـوك“ نفسهـا منـذ 
إعالميـة  عاصفـة  وسـط  املاضيـة 
لفسحها املجـال، إىل جانب ”تويرت“، 
لنرش خطـاب الكراهية، بحق النساء 
واألقليات الجنسية واإلثنية بالعموم. 
ووعدت ”فيسبوك“ بالتدخل الفوري 
لفـرض سياساتهـا الرافضـة لنرش 
تطـاول  التـي  الكراهيـة  خطـاب 
السياسيات وزعيمات أحزاب ورئيسة 
الـوزراء ميتـا فريدركسـن. وهو ما 
اضطـر صفحتهـا الرسميـة لشطب 
صورة مـن زيارتها إلحـدى املدارس 
بعـد اكتشـاف أن 3 مـن املراهقـني 
الجالسني خلفها رفعوا بشكل جانبي 
إصبعهـم األوسـط لها، وأحـد هؤالء 
املراهقـني عىل األقـل يبـدي تعاطفاً 
مـع حركة ”رجال يف اللباس األسود“ 
املناهضة لإلجـراءات الحكومية ملنع 

تفيش  فريوس كورونا. 
وعـود  ورغـم  األحـوال،  كل  ويف 
”فيسبـوك“ بالتدخل، إال أن الظاهرة 
أعمـق بكثـري مـن مجرد إجـراء هنا 
غـري  املنظمـة  فبحسـب  هنـاك.  أو 
-Everyday Sexism Pro  الحكومية

الكراهيـة  تنتـرش   ect Denmark
النسـاء والنسوية  كثقافـة تطـاول 
بشكل غري مسبوق. وربطت املنظمة 
مخاوفها من اتساع الظاهرة وعمقها 
ومقتـل  السيربانـي  املستـوى  عـىل 
الربيطانيـة سـارة إيفـرارد وانتشار 

العنف بحق النساء. 
واستحـرضت املنظمـة التـي تراقب 
ما يجري من نقاشـات محرضة عىل 
النسـاء والصحافيـات كيـف يغلـف 
هؤالء كلماتهم مـن مثل ”اللعنة عىل 
النسويات (وشتائم وتحريض أخرى 
بحـق النسـاء) باعتبارهـا ”دعابـة 
ومزاح“. وتسجل املنظمة أن الظاهرة 
تنترش من البيئة السيربانية إىل ورش 
وأماكـن العمـل، ليصبـح ملجتمعات 
الكراهية وجـود ورشعنة يف يوميات 
البلد، بحسب ما رصحت من املنظمة 
لـ“بوليتيكـن“ مايا كالكا لورينتزن. 
واعتربت لورينتزن أن ما يجري ”جزء 
مما نسميه ثقافـة االغتصاب، حيث 
يعتقد النـاس أن االغتصاب موضوع 
مقبـول للمـزاح، وأنـه يساعـد عىل 
التقليل من العنـف الفعيل واغتصاب 
النساء“ (وهو يف الحقيقة العكس). 

ولعله من املثـري أن يكون ”املزاح“ أو 
”الكوميديـا السـوداء“، كمـا تسمى 
يف الدنمـارك، والتـي تتنـاول بشـكل 
عنرصي وتحيـزي أقليات من أصول 
مهاجـرة، ظلت لسنـوات مربرة عىل 
ألسنـة الساسـة، وآخرهـا ترصيـح 
مثري للجـدل لوزيـر عدل البلـد، نيك 
هيكـروب، الـذي اعتـرب بمـا معناه 
العنـرصي  التعبـري  مـن  ”قليـًال  أن 
يمنع العنـف“، تماماً مثلما أشـارت 
لورينتزن عن اعتبار البعض أن املزاح 

يف قضايا االغتصاب يقلل منه.
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الكوت/نينا:
 اقاَم فرع نقابـة الصحفيني 
الخميـس  يـوم  واسـط  يف 
املايض حفال يف مقره بحضور 
اعضاء الهيئة االدارية لتكريم 
حصلـوا  الذيـن  الصحفيـني 
مؤخرا عىل شهادة املاجستري 

يف االعالم.
وقـال رئيـس الفـرع ماجـد 
الوكالـة  ملراسـل  العتابـي 
الوطنيـة العراقيـة لالنبـاء/
نينا/ان:“ هـذا التكريم يأتي 
عىل ضوء توجيهـات االستاذ 
مؤيد الالمي نقيب الصحفيني 

دعـم  بـرضورة  العراقيـني 
االرسة  اعضـاء  وتشجيـع 
اىل  الساعـني  الصحفيـة 
الشهـادة  عـىل  الحصـول 
االكاديمية العليا يف التخصص 
االعالمـي، والعمل عىل تقديم 

كـل اوجه املساعدة لهم“.

بغداد/ نينا:
طالب املرصـد العراقي للحريـات الصحفية يف 
نقابـة الصحفيـني العراقيني رئاسـة الربملان 
بالتحقيـق يف حادثـة اإلعتداء عـىل فريق عمل 
قناة الرشقية داخل مبنى مجلس النواب مساء 
األربعـاء املـايض بالتزامن مـع التصويت عىل 
املوازنة العامة، وتحديد املسؤولني عن اإلعتداء 

ومحاسبتهم.
صحفيـون أبلغـوا املرصـد العراقـي للحريات 
الصحفيـة: إن محمد سعد املراسـل يف القناة، 
وزميلـه املصـور أحمد لبيـب كانا عىل وشـك 
الحصـول عـىل ترصيحات مـن رئيس مجلس 
النـواب محمد الحلبويس حني داهمهما ضابط 
يف البيشمركـة بالـرضب، وإنـربى عنـرصان 
آخـران ملساعدته، ثم قـام الضابط وهو برتبة 
مقـدم بتحطيم الكامـريا التي يحملهـا لبيب، 

وكذلك جهاز اإلضاءة املوضوع عىل الكامريا.

الصحفيـون أشـاروا للمرصد إن سعـد ولبيب 
قدما شـكوى اىل رئاسة الربملـان التي لم تتخذ 
أي إجـراء حتـى اللحظـة، علمـا إن الرئيـس 
اإلعتـداء  الحلبـويس وعدهمـا قبيـل حادثـة 
بمقابلـة جرت بالفعل يف وقـت الحق من فجر 
الخميـس، وتحديـدا عنـد الواحـدة صباحـا، 
واليتوفر أي مربر للضابط والملساعديه ليقوما 

بهذا اإلعتداء.

بعقوبة / نينا:
 اعلـَن مصدر طبـي يف دياىل عن وفـاة مراسل 
قنـاة /العراقية / الفضائيـة يف املحافظة بعد 

رصاع مع املرض.
وقال املصدر ملراسـل الوكالة الوطنية العراقية 
لالنباء / نينا / :“ ان مراسل قناة /العراقية / 
الفضائية يف دياىل عـدي عبد الكريم تويف جراء 
مضاعفـات اضطرابـات صحيـة عانـى منها 

خالل الفرتة املاضية ” .

الدار البيضاء/ متابعة الزوراء:
دعا عزيـز أخنوش، وزير الفالحة 
والصيد البحـري واملياه والغابات 
املغربي، خريجي الدفعة العرشين 
للمعهد العايل للصحافة واالتصال 
إىل املساهمـة يف ارتقاء الصحافة 

الوطنية.
حفـل  خـالل  أخنـوش  وحـث 
التخـرج، الـذي نظم صبـاح يوم 
الجمعة املـايض بأحد فنادق الدار 
البيضـاء، الخريجني عىل ”التحيل 
باملصداقية واملوضوعية ومحاربة 

اإلشاعات واألخبار الزائفة“.
وخاطـب وزيـر الفالحـة يف هـذا 
اللقـاء الـذي عرف حضـور عدد 
من قيادات حزب التجمع الوطني 
لألحرار، ونجوم من الرياضة، عىل 
رأسهم نور الدين النيبت، وفنانني 
وإعالميـني، الخريجـني قائـال إن 
”بالدنا يف حاجـة لكم لوقف هذه 
األخبـار والدفاع عن مواقف البالد 

يف امللتقيات العاملية“.
وأضـاف رئيـس حـزب التجمـع 
الوطني لألحـرار أن املغرب اليوم 
”يف حاجـة للطاقـات يف مختلـف 
املجاالت“، و“يف حاجة لصحفيني 

متشبثني بقيم الوطن ويساهمون 
يف تطوير وتوعية املواطنني“.

وزاد املسـؤول الحكومـي قائـال: 
”تـرون كيـف أن خصـوم البـالد 
يروجـون األكاذيب عـن اململكة، 

والبـالد تحتـاج للعمـل يف املجال 
السيـايس أيضـا واالنخـراط فيه 
يف  وليـس  املسؤوليـة،  وتحمـل 

املواكبة اإلعالمية“.
وأردف أخنـوش مخاطبا خريجي 

املعهد الـذي أسسه الراحل محمد 
يف  تساهمـوا  أن  ”يجـب  طـالل: 
ارتقاء الصحافة الوطنية، فاملهنة 
التـي اخرتتـم هي سلطـة رابعة، 
وهذا لـه داللـة قويـة. يمكن أن 

يكتـب الصحفي مـا يريد، لكن ال 
يمكن الوصـول إىل مرتبة مرشفة 

إال إذا كانت له مبادئ“.
وشـدد عـىل أن االجتهـاد سبيـل 
الوصـول وتحقيق مـا يصبو إليه 
املـرء، مـوردا يف هذا السيـاق أنه 
كمقـاول ورئيـس جهـة سابـق 
واكـب  حـزب،  ورئيـس  ووزيـر 
شبابا مبادرين لهم أفكار جديدة، 
تمكنوا بفضل االجتهاد واإلرصار 

من تحقيق حلمهم.
من جهته، رشيد طالل، مستشار 
املعهد العـايل للصحافة واالتصال 
بالدار البيضـاء، أعرب عن وثوقه 
بأن هذا الفوج يتضمن مجموعة 
مـن األسمـاء التـي سيكـون لها 
صيت يف مجال اإلعالم عىل الصعيد 

الوطني.
وعـرف حفل التخرج تسليم وزير 
املعهـد أحمـد  الفالحـة، ومديـر 
األخبـار  قسـم  ورئيـس  طـالل، 
بالقنـاة الثانية حميـد السعدني، 
ونـور الدين النيبـت، وهشام آيت 
منـا، ورئيـس شـباب املحمدية، 
وآخريـن، شـواهد التخـرج عـىل 

الطلبة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
قـرار  الفلسطينيـة  األرايض  يف  صـدر 
الذي  اإللكـــرتونية،  الجرائــم  بقانـون 
تكمـن أهميتـه وفًقـا للحكومـة يف سـد 
الفـراغ القانوني الهائـل املتعلق بالجرائم 
اإللكرتونيـة، وال سيما أنها تـزداد ازدياًدا 
ملحوًظـا، وأنـه يهـدف إىل معاقبـة مـن 

يسيئون استخدام تقنيات املعلومات.
ردود فعـل متباينة سيطـرت عىل املشهد 
عقب صدور القانون، فمنظمات املجتمع 
املدني ومؤسسات حقوقية محلية ودولية 
الصحفيـة  بالحريـات  ـا  مسًّ فيـه  رأت 
ومصدًرا لتكميم األفـواه، خالًفا لنصوص 
القانون املحيل التي ضمنت حرية التعبري.
جهـات  لـدى  القانـون  مّثـل  باملقابـل 
أخـرى حـالًّ منطقيًّا ملن يـيسء استخدام 
التكنولوجيـا ومنصـات التواصـل ويلبي 
حاجـة مجتمعية، ووسط تلـك اآلراء كان 
مـن الواضح وجود شـبه إجمـاع عىل أن 
القانـون الجديد، حتى بعد إجراء تعديالت 
عليه يف نيسان/إبريل 2018، يستهدف يف 

ثناياه حرية الصحافة.
”بـات يشكل أساًسـا الرتكـاب املزيد من 
االنتهاكات املتصلـة بحرية اإلعالم“، كان 
هـذا ملخص موقـف املركـز الفلسطيني 
”مـدى“  اإلعالميـة  والحريـات  للتنميـة 
عـن القـرار بقانـون، وكذلك لجنـة دعم 
الصحفيـني الفلسطينيـني، التـي عـربت 
بالقـول ”ساعـد أجهـزة األمـن يف قمـع 

الحريات الصحفية“.
وتعقيبا عىل ذلك، يقـول الصحفي محمد 
القوقا: ”إن القانون عىل أهميته يف تنظيم 
املعامالت يف الفضاء اإللكرتوني ومكافحة 
الشائعـات بما يحفظ مصالـح املجتمع، 
إال أنـه عليـه مالحظـات جوهريـة تمس 
بحرية الصحافة أفرادا ومؤسسات، األمر 
الـذي يخالف النصـوص واملواثيق الدولية 
التـي شـددت عـىل أهميـة احـرتام حـق 
حرية التعبـري، التي انضمت لها فلسطني 

مسبقا“.
والقانـون الجديـد الـذي يتكـون من 61 
بنـًدا، مخـرتق للخصوصيـة، ومتجـاوز 
التعبـري،  حـق  يصـون  وال  للشفافيـة، 
والحديث للقوقا، الذي يضيف لـ ”شـبكة 
الصحفيـني الدوليـني“ ”تضمـن القـرار 
بقانون مصطلحات عامة ال تفسري محدد 
لها، فهي فضفاضة ويمكن تفصيلها عىل 

مقاس الحدث والشخص“.
وجـاء يف املـواد ١٦ و٢٠ و٥١، أنـه يحـق 
للدولة معاقبة الفـرد بالغرامة أو الحبس 
ـه لهم مثل:  عـىل وقع ُتهـم عامة قد توجَّ
”تهديـد األمـن القومـي والنظـام العام، 
املساس باآلداب العامة، اإلرضار بالوحدة 
الوطنيـة والسلـم األهـيل...“، مـن دون 

توضيح ملا تعنيه.
ويف تلـك الحالـة يفرتض أن تكـون مبينة 
واضحة دون لبس أو تأويل خارج السياق، 
فـال يبقـى حينهـا للجهـات األمنيـة أو 

القضائية إال التحقق مـن وقوع الجناية، 
وذلك تماشًيا مع األصل القانوني بأنه ”ال 

جرم وال عقوبة إال بنص قانوني“.
ويعلـق القوقـا: ”هـذه الحالـة الضبابية 
األوىل  اللحظـات  منـذ  املخـاوف  أثـارت 
لصـدور القانون، أنه سيستخدم بناء عىل 
املصالح السياسية، وسيستهدف مالحقة 
املعارضني (...) ولقد تحولت تلك املخاوف 
بعـد 3 سنـوات إىل وقائـع كـان ضحيتها 

األبرز، الصحافة وحرية اإلعالم“.
ووفقـا لورقة حقائق معنونـة بـ“القيود 
املفروضـة عىل حريـة التعبري عرب وسائل 
التواصـل االجتماعـي“ نـرشت يف تموز/
يوليـو 2020 املنرصم، فـإن معدل انتهاك 
حرية الـرأي والتعبـري ارتفع بعـد تعديل 
قانون العقوبات رقـم (74) لسنة 1936 
يف قطـاع غزة، ثم قـرار بقانـون الجرائم 

اإللكرتونية بالضفة الغربية.
االنتهاكات تنوعت بني اعتقال نشطاء من 
مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي، 
وتهديـد بعضهـم أو منعهم مـن السفر، 
إضافـة إىل توجيه تهـم مختلفة لهم، من 
بينهـا ”إسـاءة استخـدام التكنولوجيـا“ 

و“اإلخالل باألمن العام“.
املركـز  نرشهـا  التـي  الورقـة  وذكـرت 
السياسـات  ألبحـاث  الفلسطينـي 
والدراسـات االسرتاتيجيـة– مسارات، أن 
منظمـات حقوقيـة فلسطينيـة رصـدت 
ارتكاب أجهـزة إنفاذ القانـون يف الضفة 

الـرأي  لحريـة  انتهاًكـا   193 والقطـاع، 
والتعبري عرب شبكات التواصل، خالل املدة 
(2019-2016)، يف حـني سجلـت لجنـة 
دعم الصحفيني الفلسطينية 127 انتهاًكا 

محليًّا ضد الصحفيني خالل 2020م.
59 موقًعـا إلكرتونًيـا، مـن بينهـا مواقع 
إخبارية واجتماعية وسياسية وصفحات 
”فيسبوك“، كانت الضحية األكرب لقانون 
الجرائم اإللكرتونية، بعدما قررت محكمة 
صلـح رام اللـه يف أواخـر ترشيـن األول/

أكتوبـر 2019، حجـب تلـك املواقع ومنع 
الدخول لها، بذريعة إقدام هذه املواقع عىل 
نرش صور ومقاالت ووضع عبارات ”تهدد 
األمن القومي والسلم األهيل، وإثارة الرأي 

العام الفلسطيني“.
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ثقافية

    قيـل إن العنوان هو من يمنح 
النـص كينونتـه، وإنـه مفتاح 
لباب النـص املوصد، فعنوان أي 
عمـل فني هو الضوء الكاشـف 
لداللتـه ومعناه، والعنوان يمثل 
شـيئا مهمـا يف الروايـة إذ هـو 
مدخـل القارئ للعالـم الروائي، 
فهو يمثل انطباعا أوليا يف ذهن 
القـارئ قبل تلقـي النص، وهو 
معرب يتم بواسطتـه الدخول إىل 
النص لفهـم مقاصده، وتصور 
النص  أبعـاد  رمـوزه، ومعرفة 
ومحاولـة الكشـف عـن بنيتـه 

العميقة.     
      لـذا يجـب أن يعتنى الكاتب 
بـه ويحسـن اختيـاره، حتـى 
الخطـاب  تكثيـف  يستطيـع 
الروائي وتلخيصه ودفع القارئ 
يف اتجـاه هـذا الخطـاب، ذلـك 
صياغتـه  يف  الكاتـب  نجـح  إن 
بشـكل فني بعيد عـن املبارشة، 
وإكسابـه قيمـة مجازية، وهذا 
ما يدركـه جيدا األديـب «السيد 
مـن  يجعـل  فنجـده  نجـم» 
عناوينه صـورا رمزية كما نجد 
الضيقـة»  «العتبـة  أعمالـه  يف 
و»غرفـة ضيقـة بـال جـدران» 
وأخريا روايتـه «جدران مرتفعة 
بال ظل»، وفيهـا يرسم العنوان 
صـورة رمزية معقـدة، يسعى 
تفكيكهـا،  إىل  نفسـه  النـص 
فالجدران جمـع جدار، والجدار 
كلمـة ذات مدلولـني، أحدهمـا 
حقيقي والثاني مجازي.                 

   والجـدار يف معنـاه الحقيقي 
الواقعي هو عنرص بنائي ثالثي 
األبعـاد، وللجـدار وظائف عدة، 
لكـن تركيـز العنـوان عـىل بعد 
واحد فقط من أبعـاده الثالثة، 
إىل  يحيـل  «االرتفـاع»،  وهـو 
واحـدة فقط من وظائفه، وهي 
عـزل كل ما يوجد داخله عن كل 
مـا يقـع خارجه، وهـذا يرتبط 
باملدلول املجازي لكلمة «جدار»، 

فهـو يشء افـرتايض، يعـرب عن 
عائـق نفـيس يمنـع املـرء مـن 
إتيان ترصف ما، فمثال القوانني 
ال  جدرانـا  تعتـرب  واألعـراف، 
مرئية تفصل بني الناس وبعض 

تفاصيل الحياة.
     أما الظالل فهي جمع «الظل» 
وهو املنطقة التي احتجبت عنها 
أشعة الشمس املبارشة، أو الظالم 
الناتج عن حجب جسٍم ما للضوء، 
ومنعه من الوصول إىل سطٍح ما، 
فالجـدران املرتفعة تحجب ضوء 
الشمس عن الوصول إىل ما خلف 
الجـدران، فيعيـش املتواجـدون 
داخل الجـدران يف ظـالم، وهكذا 
تـدل الجـدران املرتفعـة مجازيا 
عـىل السجن، سواء كـان واقعيا 

أو نفسيا.
    ولعـل هذا ما قصـده الراوي 
العليـم حينمـا افتتـح الروايـة 
بتوجيـه الحديـث إىل املروي له: 
«لـك أن تتخيـل يف حـرية هـل 
يمكن أن يعيش املرء خفيا خلف 
الجدران وخارجها، فال يرى من 
بصمـة قدميه عـىل أديم األرض 

أثرا؟».
الحرية والصدفة

    يفيض التساؤل إىل فتح نافذة 
للمـروي له يسمع مـن خاللها 
األساسيـة  الشخصيـة  حـوار 
محمـد  «فرحـان  الروايـة  يف 
الجيـزاوي» مع صديقـه اللدود 
التـي يعمـل  ومديـر املصلحـة 
بهـا، عـن الحرية، املديـر قارئ 
للكتـب، ينقـل عنهـا ويحفـظ 
بعـض سطورهـا، ومـن بينها 
تعريفات مختلفـة للحرية لكن 
ال تنفـذ القراءات إىل روحه لذا ال 
تؤثر يف سلوكه، عىل العكس من 
فرحـان، الـذي يوجـز مفهومه 
للحريـة بقوله «عرفـت الحرية 
عندما شعرت بكبحها، وهو ابن 
ألب مات سجينا ألنه أدرك ثأره، 
تخىش األم عـىل رضيعها من أن 
يكون هدفا للموتورين فتسلمه 
إىل ملجـأ أو دار إيـواء لأليتـام 
واللقطـاء، فيكرب موصوما بأنه 
ابن حرام، لـم تخرت له اسما، يف 
امللجـأ رأوه مبتسمـا فمنحوه 
اسم فرحـان، وألن نصف رجال 

البلد يحملون اسم محمدا، وألنه 
ينتمـي للجيزة فهـو الجيزاوي، 
الصدفـة اسمه  هكـذا منحتـه 
يعرفهـا  والصدفـة  وهويتـه، 
املديـر نقـال عـن الكتـب، بأنها 
تتشكل بحـدوث فعلني معا عن 
غري عمد، بينمـا فرحان مقتنع 
بـأن حدث الصدفـة يتجىل دون 

أسباب تفرسه.
هكـذا ينطلـق السيـد نجـم يف 
روايتـه مـن فكـرة، وليس من 
حـدث، وفكرتـه هـي الحريـة، 
الجـدران  أرس  مـن  والخـروج 

العالية التي تبتلع الظالل.
     يكـرب فرحان يف امللجأ، يعيش 
يف عزلته ويدمـن مراقبة سكان 
الحارة وحيواناتها عرب النافذة، 
وتتمثل لـه الحرية يف قط أبيض 
سمني، يراه يعدو ويأكل ويبول 
ويتجـول يف الحـارة بـال رقيب 
وال حسيـب، لـذا يتعقـب القط 
القـط  وكأن  أثـره  ويقتفـي 
سيقـوده إىل الحريـة، فيتعلـم 
تسلق الجدران واملواسري والهرب 

إىل الحارة ثم العودة إىل امللجأ.

     يف أوقات الهروب تلك اعتاد أن 
يلعب الكرة يف الساحة الشعبية، 
وأظهر مهارة كبرية جعلته أهم 
شـخصية بعد الكابتن العجوز، 
لم يعـرف السعـادة إال يف أرض 
«أعطتنـي  يقـول  الساحـة، 
الفرصة ألن أعرف مشاعر الفوز 
واالنتصار والفرح، ثم ما وصلني 
من اعـرتاف اآلخريـن بتفوقي، 
وليس اختـالس الفوز كما كنت 
أو  املاسـورة  بتسلـق  أمارسـه 
سـور دار رعايـة األيتـام»، لـذا 
فكر يف الهـروب نهائيا، والبقاء 
بالساحـة، وتكـررت محاوالته 
الفاشـلة، فـإدارة امللجـأ كانت 
تبلغ الرشطة لتخيل مسؤوليتها 
عنه، وكان املخـربون الرسيون 
يعثـرون عليـه ويعيدونه حتى 
بلـغ الثامنـة عرشة، فلـم يهتم 
أحد بالبحث عنه، يقول فرحان 
بأيس «ألول مرة ال أجد من يهتم 
بي، كأنني ال حيا وال ميتا»، فقد 
مأواه فـآواه الكابتن يف غرفته 
الخشبيـة الكائنة فـوق سطح 

عمارة ضخمة بميدان الجيزة.

مطاردة 
    يبـدأ فرحان يف مطاردة لقمة 
أن كـان يطـارد  بعـد  العيـش 
القط االبيض السمـني، فيعمل 
يف بوفيـه مصلحـة حكوميـة، 
يقـدم املرشوبـات للموظفـني، 
ثـم يلتقطه العقيد ويجعله أحد 
مصـادر معلوماتـه، يدربه عىل 
العمـل كصحفي، كيـف يلتقط 
األخبار، كيـف يقيمها وينتقي 
منهـا ما يصلح للنـرش أو لبالغ 
عالـم  فيقتحـم  بـه،  العقيـد 
الصحافـة الصفـراء، ويصبـح 
«صـوت  يف  صحفيـا  فرحـان 
الجيـزة»، «وأصبحت الصحافة 
الخـري  الجانـب  عنـده  تلبـي 
والجانـب الرشيـر معـا»، فمن 
خاللها تحسنت أحواله وشـعر 
بالتحقـق، كمـا استخدمهـا يف 
ابتزاز الفاسدين من رجال املال 
والسياسة. وكما يصفه الراوي 
«تحول من قطة صغرية عرجاء 

إىل نمرة ال تعرف غري أنيابها».
  اعتاد فرحان أن يبوح ألجندته 
وأفكـاره،  بـأرساره  الزرقـاء 
يتذكـره  مـا  كل  فيهـا  يـدون 
فيكشـف  برأسـه،  يمـر  ومـا 
حقيقته وحقيقـة الكبار الذين 
تعـرف عليهم من خـالل عمله 
حياتـه  أن  وبـدا  الصحفـي، 
ستستمر هكذا حتى قامت ثورة 
ينايـر، ففقد الباشـا مقعده يف 
مجلس الشعب، وكان قد أهمل 
وظيفتـه وكثر غيابه عن العمل 
ففصلوه، الفراغ أتاح له فرصة 
االنفـراد بنفسـه فتذكر ما قال 
عمال املؤسسة عن أمه فقرر أن 
يبحث عنها، طالت رحلة البحث 
كثـريا لكنـه يف النهايـة وجدها 
فحبستـه خوفا من طالب الثأر، 
وكما هرب من دار رعاية األيتام 
يهرب من دارها ليعود إىل الكابتن 
والعقيـد، يشـري الصحفي عليه 
بـأن ينهي الثـأر بتسليم الكفن 
وطلب الصفح ممن يطاردونه، 

والعقيـد وافـق ومنحـه تكلفة 
الرحلـة، لكـن بعـد العـودة إىل 
القاهرة يختفي، ويقول الراوي 
«راج بينهم جميعا أنه ذهب ولم 
يعـد.. ألسباب لـم تكشف عنها 
الصحف وال دفاتر الرشطة، وال 
ثالجـات املستشفيات ومرشحة 
زينهم.. وال خياالت االدباء»، لم 

يبق منه إال األجندة الزرقاء التي 
أتاحـت للـراوي معرفـة مايض 
فرحـان، الذي اختفـى فلم نعد 
نـدري هل منحـه العقيـد الذي 
أصبـح عميـدا دورا آخـر باسم 
جديـد أم أن انتهـاء الثأر منحه 
حريته فطار بعيدا عن الجدران 

العالية.
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تقول عن كتابها وعن تجربتها يف الكتابة:

« إشـارة حمـراء»  يضم  ٤٠  مقـاال، والكتاب هو  
بعض من حصاد عميل يف الصحافة ما بني ٢٠٠٥-

٢٠١٥، حيــث اخـرتت مـن بـني ما كنـت  أنرش  
اسبوعيـاً  مـن  مقاالت البعض ممـن تتنوع فيها 
املواضيـع و تشرتتك يف «ثيمه» واحده تقريبا هي 

غياب الروح و خطر انحسار
اإلنسـان  واإلنسانيـة  فــي  مواجهـة  الحـروب  
والتكنلوجيـا، و بما أن معظـم  املواضيع  تتناول  
قضايـا  سياسية، لـذا  عمدُت  اىل  اختيار املقاالت  
التي  ال يكـون  الطرح  السيايس   فيها  مبارشاً أو 
مرتبطاً بمناسبـة  أو حدث  معني  وإنما تلك التي 
تتحدث عن االنسان العراقي الذي كانت السياسة  
وماتـزال السبب يف معظم معاناتـه، توجهت بهذا 
الكتاب اىل  اإلنسان  يف هذا الوقت الذي ربما نشعر 
جميعاً بأنه عىل شفا  الضياع  ببسبب  االحباطات  
املتواليـة وفقدان األمـل بحياة جديـدة يعم  فيها  
السالم، و بما  أن فقدان الروح تعني موت االنسان 
معنويا ، لذا  فاننا  نحتاج اىل إشارة حمراء لنتوقف 
و نراجـع أنفسنـا خشيـة أن نفقد مـا تبقى من 
جذوة حلـم و فسحة أمل،  فمـوت االنسان يعني 

موت البلدان .
أما  تجربتي فـي الكتابة فقد بدأت  مع الصحافة، 
الدرامـا  املـرسح،  القصـة،  لتشمـل  وتوسعـت 
التلفزيونيـة،  الشعـر، و حاليـاً الرواية، ال أشـعر 
بـأن  هنـاك غلبة  لجنس  أدبـي  أو فني عىل آخر، 
فالكتابـة هي الرغبـة  الدائمـة والوسيلة للتعبري 
عـن ما يود الكاتب ايصاله مـن تجربة أو مشاعر 
اىل اآلخـر، و بالنسبة يل ال تهـم طريقة التعبري، و 
ال أتحكـم بها،  فقد  تأتي  عىل  شـكـل  شـعر  أو  

مـقال  أو  قصة  أو  مرسحية. 
« إشارة حمراء « هو كتابها  الثاني الصادر العـام 

املايض عن دار  تأويل  للنرش  والرتجمة  يف السويد 
، لفـت  إيلَّ  االنتباه،  حيـث  تنـاولت  مـن  خالله 
املؤلفة  موضوعات  عامـة  ومهمة  كتبتها – كما  
تقول –  فـي  مراحل  مختلفة ذات طبيعة إنسانية 
، لكنها ركـزت كتاباتها غالبـاً فـي معظمها عىل 
املغـزى الضمني لكل  مـا تناولته  من  أحداث  لها 
مسـاس مبارش بالفرد واملجتمـع العراقي ،  ومع  
ذلك  يبدو أن  كل  يشء  قد تم تصوره  تحت ضغط  
تلـك  األشـياء  التي  تحدث ، وبنظـرة ثاقبة نادرة 
حفزتها لكتابة ما تعيشه ونعيشه مـن واقع مرير 
، كمـا  يف « أول سـوط « وهـي مفتتـح مقاالتها، 
وكأنها تنبئنا  أن  أيامنا  القادمة ستلهب ظهورنا  
بسياطهـا  أكثـر ، وكأننا  سجنـاء  ال فرق أن كنا 

داخـل الزنازين أو خارجها :
« أسقطنا  الفرح  سهواً،  فرصنا  الضحية والجالد 
.. نتباكى ماض  لن  يعود ،  ونلعن  حارضاً  نرفض  
بـارصار أن نطل برؤوسنـا  من أحد أبوابه  خشية 

أن تكون ( الخيبة ) هي القادم الجديد « .
لقـد  تأكدُت  ومـن خـالل مقالتها هذه أن الهاليل 
وضح يف ذهنها كل  ما أرادت  أن  تقـوله ، وسهولة 
إيصاله لآلخرين ، وهو ما تحقق  يف  عديد مقاالت 
كتابها « إشارة حمراء « ، فهي طبيعية تكتب  كما  

تعتقد ،  وتفكر  بشكل دقيق ، ليس يف التجريدات ، 
ولكن  من  خالل  الخصوصية  الكثيفة  لألشخاص  
واألماكن ، وحتى املعتقدات ، إنها ال تضع القوانني 
، أو تجـادل مـع نفسهـا ، بحيـث  تبـدو حركـة  
كتابتهـا وكأنها مرور متعـرج لإلدراك داخل عقل  
رسيـع ،  وهـي نقد واع لألسبـاب واملسببات التي 
تحيط بنا قد  تم  كتابته تحت ضغط هذه األشياء 
، فلو توقفنا أمام مقاالتها : « ثكىل « ، « نتفة حلم 
« ، « أحــالم مستباحة « وغريها ، التي نقرأ  منها  
كي  نتعرف عـىل األسلوب الذي اختطته املؤلفة يف 

كتابتها  :
« ... ويبـدو  أن  مملكـة  األحالم  شـعرت باألىس 
العراقيـني فحشـدت  موظفيهـا  إلنتـاج   نحـو 
وإخـراج أحـدث سيناريوهـات األحـالم ، مراعية  
ظـروف  البلـد  الحاليـة  ، فقبـل  أيـام  أيقظتني 
رصخة مكبوتة  كادت  أن  تـكتم  أنفايس  ،  وهي   
تحاول   أن تنطلق واضعة  كلمة  ( النهاية )  لذلك 
الكابـوس الذي كـان سابقاً يسمـى بالحلم ، ولم  
يكـن  الحلم جديداً عـىل الواقع ، فقـد كان عبارة 
عـن انفجار  ضخم  هز  سكـون  الليل « ،  الهاليل 
ومـن خالل عديد مقاالتهـا  تنشد  العدالة  الغائبة  
التـي  وعـدنا بهـا حكامنا الجدد ، وهي   إشـارة  
فهمناهـا  إنهـا  تصورهـا  يف  أكثر  مـن موضع ،  

اجتماعياً ، اقتصادياً ، ولكون هذا املوضوع معقد 
ومثـري للجدل  يف املقـام األول ألن هنـاك مفاهيم  
مختلفـة للمصطلح  ، تفرتض املؤلفة  أن  العدالة  
تتعلق باإلنصاف ولكن غالباً ما يكون هناك خالف  
حــول ما هو عـادل يف املواقف الفعلية أو ما الذي 
يشكل مجتمعاً  عادالً  ،  لذلك  ، قد يختلف  مفهوم  
العدالة من فرد أو مجتمع  إىل  آخـر  اعتماداً  عىل  
عوامل  مختلفة  مثل  التنشئة والتعليم  واملصلحة  
الذاتية  والـوضع  االقتصادي واالجتماعي  وما إىل 
ذلـك ، وبعبارة أخـرى ، فإن فهـم العدالة سياقي 
أو ثقـايف ، ربمـا شـخصية  يبدو أيضـاً أن تعقيد 
الفكرة ينعكس يف  الفروق  عىل  نطاق  واسع  بني  
األشـكال  املختلفة   للعدالـة ،   تعرتف  الدراسات   
املتعلقـة   بالعدالـة  بالتمييـز  األرسطـي  بــني  
عـدالـة التوزيع  والعدالـة  التبادلية  ،  فـي  حني  
أن  العدالـة  التوزيعية تتعلـق  بالتقاسم  العـادل  
للموارد  أو السلطة  عىل سبيل  املثال ، فإن  العدالة  
التبادليـة ( أو الجزائيـة )  لها  عالقة  بـ « التبادل 
العـادل « ،  والتعامـل  املنصف  مـع  اآلخرين من 
خـالل منحهم  ما يستحقونـه ،  إىل  جانب  عدالة 
التوزيـع  والتبادل ، واملفاهيـم   املعارصة للعدالة 
تشمـل أيضاً العدالة الجنائيـة ، والعدالة  املدنية  ،  
والعدالة  الليربالية ، والعدالة اإلصالحية ، والعدالة 
السياسيـة ، والعدالـة  االقتصاديـة  ، والعدالـة  
االجتماعية  ، وما  إىل ذلك  ، فالحديث  عن  « إشارة 
حمراء « ال يمكـن أن تستوعبه كلماتنا هنا ، فهو  
كتـاب  يستعرض  وبأسلـوب  صحافية  متمرسة 
عرب الـرسد والريبورتاج ، حقبة مريـرة مر ويمر 
بهـا الوطن قد يسلط غرينـا   الضوء   الستكشاف  
مـا غفلنا  عنه  ،  مـع  أن  معانيه واضحة منذ أن 

كتبت مؤلفته برشى الهاليل يف تقديمها له :
« أقـىس  أنواع  املوت ..  ذلك  الذي يتسلل إىل الروح 
خلسة ، فيغتال صاحبهـا دون أن يدرك بأنه مات 

.. ولم يكن يعلم « .

(١)
احتمت بوشاحها يف قوارير األبنوس

أملُح خوَفها يندفُع َفراشاً 
من ثقوب ِخماٍر

كنافورة ماء.
يتخّثر الّشوُق يف تجويٍف داخٍل 

يف املتاه.
(٢)

ياسمينٌة ذابلٌة...
ُمحاَطٌة بالّسواد

رائحُتها ُتفلُت من براثِن اللّيِل
نظراُتها تّتكُئ عىل العتبِة

وُتسنُد رأَسها 
عىل كتِف قمٍر غائب.

تبكي وحيدًة، ...
وتمدُّ غيمًة من العطر.   

(٣)
وحَدهم يظلّون معي..

وحَدُهم أصدقاُء نعيش 
يرقصون فوق وجعي...

ويتوّجهون إىل دفن جّثتي...
وحَدُه يومُئ يل،

بريٌق شّع من ُمقلة الّنجم.  
(٤)

األحالُم متاريُس للغيوم 
خّبأُت يف عينيَّ جوعاً المتصاص الحنني

هّيأُت فنجان قهوٍة ألحتسيه 
عىل رشفِة الّتيه

مأخوذاً بالّشوارع الفسيحة
وِكَرسِ األحالم املُلوَّنِة

املُالِصقِة للّرتاب.   
(٥)

صوٌت خافٌت ُيساجُل الّدمعَة 
كهٌف يحمُل ظلمَته، 

وينثُر الرّماَد يف عيوِن الّنهار.
ما أطوَل الجدراَن املُختِنقة بالّسعال !! 

يا هذي األسوار !!
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       سـؤال حرينـي كثريًا وأحالني إىل فـزورة الكون «هل البيضة 
أوًال أم الدجاجـة؟» وهـذه الفـزورة معناهـا ببساطـة مـا هي 
البدايـة؟ وأتحدث عن البدايات والنتائـج اليوم من وجهة نظري 
كناقـدة لفن الروايـة بالذات، أما عن القضيـة يف حِد ذاتها؛ فهي 
لغز، هل األلـم نتاج لفعل الكتابة واإلبداع بصفة املعايشة للنص 
واملحاكاة التي نقلها لنا أرسطو، أم أن األلم هو الدافع إىل الكتابة 
اإلبداعية؟ مـن تجربتي النقدية اكتشفت أن فعل الكتابة يتطلب 
حالـة من الشعور سواء بالفرح أو الحزن، أو التألم، ولكن إنهاء 
العمل الفنـي يعنى التخلص من هذه الحالـة الشعورية، وليس 
معنـى ذلك أن املؤلف أنهى أملـه بنهاية ذلك النص، فأبطال العمل 
ربمـا يعيشون مع الكاتب فرتة ال بأس بها وقد ال يقدم عىل فعل 

الكتابة مرة أخرى إال حينما يتعايش مع ألم جديد.
       قـد تكـون البداية مجرد تعايش مع النص، ثم يجتاح الكاتب 
شـعور باالكتئاب؛ يحدث هذا مع الذيـن يعرفون كيف يبدعون، 
وهي مالحظة هامـة، فأبطالهم خاصة املتأملـني منهم ال يكفوا 
عن مطاردتهم فرتة ال بـأس بها، وال يتخلصون من هذا األلم إال 
إذا وجـدوا معناة جديدة، وأبطال جدد.. قـد يسبب األلم انقطاع 
نهائـي عـن األبداع، ونجد هـذا يف أصحاب الروايـة الواحدة، فلن 
يأتي يشء بالصدفة أبدا يجعل الكاتب يبذل الجهد إلنتاج نص ثم 
يفقـد قلمه إىل األبد مثل بوريس باسرتنـاك ذلك الكاتب الرويس، 
وهـو لم يكتـب إال رواية واحدة (دكتور زيفاجـو) وأنا أرجح أن 
األلم هو ما دعاه إىل الكتابة بما أنه كان مهدًدا باالعتقال بسبب 
تلـك الرواية، أما ذهب مع الريح للكاتبة مارجريت ميتشيل فهي 
روايتهـا الوحيدة، وكان السبب يف ذلك أنها توفيت يف حادث سري؛ 
ال ينفي هـذا أبًدا أن مارجريت بدأت روايتهـا بمنتهى األلم، فقد 
عاشـت يف الجنوب األمريكي مع حكايات أقاربها الذين عارصوا 
الحـرب األهليـة.. نموذجـان ناجحـان للعمل الواحـد، فهل هذا 
يؤيـد مقولة «رواية واحدة تكفي»؟ تكفي لـو كتب لها النجاح، 

وبالتأكيد ال يتوقع الكاتب النجاح لعمله األول.
      وحينما نستعرض محنة الوباء الحالية سنجد إبداعات أطلت 
وأخرى تنتظر امليالد، فمن يقول أن مرحلة الكرونا ليست مرحلة 
محملة باأللم واالكتئاب والفقد والخوف؛ فاملبدعون عادة يتأملون 

فيبدعون، أو يبدعون ليتأملون.  
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* معرفة 

يف ليلـة حاشـدة رمـى بنفسه من 
أعىل الجدار.مات. كان يريد معرفة 

مسقط رأسه. . ! 
* فشل 

فتش يف وجوه اآلخرين عن وجهه.
وجد رقبته بـال رأس. طار صوابه. 

علل فشله بانكسار املرآة. . . ! 
* حظ 

كتـب عـىل بابـه لوحة للبيـع. باع 
نفسه وبقيت لوحته معلقة. . . ! 

* بهلول 
اشـرتى بيضـة. نـام فوقها.عنـد 
فأصبـح  الديـك.  صـاح  الصبـاح 

دجاجة ولم تفقس البيضة..! 
* بداية

صنع لـه خيمة اوتادهـا اضالعه، 
لكنهـا لـم تسعـه، دفـن رأسه يف 

الرمال، فتحولت إىل قرب...!
* طمع

كان يستعجل الزمـن، وهو يحدق 
إىل الساعـة الجداريـة املعلقة عىل 
الحائـط، لعله يحقـق األرباح، غري 
أن دقاتهـا لـم تكـن سـوى دقات 

خساراته،...!
* رحيل

حينما قـررت الرحيل، خرجت من 
معطفي، تركت اشـيائي، ذكريات 

املايض، 
فـوق  رسالـة  اتـرك  لـم  لكنـي 

فرايش...!
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تحـاول كل عروس أن تجعل زفافها أجمل يوم بالعمر، 
عـن طريق التحضـري بشـكل كامل من حيـث اختيار 
فستـان الزفـاف والترسيحـة واملكيـاج الخـاص بها، 

لتظهر بأجمل إطاللة.
و لذلـك إذا كنِت تخططني لحفـل زفافك، فهناك بعض 
األرسار والحيـل الجمالية التي تساعدك عىل أن تكوني 
يف أبهـى صـورك، اقرئـي السطـور التالية لتتعـرّيف إىل 

األرسار التي تعزز جمالك يف يومك الكبري.
-1 ابتسامة أكثر إرشاقاً

إذا كنِت من محبي املرشوبات التي ترتك آثاراً وتصبغات 
عىل األسنان، فأنِت بحاجة إىل التخلص من بقع أسنانك 
لتحصـيل عىل أسنـان ناصعة البيـاض وابتسامة أكثر 

إرشاقاً يوم زفافك.
رطبي فرشـاة أسنـان، واغمسيهـا يف مسحوق صودا 
الخبـز، ثـم أضيفـي إليها معجـون األسنـان، فمزيج 
صـودا الخبز ومعجون األسنان يعمـل عىل إزالة البقع 

من األسنان، وتبييضها يف وقت قيايس.
-2 شفاه ممتلئة وجذابة

دون اللجـوء إىل الفيلـر وإجـراءات التجميـل العاليـة 
التكلفـة، يمكنِك الحصول عىل شـفتني ممتلئتني فوراً 

عـرب إضافة بضع قطرات من زيت النعناع األسايس إىل 
ملمع الشفاه الخاص بِك.
-3 عطر يدوم طوال اليوم

إذا كنـِت تريديـن أن تـدوم رائحـة عطرك طـوال يوم 
زفافـك، افركي طبقة من الفازلني عـىل كل نقطة من 
نقـاط النبـض يف جسدك قبـل رش العطـر، فالفازلني 
يشّكل حاجـزاً حتى يظل العطر عىل سطح الجلد، بدالً 

من أن يمتصه جلدك ويذوب ويصبح ضعيف التأثري.
-4 إصالح عيوب املكياج

إذا كـان مكياجك يـوم زفافك يشعـرِك باإلحباط، أوالً 
اعلمـي أن فنانـي املكيـاج لديهـم رؤيـة عنـد تطبيق 
املكيـاج، فقـد يكـون مكياجـك أفضـل يف الكامـريات 
مقارنـة بالواقـع، ولكـن يف النهايـة يجـب أن تكوني 

سعيدة وواثقة بمظهرك.
إذا كنـِت غري راضيـة عن مكياجـك، استخدمي بوردة 
شـفافة ملـزج أي عيوب للمكياج بسهولـة، حتى يبدو 

طبيعياً.
-5 التخلّص من آثار األرق

قد تتعرّضني للتوتـر الشديد قبل زفافك ما يحرمِك من 
النـوم، ويرتك آثاراً واضحة للجميع ترتكز يف انتفاخات 

العيون والهاالت السوداء.
وللتخلص من آثـار األرق واإلجهاد، انقعي كيسني من 
الشـاي األخرض يف كوب من املـاء الساخن ملدة ثالث إىل 
خمس دقائق، ثم اتركي املزيج ليربد يف الثالجة ملدة 20 
دقيقة، اعرصي املـاء الزائد وضعي أكياس الشاي عىل 

عينيِك ملدة 15 إىل 30 دقيقة.
فالكافيـني املوجـود يف الشـاي األخـرض يساعـد عىل 
وتقليـل  عينيـك،  حـول  الدمويـة  األوعيـة  تقليـص 

االنتفاخات والهاالت السوداء.

 مقادير البطاطا بالبشاميل: 
2 كيلو بطاطا رشائح

2 كوب سكر
لرت حليب

4 ملعقة كبرية دقيق
5 ملعقة كبرية زبدة

فانيليا
البطاطـا  تحضـري  طريقـة 

بالشاميل:
-1 ضع حلة عىل النار ونضع 
بها البطاطـا مقطعة رشائح 

ونضع عليـه 2 كوب سكر، و 
نهدئ النار، ونرتكها عىل النار 

تاخد غلوه حتى تسلق ..
عـىل  مـن  نرفعهـا  ثـم   2-
النـار، وناخـذ جزء مـن املاء 
املسكـر أو السريب الناتج عن 
ذوبان السكـر بها ثم نهرسه 
أو  بالهراسـة  أو  بالشوكـة 

بالهاند بليندر ..
لتحضري البشاميل

النـار،  -3 نضـع حلـة عـىل 

ونضـع بهـا الزبـدة، وننـزل 
بإستمـرار  بالدقيـق ونقلـب 

حتى يتحمر الدقيق.
-4 ثـم ننـزل والحليب ونقلب 
باملرضب  رسيعـا  بإستمـرار 
السلك حتى ال يحدث تكتالت، 
حتـى يثقـل البشاميل ونصل 

للسمك املتوسط املطلوب.
-5 ثـم نأخـذ الجـزء املصفى 
البطاطا،  سابقا من سريبـح 
ونضعه عىل البشاميل ونقلب 

جيدا ..
-6 ثـم نحرض طاجن بريكس 
او صينية تيفـال او الومنيوم 
طبقـة  االرضيـة  ىف  ونضـع 
عليهـا  نضـع  ثـم  بشاميـل 

البطاطا.
الوجـه  -7  ثـم نضـع عـىل 
الفـرن  وندخلهـا  البشاميـل 
تحـت الشوايـة فقـط حتـى 
يأخـذ الوجـه اللـون الجميل 

ونخرجها وتقدم.

لو سمحتـم أيها األهل، ممكن أن تجيبوا 
برصاحـة بينكـم وبـني نفسكـم؟ وهل 

ترون أن هذه األسئلة واقعية؟
فهل من مجيب عن أسئلتي؟؟

-1 كم مـرة ناديت ابنـك أو ابنتك بأحب 
األسماء إليه تلطفاً وعطفاً وحناناً؟

-2 كم مرة سمحت البنك أو ابنتك بالدالل 
عليك وممازحتك ِمزاحاً عاقالً ُمنضبطاً؟
-3 كـم مرة تركت ابنـك أو ابنتك يشرتي 
خصوصياتـه بنفسه وأثنيـت عىل ذوقه  
واختياره حتى ولو كانت هناك مالحظات 

يمكن تداركها؟ 
-4 كم مرة قمت باستشارة ابنك أو ابنتك 

وتنازلت عن رأيك من أجله؟ 
-5 كـم مرة اعتذرت البنـك أو البنتك عىل 

خطأك يف حقه؟
-6 كـم مرة قبلت شـفاعة ابنك أو ابنتك 

لوالدته إذا استدعى األمر ذلك؟
-7 كـم مـرة اتصلـت بابنـك أو ابنتـك 
بـدون سبـب ملُجـرد الدردشـة واملـزاح 

واالطمئنان؟
-8 كـم مرة احتضنت ابنـك أو ابنتك ُحباً 

وحناناً وتقديراً؟
-9 كـم مرة فاجأت ابنـك أو ابنتك بهدية 

دون مناسبة؟
-10 كم مرة اشـرتيت البنك أو البنتك ما 

يتمناه قبل أن يطلبه منك؟
-11 كم مرة تناقشت مـع ابنك أو ابنتك 

بخصوص رشاء هدية لصديقه؟
-12 كـم مـرة وجهـت ابنـك أو ابنتك إىل 
رضورة توقري األخ األكرب أو األخت الكربى 
وطلـب النصيحة منهـم واستشارتهم يف 

أموره؟
-13 كـم مـرة شـجعت ابنـك أو ابنتـك 
أن يكـون كريمـاً عطوفـاً متعاونـاً مع 

أصدقائه؟
-14 كم مرة تجنبت نظرة حرام أو كلمة 

حـرام بنية أن يحفـظ الله تعـاىل أبنائك 
وأهل  بيتك؟

-15 كم مرة حرصت عىل طيب مطعمك 
وتجنب الحـرام حتى ال ُتحرم الربكة من 

أبنائك؟
-16 كـم مرة استشعرت نيـة أن ابنك أو 
ابنتك هـو مرشوع حياتك وأن االستثمار 
املطلوب  هو أن تـرتك ولداً صالحاً يدعوا 

لك؟

-17 كم مرة خرجت ولو لساعة مع ابنك 
أو ابنتك للرتويح والتسامر؟

-18 كـم مـرة جلست مع ابنـك أو ابنتك 
مـن أجـل املناقشـة الهادئـة بخصوص 

مستقبله؟
-19 كم مرة استودعت ابنك أو ابنتك رساً 

يتناسب مع سنه لتدريبه عىل األمانة؟
-20 كـم مرة قمت بصيانـة رس ابنك أو 

ابنتك ولم تبده احرتاماً له؟
-21 كم مـرة احرتمت خصوصيات ابنك 
أو ابنتـك ولم تـرص عـىل معرفتها طاملا 

أنها يف  النطاق اآلمن؟
-22 كم مرة ساعـدت ابنك أو ابنتك عىل 

تنمية قدراته ومواهبه؟
-23 كـم مـرة جلست مع ابنـك أو ابنتك 
لتتفقـا عـىل خطوط عريضـة وضوابط 

للتعامل بينكما؟
-24 كـم مـرة جلست مع ابنـك أو ابنتك 
جلسة خاصة تحدثه فيها عن طفولتك؟

-25 كـم مـرة جلست مع ابنـك أو ابنتك 
جلسـة خاصة تحدثـه فيها عـن عملك 

وأحوالك وظروفك؟
-26 كـم مـرة رشحـت البنـك أو البنتك 

وجهة نظرك وتركت له حرية االختيار؟
-27 كـم مرة أقلـت عثرة ابنـك أو ابنتك 
وساعدتـه عـىل إعـادة املحاولـة وعـدم 

اليأس؟
-28 كـم مـرة قدمت النصيحـة البنك أو 

ابنتـك مصحوبـة باملـربر املنطقي دون 
إجبار؟

-29 كـم مرة قمـت بالثناء عـىل ابنك أو 
ابنتـك أمـام اآلخريـن عىل موقـف أجاد 

فيه؟
-30 كم مـرة أرسلت رسالة حب وحنان 
البنـك أو البنتـك عـىل وسائـل التواصل 
االجتماعـي أو تركت رسالـة مكتوبة يف 

أحد كتبه لتدخل الرسور عىل قلبه؟
-31 كم مرة قبلت شـفاعة ابنك أو ابنتك 
ألخيـه املخطـئ بعـد اعرتافـه بخطئـه 

واعتذاره عليه؟
-32 كم مرة جلسـت مع زوجتك جلسة 
للنقاش الهادئ البناء من أجل أمر يخص 

ابنك أو  ابنتك؟
-35 كـم مـرة زرت معلم ابنـك أو ابنتك 
ليـس بغـرض االطمئنـان عـىل مستواه 
الـدرايس ولكـن بغـرض االطمئنان عىل 

مستواه األخالقي والتشاور يف أموره؟
-36 كـم مـرة تصابيـت البنـك أو ابنتك 
وشاركته اللعب بالبيت أو يف مكان عام؟ 
-37 كم مرة قمت بتقديم التحية لضيوف 

ابنك أو ابنتك بنفسك ورحبت بهم؟
-39 كـم مـرة أعطيـت البنـك أو ابنتـك 
مرصوفاً إضافياً تحسباً للظروف وحتى 

ال يشعر  بالحرمان؟
-40 كـم مرة صفحت عـن ابنك أو ابنتك 

فور اعرتافه بالخطأ واالعتذار؟
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سيأتي شـهر رمضـان الفضيل بعد 
عـدة أيام، وهـذه الفـرتة يفضل أن 
يتم استغاللها لتهيئ الجسم لدخول 
مرحلـة الصيـام، ليـس فقـط ملـن 
يعانون من أمـراض معينة بل حتى 

بالنسبة لألشخاص األصحاء.
ويمكن أن يـؤدي التغيري املفاجئ يف 
النظـام الغذائـي إىل ظهـور أعراض 
والدوخـة  والغثيـان  الصـداع  مثـل 
والشعور بالتعـب العام خصوصا يف 

األيام األوىل من الصيام.
وللحد من هذه العالمات املرضية التي 
تتعب البعض، تقدم خبرية التغذية، 
هـدى البنانـي، بعـض املمارسـات 
البسيطـة الجيدة لبدء صيام شـهر 
رمضان يف أفضل الظـروف املمكنة، 
حيـث قالـت: ”تقـيض خاليانا عىل 
السموم التـي قد ترتاكم يف أجسامنا 
طيلة السنة، و هذه السموم القادمة 
من الغـذاء والبيئة واألدوية املعالجة 
إىل  باإلضافـة  املزمنـة،  لألمـراض 
السموم الخاصة التي ينتجها الجسم 
بنفسه يتم التخلص من بعضها من 
خـالل فضالتنا عرب أعضاء التخلص 
لدينـا (الكبد، الكىل، األمعـاء، الرئة، 
والجلـد)، حيـث ان الصيـام يسمح 

لجسمنا بتطهري نفسـه بعمق أكرب 
لتجديد خالياه والحصول عىل صحة 

جيدة وحيوية“.
وتنصـح البنانـي قبـل بداية شـهر 
رمضـان بتخفيـف النظـام الغذائي 
وامليل للوجبات التي يسهل هضمها، 
ويف هـذا الشـأن توضـح أنـه يجب 

اعتمـاد عـىل سبيـل املثـال أطبـاق 
الخضار باللحوم البيضاء (األسماك 
أو الدواجـن) والشوربات والعصائر 
املصنوعة مـن الفواكه والخرضوات 
مع تجنب الوجبـات الدسمة الغنية 

بالدهون والسكريات“.
وتدعو أخصائية التغذية إىل املراهنة 

عىل رشب املاء بمعدل 1.5 لرت يوميا، 
ألن ذلـك يسمـح برتطيـب الجسـم 
وينشط عمل أعضاء حيوية كالقلب 
والكبد والرئة ما يسهل طرد السموم 
بشكل أفضـل، امـا بالنسبة ملدمني 
القهـوة وغريهـا مـن املرشوبـات، 
استهالكهـا  مـن  التقليـل  فيجـب 

تدريجيـا لتجنب آثـار اإلدمان خالل 
أيام رمضان.

أما فيمـا يخص املدخنني، فتنصح 
البنانـي باستغـالل هـذه الفـرتة 
مـن السنة للتمكن مـن تغيري هذا 
السلـوك غري الصحـي والتفكري يف 
نهج جيـد للحفاظ عىل الصحة، و 
من جهة أخـرى، توضح أنه خالل 
شـهر رمضان، تقل ساعات النوم 
يف الليـل بسبـب السهـر لساعات 
متأخرة، ما يسبب إرهاقا ملحوظا 
عـىل عـدد معـني مـن الصائمني، 
ولتعويض هـذا النقـص يف النوم، 
تـويص بشـدة بالقيـام بالقيلولة 

أثناء النهار إلراحة الجسد.
وتختم حديثها بالحث عىل رضورة 
تجنب بعـض األخطاء الشائعة، إذ 
إنه مع اقرتاب شـهر رمضان، يبدأ 
الكثري من الناس يف تناول الوجبات 
الرسيعة ورشب املرشوبات الغازية 
والرتكيز عىل الكعك واملعجنات مع 
اإلفـراط يف األكل، وهو مجرد تأثري 
الذي  الحرمـان  نفـيس لتعويـض 
يعاني منه البعض يف فرتة الصيام، 
وهذا أمـر مغلوط ال ينفع صاحبه 

بل يرضه.

ترمـز ربطة العنـق يف الغالب إىل 
أناقة الرجل كمـا أنها تجعل من 
يرتديهـا يحظى باحـرتام ووقار 
يف مقر العمل، لكـن هذه األناقة 
واملهنيـة ال تخلـوان مـن تبعات 

صحية، بحسب خرباء.
كثـريون  أشـخاص  يخفـي  وال 
تذمرهـم مـن ربطـة العنق، ويف 
رجـل  وصفهـا  سابـق،  وقـت 
الكبـري،  الربيطانـي  األعمـال 
بالخطـأ  برانسـون،  ريتشـارد 

التاريخي.
وقام باحثون من مستشفى كيل 
الجامعي يف أملانيـا، بدراسة آثار 
ارتداء ربطة العنق، فوجدوا أنها 
تؤثر بشكل سلبي عىل تدفق الدم 

إىل دماغ اإلنسان.
واعتمدت الدراسة عىل عينة من 
15 رجـال يرتـدون ربطـة العنق 
ثـم  يرتدونهـا،  ال  آخريـن  و15 
أجرت لهم فحوص عرب استخدام 
الرنـني املغناطييس ألجل  أجهزة 

قياس تدفق الدم إىل الرأس.
دمـاغ  أن  النتائـج  وأظهـرت 
الشخـص الـذي يرتـدي ربطـة 
العنق يستقبل الدم عىل نحو أقل 
بـ 7.5 يف املئة مقارنة بالشخص 

الذي ال يضع ربطة عنق.
وعـزا الباحثـون هـذا الرتاجـع 
يف تدفـق الـدم إىل تضييـق ربطة 
العنـق عىل ما يعـرف بالرشايني 

السباتية التي تتـوىل عملية نقل 
الدم إىل الدماغ.

وال يشـكل تراجـع تدفـق الـدم 
7.5 يف املئـة خطـرا قاتـال، لكن 
مـن  أو  املدخنـني  األشـخاص 
يعانـون ارتفاعا يف ضغـط الدم 
قد يتـرضرون من هـذه النسبة 
فيحصل لديهم إحساس بـالدوار 

أو الغثيان.

كشفـت دراسة علميـة حديثة 
مـا تفعلـه األزمـات العاطفية 
بعقلك، واملخاطر الصحية التي 

تعرضك لها.
ونرش تقريرا حول تأثري ”القلب 
املنكـرس“ أو األزمات العاطفية 

عىل العقل.
نشاطـا  الدراسـة  ورصـدت 
متزايـدا للدمـاغ، ناجمـا عـن 
األحـداث العاطفيـة السلبيـة، 
التـي يمر بهـا الشخص، وهي 
ما تصـل بالشخص إىل ما يطلق 
”تاكوسوبـو“  متالزمـة  عليـه 
(القلب املنكرس)، والتي تؤدي إىل 
نشاط زائد يف الخاليا العصبية يف 

منطقة اللوزة بالدماغ.
ويمكـن أن يـؤدي هـذا النشاط 
الزائـد إىل ضعـف مفاجئ مؤقت 
يف عضـالت القلب، وربما انتفاخ 
البطني األيرس للقلـب إىل أسفل، 
مـا قد يزيـد احتمـاالت اإلصابة 
القلبيـة  والسكتـات  بالفشـل 

واملوت املفاجئ.
ورغـم أن اإلصابـة بتلك الحاالت 
قـد ال تتجـاوز نسبـة %10، إال 
أنها تعد حالة خطرية للغاية عىل 

صحة اإلنسان.
ورصـد الباحثـون أن تلك الحالة 
النـادرة أيضا أكثر شـيوعا لدى 
النسـاء، الالتـي يكن أكثـر تأثرا 

بالعالقات العاطفية الفاشلة.
وقال أحمد تـوكل، ملدير املشارك 
القلـب  تصويـر  أبحـاث  ملركـز 
واألوعيـة الدمويـة يف مستشفى 
العـام وكليـة  ماساتشوستـس 
الطب بجامعة هارفارد، والباحث 
الرئييس للدراسة، إن تلك الدراسة 
يمكن أن تهـيء األطباء لطريقة 
مثاليـة لالستجابـة إىل الضغوط 
الحـادة التي قـد تصيـب الفرد، 
والتي يمكن أن تتطور رسيعا إىل 

فشل قلبي كامل.
وتابـع ”حددنا يف الدراسة عالقة 
مهمة بني نشاط الدماغ املرتبط 
بالتوتـر ونشـاط نخـاع العظام 
لـدى هـؤالء األفـراد، ويف حالـة 
عالجهـا يمكـن كبـح التأثريات 
السلبيـة التي يمكن أن تطرأ عىل 

القلب“.
إىل  حاجـة  هنـاك  أن  وأوضـح 
يمكنهـا  مستقبليـة،  دراسـات 
مـن  الحـد  كيفيـة  تبحـث  أن 
املرتبـط باإلجهاد  الدماغ  نشاط 
العاطفـي، وتقلل فـرص تكرار 
تحولهـا إىل تأثريات مبارشة عىل 

صحة القلب.

 بعـد االنتشار الكبـري للقاحات 
(كورونـا)  لفـريوس  املضـادة 
املستجد يف غالبيـة دول العالم، 
أصبح الشخص الذي أخذ اللقاح 
محصن لنفسه إىل حد كبري ضد 
الفريوس، و لكن العلماء ما زالوا 
يدرسـون ما إذا كـان الشخص 
امللقح قـادرا عىل نقل الفريوس 

إىل غريه أم ال.
األمريكيـة  املراكـز  وبـادرت 
ملراقبة األمـراض والوقاية منها 
للتوضيـح، وذلـك بعدمـا أدلت 
مديرتهـا، راشـيل والينسكـي، 
باملثـرية  وصفـت  بترصيحـات 
مديـرة  قالـت  حيـث  للجـدل، 
املركز: ”إن الشخص الذي يأخذ 
لقـاح (كورونـا) ال تنتقـل إليه 
العـدوى وال ينقـل الفريوس إىل 

اآلخرين“.
وأثـارت هذه الترصيحات جدال، 
ألنها تتعارض مع دعوة صدرت 
يف الشهـر املـايض، وحثـت من 
استفـادوا مـن التطعيـم عـىل 
بالتدابـري  االلتـزام  مواصلـة 
الوقائيـة مثـل ارتـداء الكمامة 
وتفادي التجمعات مع أشخاص 

لم يستفيدوا من اللقاح.
وقـال متحـدث باسـم املراكـز 
األمريكيـة: ”إن املديـرة كانـت 
تتحـدث بصفة عامـة، مضيفا 
أنه من الوارد أن يصاب شخص 
ملقـح بفـريوس (كورونـا)، و 
أنـه ليـس مـن الواضح مـا إذا 
كان الشخص امللقـح غري قادر 

عىل نقل الفـريوس إىل اآلخرين، 
ونحن نقوم بتقييم األمر“.

وصـدر هـذا التوضيـح بعدمـا 
وجـه علمـاء انتقادات شـديدة 
إىل املديـرة، ألن رأيهـا ال يستنـد 
إىل دالئل دامغة وواضحة بشأن 

”حصانة امللقحني“.
بحـوث  مركـز  مديـر  وقـال 
اللقاحات يف جامعة بيرتسبورغ، 
بـول دوبريكس، ”مـن الصعب 
أخـذوا  أشـخاص  يصـاب  أن 
اللقاح، لكن ال تعتقد ولو لثانية 
واحـدة أن ذلـك أمـٌر غـري قابل 

للحصول“.
وكانت مديرة املراكز قد أشارت 
أن  كشفـت  طبيـة  بيانـات  إىل 
جرعـة واحـدة فقط مـن لقاح 
”فايـزر“ تحقـق فعاليـة مـن 
%80 يف الوقايـة مـن اإلصابة، 
بينمـا تصـل فعاليـة الجرعتني 

الكاملتني إىل 90%.
ومفـاد هـذه البيانـات هـو أن 
التلقيـح يمنـح حمايـة كبـرية 
غـري  حصانـة  لكنهـا  للغايـة، 
ألن  الفـريوس،  ضـد  مكتملـة 
 ،100% إىل  تصـل  ال  النسبـة 
وبالتايل، فإن انتقال العدوى أمٌر 

وارد.
و لكن املسؤولة األمريكية حثت 
عىل مواصلـة التقيد باإلجراءات 
الوقائيـة مثل ارتـداء الكمامة، 
نظـرا إىل استمـرار تفيش الوباء 
الـذي أصاب عـرشات املاليني يف 

الواليات املتحدة.
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مهنياً: ترتك انطباعا سيئا مع بعض زمالئك بسبب تعاملك 
بتكـرب وأنانية، مـن جهة أخـرى عليك أن تضـع املزيد من 

الرتكيز يف تنفيذ مهام العمل وذلك حتى ال تقع يف أي أخطاء
عاطفًيا: عدد من املشاكل يف الطريق إليك مع الرشيك وذلك بعد أن 

تصلك عدد من املعلومات التي ستثري التوتر والقلق بالعالقة
صحياً: الكسل يسيطر عليك، وهو ما يمنعك من ممارسة التمرينات 
الرياضية بانتظـام، عليك أن تكون أكثر حماسة ألخذ خطوة جادة 

للعودة مجدداً إىل الرياضة

مهنياً: تجتاز العقبـات وتكون سعيداً بإنجازك وترتفع 
املعنويـات مجدداً، وتربهن للجميـع أنك صاحب موهبة 

فذة وقدرة كبرية عىل االبتكار
عاطفيـاً: تبدو األفكـار واضحة وتكون قادراًعـىل تحقيق ما 

تريد وترغب يف أخذ املبادرة بعد تعب األيام 
صحيـاً: إذا أردت أن تكـون يف حالة صحية ممتـازة، ما عليك سوى 

اتباع إرشادات الطبيب املعالج

مهنياً: يخلق هذا اليوم فارقاً كبرياً بني األمس واليوم يف 
األفضلية، وتبقى األولوية للمعالجة األكثر رواجاً

عاطفياً: كل املعطيات تشري إىل قدرة الرشيك عىل تحّمل كل 
يشء مـن أجلك، فتبادر إىل التقرب منه أكثر من أي وقت مىض 

وتقف إىل جانبه يف أدق الظروف
صحيـاً: تقرر السفر مع الرشيـك إىل إحدى الجـزر الجميلة للقيام 

بمغامرات شيقة

مهنيـاً: تستعيد ابتداء من اليوم الثقة بالنفس والقدرة 
عىل املواجهة، وتسرتد أوراقاً ضائعة وتتوّصل إىل تسوية 

معينة
عاطفيـاً: أجـواء ممتـازة تحيـط بـك وبالرشيـك مـن جميع 

الجوانب، ما يفتح الطريق أمامكما نحو مستقبل أفضل
صحيـاً: ال تقـّرص يف ممارسة التمارين الرياضيـة التي تساعد عىل 

التخلص من البدانة والدهون

مهنياً: تجرب اليوم أشـياء جديدة يف العمل وتتعلم منها 
دروساً مفيدة جداً للمستقبل

عاطفيـاً: الحبيـب ينظـر إليك بعـني الوقـار واالحرتام فال 
تخذله، بل بادله بأفضل ما يكون

صحيـاً: سـواء أكنت مهتمـاً للرياضة أم ال، فـإن ال مهرب لك من 
ممارستها بعد وصول وضعك الصحي إىل مرحلة تتطلب منك ذلك

مهنيـاً: يتيح لك هـذا اليوم فرصاً جديـدة، ال تستخف 
بمسؤولياتك، بـل ابتعد عن التـرسع والتهور والطيش 

والعبث بالحسابات
عاطفيـاً: تتمتـع بوضـع عاطفي واعـد وبظـروف إيجابية، 

وتعيش يوماً مشوقاً وحاّراً جداً تتوقع خالله مفاجأة ساّرة
صحياً: وضعك الصحي املتذبذب بعض اليشء أنت املسؤول عنه، إذا 

راجعت حساباتك جيداً عرفت السبب

مهنيـاً: يسهم أحد الزمـالء يف تحسني وضعـك املاّدي، 
عليك تحضـري الرشوط املناسبة لطرحهـا عىل املعنيني 

اليوم قبل الغد
عاطفيـاً: تتـواىل عليك األخبـار الجميلة، وهـذا يساعدك عىل 

ترسيخ عالقتك بالرشيك بما يتناسب مع طموحاتكما
صحيـاً: السعي وراء املتاعـب يرهق أعصابك، حـذار ما ينتظرك يف 

األيام املقبلة فهي قد تحمل الكثري من املفاجآت

مهنيـاً: تشكـو هـذا اليـوم من ضعـف مـردودك املايل 
وتطالب بالزيادة التي تستحقهـا، لكنك تصطدم بواقع 

مؤلم يزعجك كثرياً
عاطفيـاً: طلبات الحبيب ترهقك وال تعـرف كيف تلّبيها، ومع 

ذلك تراعي مشاعره وتقدر ظروفه
صحيـاً: تكثر من تنـاول الخـرضاوات وتخفف من تنـاول اللحوم 

والنشويات، وهذا جيد

مهنياً: يجب أن تغرّي سلوكك إذا شـعرت بالخطر، حذار 
الحـرب املفتوحـة إذ قـد يكـون بانتظارك يـوم يثري يف 

نفسك الشكوك
عاطفيـاً: مشاعـر الغرية تتحـرك يف قلب الحبيـب مما يدخل 
الـرسور إىل قلبـك وتطمـنئ إىل حبه لـك، لكن عليـك معاملته باملثل 

ليشعر هو باالطمئنان أيضاً
صحيـاً: تمارس نوعـاً من الرياضـة الخفيفة التـي تتطلب إجهاد 

عضالت القلب كثرياً ومفيدة

مهنيـاً: تربز مسألـة مالية تتعلـق بمستحقات لم تكن 
عـىل علم بها، مـا يجعل طباعك متقلبـة وقد تسبب لك 

املشكالت
عاطفياً: كـن دبلوماسياً يف التعاطي مـع الرشيك، وحاِول أن 

تستوعب األمور من دون غضب، وال ترتك للشك مجاالً 
صحيـاً: قـد تنقم عىل وضعـك الصحـي املتفاقم، لكـن باستشارة 

أصحاب االختصاص تحل األمور

مهنيـاً: تماطـل يف مـرشوع أو تعانـي مماطلـة وتبذل 
جهوداً مضاعفة بغية املحافظة عىل موقع أو دفع عمل 

نحو اإلنجاز
عاطفيـاً: ال تقدم عـىل أي تّرصف قد يـيسء إىل الرشيك، فهو 

حّساس وال يحتمل التشكيك يف نّياته مع أنها سليمة دائماً
صحيـاً: أنـت إنسان آخر أمـام املأكوالت الشهية، حـاول التخفيف 

منها للحفاظ عىل سالمة صحتك.
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مهنيـاً: تتميز برسعة بديهتك وبأفكارك املقنعة وتنجز 
أعماالً ناجحة تثري دهشة أرباب العمل

عاطفيا: تستعيد مع الرشيك ذكريات املايض، وتستحرض 
أرساًرا باتت اليوم مضحكة

صحياً: تشعر بغضب وبتوتر أعصاب يهد من عافيتك وابتعد عن 
صب غضبك عىل اآلخرين
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970 - جوهـر الصقـيل يبـدأ يف إنشـاء الجامع 
األزهر.

1581 - منـح فرنسيـس دريـك لقـب سري بعد 
نجاح مالحته الدورانية حول العالم.

1609 - فيليـب الثالـث ملـك إسبانيـا يصـدر 
املرسوم امللكي القـايض بطرد املوريسكيني من 

إسبانيا.
العلـم  يقـر  األمريكـي  الكونغـرس   -  1818
األمريكـي املكون مـن 13 خًطا أحمـر وأبيض 
و20 نجمـة مـع إضافـة نجمة عنـد دخول أي 

والية جديدة.
1841 - جون تايلر يتوىل رئاسة الواليات املتحدة 
خلًفا للرئيس ويليام هنري هاريسون الذي تويف 

بعد شهر من توليه الرئاسة.
1905 - زلزال عنيف يهز مدينة ”كانغرا“ الهندية 

يؤدي إىل مقتل أكثر من 20 ألف شخص.
1939 -وفـاة ملك العراق غازي األول إثر حادث 

اصطدام سيارته بعمود كهرباء.
مدينـة مدريد تستسلـم للجنـرال فرانسيسكو 

فرانكو.
للطـريان  الدوليـة  املنظمـة  -تأسيـس   1947

املدني.
انعقـاد املؤتمر التأسييس لحـزب البعث العربي 

االشرتاكي.

1949 - توقيع معاهدة حلف شـمال األطليس/ 
الناتو يف واشنطن.

1960 - السنغال تعلن استقاللها عن فرنسا.
1968 - اغتيـال القس مارتـن لوثر كينغ راعى 
الحقـوق املدنيـة يف الواليـات املتحـدة يف مدينة 

ممفيس.
1973 - افتتـاح مبنى مركـز التجارة العاملي يف 

مدينة نيويورك رسمًيا.
1979 - تنفيـذ حكـم اإلعـدام برئيـس وزراء 

باكستان املخلوع ذو الفقار عيل بوتو.
1982 - منتخب الكويت لكرة القدم يفوز بكأس 
بطولة الخليج السادسـة لكرة القدم املقامة يف 

اإلمارات العربية املتحدة.
1985 - وكالـة الفضـاء األمريكيـة ناسا تعلن 
عن اختيار األمري سلطان بن سلمان كأحد رواد 

مكوك الفضاء ديسكفري يف إحدى رحالته.
2015 - جماعـة الحوثيـني تعتقـل السيـايس 

اليمني محمد قحطان وتخفيه قرسياً.
2017 - بلدة خان شيخون بريف إدلب تتعرَّض 
ام، أدَّى ملقتل  لِهجوم كيمائيٍّ ِبغاز السارين السَّ

حوايل 100 شخص وإصابة نحو 400 آخرين.
2019 - تجدد القتال بني الجيش الوطني الليبي 
وحكومة الوفاق الوطنـي الليبية للسيطرة عىل 

طرابلس العاصمة.

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@ÂflF

غزل عراقي
* احب حبك واحب قربك واحب اصبح نبض قلبك
 احب زينك واحب شينك واحب اصبح نظر عينك
 احب ذكرك احب هجرك واحب اصبح فرح عمرك 
احب صوتك احب رسمك احب وجهك احب صمتك

 واحب اصبح شغل وقتك احب همسك احب ملسك 
---

*شـيـفـيــد االســف مــن نـعـتـــــــرف بـيـــه
ونـمـشـي اعـلـه الغـلـط مـا نـكـدر نـصـلـحـه
مـثـل نـاطــور لـيــل بـظـلـمـــــة العـشــــاك
يـنـطـــر للصـبــــاح ومــــا يـهــــل صـبـحـــه

العالم العربي   هي أول طبيبة مسلمة فى 
 ،1909 عام  يناير  من  الثاني  يوم  ولدت 
مالكا  والدها  كان  حيث  ميسورة،  لعائلة 
إلى  حاليا  التابعة  اجلبل  رأس  ببلدة  عقاريا 
بن  عائلة  من  فهي  أمها  أما  بنزرت،  والية 
بالعاصمة،  الثرية  العائالت  إحدى  عمار 
فعاشت  صغيرة  وتركها  والدها  وتوفى 
التي  أمهم  رعاية  حتت  أخويها  جانب  إلى 

حرصت على تعليمهم.
على  الشيخ،  بن  توحيدة  التلميذة  حصلت 
واصلت  ثم   ،1922 عام  االبتدائية  الشهادة 
فاليار“  ”أرمان  معهد  فى  الثانوية  دراستها 
البكالوريا  نالت  حيث  العاصمة،  بتونس 
1928، ثم التحقت  ”الثانوية العامة“ عام 
الطبيب  بفضل  باريس  في  الطب  بكلية 
باستور  معهد  فى  الفرنسى  والباحث 
الذي  بورني،  إيتيان  بتونس  الطبية  للبحوث 
ولم يكن من  زوجته،  إليه عن طريق  تعرفت 
بالسفر  املوسعة  عائلتها  إقناع  السهل 
جانبها  إلى  أمها  وقوف  لوال  فرنسا  إلى 
دراستها  مبصاريف  بعد  فيما  تكفلت  التي 

ومعيشتها في الغربة.
 ،1936 عام  فى  حازت  الشيخ  بن  توحيدة 
أول  لتكون  ب  الطّ فى  شهادتها  على  

وأول طبيبة عربية مسلمة حتصل  تونسية 
على الدكتوراة في الطب، إذ سبقتها في نيل 
هذه الشهادة طبيبتان مسيحيتان عربيتان 
واملصرية هيالنة  لوريس ماهر  السورية  هما 
سيداروس، اللتان حصلتا على الشهادة في 
األولى من  الدفعة  األولى ضمن  1930؛  عام 

املعهد الطبي بدمشق والثانية من إجنلترا.
لتفتح  نيل شهادتها  بعد  تونس  إلى  عادت 
فى  البداية  في  وتشتغل  اخلاصة  عيادتها 
تخصصت  ما  سرعان  لكنها  العام،  الطب 

في طب النساء والتوليد.
طرح البنك املركزي التونسي للتداول، ابتداءً 
ورقة   ،2020 املاضي  العام  مارس   27 من 
واختيرت  دنانير،   10 فئة  من  جديدة  نقدية 
شخصية  الشيخ  بن  توحيدة  الدكتورة 

رئيسة لتلك الورقة النقدية.
سنة  ديسمبر  من  السادس  في  توفيت 
أن  بعد  عام،   102 ناهز  عمر  عن   ،2010
التونسية  املرأة  أمام  جديدا  طريقا  فتحت 

والعربية في مجال علمي صعب.

منفتح  أو  متفائل  أنت  هل 
أظهر  ساخر؟  أو  إنطوائي  أو 
بحث جديد تأثير الشخصية 
العامة  الصحة  على 
للشخص. على سبيل املثال، 
الودودون  األشخاص  يتمتع 
مما  أقوى،  مناعية  باستجابة 
بالتعافي  للجسم  يسمح 
أسرع  بشكل  اإلصابة  من 

ومحاربة العدوى.
الذين  األشخاص  أن  كما 
يتمتعون مبزاج سعيد ميكنهم 

جتنب النوبات القلبية.
جامعة  من  باحثون  ووجد 
مت  دراسة  خالل  تينيسي 
اجمللة  في  نتائجها  نشر 
القلب  لتمريض  األوروبية 
واألوعية الدموية أن الشخص 
وسريع  والساخر  الساخط 
أكثر  الصبور،  وغير  االنفعال 
عرضة للوفاة إذا أصيب بنوبة 

قلبية ثانية.
يتمتع املنفتحون مبناعة أقوى

جامعة  أجرتها  لدراسة  ا  وفقً
مييل   ،2015 عام  نوتنغهام 
إلى  الودودون  األشخاص 
من  أعلى  مبستويات  اإلصابة 
استجابة  يعني  مما  االلتهاب، 

مناعية أقوى تسمح للجسم 
بالتعافي من اإلصابة ومحاربة 
أسرع.  بشكل  العدوى 
وأظهرت االختبارات أن اجلينات 
أكثر  االلتهاب  عن  املسؤولة 
لدى   17% بنسبة  ا  نشاطً
حتديدهم  مت  الذين  األشخاص 
على أنهم منفتحون من خالل 
مقارنة  الشخصية  دراسات 

باألشخاص االنطوائيني.
بصحة  املتفائلون  يتمتع 

أفضل وخطر املوت أقل
أجريت دراسة في عام 2014 

على مرضى في منتصف العمر 
مجرى  فتح  لعملية  خضعوا 
جانبي للشريان التاجي، حيث 
اتضح أن األشخاص املتفائلني 
عرضة  أقل  كانوا  احلياة  في 
األمر  بهم  ينتهي  ألن  مرتني 
أخرى،  مرة  املستشفى  في 
شعروا  أنهم  إلى  باإلضافة 

بألم أقل أثناء اجلراحة. 
االنطوائيون واملتهكمون أكثر 

عرضة للخرف
عام  سويدية  لدراسة  ا  وفقً
الذين  األشخاص  فإن   ،2014

ال يثقون في اآلخرين هم أكثر 
بثالث  باخلرف  لإلصابة  عرضة 
األقل  األشخاص  من  مرات 
صحيفة  حسب  ا،  تشاؤمً

”التلغراف“.
النشاط  أن  الدراسات  وأثبتت 
مع  والتفاعل  االجتماعي 
اآلخرين، وحتى مجرد التحدث 
معهم ميكن أن يكون له تأثير 
قد  لذلك  اخلرف،  ضد  وقائي 
يكون األشخاص الذين لديهم 
شخصية أكثر كراهية للبشر 

أكثر عرضة للخطر. 

ÑÌäbn€a@Âfl@pbÓóÉí
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توحيدة بن الشيخ

شخصيتك تحدد صحتك ومناعتك

سأل رجل حاتم الطائي فقال: ياحاتم هل غلبك أحد يف الكرم؟
قال: نعم غالم يتيم من طيء؛ نزلت بفنائه وكان له عرشة أرؤس من الغنم، 

فعمد إىل رأس منها فذبحه
وأصلـح مـن لحمـه، وقدمه إيل وكـان فيما قـدم إيل الدمـاغ، فتناولت منه 
فاستطبتـه، فقلت: طيب والله، فخرج من بني يدي وجعل يذبح رأساً رأس، 
ويقـدم يل الدمـاغ وأنا ال أعلم، فلما خرجت ألرحل نظـرت حول بيته فرأيت 

دماً عظيماً وإذا هو قد ذبح الغنم بأرسه فقلت له:
لـم فعلت ذلك؟ فقال: يا سبحـان الله! تستطيب شـيئاً أملكه فأبخل عليك 

به،إن ذلك لُسبة عىل العرب قبيحة، قيل: ياحاتم، فما الذي عوضته؟ قال:
ثالثمائة ناقة حمراء وخمسمائة رأس من الغنم، فقيل: إذن أنت أكرم منه.

فقال: بل هو أكرم؛ ألنه جاد بكل ما يملك وإنما جدت بقليل من كثري.

يرضب هذا املثـل للشخص الذي يقع 
بـني داهيتـني تصيبانه فـال يستطيع 
منهما خالصا، حتى يصيبه من األذى 
مـا اليقـدر عىل دفعـه أو النجـاة من 

ّرشه 
أصله: 

أن رجال كانت لـه زوجة اسمها حانة 
فلما أسّنـت تاقت نفسه للـزواج من 
إمرأة أصغر منها. فبنى بفتاة صغرية 
مليحـة، حسنـاء اسمها مانـة فكان 
يعدل بينهما كما أمر الله تعاىل فيقيض 
ليلة مع حانة وليلة مع مانة فال يغبط 
إحداهمـا حقهـا وكانـت كل واحـدة 
تريد ان تستأثر بـه وحدها، فكان إذا 
اختىل بزوجته األوىل حانة تأخذ بعض 
الشعرات السوداء من لحيته فتنتفها، 
حتى تصبـح لحيته بيضـاء، فيشعر 
بأنـه كهل وأنه من سنهـا وينبغي أن 
يكون لهـا وحدهـا دون سواها. وإذا 

اختىل بزوجتـه الصغرية مانـة فأنها 
تنتـف بعـض الشعـرات البيضاء من 
لحيتـه حتـى تصبـح لحيته سـوداء 
فيشعر بأنه ال يزال شـابا وأنه ينبغي 
أن يكـون لهـا وحدهـا دون غريهـا 
ومازال دأب زوجتيه معه حتى اختفى 
شـعر لحيته مع األيام ولـم يبق منها 

وال شعرة واحدة . 
ويف ذات يـوم كان الرجل جالسا مع 
بعض أصحابـه يف املقهـى، فسأله 
أحدهـم : ((هاي شـنو أبـو فالن؟ 
ويـن لحيتـك؟.. مزّينهـا ؟)) فقال 
الرجـل: (( ال واللـه مازّينتها ولكن 
((بني حانة ومانة... ضاعت لحانه) 
فسألـه أصحابه عن مغـزى قوله، 
فأخربهم الخـرب، فضحكوا من ذلك 
طويـال وتعّجبـوا من صـرب الرجل 
املسكـني عىل مافعلتـه زوجتاه به، 

وذهب ذلك القول مثال
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الكلمات األفقية 
-1من الدول االسيوية املصنعة 

ـ مغارة.
-2ألسنة النريان ـ ذكرى أليمة 

(م) ـ إناء“مبعثرة“.
-3حـرف مكررـ  متشابهانـ  

مدينة أسرتالية.
-4 انهض (م)ـ  مدينة ايطالية 

(م) ـ من الطيور .
-5رضوري للحيـاة ـ طبـل ـ 

مضخة الهواء يف الجسم.
ـ  للتمنـي  ـ  (م)  يغـوي   6-

متشابهان.
مخلوقـات  ـ  (م)  -7طليـق 

نورانية (م).
-8نجمـة سينمائيـة عربية ـ 

من اصابع اليد (م).
-9ذكر الدجاج ـ عني يف الجنة 

(م) ـ للنصب (م).

الكلمات العمودية
-1من اإلنبيـاء (عليهم السالم) ـ 

بسط يده.
-2 صوت الحمار ـ تمهل.

-3أبلـه ـ فـاه (م) ـ آخـر العالج 
(م).

-4أشهر موسيقيي األندلس (م).
-5مقـر الوكالـة الدوليـة للطاقة 

الذرية ـ مواعظ.
-6تهديد بالعقاب ـ متشابهان.

-7دق ـ أسوة.
-8سـالح قديم ـ يعيـش يف البحر 

(م).
-9تسبق العمل ـ ماركة سيارات .
-10 أوشك ـ  عظام امليت البالية.

مـن  ـ  اسيويـة  -11عاصمـة 
مشتقات الحليب .

اعتزلـت  عربيـة  -12ممثلـة 
التمثيل
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كلنا يسعى اىل ان تكون حياته اكثر سعادة.. كلنا يسعى اىل ان 
تكون حياته لونهـا ”بمبي“، وهذه السعادة ال تأتي بالتمنيات 
بل بقدرة االنسان عىل اجراء التغيري، ويف كل دول العالم حصلت 
خـالل السنني املاضية طفرات نوعيـة كبرية عىل طريق اسعاد 
املجتمعات، وايجاد طرق لتوسيع آفاق الرفاهية من خالل خلق 
ظـروف مناسبة لراحـة واسعاد الفرد الذي يسعـى اىل ان تعم 
السعادة والفرحة له ولعائلته، إال نحن، فبعد ان كان العراق من 
الدول السباقة يف تأسيس صـاالت السينما، حيث بدأت بدايات 
بسيطة بعد الحرب العاملية الثانية، حيث انتجت رشكة الرشيد 
العراقيـة املرصية خالل عـام ١٩٤٦ اول فيلم عراقي بعنوان ” 
ابن الرشق ” للمخرج املرصي نيازي مصطفى، تبعه فيلم اخر 
عنوانـه ” القاهرة بغداد ”، لكن االكثر اثـارة عن السينما يوم 
اخربنـا ابي، وكان يجلس مع اصدقائـه يف جلسة سمر يف احد 
مطاعـم ابو نواس، انه سيظهر يف فيلـم عراقي تم تصويره يف 
تلك املنطقة بعنوان ” سعيد افندي“ اخراج كامران حسني عام 
١٩٥٨، وحـال عـرض الفيلم يف سينما الوطنـي حرض العرض 
اغلـب اقرباء والدي ووالدتي ملشاهدة ذلك املشهد الذي سيظهر 
فيه الوالد، حتى شـكل عدد االقرباء بحدود ٢٠ باملائة من عدد 
الحضـورن وما ان بدأ الفيلم واالقرباء يف تحفز ملشاهدة الوالد، 
ومـن ثم لـم تظهر إال صورة كتـف الوالد، وهي صـورة يتيمة 
بائسة اثارت ضحـك االقرباء، فكانت محط سخرية الحضور، 
وبقي الوالد واقفا متسمـرا يحس بخيبة االمل من هذا املوقف 
املحرج الـذي وقع فيه.. كانت دور السينمـا العراقية املنترشة 
يف اغلـب مناطق بغـداد اماكن تجذب العائلـة لدخولها للتمتع 
بساعات من الراحة، وهي مشهرة ابوابها من ساعات الصباح 
حتى ساعات متأخرة من الليل، ووصل االمر بالعائلة العراقية 
ان تحجـز مقعدها عرب جهاز الهاتف. أمـا اليوم، فمع االسف 
الشديـد، بعد ان سـادت اجواء املزاجية فقـد اغلقت اغلب دور 
السينمـا ابوابهـا وانطفأت انوار شاشـاتها، واغلقـت اغلبها 
واصبحت مخازن للخردة.. مؤخرا فتحت بعض املحال التجارية 
”املوالت“ صاالت عرض سينمائي بعد فرتة ركود طويلة بسبب 
االوضـاع السياسيـة واالمنية.. وبحسب تقديـري فإن املرحلة 
القادمة تتطلـب عقد اتفاقات مع رشكـات استثمارية عربية 
لفتـح آفاق اقامـة نهضـة سينمية من خـالل ارشاك رشكات 
استثمار عربية إلعادة افتتاح دور السينما بعد اجراء ترميمات 
عليها او بناء دور سينما جديدة تتيح للمواطن وعائلته دخولها 
للتمتع بمشاهدة االفالم، ولتكون حياته ”بمبي بمبي“ بعد أن 

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

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

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

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

ورشكة إنتاج كبرية.

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

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

ألكثر من ساعة متواصلة.

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

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

الهاتف املحمول أو عرب اإلنرتنت.
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قبل أيام، نـرشت ملكة اإلحساس إليسا 
أحـدث صورها عرب صفحتهـا الخاصة 
عـىل إنستغـرام لتظهـر بيـد مضّمدة، 
وكأنهـا خضعـت مـرة ثانيـة لعمليـة 
جراحية إلزالة املياه من يدها التي كانت 
قد خضعـت لها العـام املـايض، نتيجة 
مضاعفات إصابتهـا بمرض الرسطان، 

لتطمنئ الجمهور عـىل صحتها بصورة 
مليئـة بالحيويـة والطاقة وهـي تقود 
دراجتهـا الهوائية عىل أنغام مقطع من 

أغنيتها «بنحب الحياة».
,فوجـىء جمهور إليسـا بإعالن خاص 
لهـا يف شـوارع بـريوت عـن مفاجـأة 
تحرضهـا إليسـا خـالل األيـام املقبلة، 

حيث يحتفل معها الشاعر شاكر خزعل 
لتكون ضيفة رشف أول صالون أدبي له 
يف بـريوت للحديث عـن مشوارها الفني 
الطويل واالحتفـال معه بمرور عرشين 

عاماً.
 وكان شاكر قد ذكر إليسا يف كتابه أكثر 
مـن مـرة، وقدم لهـا رسالة شـكر عىل 
دعمها للمواهب الشابة كما ذكر والدها 
الشاعـر اللبنانـي زكريا خوري وأشـاد 
 ،OUCH به ضمن فقرة خاصـة بكتابه
الذي ُيعد الكتـاب األكثر مبيعاً يف بريوت 

بعد صدوره بأيام قليلة.  
ويبـدو أن الروايـات تسيطـر عىل حياة 
إليسـا يف الفـرتة الحالية، حيـث ذكرت 
يف إحـدى الروايات التـي قرأتها للكاتب 
الراحـل الربيطانـي ريجينالـد هيـل أن 
البطل كان مسحـوراً بجمالها وصوتها 
وعيونهـا؛ وهي روايـة بوليسية واقعية 
وهنـا تفكـري بتحويلهـا لعمـل درامي 
ويبدو أن الفكرة نالت إعجاب إليسا ومن 

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

دبي \ الزوراء :
 قالـت الفنانـة اإلماراتيـة الشابـة، فاطمـة 
الطائي، إن الساحة الفنية الخليجية والعربية 
بـدأت تتعـاىف من آثـار جائحة كورونـا والتي 
الحيـاة،  مجـاالت  كل  عـىل  بظاللهـا  ألقـت 
وعطلـت الكثري من األعمـال الدرامية واألفالم 

واملرسحيات.
وأضافت عـن تأثـر الدراما بالجائحـة : فيما 
يتعلـق بالدرامـا التلفزيونيـة أتمنـى أن يتـم 
استغـالل الوقت الحـايل يف ظل تقليـل القيود 
الصحيـة املفروضـة لكي نصـور أعمالنا قبل 
دخـول شـهر رمضـان املبـارك، ألن الظروف 
قـد تتغري يف أيـة لحظـة، وهذا قـد يطيل من 
عمليـة التصوير أو يتم تأجيـل العمل إىل أجل 
غـري مسمى، كما أنـي أتوقـع أن تتغري ميول 
الجمهـور يف املستقبل وربمـا رغبته تتجه إىل 
نوعيـة مسلسـالت مختلفة، السيمـا أن فرتة 
«كورونـا» غـرّيت مـن واقـع الكثرييـن ومن 

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

التلفزيونـي، وأعتقـد أن مراعـاة هـذا األمـر 
سيضيف تحديا أكرب لرشكـات اإلنتاج لتقديم 

أعمال درامية ناجحة يف الفرتة املقبلة.
اعمالهـا  يخـص  مـا  يف  الطائـي،  وأشـارت 
القادمة: لقد وصلتني نصوص سينمائية لعدد 
مـن املخرجني واملنتجني والتـي يتم التخطيط 
لتصويرهـا يف السنـة املقبلـة، ضمـن ظروف 
مالئمـة أكثـر، وسأعلـن التفاصيـل بمجـرد 
االتفاقات النهائيـة. مشددة عىل: أنها كفنانة 
لديها رسالة يجب أن تؤديها بالنصح واإلرشاد 
للجمهـور بـأن يأخـذوا الحيطـة مـن الوباء 
لكي يحمـوا أنفسهم ويحافظـوا عىل أرسهم 
ومجتمعهـم. الفتة اىل: أن لديهـا تفاؤال كبريا 
بـأن غمة «كورونـا» ستزول قريبـا، وستعود 

الحياة اىل طبيعتها.
وعـن تجربـة املنصـات الرقمية والتـي بدأت 
تستحوذ عىل اهتمام الناس وأصبحت تنافس 
شاشـات التلفزيون والسينما يف 
تقديم مسلسالت متنوعة 
لـم  جديـدة  وأفـالم 
تعـرض مـن قبل، 
هنـاك  قالـت: 

موجة واضحة جاءت قبيل ظهور املوجة األوىل 
لـ «كورونـا» هي «موجة املنصـات الرقمية» 
مثل «نتفليكـس» وغريها، وسيكون من املثري 
حقـا ان كانت تلك املنصـات ستتصدر اإلنتاج 
الرمضاني املتعـارف عليه يف شاشـة التلفاز، 
ولكـن ال أعتقـد أنها ستكـون العبـا منفردا، 
فشاشة التلفزيون تأثريها موجود والكثريون 

مرتبطون بها.

بإحـراج  السقـا  أحمـد  الفنـان  قـام 
مذيعـة أثناء إجرائها لقـاء تلفزيونيا 
معه، عـىل هامش حفـل افتتاح 
الدورة الرابعـة ملهرجان الجونة 
السينمائي. وضمن إشادة السقا 
مهرجانـات  إقامـة  عـن  للمذيعـة 
مهرجـان  مثـل  عامليـة  سينمائيـة 

”فينيسيـا“، رغم جائحة فـريوس ”كورونا“ 
املستجد، فقد أكد أن هذا ال يمنع من استمرار 
التقيد باإلجراءات االحرتازية الوقائية، ورضب 
مثاال لها أنه لو كان اللقاء يتم يف ظروف عادية 
لكان اقرتب منهـا وليس ابتعد عنها.وبصورة 
عمليـة، اقرتب أحمد السقا مـن املذيعة وجها 
لوجه قبل أن يعود إىل مكانه حيث يبتعد عنها 

وتقـف زوجتـه اإلعالمية، مهـا الصغري، التي 
حرضت معه حفل االفتتاح.وأثار ترصف أحمد 
السقا املفاجئ ضحـك املذيعة وكذلك زوجته، 
وعلقـت فضائية ”أون إي“ عىل ترصف السقا 
عـرب قناتهـا الرسمية عىل موقـع ”يوتيوب“: 
”السقـا دائما يبهرنـا يف كل لقاء له.. وهذا ما 

حدث يف مهرجان الجونة“.

الدائمـة االوىل للفنـان  بعـد أن أتاحـت اإلقامـة 
واملطرب وامللحن املغـرتب، مهند محسن، يف دبي، 
فرصـة اكـرب لالنتشـار واالنطالق يف عالـم الغناء 
واملوسيقـى، السيمـا انـه يتمتـع بصـوت جميل 
النفـاذ اىل ذوق  وموهبـة تلحينيـة قـادرة عـىل 
الجمهور، غادرها باتجـاه اإلقامة الدائمة الثانية 
يف العاصمة بروكسل ببلجيكا، حيث يجد وعائلته 

فرصة لالستقرار واالنطالق من جديد.
الفنـان مهنـد محسن من جيـل املطربـني الذين 
منحـوا األغنيـة العراقية لونا وطـرازا عذبا، ومنذ 
صغره احبه الجمهور ، فكان صوتا متميزا بعد أن 
درس املوسيقى وتعلم أرسارهـا، مؤسسا أرضية 

راسخة يف بورصة الغناء العراقي والعربي.
 يف هـذا الحـوار الذي جرى عن ُبعـد يكشف مهند 
محسـن عن جديـده القادم وطموحاتـه، وأرسار 

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

- جميل أن يكون لألغنية أرسار يف حزنها مع أنها 
نتـاج بيئة اجتماعيـة موروثة وغارقـة يف دالالت 
عميقـة.. والحزن يف األغنية العراقية ذو شـجون 
نفسية طبعت شخصية املواطن العراقي، واصبح 

ال يتذوق سوى هذا الطعم الحزين.. 
• بمعنى ذلك واقعا ؟

- أنـا ال ابصـم بهـذه الحقيقة، خاصـة أن الغناء 
العراقـي يتميز بالتنوع ما بـني الجنوب والشمال 
نتيجة تضاريس األرض املختلفة التي تؤثر بشكل 
مبارش عـىل التلوين يف الغناء، فهنـاك غناء املقام 
املعـروف بجـذوره األصيلـة كذلك اللـون الريفي، 
وهنـاك موجـة األغنية الحديثـة اآلن التـي بدأت 

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

- نعـم، كنت كذلـك، نحن جيل استفـاد كثريا من 
أصالـة الغنـاء العراقـي، إضافـة اىل أننـا درسنا 
الغناء واملوسيقى دراسة أكاديمية، وعىل يد اشهر 
الفنانني املعروفـني، وهم ذوو أفضـال علينا مثل 
فاروق هالل والراحل طالب القرغويل، لذلك فإنني 
اعتقد أننا امتداد لهم وغري متأثرين بموجة الغناء 
التي طرأت عىل ساحة الغناء يف بغداد واملحافظات 

والتي انحرصت فيما بعد بمطربني محدودين. 
• وماذا تشكل إقامتك يف بلجيكا اآلن؟  

- هي هجرة وإقامة استقـرار فقط، أوضاع البلد 
اليوم وقبل ذلك صعبة جدا، وكما تعرف إنني أقمت 
يف دبي سنوات طويلة جدا رغبة يف تطوير قدراتي 
واالنتشـار رسيعا عرب املحطـات الفضائية، وهذا 
ما كنـا نعاني منـه يف بغداد خالل فـرتة الحصار 
والحرب عىل العراق. كما أن دبي كانت ملتقى لكل 

املبدعـني من مطربني وشـعراء أغنية وموسيقى، 
وهـذا سوف يتيح فرصة لالتصال الرسيع وتالقح 

األفكار والتقدم بيشء جديد. 
• هل اختلف التوجه عند مهند محسن؟  

- الفنـان حينمـا يحـط الرحـال يف أي بلـد فإنـه 
سوف يتأثر بالبيئة والـذوق العام سواء يف الحياة 
أو املوسيقـى والغنـاء، وعليـه أن يستشـف هذه 
العالقـة ويعـزز مـن خاللهـا أسلوبـه الجديد يف 
التعامـل، أنا توصلت اىل هـذه القناعة ليس اليوم 
بـل منـذ سنـوات، أن طريقة الفنـان الناجح هي 
التـي تساعده عىل ولوج واهتمـام وسائل اإلعالم 

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

- ملـاذا ال تعتقد ذلك، ربما تطويـرا لهذه الجذور.. 
الغنـاء ليـس حالـة جامدة بـل متحركـة، الغناء 
العراقـي قريب جـدا للمستمـع العربـي، واقصد 
هنـا بالذات يف بلدان الخليـج العربي ربما لتشابه 
العادات والتقاليـد والبيئة واللهجة، وكلما حققنا 
وسيلـة هذا االنتشـار فإننا بالتأكيـد سوف نعزز 

جذورنا يف املستقبل.
• الغربة ومهند محسن هل كانت مؤملة ؟

- الغربـة ومرارتها وابتعادي عـن بغداد واختالف 
املكـان وتـرك العـراق والجمهـور بعـد الظروف 

الصعبـة التي مر به العـراق، كانت والتزال مؤملة، 
كمـا أنها أضافـت يل الكثري من األشـياء وتعرفت 
عىل أناس من غري العراقيني يف الخارج من الوطن 
العربي وكل خطوة من العالقات الخارجية أضافت 

اىل مسريتي الفنية وتعلمت ألحن الغربي كذلك .
• طموحك إذن؟ 

- أن اصـل للمواطن العربي يف كل مكان يف العالم، 
وطبيعي هذا ليس باليشء السهل ويحتاج اىل جهد 

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

أو مطرب؟ 
- حينمـا اختار النصـوص الشعريـة والتي أراها 
قريبة من نفيس، لتبدأ مرحلة التلحني بحيث امنح 
روحا جديدة للكلمة، وهذه التفاصيل الرقيقة هي 
امللتقى األخري يف حنجرتـي، أنا أتعامل مع األغنية 

أوال كملحن، واخترب صوتي بعد ذلك يف األداء.
•  وبما ذلك مع املطربني العرب؟ 

- بالتأكيـد، ألنني أضع اللحـن عىل مستوى قدرة 
أداء هـذا املطـرب أو ذاك، لقد غنـت يل ديانا حداد 
(يا ساكني الضعن) بأداء جميل، وكذلك للمطرب 
راشـد املاجد، وقد اشـتهرت األغنية بنطاق واسع 

جدا  ، ولدي مشاريع أخرى قادمة .
• أخريا .. كيف تقرا األوضاع يف العراق .. وهل أنت 

عائد اىل بغداد ؟
- األوضاع املأساوية التـي يعيشها العراق تحتاج 
اىل تكاتـف وجهـود كل أبنائه، عمـل املبدع يف هذا 
الظـرف صعب لكنه مهـم جداً، اذ يجـب عليه أن 
يعطي يف هذه املرحلـة اكثر من قبل، إذ أن األغنية 
العراقيـة والطرب العراقي جـزء مهم من ثقافات 

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 
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حيثما  فشل الجيش االبيض يف قتل وإبادة العدو املفرتض «كورونا» 

تحركت الدولة لنرش قوى االمن الداخيل لتشديد  فرض حظر التجوال 

الجيش  كورونا  جيش  افواج  لتطويق  االبيض  الجيش  مع  والتعاون 

السكنية  املناطق  يف  الواهنة  النقاط  عرب  تغلغل  الذي  املنظور  غري 

عدم  نتيجة  باالصابات  املستشفيات  امتألت  ان  بعد  خاصة،  املكتظة 

توخي السكان االجراءات الوقائية، ومن ضمنها لبس الكمامات وعدم 

االختالط والتباعد إلتقاء رش الوباء الذي بدأ بتنظيم قواته باستخدام 

عليها   متعارف  غري  اساليب   .. عنفا  اكثر  التعرض  يف  اخرى  اساليب 

يف مكافحة االوبئة.. ورغم ان القوات الكورونية انطلقت من املناطق 

او مناطق قريبة  انطلق منها جيش هوالكو وتيمورلنك  التي  نفسها 

منها، بعد ان عاث يف االرض فسادا واستخدم هذا الوباء اساليب غري 

متعارف عليها، فال خيول وال سيوف وال رماح تحز الرقاب، بل جيوش 

جيوش  من  اكثر  ضبابية  جيوش  املجردة،  بالعني  ترى  ال  مجهولة 

هوالكو عدة وعددا، وراحت تميل للسكان فتكا وتنكيال، واكثر منها 

الفريوسات  من  الجارف  السيل  بهذا  املصاب  حيث  وقساوة،  ايالما 

القاتلة يصبح منبوذا يف املجتمع وغري مأمون االختالط به داخل عائلته 

نفسه  وحجر  االنعزال  اىل  الحياة  هذه  تضطره  وقد  به،  واملحيطني 

خوفا من نقل عدوى هذا الوباء لعائلته.. إنها جيوش غازية اكثر فتكا 

والهروب  االنسحاب،  لها غري  دواء  من جيوش هوالكو وتيمورلنك ال 

يتسم  التي  الغدر  لطبيعة  لكن  املواجهة  من  ضعفا  ليس  امامها  من 

بها هذا السيل الجارف من الغزاة، وافضل وسيلة للمقاومة الرشسة 

وغري املتكافئة هو وضع املتاريس لعرقلة دخول هذا الوباء اىل جسم 

طاقاته  كل  استنفر  مشكورا  االبيض  الجيش  ان  خاصة  االنسان، 

ملواجهة هذا الوباء غري املرئي والذي عجز العالم عن مواجهته بالنمط 

املتعارف عليه، ومثلما فعل هوالكو وتيمورلنك من دمار وحرق الحرث 

والنسل فعل جيش كورونا الذي ما ان يخرس معركة حتى يعيد ترتيب 

نمط  بتغيري  هجماته  من  وألعن  فتكا  اشد  اخر  هجوم  لشن  قواته 

انتشاره..  ونحن عىل اعتاب استقبال  شهر رمضان املبارك فما أحرانا 

وما احوجنا ان يكون هذا الشهر الفضيل حافزا لنا ملحاربة هذا الوباء 

من خالل مالزمة مساكننا بعد تأدية مناسك الصيام وعدم الخروج من 

البيت، واالبتعاد عن مجالس السمر الرمضانية والترضع اىل الباري عز 

وجل ان يحفظنا ويحفظ شعبنا العراقي، وان يبعد عنا االصابة بهذا 

الوباء، والدعاء من الله تعاىل ان تكون همجية هذا الوباء بردا وسالما 

علينا وعىل عوائلنا، بعد ان انهكتنا الحروب والكروب ولم يبق امامنا 

غري الباري عز وجل الكريم العظيم فهو الشايف وهو املعايف.. يا الله يا 

كريم يا عظيم عايف وشايف ابناء شعبنا وأبعد عنهم الرش والرشور أنت 

القادر القدير يا الله يا عظيم يا قادر عىل مواجهة كل جبار لئيم ابعد 

عنا رش الوباء وعافنا وشافينا باملتوفر من الدواء، وابعد عنا هذا الوباء 

فأنت نعم املوىل وكثري العطاء.

تطبيق  عرب  بودكاست  «إليسا»  حلقات  من  الثامنة  الحلقة  يف 
أنغامي تحت عنوان «هيدي أنا»،  تكشف عن تجربتها وأحالمها 

بمشوارها الفني.
يف بداية اللقاء، تحّدثت إليسا عن نصيحة والدها لها يف بداية 
عندما  عرشة،  السادسة  عمر  يف  بدأته  الذي  الفني  مشوارها 
ُطلب منها أن تعمل يف املرسح، وقتها ذهبت لوالدها لتخربه 
باألمر فلم يعارضها أبداً، ولكنه طلب منها أن تكمل دراستها، 
األمر الذي جعلها تذهب إىل املدرسة يف النهار لتنهي دروسها، 
ثم تذهب إىل املرسح ليالً للعمل الذي رأته فرصة كبرية مع 

بداية مشوارها.
وأضافت أنها نجحت يف تحقيق التوازن بني العمل والدراسة 
كما نصحها والدها ولم تخذله أبداً. ووّجهت إليسا رسالة 
وعدم  بالشجاعة  التمتع  عليهم  أن  مفادها  لجمهورها 

الوقوف أمام من يحاول إحباطهم أبداً.
حصلت  الفن  ستديو  لربنامج  تقّدمت  عندما  أنها  وذكرت 
عىل امليدالية الفضية، ووقتها لم تكن سعيدة رغم تعاقدها 
يف  قام  لكنه  بعد،  فيما  أسمر  سيمون  الراحل  املخرج  مع 
ما بعد فسخ التعاقد معها وأخربها بأنها لن تصبح نجمة 

يوماً ما.
مشوارها،  وواصلت  حلمها  إكمال  عىل  أّرصت  وقتها 
ويكفيها أنه بعد نجاحها خرج سيمون أسمر ليعلن ندمه 
لكنها  وقتها،  نجمة  فيها  يَر  لم  ألنه  إليسا  عىل  الوحيد 

أثبتت له العكس.
وأضافت إليسا أنها وقت حصولها عىل جائزة عاملية 
أول  وكانت  سنوات،  قبل  دنيا»  «أحىل  ألبومها  عن 
نجمة لبنانية تحصل عىل مثل هذه الجائزة، عادت 
إىل لبنان لتنظم مؤتمراً صحفياً وتعلن كواليس هذا 
إليها وهو  اإلنجاز، لكنها ُصدمت بأول سؤال ُوّجه 
وُصدمت  غضبت  وقتها  الجائزة»  هذه  كلفة  «كم 
وأخربت  تستسلم  لم  لكنها  السؤال،  هذا  من  كثرياً 
صديقها أنها ستحصل عليها مجدداً يف العام التايل، وهذا 

ما حصل فعالً.

تصدرت البطوالت النسائية خالل السنوات األخرية املاضية 
ويظهر  خاص،  بشكل  رمضان  ودراما  عام،  بشكل  الدراما 
حيث  بكثرة،   ٢٠٢١ املقبل  الرمضاني  املوسم  خالل  هذا 
بأدائهم  النجمات  من  كبرية  سيطرة  املوسم  هذا  سيشهد 
بطوالت عدد كبري من مسلسالت هذا العام، ولهذا يبدو أن 
بصورة  للمرأة  منارصة  ستكون  العام  هذا  رمضان  دراما 

كبرية، ومن أبرز النجمات:
أهلية»،  «حرب  مسلسل  يف  يرسا  النجمة  تظهر  حيث 
خياط،  باسل  الفنان  من  كل  العمل  بطولة  يف  ويشاركها 
السيد،  مايان  عوض،  جميلة  خليفة،  سينتيا  جودة،  أروى 
رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى األزيل، برلتني فؤاد، 
خالد حجاج عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانني، وهو من 
تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج املتحدة 
جمال  للمنتج  جروب  العدل  بمشاركة  اإلعالمية  للخدمات 

العدل.
الدراما  عن  سنوات   ٥ غياب  بعد  زكي  منى  النجمة  وتعود 
التلفزيونية مسلسل «لعبة نيوتن»، مع محمد فراج ومحمد 
وحنان  السيد  ومايان  التاجي  ومحمد  رجب  سيد  ممدوح 
يوسف وعدد كبري من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن. 

CçÌç»€a@áj«@µ8bÌD
وتقدم الفنانة ياسمني عبد العزيز خالل املوسم الرمضاني 
املقبل مسلسل «اليل ملوش كبري»، ويشاركها البطولة أحمد 
العزيز،  عبد  دنيا  الصاوي،  خالد  حافظ،  محمود  العويض، 
أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، 
الشباب،  نجوم  من  كبري  وعدد  رياض،  عايدة  طلبة،  بدرية 

تأليف محمود ياسني، إخراج مصطفى فكري.

@C·Ìã◊@Û‹‹Ó„D
املقبل  الرمضاني  املوسم  خالل  كريم  نيليل  الفنانة  تشارك  كما 
ببطولة مسلسل «ضد الكرس»، مع محمد فراج، لقاء الخمييس، 
تارا عماد، سينتينا خليفة،  هشام إسماعيل، مصطفى درويش، 

تأليف عمرو  الفنانني،  آخر من  أمني وعدد  العييل، نهري  حمزة 
الدايل، إخراج أحمد خالد، إنتاج املتحدة للخدمات اإلعالمية 

والعدل جروب.

Cxbvy@‚bËÌäD
ما  «كل  مسلسل  ببطولة  حجاج  ريهام  وتقوم 

الفن  نجوم  من  كبري  عدد  بمشاركة  نفرتق»، 
وآيتن  يوسف  ورانيا  الجليل  عبد  عمرو  منهم 
ومحمد  رجب  وسيد  فهمي  وأحمد  عامر 
أمني راىض، سيناريو  الرشنوبي، قصة محمد 
وحوار أحمد وائل ويارس عبد املجيد، وإخراج 

كريم العدل.

C&bÀ@78@bÓ„ÜD
وانضمت النجمة دنيا سمري غانم 

بمسلسل  رمضان  دراما  إىل 
أحداثه  وتدور  موازي»  «عالم 
يف ١٥ حلقة، ويشارك بطولته 
كل  غانم  سمري  دنيا  بجانب 
وشيماء  وهبة  عمرو  من 
سيف وأوتاكا وإسالم إبراهيم 
ودالل عبد العزيز، وعدد كبري 

من ضيوف الرشف.

صورة  الرازق،  عبد  غادة  النجمة،  نرشت   

التواصل  لها عرب حسابها الرسمي بموقع 

االجتماعي ”إنستجرام“ من أحدث أعمالها 

الفنية.

شخصيتها  عن  غادة  وكشفت 

«لحم  املنتظر  مسلسلها  يف 

عليها  وعلقت  غزال“ 

:غزال السيد أبو ادم.

غزال“  ”لحم  مسلسل  أن  بالذكر  والجدير 

النجوم  من  وعدد  عبدالرازق،  غادة  بطولة 

عبدالجليل،  وعمرو  سالمة،  رشيف  منهم 

الجمل،  ورحاب  عامر،  وفاء  سليم،  ومي 

ورشيف  خليل،  وأحمد  فهمي،  وإيهاب 

دسوقي، ووليد فواز، وخالد محمود، وهو 

محمد  وإخراج  إبراهيم  إياد  تأليف  من 

أسامة.

علی  باإلنجازات  حافلة  مسیرة  بعد 

علینا  یطل  والعاملي،  العربي  الصعیدین 

القیرص کاظم الساهر بطریقة ابداعیة.

املرة من خالل إعالن لرشکة آسیا  وهذە 

من  مختلف  بشکل  یظهر  حیث  سیل، 

ألبومه  ضمن  أغانیه  احدى  اداء  خالل 

يف  معربا  قریبا،  سیصدر  الذي  الجدید 

االعالن عن خدمة الـ ٤G  فائقة الرسعة 

لرشکة آسیا سیل والتي انطلقت مؤخرا 

يف العراق.

يدخل املمثل الربيطاني، ريز أحمد، التاريخ، 

بوصفه أول مسلم يرشح لجائزة «أوسكار» 

العاملية.

وذكر أن ريز أحمد مرشح لجائزة «أوسكار» 

أفضل ممثل، بعد تجسيده شخصية عازف 

أوف  فيلم «ساوند  بالصمم يف  طبول يصاب 

ميتال» .

الفيلم  يف  «روبن»،  شخصية  أحمد  ويجسد 

يقوم  والذي  ماردر،  داريوس  أخرجه  الذي 

خاللها  يفقد  املغنية  صديقته  مع  بجولة 

القدرة عىل السمع، ساعيا عىل مضض لطلب 

يميض  حيث  اإلشارة،  لغة  وتعلم  املساعدة 

أحمد يف الفيلم وقتا مع أطفال صم ويدرس 

عزف الطبول.

وقال املمثل الربيطاني، ريز أحمد: «االستعداد 

لتجسيد الدور عن طريق تعلم عزف الطبول 

ولغة اإلشارة تطلب مني جهدا كبريا».

كان  العاطفي،  املستوى  «عىل  أحمد  وتابع 

نصا قاسيا للغاية. كتب داريوس ماردر شيئا 

مؤثرا حقا».

يذكر أن ريز أحمد (٣٨ عاما) مغني «راب» 

«األكاديمية  لجائزة  مرشح  وهو  أيضا، 

والتلفزيون  السينما  لفنون  الربيطانية 

سيقام  حفل  يف  نفسه،  الدور  عن  (بافتا)» 

األسبوع املقبل.

التاريخ  أحمد،  ريز  الربيطاني،  املمثل  ودخل 

بصفته  املايض  الشهر  يف  أبوابه،  أوسع  من 

أفضل  «أوسكار  لجائزة  يرشح  مسلم  أول 

ممثل»، والتي قال عنها: أعتقد أن كثريا من 

الناس يشعرون بحماس شديد ألن فيلما عن 

الصم مرشح لنيل (جائزة أفضل فيلم).

بعد غياب عن الشاشة امتد لنحو ٢٠ عاما، 

تعود الفنانة رشيهان إىل شاشة رمضان 

إلحدى  إعالن  خالل  من  العام  هذا 

مرص  يف  املحمول  الهاتف  رشكات 

ضخم  استعرايض  غنائي  بأداء 

املرصية  النجمة  فيه  تستعيد 

وفوازير  الثمانينيات  ذكريات 

إحدى  كانت  التي  رمضان 

اإلعالن  ويحتوي  أيقوناتها، 

عىل عدة رقصات واستعراضات 

للفنانة من تصوير أحمد املريس 

وإنتاج فني ملحمد حلمي وإخراج 

محمد شاكر خضري.

«اإلعالن  إن  اإلعالن  عمل  فريق  وقال 

بنفس  استعراض  شكل  يف  عرضه  سيتم 

األداء الذي اعتاد عليه الجمهور من الفنانة رشيهان 

يف الثمانينيات، بحسب سكاي نيوز عربية

األوربية  الفنية  الفرق  إحدى  مع  التعاقد  تم  وأضاف: 

وهي الفرقة االستعراضية التي قامت بعمل استعراضات 

بقيادة  شانيل»  «كوكو  املرسحي  العرض 

املدرب االستعرايض هاني أباظة.

اإلعالن  «تحضريات  أن  إىل  ولفت 

منها  يوًما   ٢٠ نحو  استغرقت 

اإلنتاج  ب مدينة  تصوير  أيام   ٨

باستديو  ب القاهرة  اإلعالمي 

التصوير  وتم  الرشيف،  عمر 

الخارجي يف شارع عماد الدين 

االنتهاء  وتم  نفسها،  باملدينة 

من تصوير اإلعالن بالكامل قبل 

خمسة أيام.

«اإلعالن  العمل:  الفريق  وتابع 

يضم عدًدا من االستعراضات وأغنية 

فنان  الفنانة شرييهان، ومعها  بصوت 

شاب يقول «اإلنرتو» فقط.

مجدًدا  للمرسح  رشيهان  عودة  املحتمل  من  وكان 

وإخراج  جروب  العدل  إنتاج  شانيل»،  «كوكو  بمرسحية 

هادي الباجوري، من خالل عدد من الورش التمثيلية لكنها 

لم تخرج للنور حتى هذه اللحظة.
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اعتـادت العديـد مـن رشكات التكنولوجيـا كل عام يف 1 أبريـل بتقديم 
”كذبـة أبريل“، لكن مرة أخرى هذا العام، يبدو أن جوجل قد تخلت عن 
خطة لعب مزحة يوم كذبة أبريل، فهذه هي املرة الثانية التي تتخذ فيها 
الرشكـة هذا القرار، حيث ألغت جوجل العـام املايض أيًضا خدعة كذبة 
أبريل بسـبب تفـيش كورونا واحرتاًما لكل األشـخاص الذين يكافحون 

األمراض الفتاكة.
وأوضـح نائـب رئيـس التسـويق العاملي يف جوجـل، مارفن تشـاو: أن 
الرشكـة لن تلعـب أي مزحة يوم كذبـة أبريل هذا العـام أيًضا، وتنص 
املذكرة الداخلية عىل ما ييل ”عىل مدار العام املايض، ألهمتني كثريًا مدى 
فائـدة منتجاتنا وبرامجنـا وأفرادنا خالل األوقات الصعبة لإلنسـانية، 
لقد فعلنا ذلك بحساسـية وتعاطف، مما يعكس مجموعة من التجارب 

الصعبة التي يواجهها الكثريون تشهدها عاملًيا.
وأضاف ”وكما سـتتذكر، اتخذنا قراًرا يف العام املـاىض بإيقاف تقليدنا 
الطويـل األمـد يف جوجـل لالحتفال بيوم كذبـة أبريـل، احرتاًما لجميع 
أولئـك الذين يحاربون كورونا، نظرًا ألن الكثري من العالم ال يزال يواجه 
تحديات خطرية، نشـعر أنه يجب علينا مرة أخرى إيقاف النكات مؤقًتا 
يف يوم كذبة أبريل هذا العام، كما فعلنا يف العام املايض، يجب أن نواصل 
البحث عن طرق مناسـبة إلضفاء لحظات الفرح عىل مستخدمينا عىل 

مدار العام“.

بـوك)،  (فيـس  رشكـة  أعلنـت 
الفوري  الرتاسـل  لتطبيق  املالكة 
(واتسـآب)، عـىل إضافـة ميـزة 

جديدة له.
ويقوم (واتسـآب) حالًيا بتطوير 
خاصيـة تسـمح للمسـتخدمني 
بتعديل األلـوان يف التطبيق، إذ ان 
الخاصيـة الجديـدة ال تـزال قيد 
التطويـر، وال يوجـد الكثـري من 
التفاصيـل بهذا الشـأن يف الوقت 

الراهن.
وانتـرش يف اآلونـة األخـرية عـدة 
صـور، يبـدو أنهـا مرسبـة مـن 

عمليـات التطوير لـ(واتسـآب)، 
تظهـر اكتسـاء بعـض الرمـوز 
بألوان جديدة، كما تظهر الصور 
أيضا، أن بوسـع املستخدم تعديل 
لون صندوق الدردشة، الذي كان 

حرصا يف السابق باللون البيج.
الجديـدة  امليـزة  وسـتتيح 
للمسـتخدمني تغيـري األلـوان يف 
مربـع الدردشـة أو تغيـري النص 
إىل اللـون األخرض الفاتح، مؤكدة 
أن امليـزة قيد التطويـر حاليا وال 
يوجد الكثري مـن التفاصيل عنها 

يف الوقت الحايل.

كشـف بعض خرباء التكنولوجيا 
عـن بطاريـة تعمـل بالنفايـات 
النوويـة، يمكـن أن تحافظ عىل 
مركبة فضائية أو مستشفى تعمل 
ملـدة 28000 عام دون الحاجة إىل 
إعادة شـحنها أو استبدالها، كما 
أن البطارية املشعة ”آمنة تماًما“ 
للبـرش، ويمكن أن تغري العالم إذا 
تم طرحهـا بالفعل يف 2023 كما 

توقع مبتكريها.
-Nano Di رشكـة ان   وذكـر 
mond Battery (NDB) ومقرها 
كاليفورنيا، تأمـل يف البدء يف بيع 
البطارية للرشكاء التجاريني، بما 
يف ذلـك وكاالت الفضـاء لبعثـات 
طويلة األمـد، يف غضون العامني 

املقبلني.
وتعمـل NDB أيًضـا عـىل إصدار 
الـذي يمكنه تشـغيل  املسـتهلك 
هاتـف ذكي أو سـيارة كهربائية 
ملـدة تصل إىل عقد من الزمن دون 

الحاجة إىل شحن.
ولم يتم الكشـف عن أي تفاصيل 
حول األسـعار مـن جانب رشكة 
التكنولوجيا الناشـئة، التي قالت 

إنها ال تزال يف مرحلة التطوير.
تتضمن هـذه التقنية الجمع بني 
النظائـر املشـعة املأخـوذة مـن 
النفايات النووية مع طبقات من 

النانوي املغطـى بألواح  األملـاس 
مكدسة يف خلية بطارية.

يعمـل التوصيل الحـراري الجيد 
املجهـري عـىل  للمـاس  للغايـة 
تحريك الحرارة بعيًدا عن النظائر 
املشـعة برسعـة تولـد املعاملـة 
عـىل  يعتمـد  وهـو  الكهربـاء، 
الفولتية  األملـاس  تقنية تسـمى 
قدمهـا  التـي   (DNV) النوويـة 
العلماء يف عام 2016 من جامعة 
بريستول باستخدام كتل نفايات 

الجرافيت.
كمـا أن نظـام NDB قـادر عـىل 
العمل يف املنتجات االستهالكية عن 
طريـق إضافة طبقـات وطبقات 
من املاس وألواح النفايات املشعة 

لزيادة إجمايل إنتاج الطاقة. 
وقـال الرئيس التنفيـذي لرشكة 
NDB Nima Golsharifi: ”هـذه 
البطاريـة لها ميزتان مختلفتان، 
أحدهـا أنهـا تسـتخدم النفايات 
النوويـة وتحولهـا إىل يشء جيد، 
والثاني هو أنها تعمل لفرتة أطول 

بكثري من البطاريات الحالية“.
عـىل  أيًضـا  الرشكـة  وعملـت 
ضمان سـالمة املواد وعدم تمكن 
األشـخاص من الوصول بسهولة 
داخـل خاليـا  املشـعة  املـواد  إىل 

الطاقة املكدسة.
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