
لندن/ متابعة الزوراء:
آي»  ايسـت  «ميـدل  موقـع  نـرش 
الربيطانـي تقريرا للمـرة االوىل حول 
بشـكل  «حساسـة  رسيـة  رسـالة 
استثنائي» تكشف عما دار يف االجتماع 
الشهري بني الرئيس االمريكي جورج 
بوش وبني رئيس الحكومة الربيطاني 

االسـبق توني بلري يف مزرعة بوش يف 
تكسـاس يف ابريـل/ نيسـان ٢٠٠٢، 
قبـل اقل من عـام عىل غـزو العراق، 
وكيـف خططـا للحرب.كما كشـفت 
موافقـة  تكشـف  أمريكيـة  وثيقـة 
بلري عـىل غزو العـراق قبـل عام من 
الحـرب. وزعمت الوثيقـة األمريكية 

يعـود تاريخها لعـام ٢٠٠٢ أن رئيس 
الوزراء الربيطاني األسبق، توني بلري، 
أكد دعمه أي عمل عسـكري أمريكي 
يف العـراق، وذلك قبل عـام كامل من 
شن الواليات املتحدة حربها إلسقاط 

نظام صدام حسني.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الثقافة والسـياحة واآلثار، 
تأجيـل توزيـع املنحـة التشـجيعية بني 
املسـتحقني مـن الصحفيـني والفنانني 
والشـعراء  والتشـكيليني  واألدبـاء 
الشـعبيني يف مراكز التوزيع بمحافظات 
البـرصة والنجـف وكركـوك إىل الثالثـاء 
املقبـل. وقالـت الـوزارة يف بيـاٍن تلقته 
”الـزوراء“: انه لتسـهيل توزيـع املنحة 

إىل  وصولهـا  وضمـان  وانسـيابيتها، 
املسـتحقني مـن الصحفيـني والفنانني 
واألدباء والتشكيليني والشعراء الشعبيني 
يف محافظاتنا العزيـزة فقد تقرر تأجيل 
عمليـة التوزيـع إىل يوم الثالثـاء املوافق 
الجـاري.  الشـهر  مـن  عـرش  للثامـن 
واضافـت: أما التوزيـع يف بغداد فيجري 
حسب الجدول املعلن سابقاً للمستحقني 

من بغداد واألنبار ودياىل وواسط.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي 
مقابـل الدينـار العراقـي، امس السـبت، 
يف البورصـة الرئيسـية بالعاصمة بغداد.

وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية 
املركزيـة يف بغداد، سـجلت صبـاح امس 
148200 دينار عراقـي مقابل 100 دوالر 
أمريكـي، فيمـا سـجلت األسـعار ليـوم 
الخميس املـايض 148100 دينـار عراقي 

مقابل 100 دوالر أمريكي.وأشـار املصدر 
إىل أن اسـعار البيـع والـرشاء ارتفعـت يف 
محال الصريفة باالٔسواق املحلية يف بغداد، 
حيـث بلـغ سـعر البيـع 148750 دينارا 
عراقيا لكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت 
أسعار الرشاء 147750 دينارا عراقيا لكل 
100 دوالر امريكي.أمـا يف اربيـل عاصمة 
اقليـم كردسـتان، فإن بورصـة الدوالر ال 

تتداول ايام العطل الرسمية فيها.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت رشكـة املنتجـات النفطيـة يف 
وزارة النفط، امس السـبت، عن خطتها 
ألسعار البنزين يف العراق، مؤكدة وفرته.
وقال مدير عام الرشكة، حسـني طالب، 
يف ترصيح صحفي: إنه ”ال توجد اي نية 

حتـى اآلن بتغيري او اجـراء اي تعديالت 
عـىل اسـعار الوقود مـن البانزيـن عايل 
االوكتان {املحسـن} والبنزيـن العادي“.
واضاف: ”حتى اآلن االسـعار باقية عىل 
حالهـا، واملـواد متوفـرة بنسـبة عالية 

ونستبعد وجود اي شح يف البنزين“.

بغداد/ الزوراء:
الجويـة، امـس  أعلنـت هيئـة األنـواء 
السـبت، حالـة الطقس يف البـالد لأليام 
املقبلـة، فيمـا توقعـت هطـول أمطار 
وتسـاقط الثلوج وانخفـاض يف درجات 
الحرارة بـدءا من اليوم االحد.وذكر بيان 
للهيئـة، تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”طقس 
اليوم االحد سيكون يف املنطقة الوسطى 
أمطـار خفيفـة  مـع تسـاقط  غائمـاً 
يف أماكـن متفرقـة منهـا عدا االقسـام 
الرشقية تكون االمطار فيها متوسـطة 
الشـدة مع حدوث عواصـف رعدية كما 
تتسـاقط الثلوج خـالل الليـل يف بعض 
االماكن من االقسام الغربية منها، فيما 

سـيكون الطقس يف املنطقة الشـمالية 
غائماً مع تسـاقط زخات مطر خفيفة 
إىل متوسـطة الشـدة وغزيرة يف االقسام 
الرشقية منها تكـون رعدية احياناً كما 
اماكـن متعـددة،  الثلـوج يف  تتسـاقط 
والطقـس سـيكون صحـواً مـع بعض 
الغيـوم يف املنطقة الجنوبيـة، وال يوجد 
تغـري يف درجـات الحـرارة يف املنطقتني 
الوسـطى والجنوبية، بينما ستنخفض 
درجات الحرارة بضع درجات يف املنطقة 
الشمالية، حيث ستكون درجات الحرارة 
العظمى يف دهوك واربيل 8، وبغداد وبابل 
17، وميسان والنارصية والبرصة 19“.    

واشنطن/ متابعة الزوراء:
قال قسطنطني تشوماكوف، أستاذ 
علم الفريوسات يف ”جامعة جورج 
واشـنطن“، إن متحور أوميكرون 
يختلف اختالفا كبريا عن السالالت 
السابقة لفريوس كورونا املستجد، 

أن أي جائحـة ال  إىل  فيمـا أشـار 
تسـتمر عادة أكثر من عامني أو 3 
أعوام، حتـى اإلنفلونزا اإلسـبانية 
التـي حصـدت أرواح مـا بـني 50 
إىل 100 مليـون شـخص، تحولـت 
بعـد فـرتة إىل إنفلونزا موسـمية، 

لذلـك ربمـا تكـون نهايـة الوبـاء 
الحايل وشـيكة بفضل أوميكرون.
وواصـل وباء كوفيد19- انتشـاره 
هـذا األسـبوع يف كل أنحـاء العالم 
أول منطقـة  إفريقيـا،  باسـتثناء 
تسـجل تراجعـا يف اإلصابـات بعد 

موجة أوميكرون.. وسجلت حوايل 
2.8 مليون إصابـة يوميا يف العالم 
وارتفع املؤرش مجددا هذا األسبوع.
ووفقا للربوفيسـور تشـوماكوف، 
حسب ما نقلت عنه وسائل اإلعالم 
الروسـية، يتميـز أوميكـرون عن 

أسـالفه بقدرتـه الزائـدة عىل نقل 
الوقـت،  ذات  يف  ولكـن  العـدوى، 
تراجعـت بشـكل ملحـوظ قدرته 
عىل إحداث املرض وكذلك تراجعت 

قدرته عىل التسبب باملوت.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت خليـة اإلعـالم األمنـي إحبـاط 
محاولـة اسـتهداف قاعدة بلـد الجوية 
يف صـالح الدين، فيما أفـاد مصدر أمني 
لقناة «الحرة» باستهداف قاعدة زليكان 
شـمال  الرتكـي،  للجيـش  العسـكرية 
املوصـل، بثالث صواريـخ. وذكرت خلية 
اإلعالم األمني يف بيـان تلقته «الزوراء»: 
أن « ثـالث طائرات مسـرية اقرتبت فجر 

من املحيـط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية 
الدين».وأضافـت  صـالح  محافظـة  يف 
أنه «تمـت مشـاهدة الطائـرات بالعني 
املجردة مـن قبل القـوة املكلفة بحماية 
األبراج الخارجيـة والتأكد بأنها طائرات 
معاديـة»، مشـرياً اىل أن «القـوة قامت 
بفتح النار باتجـاه هذه الطائرات التي 
الذت بالفرار».ويف سياق اخر، أفاد مصدر 
أمنـي لقناة «الحرة» باسـتهداف قاعدة 

زليكان العسكرية للجيش الرتكي، شمال 
املوصـل، بثالثة صواريـخ، صباح امس 
السـبت. وقال املصـدر إن محيط قاعدة 
«زليكان» الرتكية يف نينوى تم استهدافه 
بصاروخـني من نوع «كاتيوشـا»، فيما 
انفجـر الثالـث قبـل وصولـه القاعـدة 
يف الهـواء. وأشـار إىل أن مـكان انطالق 
الصواريـخ كانـت من مناطق يف سـهل 
نينـوى. وأوضـح أن القصف لم يسـفر 

عن سقوط إصابات بني صفوف القوات 
الرتكيـة املتواجدة داخـل القاعدة.كانت 
القاعـدة تعـرض السـتهداف بنحـو ٥ 
صواريـخ منذ أسـبوعني، دون وقوع أي 
إصابات.كثـريا ما ينفـذ الجيش الرتكي 
غـارات بطائـرات حربية وأخـرى بدون 
طيـار داخل العـراق، كما يرسـل قوات 
بريـة إىل مواقعـه العسـكرية يف إقليـم 
كردسـتان لتنفيـذ هجمات ضـد مواقع 

ونـددت  الكردسـتاني.  العمـال  حـزب 
بغداد بهـذه العمليات التي لم تنسـقها 
أنقرة مع الحكومـة املركزية باعتبارها 
انتهاكا لسـيادة العراق.وسبق أن طالب 
العراق تركيا بإنهاء أنشطتها العسكرية 
عـىل أراضيها، لكن تركيـا تتهم جارتها 
بالتسـامح مـع وجـود حـزب العمـال 
الكردسـتاني عـىل أراضيهـا، وترفـض 

إنهاء هجماتها عرب الحدود.
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فيينا/ متابعة الزوراء:
تتقدم املفاوضات إلنقاذ االتفاق الدويل حول النووي اإليراني 
بهدوء خلـف أبواب مغلقة يف فيينا، وبدأ يتغري الخطاب بعد 
انطالقة صعبـة، فصار يجري الحديث عـن ”جهود وتقدم 
ومسار إيجابي“ رغم أن الغرب يواصل استنكار بطء املسار 
يف ظل استمرار إيران يف تطوير برنامجها النووي.يف املقابل، 
جددت الصني، امس السـبت، معارضتها للعقوبات أحادية 
الجانـب مـن الواليـات املتحدة عـىل إيران وذلـك يف اجتماع 
بـني وزيـر الخارجية الصينـي وانغ يـي ونظـريه اإليراني 
حسـني أمري عبـد اللهيـان، يف حني أيـدت الجهـود الرامية 
إلحيـاء االتفاق النـووي املربم يف 2015 بـني القوى الكربى 
وايران.ونرش موقـع الخارجية الصينيـة ملخص االجتماع 

الـذي عقد الجمعـة بني وانغ وعبد اللهيـان يف مدينة وويش 
بإقليـم جيانغسـو.. ومن املقـرر أن يعلن وزيـر الخارجية 
اإليرانـي خالل زيارته عن تدشـني اتفاقيـة للتعاون مدتها 
25 عاما بني الجانبني.ويف السـياق، قال وانغ إن واشـنطن 
تتحمل املسـؤولية األساسـية عن الصعوبات املستمرة مع 
طهران بعد انسـحابها من جانب واحد من االتفاق النووي 
يف 2018. وأكـد أن الصني تدعم بقوة اسـتئناف املفاوضات 
بشـأن االتفاق النووي، لكنه أوضح أن بالده تعارض بشدة 
العقوبات أحادية الجانب غري القانونية ضد إيران والتالعب 
السيايس من خالل مواضيع تشمل حقوق اإلنسان والتدخل 

يف الشؤون الداخلية إليران والدول األخرى باملنطقة.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
األمريكـي  الخارجيـة  نائبـة وزيـر  اكـدت 
للشـؤون السياسـية، فيكتوريـا نوالند، إن 
إدارة الرئيـس األمريكـي جو بايدن حرضت 
18 احتمـاال للـرد يف حالـة الغـزو الـرويس 
ألوكرانيا.وقالـت نوالنـد، يف مقابلـة نرشت 
يف صحيفة ”فايننشـال تايمز“ الربيطانية: 
”مبدئيا لن أتحدث عن السيناريوهات الـ18 
املختلفة. سأقول فقط إننا مع الحلفاء عىل 
اسـتعداد للتسـبب بألم حاد بشـكل رسيع 
إذا اتخـذت روسـيا أي خطـوة عدوانيـة“.

وشـددت نوالنـد عـىل أن العقوبـات التـي 

تفرضها الواليات املتحـدة والدول األوروبية 
عىل روسـيا قد تختلف عن بعضها البعض.
وقالـت: ”أحيانـا يكـون أصعـب علينا من 
أوروبـا القيام ببعض األشـياء، من الصعب 
العكس“.وقالـت  يكـون  وأحيانـا  علينـا، 
املتحدثة باسـم البيت األبيض جني بسـاكي 
إن الواليات املتحدة حـددت توقيت ”الغزو“ 
الـرويس ألوكرانيـا. ووفقـا لها، قـد تختلق 
موسكو الذريعة الرضورية ملثل هذه األعمال 
فيمـا نفت روسـيا مـرارا وجـود أي خطط 
لديها لشن أي جهوم عىل أوكرانيا، ورفضت 

االتهامات الغربية واألوكرانية بذلك.
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الزوراء/ حسني فالح:
حذرت وزارة الصحة من تدهور 
النظـام الصحـي يف البـالد حال 
اسـتمرار االرتفـاع يف االصابات 
بفريوس كورونا، وفيما اكدت ان 
اللقاحات املضادة السبيل الوحيد 
للخـروج مـن االزمـة الوبائية، 
توعـدت غـري امللقحـني باتخاذ 

اجراءات مشددة ضدهم.
وقال مدير الصحة العامة، رياض 
الحلفـي، يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان ارتفاع املؤرش الوبائي يف البلد 
ينـذر بخطر كبـري، الن االرتفاع 
الكبري يف االصابات يعني تدهور 
النظام الصحـي يف البلد. مؤكدا: 
ان هـذا االرتفـاع كان متوقعـا 
مـن قبـل وزارة الصحـة نتيجة 
عدم وجود التـزام فعيل من قبل 
املواطنني يف الشوارع والساحات 
ان  العامة.واضـاف:  واالماكـن 
املوجـة الوبائيـة الجديـدة التي 
رضبـت البـالد تسـتهدف غـري 
امللقحـني. مبينـا: ان اللقـاح ال 
يعني القضاء عـىل املرض وانما 
يخفف من خطورته.واشـار اىل: 
ان الكثري من الدراسات اكدت ان 
للقاح دورا مهما يف تخفيف حدة 
االصابـة بكورونـا مـا يعني ان 

امللقح عندمـا يصاب بالفريوس 
ال  خفيفـة  اصابتـه  تكـون 
تستوجب الذهاب اىل املستشفى 
وهـذا مـا حصـل ألغلـب الدول 
التـي سـجلت املوجـة الجديدة، 
سـتتخذ  الـوزارة  ان  منوهـا: 
اجراءات مشـددة لغري امللقحني 

إلجبارهـم عىل اخـذ اللقاح من 
اجل سالمتهم وسالمة املجتمع.
وبني: ان نسـبة التلقيح يف البلد 
مـا زالت منخفضة مقارنة لعدد 
سـكان البلـد، ففي حـال كانت 
النسـبة عالية فلن تكـن هنالك 
خشـية مـن احتماليـة تدهـور 

النظـام الصحي يف حـال دخول 
البلـد بأي موجـة وبائية كانت. 
مشـددا عىل رضورة الذهاب اىل 
اللقاح. التلقيـح واخـذ  مراكـز 
ودعـا وسـائل االعـالم املختلفة 
اىل اطـالق حملـة توعوية كربى 
مـن اجـل حـث املواطنـني عىل 

اخـذ اللقاحـات، مؤكـدا: توجد 
كميـات كافيـة مـن اللقاحـات 
يف مراكـز التلقيـح إال ان هنـاك 
شـبه عزوف مـن املواطنني عىل 
التطعيم وكأن الوبـاء قد انتهى 
مـن البالد.ولفـت اىل: ان قرارات 
اللجنة العليا للصحة والسـالمة 

الوطنيـة ملزمة لجميـع الدوائر 
واملؤسسـات إال انه من املؤسف 
الكثـري من املؤسسـات السـيما 
الجامعـات ال تطبـق مـا جـاء 
مـن تعليمات وقـرارات يف االونة 
األخـرية، حتى انها لم تسـتقبل 
الفـرق الصحيـة التـي ذهب اىل 
الجامعـات بحجة انهـا لم تتلق 
أي تعليمات بشـأن إلزام الطلبة 
باللقاحـات او فحـص البي يس 
ار ، رغـم ان اللجنة العليا ألزمت 
الوزراء بتوجيـه الدوائر التابعة 
لها بالتعليمات الصـادرة منها.
هذا وأعلنـت وزارة الصحة، اول 
امـس الجمعة، املوقـف الوبائي 
اليومي لجائحة كورونا يف عموم 
بيان:  الـوزارة، يف  البالد.وذكرت 
إصابـة   3266 ”سـجلت  أنهـا 
جديدة بفريوس كورونا، وتماثل 
397 شخصا للشـفاء“.وأضاف 
البيان أن ”حاالت الوفاة الجديدة 
بكورونا بلغت 8 حاالت يف عموم 
محافظـات البـالد“، الفتا إىل أن 
”االشـخاص الذين تلقوا اللقاح 
خـالل 24 سـاعة بلـغ عددهـم 
65823“.ويف يوم امس سـجلت 
إصابـة   2477 الصحـة  وزارة 
جديدة بكورونا ووفاة 5 حاالت.
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بغداد/ الزوراء:
اعلن األمني العام ملجلس الوزراء، حميد الغزي، 
شمول املحارضين بقرار ٣١٥ وتضمينه بموازنة 
صحفي:  ترصيح  يف  الغزي  الجاري.وقال  العام 
املحارضين  أهمية لرشيحة  تويل  الحكومة   » ان 
وكذلك بقية الرشائح، حيث تم تمديد واستمرار 
وشمول  «تضمني  اىل  معهم».واشار  التعاقد 
املحارضين ضمن قرار ٣١٥ وادراجه يف مرشوع 
املوازنة العامة لعام ٢٠٢٢».وكان رئيس الوزراء، 
سابق،  وقت  يف  وجه،  قد  الكاظمي،  مصطفى 

بحل مشكلة املحارضين يف موازنة عام ٢٠٢٢.
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الزوراء / يوسف سلمان:

بعد ان قررت املحكمة االتحادية ايقاف 

عمـل هيئـة رئاسـة مجلـس النـواب 

املنتخبـة يف جلسـة يوم االحـد املايض، 

التاسع من كانون الثاني الحايل، ايقافا 

مؤقتـا لحني حسـم الدعـاوى املقامة، 

بالتزامـن مـع اغـالق بـاب الرتشـيح 

رسـميـا ملنصب رئيس الجمهورية يوم 

الخميـس املايض، انقسـمت االوسـاط 

النيابيـة والسياسـية املجتمعيـة حول 

التـي  والتداعيـات  الجانبيـة  االثـار 

الدسـتورية  السـقوف  سـترتتب عـىل 

ازاء ذلـك .واعلن يف العاصمـة بغداد ان 

الرئيـس الحـايل املنتهية واليتـه، برهم 

صالح، رشـح نفسـه مرة أخرى لوالية 

ثانية، كمـا اعلن الحـزب الديمقراطي 

الكردسـتاني عن ترشـيح وزير املالية 

االسـبق، هوشـيار زيبـاري، للمنصب، 

فيما اعلن «لطيف راشد» عديل الرئيس 

الراحـل جـالل طالباني، وزوج شـناز 

ابراهيـم احمد، عضـو املجلس القيادي 

للمكتـب السـيايس لالتحـاد، ترشـحه 

الجمهوريـة،  رسـمياً ملنصـب رئيـس 

ليصل عدد املرشـحيـن اىل اكثر من ٤٥ 

مرشـحا .وتعليقا عىل ذلـك، اكد الخبري 

القانونـي، حسـن الحـاج، ان القـرار 

الوالئي هو اجراء اداري ال يعترب حكما، 

مشريا اىل ان االيقاف يكون لحني الحكم 

بالدعـوى وحسـمها .وقـال الحاج لـ» 

الـزوراء»: ان «امر املحكمـة االتحادية 

العليا بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس 

النـواب املنتخبـة يرتـب آثـارا مبارشة 

وآثارا غري مبارشة» .واوضح ان «االثار 

املبـارشة، منهـا ايقـاف عمـل مجلس 

النـواب بالكامل وايقـاف اختصاصاته 

الترشيعيـة والرقابية واالجرائية، لحني 

حسـم دعوى الطعـن بعدم دسـتورية 

الشـق الثاني من جلسة مجلس النواب 

الرسمية االوىل «. واضاف ان « االثار غري 

املبارشة، منها تعطيـل العمل باملواعيد 

الدستورية التي اوجبت اتخاذ اجراءات 

اشـغال مناصب الدولة العليا وتشـكيل 

الحكومـة يف مواعيد حددها الدسـتور، 

مثل انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف 

رئيس الوزراء وما بعدها».

‚aÏ«c@3@Îc@µflb«@Âfl@ãr◊c@ã‡nèm@Â€@Úzˆbßa@Zdj‰nÌ@pbéÎ7œ@7jÇ
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بغداد/ الزوراء:
اكدت وزارة املالية يف حكومة اقليم كردستان، امس السبت، ان بغداد سرتسل مبلغ 
املايض. االول  كانون  لشهر  االقليم  موظفي  رواتب  لدفع  الربيل  دينار  مليار   ٢٠٠
وقالت املديرة العامة للميزانية يف وزارة املالية بحكومة االقليم بري نوري يف مؤتمر 
صحفي، تابعته «الزوراء»: انه «ال صحة ملزاعم قطع مبلغ ٢٠٠ مليار دينار والذي 
بشأن  الطرفني  اتفاق  ان»  مبينا  املوظفني»،  رواتب  لرصف  ألربيل  بغداد  تقدمه 
ارسال املبلغ شهريا مستمر وهو ينفذ االن كما هو».واضافت، أن «الجانبني تحاورا 
القانون رقم ٦ لسنة  للمادتني ١٠ من و١١ من  الصدد، ووفقا  بهذا  املايض  العام 
٢٠١٩ يتوجب التحاسب مع بغداد بحيث تدفع اربيل االيرادات لبغداد وتقوم االخرية 

بارسال حصة االقليم من املوازنة العراقية العامة البالغة ١٢٫٥٧ باملائة منها».
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الزوراء / يوسف سلمان:
بعد ان قررت املحكمة االتحادية ايقاف 
النواب  مجلس  رئاسة  هيئة  عمل 
املايض،  االحد  يوم  جلسة  يف  املنتخبة 
التاسع من كانون الثاني الحايل، ايقافا 
املقامة،  الدعاوى  حسم  لحني  مؤقتا 
الرتشيح  باب  اغالق  مع  بالتزامن 
رسميـا ملنصب رئيس الجمهورية يوم 
االوساط  انقسمت  املايض،  الخميس 
حول  املجتمعية  والسياسية  النيابية 
التي  والتداعيات  الجانبية  االثار 
سترتتب عىل السقوف الدستورية ازاء 

ذلك .
الرئيس  ان  بغداد  العاصمة  يف  واعلن 
صالح،  برهم  واليته،  املنتهية  الحايل 
ثانية،  لوالية  أخرى  مرة  نفسه  رشح 
الديمقراطي  الحزب  اعلن  كما 
املالية  وزير  ترشيح  عن  الكردستاني 
للمنصب،  زيباري،  هوشيار  االسبق، 
فيما اعلن ”لطيف راشد“ عديل الرئيس 
شناز  وزوج  طالباني،  جالل  الراحل 
القيادي  املجلس  احمد، عضو  ابراهيم 
ترشحه  لالتحاد،  السيايس  للمكتب 
الجمهورية،  رئيس  ملنصب  رسمياً 
ليصل عدد املرشحيـن اىل اكثر من ٤5 

مرشحا .
وتعليقا عىل ذلك، اكد الخبري القانوني، 
هو  الوالئي  القرار  ان  الحاج،  حسن 

اجراء اداري ال يعترب حكما، مشريا اىل 
ان االيقاف يكون لحني الحكم بالدعوى 

وحسمها .
”امر  ان  الزوراء“:  لـ“  الحاج  وقال 
املحكمة االتحادية العليا بإيقاف عمل 
املنتخبة  النواب  مجلس  رئاسة  هيئة 
يرتب آثارا مبارشة وآثارا غري مبارشة“  

.
واوضح ان ”االثار املبارشة، منها ايقاف 
وايقاف  بالكامل  النواب  مجلس  عمل 
والرقابية  الترشيعية  اختصاصاته 
واالجرائية، لحني حسم دعوى الطعن 
بعدم دستورية الشق الثاني من جلسة 

مجلس النواب الرسمية االوىل ”.

واضاف ان ” االثار غري املبارشة، منها 
تعطيل العمل باملواعيد الدستورية التي 
اوجبت اتخاذ اجراءات اشغال مناصب 
يف  الحكومة  وتشكيل  العليا  الدولة 
مواعيد حددها الدستور، مثل انتخاب 
رئيس  وتكليف  الجمهورية  رئيس 
الوزراء وما بعدها“، مبينا ان ”جميع 

هذه االجراءات ستتوقف واقعيا، إال إذا 
حسمت املحكمة الدعويني قبل انتهاء 

مدة ترشيح رئيس الجمهورية ”.
واكد الخبري القانوني ان ”االمر الوالئي 
ال يعني حكما بعدم دستورية الجلسة 
أي  رشعية  بعدم  حكما  وال  االوىل، 
مؤقت  اجراء  هو  انما  فيها،  اجراء 
ظهر  إذا  متالحقة  اثار  ترتيب  يمنع 
بأن املدعيني محقان يف الدعويني التي 

اقاماها فقط ”.
أن  أكدت  االتحادية  املحكمة  وكانت 
هيئة  عمل  بإيقاف  الوالئي  أمرها 
املدد  يؤثر يف رسيان  الربملان ال  رئاسة 

الدستورية.
ان  صحفي:  بيان  يف  املحكمة،  وقالت 
 13 بتاريخ  الصادر  الوالئي  ”األمر 
ضمن  املقدم   2022 الثاني  كانون 
بصحة  بالطعن  الخاصة  الدعوى 
يوم  النواب  مجلس  جلسة  إجراءات 
(الخاصة  الجاري  الثاني  كانون   9
بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه) 
الدستورية  املدد  رسيان  عىل  يؤثر  ال 
االستحقاقات  بقية  إكمال  بخصوص 
األقىص  باملوعد  واملتمثلة  الدستورية 
النتخاب رئيس الجمهورية، وما يليها 
من إجراءات بخصوص تكليف مرشح 
لتشكيل  عددا  األكثر  النيابية  الكتلة 

الحكومة“.

فيينا/ متابعة الزوراء:

تتقدم املفاوضات إلنقاذ االتفاق الدويل حول 

مغلقة  أبواب  خلف  بهدوء  اإليراني  النووي 

انطالقة  بعد  الخطاب  يتغري  وبدأ  فيينا،  يف 

”جهود  عن  الحديث  يجري  فصار  صعبة، 

الغرب  أن  رغم  إيجابي“  ومسار  وتقدم 

يواصل استنكار بطء املسار يف ظل استمرار 

إيران يف تطوير برنامجها النووي.

السبت،  امس  الصني،  جددت  املقابل،  يف 

من  الجانب  أحادية  للعقوبات  معارضتها 

اجتماع  يف  وذلك  إيران  عىل  املتحدة  الواليات 

بني وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظريه 

حني  يف  اللهيان،  عبد  أمري  حسني  اإليراني 

أيدت الجهود الرامية إلحياء االتفاق النووي 

املربم يف 2015 بني القوى الكربى وايران.

ملخص  الصينية  الخارجية  موقع  ونرش 

وعبد  وانغ  بني  الجمعة  عقد  الذي  االجتماع 

جيانغسو..  بإقليم  وويش  مدينة  يف  اللهيان 

ومن املقرر أن يعلن وزير الخارجية اإليراني 

للتعاون  اتفاقية  تدشني  عن  زيارته  خالل 

مدتها 25 عاما بني الجانبني.

تتحمل  واشنطن  إن  وانغ  قال  السياق،  ويف 

املسؤولية األساسية عن الصعوبات املستمرة 

مع طهران بعد انسحابها من جانب واحد من 

االتفاق النووي يف 2018. وأكد أن الصني تدعم 

االتفاق  بشأن  املفاوضات  استئناف  بقوة 

النووي، لكنه أوضح أن بالده تعارض بشدة 

العقوبات أحادية الجانب غري القانونية ضد 

إيران والتالعب السيايس من خالل مواضيع 

الشؤون  يف  والتدخل  اإلنسان  حقوق  تشمل 

الداخلية إليران والدول األخرى باملنطقة.

أبريل/ من  الجلسات  من  أوىل  جولة  وبعد 

النمسا،  يف  يونيو/حزيران  إىل  نيسان 

استؤنفت االجتماعات يف 29 نوفمرب/ترشين 

يف  أطرافا  تزال  ال  التي  الدول  بني  الثاني 

االتفاق الذي يحمل رسميا اسم ”خطة العمل 

األوروبي  الثالثي  وهي  املشرتكة“،  الشاملة 

إىل  إضافة  املتحدة،  واململكة  وفرنسا  أملانيا 

الصني وروسيا وإيران. 

والهدف هو إعادة واشنطن إىل االتفاق الذي 

إىل  طهران  وإعادة   ،2018 يف  منه  انسحبت 

عىل  ردا  انتهكتها  التي  التزاماتها  احرتام 

أبرزها  األمريكية  العقوبات  فرض  إعادة 

مايل  تعامل  وأي  صارم  نفطي  حظر  فرض 

مع إيران.

لكنها  سيئة،  أجواء  يف  املحادثات  وبدأت 

األول  ديسمرب/كانون  نهاية  يف  استؤنفت 

وزير  نائب  ووصفها  تفاؤال.  أكثر  مناخ  يف 

مطلع  ريابكوف  سريغي  الرويس  الخارجية 

أن  معتربا  ”تسارعت“،  بأنها  األسبوع 

”فرص التوصل إىل حل ازدادت“. وأكد وزير 

الخارجية الرويس سريغي الفروف، الجمعة، 

أيضا  ذلك  كان  حقيقيا“.  تقدما  ”هناك  أن 

الحالية  بالرغبة  أشادت  التي  طهران  رأي 

”اتفاق  إىل  التوصل  يف  املفاوضني  لجميع 

موثوق ومستقر“.

تشاؤمها  عن  واشنطن  تراجعت  باملثل، 

ديسمرب/كانون  يف  أظهرته  الذي  الشديد 

باسم  املتحدث  لسان  عىل  وسجلت  األول، 

”تقدم  تحقيق  برايس  نيد  خارجيتها 

ال  ”ذلك  أن  من  حذرت  لكنها  متواضع“، 

يكفي“. إال أن وزير الخارجية الفرنيس جان 

إيف لودريان اعترب أن مفاوضات فيينا بشأن 

النووي اإليراني ”بطيئة جدا“، مشددا  امللف 

اتفاق  إىل  التوصل  أن ذلك يهدد إمكانية  عىل 

يف ”إطار زمني واقعي“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:

أستاذ  تشوماكوف،  قسطنطني  قال 

جورج  ”جامعة  يف  الفريوسات  علم 

واشنطن“، إن متحور أوميكرون يختلف 

السابقة  السالالت  عن  كبريا  اختالفا 

أشار  فيما  املستجد،  كورونا  لفريوس 

أكثر  عادة  تستمر  ال  جائحة  أي  أن  إىل 

اإلنفلونزا  أعوام، حتى   3 أو  من عامني 

بني  ما  أرواح  حصدت  التي  اإلسبانية 

تحولت  شخص،  مليون   100 إىل   50

لذلك  موسمية،  إنفلونزا  إىل  فرتة  بعد 

الحايل وشيكة  الوباء  ربما تكون نهاية 

بفضل أوميكرون.

هذا  انتشاره  كوفيد19-  وباء  وواصل 

باستثناء  العالم  أنحاء  كل  يف  األسبوع 

تراجعا  تسجل  منطقة  أول  إفريقيا، 

أوميكرون..  موجة  بعد  اإلصابات  يف 

وسجلت حوايل 2.8 مليون إصابة يوميا 

هذا  مجددا  املؤرش  وارتفع  العالم  يف 

األسبوع.

ووفقا للربوفيسور تشوماكوف، حسب 

الروسية،  اإلعالم  وسائل  عنه  نقلت  ما 

بقدرته  أسالفه  عن  أوميكرون  يتميز 

ذات  يف  ولكن  العدوى،  نقل  الزائدة عىل 

قدرته  ملحوظ  بشكل  تراجعت  الوقت، 

تراجعت  وكذلك  املرض  إحداث  عىل 

قدرته عىل التسبب باملوت.

تصيب  الجديدة  ”الساللة  أن  وأضاف 

الشباب بشكل أكرب، وبينهم أخذ املرض 

كبار  من  بكثري  أكرب  بسهولة  ينترش 

السن“.

بمتحور  اإلصابة  ”عند  وأضاف: 

أوميكرون، يرسي املرض بشكل معتدل 

الوفيات  معدل  وانخفض  ما،  حد  إىل 

بشكل كبري. سابقا كانت نسبة الوفيات 

اآلن  وأصبحت  املرىض،  من   2% حوايل 

حوايل 0.1%“.

عكس  عىل  أوميكرون،  أن  إىل  وأشار 

حد  إىل  يتطور  ال  السابقة،  السالالت 

االلتهاب الرئوي.

األعراض  الفريوسات  عالم  ورسد 

بالنوع  املصابني  للمرىض  الرئيسية 

الجديد. من بينها، ذكر الصداع والزكام 

وتهيج األنف والسعال. يف ذات الوقت، لم 

يعد املريض يالحظ فقدانه لحاسة الشم 

كما كان األمر يف السالالت األخرى.

جائحة  أي  أن  إىل  تشوماكوف  وأشار 

 3 أو  عامني  من  أكثر  عادة  تستمر  ال 

التي  اإلسبانية  اإلنفلونزا  حتى  أعوام: 

حصدت أرواح ما بني 50 إىل 100 مليون 

إنفلونزا  إىل  فرتة  بعد  تحولت  شخص، 

موسمية. لذلك ربما تكون نهاية الوباء 

الحايل وشيكة بفضل أوميكرون.

وتسّبب فريوس كورونا بوفاة ما ال يقل 

منذ  العالم  يف  شخصا   5,519,380 عن 

ظهر يف الصني يف ديسمرب 2019.

عدد  أعىل  املتحدة  الواليات  وسّجلت 

بلغ 846,488  الفريوس  للوفيات جرّاء 

حالة تليها الربازيل (620,545) والهند 

(485,350) وروسيا (319,911).

وتقّدر منظمة الصحة العاملية أن العدد 

اإلجمايل للوفيات قد يكون أعىل بمرّتني 

الزائد  العدد  االعتبار  يف  آخذة  ثالث،  إىل 

للوفيات املرتبة بالوباء.

بغداد/ مصطفى العتابي :
اعلنت وزارة الصحة، امس السبت، 
لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف 
فيما  العراق،  يف  املستجد  كورونا 
اكدت تسجيل 2477 اصابة جديدة 
 335 وشفاء  وفاة  حاالت  و5 

حالة.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
الفحوصات  عدد  ان  ”الزوراء“: 
 ،15450 امس:  ليوم  املختربية 
الكلية:  الفحوصات  عدد  ليصبح 

17025776. مبينة انه تم تسجيل 
حاالت  و5  جديدة  اصابة   2477

وفاة وشفاء 335 حالة.
الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
 ،(98.0%)  2069459 الكيل: 
الكيل:  بينما عدد حاالت االصابات 
التي  الحاالت  عدد  أما   ،2110683
ان  حني  يف   ،16982 العالج:  تحت 
العناية  يف  الراقدة  الحاالت  عدد 
عدد  ان  اىل:  الفتة   .60 املركزة: 

امللقحني ليوم امس: 24242.

رانغون/أ ف ب:
اتهامات  عسكرية  محكمة  وجهت   
السابقة  للزعيمة  بالفساد  جديدة 
املحكوم  أونغ سان سو تيش  لبورما 
سنوات،  سّت  بالسجن  أصًال  عليها 
برس  فرانس  وكالة  علمت  حسبما 
امس السبت من مصادر مّطلعة عىل 

القضية.
جديدة  اتهامات  خمس  وُوّجهت 
سو  سان  ألونغ  الجمعة  بالفساد 
تيش الحائزة عىل جائزة نوبل للسالم 

يف العام 1991، وفق املصادر.
وبحسب وسائل اإلعالم التي يسيطر 
عليها النظام العسكري، فإن الزعيمة 
بالتسبب  مّتهمة  لبورما  السابقة 
البورمية  للدولة  مالية  خسارة  يف 
الخاصة  الرشوط  انتهاك  خالل  من 

باستئجار ورشاء مروحيات.
وين  السابق  للرئيس  ُوجهت  كما 
حسب  نفسها،  االتهامات  مينت 

املصادر.
ولم ترد املجموعة العسكرية الحاكمة 
عىل  للتعليق  طلب  عىل  الفور  عىل 

املعلومات.
وتخضع أونغ سان سو تيش لإلقامة 
الجربّية منذ انقالب األول من شباط/

صفحة  طوى  الذي   2021 فرباير 
عرش  استمرت  ديموقراطية  مرحلة 
حكم  من  قرن  نصف  تلت  سنوات 

عسكري.
تيش  سو  سان  أونغ  إىل  ووجهت 
والفساد  الفتنة  تهمة  عاًما)   76)
العامة  االضطرابات  عىل  والتحريض 
يف  عدة  مرات  االنتخابات،  وتزوير 

األشهر األخرية.
سنوات  سّت  بالسجن  عليها  وُحكم 
إحدى  إطار  يف  األخرية  األسابيع  يف 
الكثرية املالحقة يف إطارها،  القضايا 

لعقوبة  ختامها  يف  تتعرّض  وقد 
السجن لعقود.

وتميض أونغ سان سو تيش العقوبة 
األوىل يف مكان احتجازها من دون أي 
اتصال بالعالم الخارجي منذ توقيفها 
قبل سنة تقريبا. وتقترص اتصاالتها 
بالخارج عىل اجتماعات مقتضبة مع 
محاميها الذين ُيحظر عليهم التحدث 

إىل االعالم واملنظمات الدولية.
وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية 
للصحفيني  برايس  نيد  األمريكية 
سو  سان  أونغ  ”اعتقال  إن  مؤخرًا 
جائر  حكم  وإصدار  واتهامها  تيش 
العسكري  النظام  جانب  من  بحقها 
البورمي يشّكل إهانة للعدالة ولدولة 

القانون“.
املانحة  النروجية  اللجنة  وأعربت 
”قلق  عن  جهتها  من  نوبل  لجوائز 
عميق إزاء وضع“ الزعيمة السابقة.

وسبق أن صدرت أحكام طويلة عىل 
املدنية  الزعيمة  من  عدة  مقربني 
وزير  عىل  فحكم  للبالد.  السابقة 
أحد  وعىل  عاًما   75 بالسجن  سابق 
معاونيها 20 عاًما فيما انتقل آخرون 
أو  نفيهم  بعد  البالد  خارج  لالقامة 

باتوا يعيشون يف الخفاء.
الفوىض.  يف  البالد  االنقالب  وأغرق 
الحني  ذلك  منذ  األمن  قوات  وقتلت 
بدأت  فيما  مدني،   1400 من  أكثر 
مجموعات شعبية كفاًحا مسلًّحا يف 

أرجاء بورما.
انقالب  يف  تيش  سو  حزب  وأطيح 
يف  تزوير  اتهامات  بعد  عسكري 
فيها  ُهزم  التي   2020 انتخابات 
الجنراالت  من  مقرب  سيايس  حزب 
وفاز فيها بفارق كبري حزب الرابطة 
الديموقراطية  اجل  من  الوطنية 

بزعامة سو تيش.

بغداد/ الزوراء:
لأليام  البالد  يف  الطقس  حالة  السبت،  امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
الثلوج وانخفاض يف درجات  أمطار وتساقط  املقبلة، فيما توقعت هطول 

الحرارة بدءا من اليوم االحد.
يف  سيكون  االحد  اليوم  ”طقس  أن  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
املنطقة الوسطى غائماً مع تساقط أمطار خفيفة يف أماكن متفرقة منها 
حدوث  مع  الشدة  متوسطة  فيها  االمطار  تكون  الرشقية  االقسام  عدا 
من  االماكن  بعض  يف  الليل  خالل  الثلوج  تتساقط  كما  رعدية  عواصف 
االقسام الغربية منها، فيما سيكون الطقس يف املنطقة الشمالية غائماً مع 
تساقط زخات مطر خفيفة إىل متوسطة الشدة وغزيرة يف االقسام الرشقية 
منها تكون رعدية احياناً كما تتساقط الثلوج يف اماكن متعددة، والطقس 
يف  تغري  يوجد  وال  الجنوبية،  املنطقة  يف  الغيوم  بعض  مع  صحواً  سيكون 
درجات الحرارة يف املنطقتني الوسطى والجنوبية، بينما ستنخفض درجات 
الحرارة بضع درجات يف املنطقة الشمالية، حيث ستكون درجات الحرارة 
العظمى يف دهوك واربيل 8، وبغداد وبابل 17، وميسان والنارصية والبرصة 

    .“19
وأشار إىل أن ” الطقس ليوم غد االثنني سيكون يف املنطقة الوسطى غائما 
ومتوسطة  متفرقة  اماكن  يف  خفيفة  امطار  تساقط  مع  غائم  إىل  جزئيا 
لتساقط  وفرصة  احياناً  رعدية  تكون  منها،  الرشقية  االقسام  يف  الشدة 
الثلوج يف اقسامها الغربية ويتحول الطقس تدريجياً إىل صحو، أما الطقس 
يف املنطقة الشمالية سيكون غائما مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون 
اماكن متفرقة منها، فيما سيكون  الثلوج يف  احياناً، كما تتساقط  رعدبة 
الطقس يف املنطقة الجنوبية غائما مع تساقط امطارخفيفة  إىل متوسطة 
الشدة تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض عن اليوم السابق يف 
املنطقة  يف  درجات  بضع  الحرارة  درجات  وستنخفض  الوسطى،  املنطقة 
الشمالية وستسجل درجة الحرارة الصغرى دون الصفر املئوي، وستكون 

درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق يف املنطقة الجنوبية“.
وبني أن ”طقس يوم الثالثاء يف املنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض 
الغيوم كما يتشكل الضباب يف الصباح الباكر ويزول تدريجياً خالل النهار، 
مع  غائم  إىل  ويتحول  صحواً  فسيكون  الشمالية  املنطقة  يف  الطقس  أما 
تساقط امطار خفيفة خالل الليل يف اقسامها الغربية منها، وتكون رعدية 
احيانأ، كما تتساقط الثلوج يف اماكن متفرقة منها كما يتشكل الضباب يف 
املنطقة  الطقس يف  النهار، وسيكون  تدريجياً خالل  الباكر ويزول  الصباح 
الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة العظمى سرتتفع قليالً 
الشمالية  املنطقة  يف  السابق  لليوم  الوسطى، وستكون مقاربة  املنطقة  يف 
وستسجل درجة الحرارة الصغرى دون الصفر املئوي، وستنخفض درجات 
الحرارة عدة درجات قليالً كما تسجل درجة الحرارة الصغرى دون الصفر 
الوسطى  املنطقة  يف  الطقس  سيكون  االربعاء  ”يوم  أن  إىل  ولفت  املئوي“. 
الثلوج يف  اماكن متفرقة مع تساقط  امطار خفيفة يف  غائماً مع تساقط 
الشمالية  املنطقة  يف  الطقس  وسيكون  منها،  الرشقية  الحدودية  املنطقة 
املنطقة  الطقس يف  اماكن متعددة، وسيكون  الثلوج يف  مع تساقط  غائماً 
الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم يتحول خالل الليل إىل غائم جزئي واحياناً 
إىل غائم، ودرجات الحرارة يف املنطقة الوسطى ترتفع بضع درجات عن اليوم 
السابق، ويف املنطقة الشمالية ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، 

وستكون درجات الحرارة يف املنطقة الجنوبية مرتفعة بعض الدرجات“.
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الخرطوم/األناضول:

من  السياسيني  املعتقلني  من  عدد  واصل 

املعزول  السوداني  الرئيس  نظام  رموز 

عن  إرضابهم  السبت،  امس  البشري،  عمر 

الطعام، لليوم الرابع تواليا.

املعتقلني،  عن  الدفاع  هيئة  عضو  وقال 

أن  لألناضول:  السنويس،  أحمد  املحامي 

اإلرضاب  فك  رهنوا  السياسيني  ”املعتقلني 

املايض،  األربعاء  بدأ  الذي  الطعام  عن 

باإلفراج عنهم أو تقديمهم ملحاكمة“.

نحو  السياسيني  املعتقلني  ”مكث   : وتابع 

عامني، وصدر قرار باإلفراج عنهم 3 مرات 

تنفيذ  دون  مجددا  اعتقالهم  يعاد  أن  قبل 

قرار اإلفراج“.

وذكر أن ذلك ”يخالف اإلجراءات القانونية 

يف مرشوعية حبس املعتقلني السياسيني“.

وقال محمد أنس عمر، نجل الرئيس السابق 

لحزب ”املؤتمر الوطني“ (الحاكم سابقا) 

والده  إن  عمر،  أنس  الخرطوم،  بوالية 

وبقية املعتقلني ”يف سجن الهدى بأمدرمان 

يواصلون إرضابهم عن الطعام“.

اإلرضاب  ينتهي  ”لن  لألناضول:  وأضاف 

أو قاعة املحكمة  إال يف دارهم  الطعام  عن 

عن  الكاملة  املسؤولية  السلطات  ونحمل 

صحتهم وسالمتهم“.

إبراهيم  للحزب،  السابق  الرئيس  ودخل 

غندور، يف إرضاب عن الطعام احتجاجا عىل 

محاكمة،  دون  عامني  من  ألكثر  اعتقاله 

نوفمرب/ترشين  مطلع  عنه  أفرج  حيث 

الثاني املايض، وأعيد اعتقاله بعد ساعات.

11 من  وجاءت خطوة غندور، بعد دخول 

قيادات الحزب، األربعاء، يف إرضاب مفتوح 

استمرار  عىل  احتجاجاً  الطعام،  عن 

حبسهم.

ويف 11 أبريل/ نيسان 2019، عزل الجيش 

السوداني عمر البشري عن الرئاسة، بعد 3 

احتجاجات  وطأة  تحت  الحكم،  يف  عقود 

االقتصادي  الوضع  برتدي  منددة  شعبية 

بالبالد. 

السلطات  أوقفت  الوقت،  ذلك  ومنذ 

النظام  رموز  من  عرشات  السودانية 

ضباط  من  آخرين  إىل  إضافة  السابق، 

عىل  االنقالب  ”محاولة  بتهمة  ومدنيني 

الحكومة“.
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بغداد/ الزوراء:
نرش موقع ”ميدل ايست آي“ الربيطاني 
تقريرا للمرة االوىل حول رسـالة رسية 
”حساسـة بشكل اسـتثنائي“ تكشف 
عما دار يف االجتماع الشهري بني الرئيس 
االمريكـي جـورج بـوش وبـني رئيس 
الحكومة الربيطاني االسـبق توني بلري 
يف مزرعـة بوش يف تكسـاس يف ابريل/ 
نيسـان 2002، قبـل اقل مـن عام عىل 

غزو العراق، وكيف خططا للحرب.
عـن  أمريكيـة  وثيقـة  كشـفت  كمـا 
موافقة بلري عىل غـزو العراق قبل عام 

من الحرب.
يعـود  األمريكيـة  الوثيقـة  وزعمـت 
تاريخها لعـام 2002 أن رئيس الوزراء 
الربيطانـي األسـبق، تونـي بلـري، أكد 
دعمـه أي عمـل عسـكري أمريكـي يف 
العـراق، وذلك قبل عام كامل من شـن 
الواليات املتحدة حربها إلسـقاط نظام 

صدام حسني.
ويعـود تاريخ املذكـرة إىل مارس/ آذار 
وزيـر  بـاول،  كولـني  وكتبهـا   2002
الخارجيـة يف ذلـك الوقـت إىل الرئيـس 
األسـبق جورج دبليو بـوش، ونرشتها 

صحيفة ميل أون صنداي الربيطانية.
وجـاء فيها ”بلري سـوف يكـون معنا 
لعمليـات  رضورة  هنـاك  كانـت  إذا 

عسكرية.“
وقـال متحدث باسـم بلـري للصحيفة 
الربيطانيـة إن محتوى املذكرة يتسـق 
مع ما قاله رئيس الوزراء علنا من قبل.. 
وخرجت مذكـرة اإلحاطة إىل العلن بعد 
صـدور حكم محكمـة أمريكية يقيض 
بالكشف عن آالف الرسائل اإللكرتونية 
مـن الربيد اإللكرتونـي الخاص بوزيرة 

الخارجية السابقة هيالري كلينتون.
واطلـع املوقـع الربيطاني عىل نسـخة 
مـن املذكـرة الرسيـة املتعلقـة بلقـاء 
املزرعة يف تكسـاس والتـي ظلت محل 
تكهنـات كثرية، برغم ان االجتماع كان 
لحظة رئيسـية يف تصعيـد التحرك من 
اجل القيام بغزو العراق يف اذار/مارس 
2003. وكتـب املذكـرة الرسيـة ديفيد 
مانينـغ، وهـو كان كبري مستشـاري 
السياسـة الخارجية لبلري، الذي رافقه 

اىل مزرعة كروفور يف تكساس. 
ولفت املوقع الربيطاني ”ميدل ايسـت 
آي“ يف تقريـره اىل ان املذكـرة ارسـلت 
وقتها اىل سيمون ماكدونالد، السكرتري 
الخارجيـة  لوزيـر  الرئيـيس  الخـاص 
االسبق جاك سرتو، كما تمت مشاركتها 
بريطانيـني  مسـؤولني  خمسـة  مـع 
كبـار اخرين هم جوناثـان باول، كبري 
موظفـي بلـري، ورئيـس اركان الدفاع 
مايك بويس، وبيرت واتكينز، السـكرتري 
الخـاص لوزيـر الدفاع االسـبق جيف 
هون، والسـفري الربيطاني االسبق لدى 
واشنطن كريستوفر ماير، باإلضافة اىل 
السـكرتري يف وزارة الخارجية وشؤون 

الكومنولث مايكل جاي. 
ويف اآلتـي نـص املذكـرة كمـا نرشهـا 

املوقع الربيطاني للمرة االوىل: 
املوضوع: زيارة رئيـس الوزراء (بلري) 
للواليـات املتحـدة يف الفرتة مـن 5 - 7 

نيسان /ابريل 2002.
تاريخ االرسال: 8 ابريل/نيسان 2002

مـن: ديفيـد مانينـغ .. اىل: سـايمون 
ماكدونالد

واىل: جوناثان باول، السري مايك بويس، 
بيرت واتكينز، كريسـتوفر ماير، السري 

مايكل جاي.
كان رئيس الوزراء والسيدة بلري ضيفي 
الرئيـس والسـيدة بـوش يف كروفورد، 
تكسـاس، يف الفرتة مـن 5 اىل 7 ابريل/

نيسان. 
الكثري مـن مناقشـات (بلـري وبوش) 
كانت شـخصية بينهمـا. وبرغم ذلك، 
انضممت انا وجوناثان باول اىل الرئيس 

ورئيـس الـوزراء يف مزرعـة كروفورد 
إلجـراء محادثات غري رسـمية صباح 

يوم السبت 6 ابريل/نيسان. 
رافقت كوندي رايس (مستشارة بوش 
لألمـن القومـي) وانـدي كارد رافقـا 

بوش.
ومن بني القضايا التي نوقشـت العراق 

ومواضيع اخرى بشكل منفصل. 
هذه الرسالة حساسة بشكل استثنائي 
الـوزراء بـرضورة  رئيـس  أمـر  وقـد 
االحتفاظ بها بإحكام دقيق، وانه يجب 
عرضهـا فقط عىل هـؤالء الذين لديهم 
رضورة حقيقيـة للمعرفـة وال ينبغي 

عمل نسخ اخرى منها. 
قال بوش انـه ورئيس الوزراء ناقشـا 
العراق بمفردهما عىل العشـاء يف الليلة 

السابقة.
يف الوقـت الراهن، لم يكـن لدى القيادة 
املركزيـة االمريكية خطـة حرب حول 
ذلك. التفكري يف املستقبل كان حتى اآلن 
عىل مسـتوى واسـع ومركزي، بالرغم 
من ان خليـة القيادة املركزية الصغرية 
قد تـم تشـكيلها مؤخـرا يف وضع من 
الرسيـة الشـديدة للنظـر يف تفاصيـل 

التخطيط العسكري. 
وقالـت كونـدي رايـس ان 99 % مـن 
القيادة املركزية لم تكن عىل علم بذلك.

وعندمـا يتم انجـاز املزيد مـن العمل، 
فإن بوش سـيكون مسـتعدا للموافقة 
عـىل جلـوس املخططـني االمريكيـني 
والربيطانيني سوية لدراسة الخيارات.. 
اراد منا العمل من خالل املسـائل معا. 
ومهمـا كانـت الخطة التي سـتتبلور، 
كان يتحتـم علينـا ان نضمـن تحقيق 

االنتصار.. ال يمكننا تحمل الفشل.
لكن سيكون رضوريا ضمان ان العمل 
ضد صدام يعزز االستقرار االقليمي بدال 
من تقويضه. ولذلك فقد طمان االتراك 
بأن مسـألة تفكك العراق وظهور دولة 

كوردية، ليست مطروحة. 
ولكـن برغـم ذلك، كان هنـاك عدد من 
املسـائل التـي ال يمكن حلهـا. لم يكن 
يعرف من هو الذي سيحل مكان صدام 
إذا ومتـى أطحنـا بـه.. لكنه لـم يهتم 
كثـريا.. كان يعمل عـىل فرضية ان اي 
شخص، سـيكون افضل.. وبرغم ذلك، 
أيـد بوش اننا بحاجـة اىل ادارة الجانب 
املتعلـق بالعالقـات العامـة يف كل ذلك، 

بعناية كبرية. 
وهـو موافق عىل اننـا بحاجة اىل وضع 

صدام فورا امام مفتيش االمم املتحدة، 
وعلينـا القـول لـه اننا نريـد دليال عىل 
زعمه بأنه لم يكن يطور اسـلحة دمار 

شامل. 
وهـذا ال يمكـن ان يتحقـق، إال إذا تـم 
السماح ملفتيش االمم املتحدة بالدخول 
عىل قاعدة انه بإمكانهم الذهاب اىل أي 

مكان داخل العراق يف أي وقت.
واضـاف بـوش انـه ال يمكن السـماح 
لصـدام ان يكـون لـه رأي يف جنسـية 

فريق التفتيش او تكوينه.
وقـال ان التوقيت الزمني ألي عمل ضد 
صدام مهـم للغاية. انـه ال يريد اطالق 
أي عمليـة قبل انتخابـات الكونجرس 
وإال فسـيتم  الخريـف..  يف  االمريكـي 
اتهامـه بالرتويـج للحـرب مـن اجـل 

مصلحته االنتخابية.
ويف الواقـع، كان ذلـك يعنـي ان هناك 
فرصـة متاحـة بـني بدايـة نوفمـرب/

ترشين الثاني ونهاية فرباير/شباط. 
عـىل الرغم مـن اننا قد ال نقـرر القيام 

بذلك هذا العام عىل االطالق. 
وقـال رئيس الوزراء انـه ليس بإمكان 
احـد ان يشـكك يف ان العالـم سـيكون 
مكانا افضـل، إذا حدث تغيـري للنظام 
يف العـراق. لكـن خـالل متابعـة خيار 
املفتشـني، كان يتحتم علينـا ان نفكر 
بشـكل دقيـق يف كيفية تحديـد االنذار 
النهائي لصدام للسـماح لهـم بالقيام 

بعملهم.
مـن املرجـح جـدا ان صدام سـيحاول 
واسـتغالل  املفتشـني  عمـل  عرقلـة 
الوقت.. هذا هو السبب يف انه من املهم 
اننا شـددنا عىل انه يجب السـماح لهم 
بالدخول يف اي وقت، وان يكونوا احرارا 

يف زيارة اي مكان او منشاة.
قـال رئيـس الـوزراء اننـا بحاجـة اىل 
اسـرتاتيجية عالقـات عامـة، تسـلط 
الضوء عىل خطر برنامج صدام ألسلحة 
الدمار الشـامل وسجله املريع يف مجال 

حقوق االنسان. ووافق بوش بقوة.
وقـال رئيس الـوزراء ان هـذه املقاربة 
سـتكون مهمـة يف ادارة الـرأي العـام 
الرئيسـص  مسـاعدة  ويف  االوروبـي 
عـىل بناء تحالف دويل.. سـيؤكد رئيس 

الـوزراء للـرشكاء االوروبيني ان صدام 
نال فرصة للتعاون.

وإذا فشـل صدام يف القيام بذلك، مثلما 
سـيجدون  االوروبيـني  فـإن  توقـع، 
صعوبة اكرب يف معارضة املنطق القائل 
بـرضورة اتخاذ اجـراءات للتعامل مع 
نظام رشيـر يهددنا بربنامج اسـلحته 

للدمار الشامل.
سنظل يف مواجهة السؤال املتعلق بلماذا 

قررنا العمل اآلن، وما الذي تغري؟
ويجب ان يكـون الجواب هو اننا يجب 
ان نفكـر يف املسـتقبل، وان هـذا هـو 
احد الدروس املسـتفادة من احداث 11 
سـبتمرب/ايلول: الفشل يف اتخاذ اجراء 
يف الوقـت املالئم، يعنـي ازدياد املخاطر 
فقـط وهـو مـا سـيجربنا عـىل اتخاذ 

اجراءات اكثر تكلفة الحقا. 
وافـق الرئيس عـىل هذا النمـط الجديل 

لبلري. 
كمـا ان وجهة نظر بـوش، بالرغم من 

انه لم يكن ليقول ذلـك علنا، كانت انه 
إذا نجح نظام علماني معتدل يف خالفة 
صـدام يف العراق، فسـيكون لذلك تأثري 
ايجابي عىل املنطقة خاصة عىل اململكة 

العربية السعودية والعراق.
تعليـق: ادىل رئيس الوزراء يل الحقا عىل 
انفراد بأنه تحدث مرة اخرى مع بوش 
حـول قضيـة مفتـيش االمـم املتحدة. 
وكان بوش قد اقر باحتمال ان يسـمح 
لهم صـدام بالدخول والقيام بأعمالهم 
الخاصـة.. واذا حدث ذلك، فسـيتحتم 

علينا تعديل نهجنا بناء عىل ذلك.
وخـالل ذلك، فـإن االمر كان يسـتحق 
ان يتم تصعيـد الضغط عىل صدام وان 
يوضح لـه انه إذا لم يقبل باملفتشـني، 
الدخـول  يف  بالحـق  نحتفـظ  فإننـا 

والتعامل معه.
اخربنـي رئيس الـوزراء ايضا ان بوش 
كان واضحا يف رغبته يف تشكيل تحالف 
واسـع لسياسـته حول العـراق.. وقد 
اقنعه هذا عىل مـا يبدو بتجاهل هؤالء 
الذين ينتمـون اىل ”اليمـني االمريكي“ 
الذين كانوا يجادلون بأنه ما من حاجة 
او جـدوى مـن القلـق ازاء موضـوع 

مفتيش االمم املتحدة.
وربما كان جورج بوش االب هو املؤثر 

حول هذه النقطـة.. اخرب بوش رئيس 
الوزراء بشـكل منفصل انـه يجب عىل 
الواليات املتحدة اقامة تحالف للتعامل 
مـع العـراق بغـض النظر عمـا يقوله 

”املتطرفون اليمينيون“. 
توضـح هـذه النقاشـات ان التخطيط 
العسـكري لم يتقدم كثـريا حتى اآلن.. 
وسيكون بوش، بعدما يتم احراز املزيد 
من التقدم، مستعدا للسماح ملخططينا 
القيـادة  مـع  الخيـارات  بمناقشـة 
املركزية.. ويبـدو من الواضح ان بوش 
لـم يقرر حتـى اآلن، بشـكل نهائي ان 
العمل عسكريا سيكون ممكنا يف نهاية 
هـذا العام، حتى لو كان قد حدد مؤقتا 
فـرتة ما بني نوفمرب/ترشيـن الثاني – 
فرباير/شباط، موعدا لحملة محتملة.
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نرشت صحيفة الجارديان نص مكاملة 
بـني رئيس الوزراء الربيطاني السـابق 
تونـي بلري والرئيس األمريكي السـابق 
جورج بوش، ليلـة الحرب عىل العراق، 
كما سمعتها سـارة هيلم، زوجة كبري 
مستشـاري رئيس الـوزراء الربيطاني 
جوناثـون باول يف هـذا الوقت، وحاول 
بلري خاللها إقناع بوش باالنتظار لقرار 
أممـي ثان خـاص بالعراق، وفشـل يف 

ذلك.
وكانت سارة، بحكم إقامتها مع باول، 
تسـمع بني الحني واآلخـر مكاملات بني 
بلـري وبـاول أو مكاملات يسـتمع إليها 

باول بحكم عمله.
بلري: أهًال، كيف حالك؟

بـوش: أنا بخـري، بخري. ولكـن، األهم، 
كيف حالك أنت؟ إنك غاية يف الشجاعة، 
حًقا. لغة جسـدك، فعًال. أنا شـاهدتك 
عىل التلفـاز. رائـع. سـيتم تذكر هذه 

القيادة الحقيقية، صدقني.
بلري: نعـم، ولكن األمر صعـب أحياًنا، 

صدقني. ولكنك أيًضا تحسن صنًعا.
بـوش: مـن، أنـا؟ أنـا مسـتعد إليقاع 

العقوبة.
(بلري يضحك يف توتر)

بعـد إبـداء اإلعجـاب املتبـادل، بالذات 
فيمـا يتعلـق بلغـة جسـديهما، حاول 
بلـري أن يلقى بورقـة ويطرح موضوع 
الفرنسـيني، فقد كان الرئيس الفرنيس 
آنـذاك جـاك شـرياك ”يثري املشـاكل“ 
ويعارض قرار أممي ثان، عىل حد قول 

بلري.
بوش: نعم، ولكن ماذا فعل الفرنسيون 
ألحـد أبـًدا؟ أية حـروب كسـبوها منذ 

الثورة الفرنسية؟
بلري: نعم، صحيح، صحيح.

املزيد من النكات السيئة عن الفرنسيني. 
ثم حاول بلري مرة أخرى.

بلري: إذن... ماذا نفعل اآلن؟
بـوش: أود أن ينتهـي موضـوع القرار 
الثاني يوم الجمعة. علينا إنهاء األمر.. 
إنهاء األمر مع تشـييل واملكسـيكيني.. 

إغالقه تماًما.
صمت وصوت تنفس.

بلـري: نعم، حسـًنا، دعنـي أرشح كيف 
نـرى األمر... أريـد أن آخـذ األوروبيني 
معـي، فيـوم الجمعـة قـد يكـون من 

املبكر...
فـرتة صمـت طويلة. صـوت حديث يف 
املكتـب البيضـاوي. بعد قليل، تسـمع 
سـارة صوت بـوش يلتقط السـماعة 

مـرة أخـرى ويغـري املوضـوع فجـأة 
ويتحدث عن رئيس وزراء روسيا آنذاك 
فالديمـري بوتني. ويسـخر الرجالن من 
هانز بليكس، مفتش األسـلحة األممي 
الذي لم يجـد دليًال عىل وجود أسـلحة 
دمار شـامل، والذي دعاه بوش ”عديم 
القيمـة“، ثـم تحـدث عـن معلومـات 
استخباراتية مزعومة عن أسلحة دمار 
شـامل كان ينوي رئيس العراق الراحل 

صدام حسني التخلص منها.
بـوش: أتعلـم؟ يمكننـا اإليعـاز بذلـك 
ونتأكد من أن شـرياك يسمع به. وأنت 
تريه... وعندما هذا الـ(لفظ نابي يعني 
به صدام) يصل إىل أوروبا، فسيقولون 

أين جورج وطوني؟
صوت ضحك.

بلـري: علينا أن نجعل النـاس تفهم أننا 
لن نحارب ألننا نريد الحرب، ولكن ألنه 

ليس هناك بديل.
بوش: نعـم. وعندي خطـاب كبري غًدا 

فسـأقول كلمات مثل هـذه. ولكن عّىل 
فعل يشء حيال لغة جسدي. ولكن لغة 

جسدك ممتازة، كيف تفعل هذه؟
وبات من الواضح أن محاولة بلري إقناع 
بـوش بانتظار القـرار األممـي الثاني 
وبالتايل تأجيل الحرب قد فشلت. ولكن 
قبل أن يغلق بوش الهاتف قرر أن يدعم 

بلري مرة أخرى.
بوش: ولكن لتعلم يا توني أن الشـعب 
األمريكي لن ينىس ما تفعله أبًدا. يقول 
النـاس يل هل رئيس الـوزراء بلري حًقا 
معـك عىل طول الطريـق؟ هل تثق به؟ 
وأنا أقول نعم، ألنني أعرف حس القيادة 
حني أراه، والشجاعة الحقيقية، هو لن 

يخذلنا.
يضحك بلري مـرة أخـرى دون أن يعلم 

كيف يرد.
بلري: قد تكون هذه هـي الكلمات التي 

ستنقش عىل رضيحي.
بوش ضاحًكا: مثل ارقد يف سـالم، هنا 
يرقد رجل شجاع، هل هذا ما تقصده؟

بلري بصوت متوتر: نعم، صحيح.
هنـا قام بلري بمناشـدة أخـرية لبوش، 
هـذه املرة ألجـل ”كلمات“ عـن عملية 
السالم بني اإلرسائيليني والفلسطينيني 
والتي كان يأمل بلري يف أن تكون مقابًال 
أمام الحرب، ولكـن كان بوش متعجًال 

إلنهاء املكاملة عند هذه النقطة.
بـوش: عـّىل الذهاب إىل تكسـاس اآلن. 

ولكن تماسك! أنت شجاع.

@ÜäÏ‹€a@Ô„b�Ì5€a@fiá»€a@ãÌåÎ
@Û‹«@lã®a@Zã‰ÿ€Ïœ@ç€äbìm

@d�Ç@o„b◊@÷aã»€a

 قـال اللـورد تشـارلز فولكنـر، أحـد 
اقرب حلفاء رئيـس الوزراء الربيطاني 
السـابق خالل مرحلة التحضري للحرب 
عىل العراق، إن هذه الحرب كانت خطأ، 

وإن القـوات الربيطانية ما كان ينبغي 
أن تذهب إىل العراق يف عام 2003.

وقال فولكنر، الذي كان يشـغل منصب 
وزيـر العدل (لـورد تشانسـلر) يف تلك 
األيـام، لبي بـي يس ” لم نجد أسـلحة 
الدمـار الشـامل هنـاك، وكانـت هـي 
األسـاس الـذي اعتمدنا عليـه لدخول 

(الحرب).
وأضاف ”لذا عىل هذا األسـاس، لم نكن 

عىل صواب يف أن نستمر“ فيها.
الكيماويـة  العوامـل  وجـود  وكان 
والبيولوجية يف العراق سـببا أساسـيا 

لتربير عملية غزوه يف عام 2003.
ويعـد تشـارلز فولكنـر مـن أصدقاء 
بلـري املقربني واملوثوقني، وقد اشـرتكا 
يف السـكن يف شـقة واحدة عندما كانا 
محاميني يف شـبابهما يف السبعينيات، 
كمـا عمـل وزيـرا يف حكومتـه عندما 

أصبح رئيسا للوزراء.

الحكومـة  يف  السـابق  الوزيـر  وقـال 
العماليـة املولـود يف أدنربه بإسـكتلندا 
لربنامج لبي بي يس عن سـقوط حزب 
العمال يف اسـكتلندا ”أعتقد أن الحرب 
عـىل العـراق أرضت بحـزب العمال يف 
كل مـكان، وأعتقد أنـه ينظر إىل حرب 

العراق بوصفها خطأ“.
وعندما ُسـئل اللـورد فولكنر عىل من 
تولد هـذا االعتقـاد بأن حـرب العراق 
كانت خطأ، قال ”حزب العمال، وتوني 
بلري.. وهـذا ما أرض بحـزب العمال يف 
كل مـن اسـكتلندا وانكلـرتا، ولكننـي 
لسـت متأكدا من أن الرضر الذي وقع 
عـىل حـزب العمـال يف اسـكتلندا كان 

حتما أكثر من انكلرتا“.
وعندما ُسئل عن أنه وفقا لهذا املنظور، 
هـل يعترب، هـو وبلـري، أن الحرب عىل 
العـراق كانت خطأ، قال اللورد فولكنر 
”طيب، ما أقوله هو: إنها فعال أوقعت 
بنا بعض الـرضر. لقد دعمـت الغزو. 
ولم نجد أي أسلحة دمار شامل هناك، 
وهـي كانـت األسـاس الـذي اعتمدنا 
عليه لدخول (الحـرب).. لذا وعىل هذا 
األسـاس، لـم نكن عـىل صـواب يف أن 

نستمر“.
وأشـار ملـف األدلـة الـذي أعـد قبـل 
الغـزو يف سـبتمرب/أيلول 2002 إىل أن 
املعلومات االسـتخبارية أفادت بما ”ال 
يقبل الشك“ أن الرئيس العراقي صدام 
حسـني واصل انتاج أسلحة كيمياوية 
وبيولوجيـة، ويبـذل جهـودا لتطويـر 

أسلحة نووية.
كما زعم أيضا أن العراق قد يسـتطيع 
نرش أسلحة بيولوجية خالل 45 دقيقة 

بعد إصدار أمر بذلك.
وباتت مزاعم هذا امللف ووثيقة الحقة 
قدمـت املزاعم ذاتها عرضة للتشـكيك 
واملسـاءلة، عندما لم يتـم العثور عىل 

أسلحة الدمار الشامل يف العراق.
وكان قـرار غزو العـراق يف عام 2003 
مثريا للخالف يف الرأي العام الربيطاني، 
النـاس  مـن  اآلالف  مئـات  خـرج  إذ 
قبـل أسـابيع من الغـزو إىل الشـوارع 
يف بريطانيـا لالحتجـاج عـىل الحـرب 

حينها.

@ÎçÀ@¿@’Ó‘zn‹€@Ú‰ß@›Óÿìm
@pÏÿ‹Óìm@7è€a@Úébˆãi@÷aã»€a

2009@‚b«

شكلت لجنة للتحقيق يف غزو العراق 
برئاسة السري تشيلكوت يف عام 2009

وقالت الرشطة الربيطانية إن املسـرية 
أكـرب  كانـت  لنـدن  التـي خرجـت يف 
مظاهرة يف بريطانيا، بمشـاركة نحو 
ثالثة أرباع املليون عىل األقل فيها، عىل 
الرغم من أن منظمي املظاهرة يقولون 

إن عدد املشاركني نحو مليونني.
يف  للتحقيـق  لجنـة  شـكلت  وقـد 
غـزو العـراق برئاسـة السـري جون 
تشـيلكوت يف عام 2009 ، وأشـارت 
مراجعـة سـابقة للـورد بتلـر إىل أن 
معلومـات اسـتخبارية اسـتخدمت 
لتربير الحرب ضد العراق ثبت أنها لم 

تكن موثوقة.

2009@‚b«@pÏÿ‹Óìm@7è€a@Úébˆãi@ÎçÃ€a@¿@’Ó‘zn‹€@Ú‰ß@›Óÿìm

7‹i@Ô„ÏmÎ@ïÏi@µi@\7Ëì€a@ b‡nu¸a^@›Óñb–m@o–ì◊

÷aã»€a@ÎçÀ@Û‹«@‚b«@Âfl@›”c@›j”@\Ôˆb‰rnéa@›ÿìi@Úébèy^@ÚÌãé@Ú€béä@NN@@Òãfl@fiÎ˛@ãì‰m

@o„b◊@÷aã»€a@Û‹«@lã®a@Zã‰ÿ€Ïœ@ç€äbìm@ÜäÏ‹€a@Ô„b�Ì5€a@fiá»€a@ãÌåÎ
›flbì€a@äbflá€a@Úz‹éc@á≠@%Î@d�Ç
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بغداد/الزوراء:
احـدى  االسـكان  دائـرة  طرحـت 
تشكيالت وزارة االسكان واالعمار  
رؤيتها يف تنفيذ أولويات الحكومة 
الجديـدة يف مجال االعمـار والبنى 
التحتيـة، فيمـا تضمنـت الرؤيـة 
سـكنية  ووحـدات  مـدن  انشـاء 
للفقراء  املعييش  لتحسني املستوى 

خالل السنوات املقبلة.
 وذكـر بني لدائرة االسـكان  تلقت 
«الزوراء» نسـخة منـه: ان «مدير 
املهنـدس  اإلسـكان  دائـرة  عـام 
حيـدر فاضل امليايل عقـد اجتماعاً 
عاجـًال بشـأن أولويـات الحكومة 
ومشـاريعها»، الفتـا اىل انه «قدم 
مـلء  آليـة  عـن  موجـزاً  رشحـًا 

بأولويـات  الخاصـة  االسـتمارة 
املداخـالت  ضـوء  يف  الحكومـة، 
واملالحظـات التـي بينهـا رؤسـاء 

األقسام».

هـذا  «أهميـة  عـىل  امليـايل  واكـد 
االسـتجابة  ورضورة  املوضـوع 
للمعلومات  واملدروسـة  الرسيعـة 
التي سـيتم تضمينها  واملقرتحات 

تعـد  حيـث  االسـتمارة  هـذه  يف 
هـذه العملية طرحاً مهمـاً لرؤية 
دائرة اإلسـكان يف تنفيـذ أولويات 
الحكومة الجديدة يف مجال االعمار 

والبنى التحتية». 
 وتضمنـت الرؤية بحسـب البيان 
«انشاء وحدات سكنية بواقع ١٠٠ 
الـف وحدة سـكنية وتوزيعها عىل 
العوائل الفقرية واملتعففة بموجب 
مقررات املجلس االسكاني الوطني  
اضافة اىل انشـاء ١٠ مـدن جديدة 
خـارج تصميـم األسـاس ملراكـز 
املحافظات املكتظة وتوفري السكن 
املالئـم وفـرص العمـل لتحسـني 
املسـتوى املعييش خالل ٣ سـنوات 

من تشكيل الحكومة» .
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

أكـدت مديرية الصحـة العامـة التابعة لوزارة 

الصحة، امس السـبت، ان قرار الدوام بنسـبة 

٥٠ باملائة ال يزال ساري املفعول.

وقـال مدير الصحـة العامـة ريـاض الحلفي 

يف ترصيـح صحفـي، إن «قـرار اللجنـة العليا 

للصحة والسـالمة الوطنية السابق حول دوام 

الدوائر الحكومية بنسـبة ٥٠٪ ال يزال سـاري 

املفعول».

واضاف الحلفي، انه «جرى تخويل املسـؤولني 

يف الدوائـر  بتقديـر املوقـف وتحديـد نسـبة 

الدوام».

 كمـا كشـفت وزارة الصحـة، امس السـبت، 

عـن عاملـني للحمايـة مـن فـريوس كورونا، 

مؤكدة أن اللقاحـات املضادة لفريوس كورونا 

فعالة لجميع املتحـورات ومن ضمنها املتحور 

اوميكرون.

وقـال  املتحدث باسـم الـوزارة سـيف البدر يف 

بث مبارش عـرب قناته باليوتيـوب ، إن «وزارة 

الصحـة توقعـت منذ انحسـار املوجـة الثالثة 

دخـول موجـات اخـرى قـد تكـون االقىس»، 

متوقعا «دخول موجـة تفيش للفريوس اخطر 

من سابقتها».

ودعـا املتحـدث اىل «اخـذ اللقاحـات املضـادة 

للفريوس وااللتزام باالجراءات الوقائية»، الفتا 

اىل انهمـا «عاملـني اساسـيني يف الحماية من 

الجائحة».

واشـار اىل ان «اللقاح فعـال لجميع املتحورات 

ومن ضمنها املتحور اوميكرون».

وتابـع، ان «تلقـي اللقـاح يعطـي حماية من 

الفـريوس لكن ليس بنسـبة ١٠٠٪ وانما يقلل 

من شدة الحالة يف حال االصابة بالفريوس».

االسـتجابة  «انخفـاض  البـدر،  واسـتغرب 

إلجـراءات السـالمة وتلقـي اللقـاح مـن قبل 

املواطنـني عـىل الرغم مـن مرور مدة ليسـت 

بالقليلة عىل ظهوره».

وشـدد عىل «رضورة ارتـداء الكمامة مشـرياً 

إىل أنـه «تـم االثبـات علميـاً وعمليـاً عىل دور 

الكمامة الفعال يف الحد من اإلصابة بالفريوس 

والحماية منه.

صالح الدين/الزوراء:

أكـد مصـدر حكومي يف قضـاء طوز 

خورماتـو رشقـي محافظـة صـالح 

الديـن، امس السـبت، السـيطرة عىل 

ملـف املخدرات يف القضـاء بعد تفيش 

التعاطي بني صفوف الشـباب بنسبة 

.٪٤٠- ٥٠

وقـال مسـؤول حكومـي يف القضاء، 

إن انتشـار ظاهرة تعاطـي املخدرات 

بلغت نسـبة ٤٠- ٥٠٪ خالل الفرتات 

«عصابـات  أن  إىل  مشـرياً  املاضيـة، 

وجهات» تسيطر عىل ترويج وتجارة 

املخدرات .

وأكد املسؤول، الذي ارتأى عدم كشف 

األمنيـة شـنت  األجهـزة  أن  اسـمه، 

عدة حمـالت لتطويـق ظاهرة تفيش 

املخـدرات بني الشـباب بشـكل كبري 

وبالتنسـيق مـع الجهـات املختصـة 

ودخـول  تهريـب  طـرق  وتطويـق 

املخدرات اىل طوز خورماتو .

بدوره أكد القيادي يف الحشد الشعبي 

– محور الشمال ونائب رئيس مجلس 

الطـوز املحـيل املنحل عيل هاشـم يف 

ترصيح صحفي، إن السلطات األمنية 

والحكومية يف الطوز نجحت من الحد 

والقضاء عىل ظاهرة تفيش املخدرات 

يف القضاء من خالل خطط وإجراءات 

امنية ومجتمعية.

وأشار الحسيني إىل أن خطط مكافحة 

املخدرات أسـهمت بانخفـاض معدل 

التعاطي سـابقاً مـن ٣٥٪ اىل ٥٪  او 

اقل من هذا املعدل مـن خالل اعتقال 

للمخدرات  املروجة  الشبكات  عرشات 

والتجار واملتعاطني.

ولفت هاشم إىل أن السلطات والجهات 

املخـدرات  ملـف  تمسـك  املختصـة 

باحـكام وقطعت جميـع طرق مرور 

وتهريب املخدرات املتعددة، مؤكداً  ان 

امللف تحت السيطرة التامة.

وتشـهد عـدة مناطـق يف املحافظات 

ارتفاع  الحدوديـة  العراقيـة وخاصة 

معدالت تعاطي املخدرات  بني صفوف 

الشـباب  السـباب عدة ابرزها الفراغ 

األمني وتورط جهات متنفذة بتهريب 

املخدرات واالتجار بها.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة االتصـاالت، امس السـبت، عن 
ارتفاع عدد املشرتكني بخدمة (الفايرب توهوم) 
يف جانب الكرخ، فيما أشارت إىل مميزات هذه 
الخدمـة، مبينـة أن خدمة االنرتنـت املجاني 

شملت أربعة مناطق يف بغداد.
وقال املتحدث باسـم الوزارة رعد املشهداني، 
يف ترصيـح صحفـي إن «الـوزارة لديها عدد 
من املشـاريع مثـل مرشوع الكيبـل الضوئي 
واملـرشوع الوطني ومـرشوع الفايرب تو هوم  
الذي بـدأت أعداد املشـرتكني عليـه تتكاثر يف 
جانب الكرخ»، مبينـاً أن «مرشوع الفايرب تو 
هوم لن يتوقف نهائياً، وسيكون محط جذب 
أعداد أكثر من  املشرتكني النه املرشوع الوحيد 

الذي يتعامل بالدينار العراقي».
وأضاف أن «عدد املشـرتكني يف خدمة الفايرب 
تو هوم بلغ ٥٥ ألف مشرتك يف عدة مناطق يف 
جانب الكرخ، حيث توفر فتح عدد من القنوات 
التليفزيونيـة واأللعـاب الgame مـن خـالل 
Dolwod التـي تحتـاج إىل نت فائـق الرسعة 
ونقـاوة الصـوت وعدم تأثريهـا بالتضاريس 

الجويـة، إضافة إىل أن سـعر املكاملة الواحدة 
خمس دنانري من األريض إىل أريض ومن أريض 
اىل موبايل خمسني دينار ومن أريض إىل أريض 

محافظات ١٥ دينار».
وأشـار إىل أن «الوزارة وفـرت خدمة االنرتنت 

املجانـي يف مناطـق عديـدة من بغـداد وهي 
منطقـة أبو نؤاس وشـارع املتنبـي وتقاطع 
الـرواد يف املنصور وباب املـراد يف مرقد اإلمام 
الكاظـم (عليـه السـالم)، وذلك بسـبب عدد 

الزائرين يف هذه املناطق».

  بغداد/الزوراء:
بينت وزارة املوارد املائية، امس السـبت، أهمية 
السـيول واألمطار املتسـاقطة يف البـالد، وفيما 
أكدت أن محافظة أربيل شـهدت أعىل سـقوط 
مطري، أشـارت إىل أن األمطار يف املوصل جيدة 

ولها تأثري إيجابي عىل الزراعة الديمية.
وقال املتحدث باسـم وزارة املوارد املائية، عون 
ذياب، يف ترصيح صحفي، إن «السـيول بشكل 
عـام لها أثـر إيجابي والذي سـقط يف أربيل من 
أمطـار كان أعـىل سـقوط مطـري بحيـث يف 
بعـض األماكـن تجـاوز ٧٠٠ ملـم وبالتـايل أن 
هذه الكميات جيدة، واألمطار اسـتمرت لفرتة 
طويلة وليس كالسـابق كانت قصرية وشكلت 
سـيوالً رغماً من بعض األرضار لكن هي بادرة 

خري بالتأكيد».
وأضـاف ذيـاب أن «السـيول يف أربيـل تتوجه 
إىل نهـر الـزاب األعـىل واألمطـار والسـيول يف 
السليمانية تخدم سد دوكان ،وأيضاً ما يفيض 
مـن بعض السـدود مثل سـد دبس الـذي فيه 
مياه كثرية تصل اىل ٨٠٠ مرت مكعب يف الثانية 
،وهذه سـتخدم الزاب األسـفل الـذي يصب يف 

نهر دجلة «.
ولفت إىل أنه «ضمـن الخطة االعتيادية للوزارة 
تـم الخـزن يف السـدود نتيجـة احتوائهـا عـىل 

فراغـات قصديـة»، مبينـاً أن «ما يأتي يف سـد 
املوصل بشكل كامل يخزن يف خزان أو منخفض 
الثرثـار ،ولذلك لن يكون الفـرق واضحاً يف نهر 

دجلة بالعاصمة بغداد».
وأكـد أنه «حالياً الوضع سـابق ألوانـه لتحديد 
الكميات التـي من املمكـن أن تتحقق وكميات 
الخـزن يف خزاناتنـا يف عمـوم البـالد ويف نهري 
دجلـة والفـرات، وتحديـداً يف نهـر دجلة كون 
الجانـب الغربي الـذي يمر خالله نهـر الفرات 

الذي لم يكن فيه أمطار».
وأشـار إىل أن «املوصـل أيضـاً كان فيها أمطار 
جيـدة، وقسـم منهـا تجـاوزت ٣٠ ملـم ولها 
تأثـري ايجابـي وخاصة للزراعـة الديمية، علما 
أن األمطـار ستسـتمر خـالل األسـبوع القادم 
،وسـتكون هنـاك ذروة يف يوم االثنـني القادم، 
ونتوقـع أن تكـون هنـاك أمطار عـىل الجانب 
الرشقي يف سـد دربندخـان وحمرين وهذا مهم 

لنهر دياىل»
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املثنى/الزوراء:
أفـاد  مصـدر طبـي يف محافظـة املثنـى 
جنوبـي العـراق، امـس السـبت، بانقـاذ 
«طفـل» بعـد محاولته االنتحار شـنقاً يف 

منزله.  
وقـال املصـدر، ، إن الكـوادر الطبيـة يف 
مستشفى الحسني تمكنت من انقاذ طفل 
يبلـغ من العمر ٨ سـنوات حاول االنتحار 
شـنقا يف منزل ذويـه يف مدينة السـماوة 

مركز محافظة املثنى.   
واشـار املصـدر إىل أن الطفـل وصـل إىل 
املستشـفى وهـو يف حالـة خطـرة ، لكن 
الكـوادر الصحيـة تمكنـت من انعاشـه 

لتستقر حالته بعد ذلك.
ونـوه اىل أن الجهـات األمنيـة املختصـة 
فتحت تحقيقاً يف الحادث، الذي يعد االول 

من نوعه عىل مستوى االطفال.
كمـا أعلنـت قيـادة رشطة املثنـى، امس 
االسـبت، القبـض عـىل متهم قـام بقتل 

زوجته.

وذكـرت القيادة يف بيان ورد لـ «الزوراء»، 
ان «مركـز رشطـة السـماوة يف محافظة 
املثنى اسـتخرب مـن قبل البدالـة املركزية 
بوجـود حـادث قتـل يف إحـدى املناطـق 
السـكنية، وتم التوجـه واالنتقال اىل محل 
الحادث حيـث تبني ان الجانـي قام بقتل 
زوجته عن طريق شنقها (بواسطة كيبل 

كهربائي) والذ بالفرار».
واضـاف انـه «بعد اجـراء الكشـف وأخذ 
البصمات يف مكان الحادث من قبل خرباء 
األدلة الجنائية تم جمع املعلومات واألدلة 
الخاصـة عن مكان تواجد املتهم يف ناحية 
الدراجـي، وباالشـرتاك مـع مركز رشطة 

الدراجي تم القاء القبض عليه».
واشـار البيـان ان «املتهـم دونـت أقواله 
ابتدائيـا وصدقت قضائيا واعرتف بقيامة 
بجريمتـه وتم توقيفه وفـق أحكام املادة 
(٤٠٦) مـن قانـون العقوبـات العراقـي 
واحيـل إىل املحكمة املختصة لينال جزاءه 

العادل وفق القانون».

بغداد/الزوراء:
 أعلنـت هيئـة املنافـذ الحدودية، امس السـبت، عن ضبط ١٤ حاويـة مخالفة لرشوط 
االسـترياد يف ميناء أم قرص . وذكر بيان للهيئة تلقته «الزوراء» أن «مديرية منفذ ميناء 
أم قرص الشـمايل وبمتابعة مـن رئيس الهيئة تمكنت من ضبـط (١٤) حاوية مخالفة 
لرشوط وضوابط االسترياد وذلك بعد استحصال موافقة قايض التحقيق وتشكيل لجنة 
لهذا الغرض بالتعاون والتنسيق مع مركز جمرك أم قرص الشمايل».  وأضاف البيان أنه 
«ومن خالل الكشـف عىل الحاويـات املضبوطة تبني أنها تحتوي عـىل خطوط إنتاجية 
وأدوات احتياطيـة ومعامـل مختلفة ومسـتلزمات طبية وأدوات احتياطية للسـيارات 
،وعملية الضبط تمت وذلك لتجاوز املدة القانونية املسـموحة عىل بقائها يف امليناء دون 
مراجعة أصحاب العالقة»، مشرياً اىل أنه «تم تشكيل لجنة وتنظيم محرض ضبط أصويل 

وإحالة املواد اىل القضاء التخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني».

بغداد/الزوراء:
أفـاد مصدر امني مطلع، امس السـبت، 
بنجـاة اثنـني من شـيوخ العشـائر من 
محاولـة اغتيال عـىل الحدود بـني دياىل 

وبغداد.
وقـال املصـدر “،ان“ اثنـني من شـيوخ 
يف  اغتيـال  ملحاولـة  تعرضـا  العشـائر 

منطقـة السـياحي عىل طريـق بعقوبة 
القديم عىل الحدود االدارية الفاصلة بني 
ديـاىل وبغداد مـا ادى اىل اصابـة مرافق 

لهما بجروح“.
واضـاف املصدر،انـه ”ال يعـرف دوافـع 
عمليـة االغتيـال، فيمـا فتحـت القوات 

االمنية تحقيق موسع ملعرفة الجناة“.

بغداد/الزوراء:
أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشـؤون الرشطة، امس السبت، صدور االمر االداري الخاص بالعالوة 
السـنوية للضباط ضمن جدول كانون الثاني ٢٠٢٢.وذكـرت الوكالة يف بيان ورد لـ «الزوراء»، ان 
«الفريـق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشـؤون الرشطة اصـدر االمر االداري الخاص 
بمنح العالوة السنوية للضباط ضمن جدول كانون الثاني ٢٠٢٢ ملقر الوكالة وتوابعها يف مديريات 
رشطة املحافظـات والدوائر االختصاصية اعتبـارا من ٩/١/٢٠٢٢ وفقاً السـتحقاقهم القانوني 
بموجب كتابنا املرقم ٦٧٣١ يف ١٤/١/٢٠٢٢».واضاف البيان انه «تم منح عالوة سنوية للضباط و 
البالغ عددهم (٥٥٢٨ )».وتابع، «منح عالوة سـنوية اضافية للضباط كونهم من حملة الشهادات 
العليا والبالغ عددهم (١٧)».واضاف: «منح عالوة السـنوية للضباط مستحقي الجداول السابقة 
والبالغ عددهم (٦٧)».واشـار اىل «منح العالوة السنوية ضمن جدول كانون الثاني ٢٠٢٢ للمراتب 
ملقـر الوكالة وتوابعها يف مديريات رشطـة املحافظات والدوائر االختصاصية بموجب كتابنا املرقم 

٦٧٣٢ يف ١٤/١/٢٠٢٢ والبالغ عددهم (( ٥٧١٧٥ )) منتسب وفقاً الستحقاقهم القانوني».
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بغداد/الزوراء:

تمكنـت مكافحـة اجرام بغداد مـن القاء 

القبـض عـىل متهمـة لقيامهـا املتاجرة 

بالفتيات واستغاللهن جنوب رشق بغداد.  

وذكـرت وزارة الداخليـة يف بيـان، تلقـت 

«الـزوراء»“ نسـخة منـه، انـه ”بعـد أن 

توفـرت معلومـات لدى مفـارز مكافحة 

جرائـم االتجـار بالبـرش قسـم الرصافة 

عـن وجود امرأة تقـوم املتاجرة بالفتيات 

الزعفرانية  واسـتغاللهن ضمن منطقـة 

جنوب رشق بغـداد، عىل الفـور وألهمية 

املوضـوع تم تشـكيل فريق عمـل ملتابعة 

املتهمة“.  

واضاف البيـان انه ”بعـد التحري وجمع 

املعلومات تم نصب كمني محكم باالشرتاك 

مـع وكالـة االسـتخبارات والقبـض عىل 

املتهمـة، تم تدوين أقـوال املتهمة ابتدائيا 

بحقهـا  القانونيـة  اإلجـراءات  واتخـاذ 

وتوقيفها وفـق أحكام املادة ٦ من قانون 

االتجار بالبرش وتقديمها إىل القضاء لتنال 

جزاءها العادل“.  

واشـار البيان اىل ان ”املفارز نفذت أوامر 

إلقـاء القبـض بحـق عـدد مـن املتهمني 

بالرسقـة، والتزوير، ومطلوبـني بقضايا 

جنائية مختلفة خالل حصيلة املمارسات 

أجرتهـا مفـارز مديريـة  التـي  األمنيـة 

مكافحة إجرام بغداد خالل (٢٤) سـاعة 

املاضيـة يف جانبي الكـرخ والرصافة من 

العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ اإلجراءات 

القانونيـة بحقهم وتقديمهـم إىل القضاء 

لينالوا جزاءهم العادل“.

البرصة /الزوراء:
 ألقت القوات االمنية، القبض عىل عدد من املتهمني بجرائم متنوعة يف 

محافظتي البرصة وكربالء.
وقالت وزارة الداخلية يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منه، إن «مفارز  
قسـم رشطة البلـدة الثانيـة التابع اىل قيـادة رشطة البـرصة نفذت 
عمليات تحٍر ومطاردة لعدد من املتهمني املطلوبني للقضاء، أسـفرت 
عن القبض عىل ٢٣ متهماً بقضايا جنأيية مختلفة أبرزها القتل وفق 

املادة ٤٠٦ ومتهم بالنصب واالحتيال».
واضافـت: «حيث تـم اتخاذ اإلجـراءات القانونية بحقهـم وإحالتهم 

للقضاء لينالوا جزاءهم العادل».
ويف كربـالء تمكنت اقسـام قيادة رشطة املحافظة مـن إلقاء القبض 
عـىل (١١) متهماً من خالل إجراء حمالت أمنية يف االسـواق واالماكن 

العامة والخاصة.
واشـارت الداخلية يف بيان اىل «تنفيذ مفارز من قسم مكافحة اإلجرام 
(٦) أوامـر قبض صاردة من القضاء العراقي, فيما نفذ قسـم رشطة 

البلدة (٣) أوامر قبض بحق مطلوبني وفق مواد قانونية مختلفة».
وبينـت ان مفارز من قسـم رشطة األقضية تمكنت مـن تنفيذ أمري 
قبض بحق مطلوبني للقضاء, لتتم إحالة املتهمني اىل الجهات املختصة 

الكمال اإلجراءات القانونية بحقهم».

دياىل/الزوراء:
كشـف مسـؤول حكومي يف دياىل،عن رصد ظاهرة مثرية للقلق يف اقدم 

مدن الحدود رشق املحافظة.
وقـال مدير ناحية قزانية( ٩٨كـم رشق بعقوبة) مازن اكرم يف ترصيح 
صحفي،انه“ من خالل املتابعة املسـتمرة لفرق املوارد املائية مللف االبار 
االرتوازية يف مدن الحدود رشق دياىل يف اشـارة اىل ناحيتي منديل وقزانية 
وقراهمـا تم مالحظـة انخفاض مسـتوى املياه الول مرة يف اشـارة اىل 

تاثرها بازمة الجفاف الحاد املستمر منذ ٩ اشهر متتالية“.
واضـاف اكـرم،ان“ انخفاض مسـتوى ميـاه االبار هي ظاهـرة بيئية 
تعكـس ترضر املياه الجوفية بازمة الجفـاف الحاد مؤكدا بان الظاهرة 
اذا ما اسـتمرت وتفاقمت ستشـكل موقف صعب وحـرج الكثر من ٧٠ 

الف من سكنة مدن وقرى الحدود رشق دياىل“.
واشار اىل ان“ الحل الوحيد يف انقاذ االبار من النضوب هي تدفق السيول 
واالمطـار مـن اجل اعـادة دورة الحياة للميـاه الجوفية وسـد النقص 
الحاصل خاصة وان الجفاف يف االشهر املاضية دفع اىل استهالك كميات 
كبرية مـن املياه الجوفية عرب االبـار االتوازية املغذية ملحطات االسـالة 

والبساتني والقرى القريبة من الرشيط الحدودي“.
وتعاني مناطق الحدود رشق دياىل من ازمة جفاف حادة منذ اشهر عدة 

شكلت مصدر قلق لالهايل“.
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بغداد/ الزوراء:
حذرت الخبرية االقتصادية، سالمة 
سميسم، امس السبت، من الفوىض 
الذي تخلقهـا القوانني، ومن انهيار 

بسبب موازنة ٢٠٢٢.
وقالت سميسم، يف حديث صحفي: 
إن «مـن أهم املصاعـب التي تواجه 
هـي  حاليـاً  العراقـي  االقتصـاد 
عدم اقـرار املوازنـة العراقية للعام 
٢٠٢٢»، مبينـة أن «هذه الضبابية 
التي تعطل مسـرية الحياة اليومية 
يف االقتصـاد العراقي وهـي قضية 
نفـس  إىل  وسـنعود  جـداً،  مهمـة 
الفـوىض الـذي تخلقهـا القوانـني 
مـن   (١/١٢) بتطبيـق  السـابقة 

قانون االدارة املالية».
وأضافـت ان «هـذا األمـر بعيد عن 

التطبيـق  عـن  وبعيـد  الشـفافية 
الفعيل والحاجة الفعلية للمواطنني 
والحاجـات اإلنسـانية يف بلـد بات 
مهدداً باملوجـة الرابعة من كورونا 
اللقاحـات والعالج»،  اىل  والحاجـة 
مشـرية إىل ان «هناك مسائل مهمة 

متوقفة وهي مسائل حياتية».
وتابعت أن «املشكلة التي حدثت وال 
وجود للشـفافية يف عالجها متمثلة 

يف تسـاؤل مهـم وهو: أيـن ذهبت 
الوفـورات النفطيـة التـي أتت بعد 
زيـادة اسـعار النفط والتـي كانت 
تفـرق عىل األقل بمقـدار ٢٥ دوالراً 
للربميـل الواحـد املثبـت يف موازنة 

٢٠٢١؟، وبالتايل ال نعلم!».
الحسـابات  «غيـاب  إىل  ولفتـت 
الختاميـة وغياب املعرفة الحقيقية 
باملدور مـن األموال، إضافة إىل عدم 
وجود موازنة مقـرة للعام ٢٠٢٢»، 
منوهـة إىل ان «العـراق عـىل أبواب 
الشـهر الثانـي مـن ٢٠٢٢ وال يزال 
نشاط الربملان غري مكتمل يف سبيل 
املوازنة».واستبعدت سميسم  إقرار 
أن «يسـتكمل الربملان ويبـدأ عمله 
خـالل املـدة الحالية إال بعـد مرور 
شـهرين من العـام الحـايل ٢٠٢٢، 

وبالتايل سـيقرتب البلـد من نصف 
السنة حتى تصدر موازنة ٢٠٢٢».

وأشـارت إىل أن «املـدة من منتصف 
هـي   ٢٠٢٢ منتصـف  وإىل   ٢٠٢١
مدة مغيبة فيها الحسـابات املدورة 
والختامية»، متسـائلة: «أين تذهب 
هذه الفوائض ونحن يف بلد يحتاج اىل 
مفاصل إنسانية من تزويد البطاقة 
التموينية والعالج ولقاحات كورونا 
وتزويد املستشفيات بمتسعات لكي 

تتسع للمصابني بكورونا؟.
االقتصاديـة،  الخبـرية  وختمـت 
بالقـول: إن «العـراق يواجـه حالياً 
خطـراً إنسـانياً يجـب أن يعالجـه 
ورويـة  بحكمـة  القـرار  صانعـو 
وجديـة كـون البلد يقع عىل شـفا 

حفرة من االنهيار الصحي».

بغداد/ الزوراء:
أوضـح البنـك املركزي العراقـي قيمة 
الفوائد عىل 4 أنواع من القروض، فيما 

كشف عن توصياته للمصارف.
وقـال وكيل محافـظ البنـك املركزي، 
إحسـان شـمران اليارسي، يف ترصيح 
صحفـي: إن ”البنـك املركزي يشـجع 
الكثـري مـن املصـارف عـىل تخفيض 
لتقديـم  بهـا  تتوسـع  وأن  الفوائـد، 
الخدمـات املرصفيـة وشـمول جميع 

املستفيدين“.
يحـث  املركـزي  ”البنـك  أن  وأضـاف 
املصارف عـىل تقليل الفجوة بني فوائد 
االقـرتاض واإلقـراض“، مشـرياً اىل أن 
”بعض املصارف تمنح فوائد بقروض 
مرتفعة وفوائد قليلـة للمودعني وهذا 
يعتمد عىل مدى املخاطر ومدى جدوى 
االقرتاض وتتـم املقارنة بشـأن قبول 
الوديعة، ألن املرصف ال يستطيع منح 
عوائد عالية للمسـتثمرين، ألنه يمكن 
أن يكون قد اقرتض األموال، ويسـعى 
لتحقيق الفائـدة التي يحققها للزبون 
وكلفـة األمـوال التـي حصلهـا حتـى 

يقرض بها“.
وبني أن ”جميـع هذه األمور ال تنطبق 
عىل مبادرة البنـك املركزي ألن املبادرة 
هـي للقروض السـكنية وتكون بدون 
فائدة وإنمـا بعمولة إداريـة واحدة“، 
موضحـاً أن ”القروض عىل املشـاريع 

األخرى سـواء زراعيـة أو صناعية أو 
تجاريـة تكون الفوائـد منخفضة جداً 

ومتناقصة“.
من جانبهـا، أفصحت رابطة املصارف 
مبـادرات  عـن  العراقيـة  الخاصـة 
عديـدة تتعلـق بالقطاعـات الثقافية 

واالجتماعية.
وقـال املديـر التنفيـذي للرابطة، عيل 
إن ”املبـادرات هـي مـن  املصطـاف: 
صنـدوق املبـادرات املجتمعيـة التـي 
يـرشف عليه البنـك املركـزي العراقي 
ورابطة املصارف ويمـول من تربعات 

”هـذا  أن  مبينـًا  املـرصيف“،  القطـاع 
الصندوق عمل خالل الفرتات السابقة 
لعـدة مشـاريع وكان آخرهـا شـارع 

املتنبي“.
وأشار املصطاف إىل أن ”هناك مشاريع 
مقبلة، نعمل عىل بناية جديدة متكاملة 
100 نزيل يف دار الرشاد وينتهي العمل 
بهـا منتصـف شـهر اذار إضافـة اىل 
تأهيـل سـاحة الحسـنني القريبة من 
جرس ذي الطابقني وساهمنا يف اكمال 
دار األيتام الذي يديره هشـام الذهبي، 
وهناك مبـادرات عديدة أخـرى تتعلق 

بالقطاعات الثقافية واالجتماعية“.
وأضاف أن ”كل مرشوع له مخصصات 
مالية معينة بحسـب نوعه والصندوق 
يغـذى بشـكل شـهري مـن املصارف 
كتربعات، لـذا التخصيـص ليس ثابتا 
وإنما متحرك بحسب تربعات املصارف 
أو أحيانـاً نحن ندعـو املصارف للتربع 
اىل مـرشوع معـني ليكـون تخصيصه 
معينا“، موضحـاً أن ”هذه املشـاريع 
تنتهي عند الشـهر الخامس من السنة 

الحالية“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
نمـو  الدوليـة  الطاقـة  وكالـة  توقعـت 
اسـتهالك الطاقـة الكهربائيـة يف العراق 
ألكثـر من 6 % سـنويا، مبينة أن الطاقة 
الشمسـية لتوليـد الطاقـة لـن تسـاهم 
بشـكل كبري خالل الفرتة 2022 - 2024. 
وقالت الوكالـة يف تقرير لها اطلعت عليه 
الكهربـاء يف  ان ”اسـتخدام  ”الـزوراء“: 
الرشق األوسـط نمـا بأكثر مـن ٪3.5 يف 
العـام 2021 ، وسـوف تواصـل بمعـدل 
متوسـط قدره 2 ٪ خـالل الفرتة 2022 - 
2024 مع زيادة للنمو السـكاني، وزيادة 
الطلـب عـىل تكييف الهـواء وتحلية مياه 
البحـر، والتوسـع يف اسـتخدام الطاقة“. 
وتوقعـت الوكالـة أن ”ينمـو اسـتهالك 
الكهرباء يف العراق بمعدل رسيع أكثر من 

6 ٪ سنوًيا حتى العام 2024“. 
منوهـة إىل أن ”الدولـة العراقيـة تقـوم 
بتخفيـض عجز الطاقة بشـكل تدريجي 
مع اسـتكمال مـرشوع واحد عـىل األقل 
السـتثمار الغـاز (حلفايـا) والعديـد من 
مشاريع إعادة إحياء محطات التي تعمل 

بالغاز“.

 كمـا اشـارت الطاقـة الدوليـة انه ”عىل 
الرغـم مـن الخطـط الطموحـة لتكثيف 
الطاقة الشمسية توليد الطاقة املتجددة، 
إال أنه ليس من املتوقع أن تسـاهم بشكل 
يف  العـراق  يف  الطاقـة  ملتطلبـات  كبـري 
الفـرتة 2022 - 2024“. ويجـري العراق 
مباحثـات مع دول خليجية وعىل رأسـها 
السـعودية السـترياد الكهرباء منها عرب 
ربـط منظومتها مـع منظومـة الخليج، 
بعـد أن كان يعتمـد عـىل إيـران وحدهـا 
خـالل السـنوات املاضيـة عـرب اسـترياد 
1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية 
محطـات الطاقة الكهربائية املحلية. كما 
يعتزم العراق استرياد الكهرباء من األردن 
وتركيا، يف مسـعى من بغداد لسد النقص 
لحـني بناء محطـات طاقة تكـون قادرة 
عـىل تلبيـة االسـتهالك املحـيل. ويعاني 
العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ 
عقود جراء الحصـار والحروب املتتالية.. 
ويحتج السـكان منذ سنوات طويلة عىل 
االنقطـاع املتكـرر للكهربـاء وخاصة يف 
فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات 

أحياناً إىل 50 مئوية.
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بغداد/ الزوراء:
أكد املستشـار املـايل لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالـح، أن رفع العراق من 
الئحة املخاطر العالية يشـجع عىل دخول رؤوس األموال إىل البالد، فيما أشـار 

إىل أن التصنيف املايل للعراق عال وله القدرة عىل تسديد الديون ومواجهتها.
وقال صالح، يف ترصيح صحفي إن “وضع الديون الخارجية مريح ويف تناقص، 
وهناك فسـحة مالية لدى العراق يف الوقت الحارض“، مبيناً أن ”الواجب دفعه 

ال يتجاوز ٢٠ مليار دوالر، وهذا له تخصيصات يف املوازنة“.
وأضـاف أن ”تصنيف العراق عال، وهذا التصنيف لم يأت من فراغ ولنا القدرة 
عىل تسـديد الديون ومواجهتها“، مشـرياً إىل أن ”الليرباليـة الجديدة يف العالم 
حـررت اقتصـادات العالم بما فيها العـراق، لذلك تحرير االقتصـاد والتحويل 
املـايل يف العالم يوميـًا نحو ٥ تريليونات دوالر، وهذه التبادالت تضم املشـاكل 

والجرائم االقتصادية وغسيل األموال وغريها“.
ولفـت إىل أن ”العراق أصيب بوجود شـكوك يف غسـيل األموال بسـبب احتالل 
داعش وهي قوة إرهابيـة ولها تمويل خارجي، وبعد طردها وتصفية ذيولها 
وتنظيـم األجـواء أراد املجتمـع الدويل وقبلـه االتحاد األوربـي االطمئنان بأن 

العراق خال من غسيل األموال“.
وأكـد أن ”العراق برهن بأنه خال من غسـيل األموال ورفع من الئحة املخاطر 
العاليـة اىل الطبيعية وهذا أمـر مهم جداً يعطي حريـة وليربالية اىل املصارف 
للعمل يف البيئات العاملية والقـدرة عىل التحصني واالهتمام وانخفاض الكلفة 
ما يشـجع دخول رؤوس األموال اىل البالد دون مشاكل وهذه إيجابية لصالح 

العراق“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن مـرصف الرافدين، امس السـبت، اسـتمرار بيع سـنداد البناء عرب 

فروعه.
وقال املرصف يف بيان مقتضب تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: إنه مسـتمر 

”ببيع سندات البناء للمواطنني الراغبني بالرشاء“.
واضـاف املـرصف ان ”البيع يكون عـرب فروع املرصف املنتـرشة يف بغداد 

واملحافظات“.

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف النهرين اإلسالمي، أحد تشكيالت وزارة املالية، امس السبت، 

عن ارتفاع منح التسهيالت املرصفية خالل شهر كانون االول.
وقالت مديرة قسم التمويل واالستثمار، وديان كاظم مهدي: إن ”عمليات 
املنح خالل شـهر كانـون االول ارتفعت بفضل توجيهـات االدارة العامة، 
إذ وصـل عـدد معامالت منح التمويالت وفق الصيغ االسـالمية اىل (199) 
معاملـة“. وأضافـت أن ”هـذه املعامـالت توزعـت عـىل فـروع املرصف 
(الرئييس وفرع حي الجهاد وفرع السـالم وفرع الفراهيدي) والتي شملت 
جميع التمويالت التي يمنحها املرصف وفق الصيغ االسالمية والتي تشمل 
(العقار والسيارات واملشاريع والزواج والسلع والتعليم )“. وأشارت إىل أن 
”ابـواب املرصف بجميـع فروعه مفتوحة للمواطنني من اجل االسـتفادة 
مـن التمويالت التي يمنحها املرصف وفق التعليمـات واالليات املعتمدة“.
وبنفس السياق، اصدر مرصف النهرين االسالمي تعليمات (مرابحة رشاء 

العقار) الخاصة بمبادرة البنك املركزي.
حيث أكدت مديرة قسم الدراسات، ملى عبدالعزيز مصطفى: ان ”التعليمات 
تتضمـن تمويـل رشاء وحـدات سـكنية جاهـزة او رشاء وحـدات داخل 
املجمعات السـكنية ملوظفي دوائر الدولة وذوي شـهداء الرشطة املوطنة 

رواتبهم لدى املرصف“.
وبينت: ”وبإمكان املواطنـني مراجعة املرصف او زيارة املوقع اإللكرتوني 

.” /http://www.nib.com.iq لالطالع عىل التعليمات ذات الشأن

@ÚÓ€bfl@Úzèœ@Ÿ‹∫@÷aã»€a@Zá‡´@ãËƒfl
ãöb®a@o”Ï€a@¿

@ b–mäa@Â‹»Ì@Ôfl˝é�a@ÂÌãË‰€a
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@üÎã‘€a@Âfl@ aÏ„c@4@Û‹«@áˆaÏ–€a@Ú‡Ó”@|öÏÌ@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a

بغداد/ الزوراء:
حـذرت وزارة املوارد املائيَّة، امس السـبت، من أن الخطـة الزراعية الصيفية 

املقبلة مهددة يف حال لم تتحقق غزارة باألمطار والثلوج.
وقـال املتحدث الرسـمي للوزارة املستشـار، عون ذياب عبـد الله، يف ترصيح 
صحفـي: إن ”هطول األمطار الذي حدث مؤخراً كان ضمن أماكن غري مؤثرة 
وهي املحافظات الجنوبية، بيد أنه أسهم يف البرصة، بسقي املزروعات السيما 
البساتني التي كانت تشكو منذ مدد طويلة تردي نوعية املياه الواردة إليها“.

وحـدد عبد اللـه كميات املياه التي اسـتفاد منهـا العراق جرّاء سـيول أربيل 
األخـرية، بـ“نصـف مليار مـرت مكعب فقط ُحوِّلـت إىل بحرية الثرثـار خزيناً 

مضافاً“.
واعرب مستشار الوزارة عن أمله أن ”تكون هناك موجات أمطار أخرى غزيرة 

خالل األيام املقبلة، وسط البالد وجنوبها“.

Ôöbæa@ Ïjé˛a@bÿÌãfl˛@¡–‰€a@paäÜbñ@¿@übÌã€a@åÎbvnm@ÜaáÃi

Ú„åaÏæa@kjèi@äbÓË„a@Âfl@paãÌâ•Î@¡–‰€a@paäÏœÎ@7ófl@Â«@p¸˙bèm

@¿@˝Ó‹”@ù–É‰Ì@kÁâ€a
ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a

@∂g@ÚÓ„Üä˛a@paäÜbó€a
@…–mãm@÷aã»€a
%@2@Újè‰i

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار الذهب «االجنبي والعراقي» يف 

األسواق املحلية بشكل طفيف، امس السبت.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة 
ب   شـارع النهر يف العاصمة   بغداد سجلت، صباح 
امس، سـعر بيـع للمثقال الواحد عيـار ٢١ من 
الذهـب الخليجـي والرتكـي واألوربـي بلغ ٣٧٤ 
الف دينار، و سـعر رشاء ٣٧٠ الفاً، فيما سجلت 
اسـعار الذهـب ليوم الخميس املـايض ٣٧٥ الف 

دينار للمثقال الواحد.
واشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ 
من الذهب العراقي سـجل انخفاضـاً أيضاً عند 
٣٤٤ الـف دينـار، يف حني بلغ سـعر الرشاء ٣٤٠ 

ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، 
فإن سـعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار ٢١ 
يـرتاوح بـني ٣٧٥ الف دينـار و٣٨٠ ألفـاً، فيما 
تراوح سـعر البيع مثقـال الذهـب العراقي بني 
٣٤٥ الفـاً و٣٥٠ الـف دينار.. ويسـاوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت وسـائل اعـالم اردنية، امس السـبت، 
ارتفـاع صـادرات بالدها اىل السـوق العراقية 

بنسبة ٢٪.
وبحسـب وكالـة انبـاء بـرتا الرسـمية، فإن 
«صـادرات غرفة صناعة عمـان العام املايض 
اىل السـوق العراقية بنسـبة ٢ باملئة، مسجلة 
٥٥٩ مليـون دينار، مقابـل ٥٤٨ مليون دينار 

يف عام ٢٠١٩».
يف املقابـل، انخفضت صـادرات صناعة عمان 
اىل السـعودية العـام املايض بنسـبة ٣ باملئة، 
مرتاجعـة اىل ٥٨١ مليون دينـار، مقابل ٥٩٦ 

مليون دينار عام ٢٠١٩.
ارتفـاع  اىل  االحصائيـة  املعطيـات  وأشـارت 
صـادرات الغرفة خالل نفـس العام اىل الجارة 
سـوريا بنسـبة ٣٦ باملئة، لتصـل اىل نحو ٩٥ 
مليـون دينـار، مقابـل ٦٩ مليـون دينار عام 

.٢٠١٩

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت إدارة معلومات الطاقـة األمريكية، امس 
السـبت، عن ارتفاع صادرات العراق النفطية إىل 
الواليـات املتحدة لتصل إىل ٣١٧ ألف برميل يوميا 
كمتوسـط ليتجـاوز بذلك صـادرات السـعودية 
النفطيـة ألمريـكا خالل األسـبوع املـايض. من 
جانب اخر، أعلنت وزارة النقل توجه ميناء خور 
الزبري / موانئ العراق الن يصبح ميناًء تخصصياً 

يف استرياد وتصدير املنتوجات النفطية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية يف تقرير 
اطلعت عليه «الزوراء»: ان «متوسط االستريادات 
األمريكية من النفط الخام خالل األسبوع املايض 
من ثمان دول بلغـت ٥٫١٥٣ ماليني برميل يوميا 
منخفضـة بمقـدار ٨٩ الـف برميـل باليوم عن 
األسـبوع الذي سـبقه والذي بلـغ ٥٫٢٤٢ ماليني 

برميل يوميا».
واضافـت ان «امريـكا اسـتوردت النفـط الخام 
من العـراق بمعدل ٣١٧ ألـف برميل يوميا خالل 
األسـبوع املـايض، مرتفعة عـن األسـبوع الذي 
سـبقه والذي بلغت متوسط الصادرات فيه ٢٢٦ 

ألف برميل يوميا».
واشـارت اىل ان «اكثر اإليرادات النفطية ألمريكا 
خالل األسبوع املايض جاءت من كندا بمعدل بلغ 
٣٫٣٤٠ مليون برميل يوميا، تلتها املكسيك بمعدل 

٥٨٤ الـف برميل يوميا، تالها العراق بمعدل ٣١٧ 
الف برميل، ومن ثم السـعودية بمعدل ٢٩٤ ألف 
برميل يوميا ثم كولومبيا بمعدل ٢٤١ ألف برميل 

يوميا».
ووفقا لإلدارة فإن «كمية االستريادات األمريكية 
مـن النفـط الخـام مـن الربازيـل بلغـت بمعدل 
١٩٥ألف برميـل يوميا، تليها ترينيـداد وتوباغو 
بمعـدل ١٢٤ الـف برميـل يوميـا، ثـم جـاءت 
االكـوادور بـمعدل ٥٨ الف برميل يوميا، فيما لم 

يتم االسـترياد خالل االسـبوع املايض من روسيا 
ونيجرييا».

من جانب اخر، أعلنت وزارة النقل، امس السبت، 
توجـه ميناء خـور الزبـري / موانئ العـراق الن 
يصبـح مينـاًء تخصصيـاً يف اسـترياد وتصديـر 

املنتوجات النفطية.
كما كشـفت الـوزارة عن «بنـاء وانشـاء اربعة 
ارصفة جديدة منها رصيف (املتسـوبييش) وهو 

من مشاريع القرض الياباني (جايكا)».
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@Û‹«@’œaÏm@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@ÒäaÜa
›ìÓ‰í@Ôöaä@Ú€b‘néa

بغداد/ متابعة الزوراء
قدم رايض شنيشل مدرب القوة الجوية، مساء امس السبت، استقالته من مهمته مع الصقور، 

بعد التعادل أمام الصناعة بنتيجة (١-١)، يف الجولة ١٩ من الدوري  املمتاز.
واعلن النادي يف بيان مقتضب: «املدرب رايض شنيشـل قدم اسـتقالته من تكملة مشواره مع 
القوة الجوية.. واإلدارة وافقت عىل االسـتقالة وسـتعلن قريبا عن املـدرب الجديد».ولم ينجح 
شنيشـل يف تحقيق النتائج املرجـوة للكتيبة الزرقاء رغم امتالكه نخبـة من الالعبني الدوليني، 
إضافة للعنارص الشابة التي تمثل منتخبي األوملبي والشباب.ويحتل فريق القوة الجوية املركز 

الخامس برصيد ٣٤ نقطة، بعد نهاية مبارياته يف جولة الذهاب من الدوري املمتاز.

ãºcÎ@ã–ñc

2021@‚b»€@åãi˛a@µi@ÜÏº@äbn≤@ÚÓ‡‰n‹€@Ô”aã»€a@ç◊ãæa

⁄6ìæa@ÊÎb»n€a@÷bœa@Ô„bflÎã€aÎ@Ô„bjé¸a@ÈÌ7ƒ„@…fl@szjÌ@Òãÿ€a@Üb•a@êÓˆä

بغداد/ متابعة الزوراء
 انتقـل العـب املنتخـب الوطني 
أمـري  القـدم  بكـرة  العراقـي 
غوتنـربغ  نـادي  إىل  العمـاري 
الدوري  الناشـط يف  السـويدي، 

املمتاز، ملدة ثالثة مواسم.
األنديـة  ويعـد غوتنـربغ، مـن 
العريقة يف السـويد، حصل عىل 
لقـب الـدوري املمتـاز 18 مرة، 
كثانـي فريـق يف السـويد بعـد 

ماملـو، كمـا وحصل عـىل لقب 
كأس السـويد 7 مـرات، كذلـك 
لقـب السـوبر السـويدي مـرة 

واحدة.
السـويدي، يف  النـادي  وشـارك 
الثـالث  األوروبيـة  البطـوالت 
كأس  أوروبـا،  أبطـال  (دوري 
الكؤوس، كأس االتحاد)، وحقق 
نتائـج مميزة أبرزها لقب كأس 

االتحاد األوروبي مرتان.

@äb‡»€a@7fla@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl@k«¸
áÌÏè€a@Œ5‰mÏÀ@“Ï–ó€@›‘n‰Ì

Ô„bjé¸a@ÚÓ„br€a@Úuäá€a@äÎÜ@¿@“6±Î@ÏÇaå@⁄6Ì@·éb”@ãébÌ

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
يف بـادرة يجريها سـنوياً إختـار املركز 
العراقي للتنمية رئيـس اللجنة األوملبية 
الوطنيـة العراقيـة رعـد حمـودي بـني 
الشخصيات  األبرز واملؤثرة لعام ٢٠٢١. 
و أنـاب األمني املايل للجنة األوملبية أحمد 
صربي، رئيس اللجنـة األوملبية بحضور 

وإستالم التكريم الخاص به.

 ويقيم املركز الذي يرأسه عدنان الّرساج 
حفالً سنوياً يكرّم فيه أبرز الشخصيات 
العراقية حيـث أقام إحتفالية هذا العام 
بصالة املناسـبات يف مطعم قرص الكرم 
إذ تزامـن الحدث مع إحتفـال صحيفة 
كل األخبـار بذكـرى التأسـيس الرابعة 

عرشة.
وأُختـري حمـودي  بني ثالثني شـخصية 

مؤثـرة يف املشـهد واملجتمـع العراقيني 
خالل العـام ٢٠٢١ حيث تأتي الخيارات 

يف مختلف مجاالت الحياة يف العراق.
وحـرض إحتفاليـة يوم امـس نخبة من 
واألكاديميـة  السياسـية  الشـخصيات 
واالعالميـة  والصحفيـة  والرياضيـة 
يتقدمهـا نقيـب الصحفيـني العراقيني 

والعرب مؤيد الالمي.

بغداد/ الزوراء
التقـى وزيُر الشـباب والرياضة رئيس 
االتحـاِد العراقـّي لكرِة القـدم، عدنان 

درجال، رئيَس االتحاد اإلسبانّي لويس 
روبياليـس، وبحث الطرفـان، يف اللقاِء 
الذي أقيَم يف السعودّية، تعزيَز العالقات 

والخطـط  البلديـن  بـني  الرياضّيـِة 
االسـرتاتيجية لتطويِر الكرِة العراقّية، 
وحـرض اللقـاء األمـني العـام لالتحاِد 

محمد فرحان.
وقاَل رئيس االتحاد، عدنان درجال: إن 
اللقـاء كان بمنتهى اإليجابّيِة، واتسـَم 
بالطروحاِت املُثمـرة، ومنها تم توجيُه 
الدعوة اىل زيارِة إسبانيا  وتوقيع مذكرِة 
تفاهٍم تسهُم يف تطوير الكرِة العراقّية، 

ووضع األسِس السليمِة للنهوِض بها.
وأضاَف: أبدى رئيُس االتحاد اإلسـباني 
الدعـِم  لتقديـم  الكامـل    اسـتعداده 
املفاصـل  بجميـع  لالرتقـاِء  الكامـل 
التي تخُص املنظومـَة الكروّية، ومنها 
منافسـات الـدوري وبطـوالت الفئات 
العمرّية، ووعد بزيـارِة العراق وتوقيع 

بروتوكوالت تعاوٍن ثنائية.

واختتـَم رئيـس االتحاد العراقـّي لكرِة 
القدم، عدنان درجـال، حديثه بالقول: 
من األمـوِر التي كانت محـوَر الحديث 
مـع الجانـِب اإلسـباني هـي مرشوع 
الحلم وكيفّية االستفادة منه مستقبالً 
باملواهـب  الوطنّيـة  املنتخبـاِت  برفـِد 

الكروية.
كمـا التقـى درجـال، رئيـَس االتحـاد 
الرومانـّي رازفان بـور ليانو،  وتدارس 
الطرفـان سـبَل التعـاون مـع االتحاِد 
األوروبّي للعبِة لوضع األسـسِ الكفيلِة  
للنهوض بواقِع الكرِة العراقّية، وجرى 
اللقـاُء يف السـعودّية وحـرضه األمـنُي 

العام لالتحاِد محمد فرحان.
وقاَل رئيُس االتحاد، عدنان درجال: إن 
رئيس االتحـاد الرومانـّي، رازفان بور 
ليانـو،  يعُد من الشـخصياِت املهمِة يف 

االتحاِد األوروبّي،  واملسؤول عن تطوير 
الفئاِت العمرّية يف االتحاد.

وأضاَف: وعدنا رئيس االتحاِد الرومانّي 
بزيـارِة العراق يف شـهر نيسـان املقبل 
لتكـون خطـوًة مهمـًة يف زيـادِة آفاِق 
التعاون مع االتحـاِد األوروبّي  لتطوير 
الكروّيـة  املنظومـة  مفاصـل  جميـِع 
يف  باملسـاهمِة  الكبـرية  رغبتـِه  مـع 
دعِم مـرشوع الحلـِم لالسـتفادِة منه 

مستقبالً.
 واختتـَم رئيُس االتحـاد العراقّي لكرِة 
القدم، عدنان درجـال، حديثه بالقول: 
اللقـاُء كان مثمـراً وايجابيـاً، وتنـاوَل 
العديَد من القضايا واألموِر التي تخُص 
عملية بناِء األسس السليمة للمنظومِة 
الكروّيـة يف االتحاِد بجميـع مفاصلها 

الفنّية واإلدارّية والتنظيمّية.

@·éb‘€a@Ûflãfl@¿@ÚÓ«biä@k‘«@åbn‡æa@äÎá€a@kÓmãm@fiÎáu@ÚœbñÏ€@Ô‘mãÌ@¡éÏ€a@¡–„
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بغداد/ متابعة الزوراء

يحيـى  الفتـالوي-  عبـود  عدسـة/ 

محمد

فـوزا  الوسـط  نفـط  فريـق  حقـق 

مسـتحقا عـىل ضيفـه القـادم من 

محافظة بابل فريق القاسـم باربعة 

اهداف لواحد يف اللقاء الذي اقيم امس 

السبت عىل ملعب النجف االوملبي .

وسـجل نفط الوسط هدفه االول عن 

طريق سجاد جاسـم يف الدقيقة 16، 

ويف الدقيقـة 26 سـجل ديمـي داودا 

هـدف التعديل للقاسـم، ويف الدقيقة 

35 سـجل العب نفط الوسط الهدف 

الثاني لفريقه نفط الوسـط، لينتهي 

الشـوط االول بتقـدم نفط الوسـط 

بهدفني لهدف.

ومع بداية الشوط الثاني ويف الدقيقة 

49 من زمن املباراة سـجل مهند عبد 

الرحيم الهدف الثالث لنفط الوسـط، 

الوقـت  مـن  الثالثـة  الدقيقـة  ويف 

املحتسـب بـدل الضائع سـجل نفط 

الوسـط الهـدف الرابـع واالخري عن 

طريق الالعب عبد العباس اياد.

وبهذا الفوز قفز نفط الوسـط ملركز 

الوصيف بعد فـوز االمس برصيد 37 

نقطـة، بينمـا تجمد رصيد القاسـم 

عند النقطة 20 باملركز 13.

وفرض فريق الصناعـة التعادل عىل 

مسـتضيفه القـوة الجويـة بنتيجة 

(1-1) يف املبـاراة التي أقيمت مسـاء 

الشـعب  ملعـب  يف  السـبت،  امـس 

الدويل.

تقدم القـوة الجوية بهـدف إبراهيم 

بايش يف الدقيقة 26 من زمن الشوط 

األول، إال أن مهاجـم الصناعة حيدر 

حسني أدرك التعادل يف الدقيقة 48. 

ولـم ينجـح فريـق القـوة الجوية يف 

إضافة هدف التفوق، ليفشل الصقور 

يف تحقيـق االنتصـار بعـد التعثـر يف 

الجـوالت املاضيـة أمـام النفط 0-1 

والخسـارة أمـام نفط الوسـط 1-2 

والتعادل مع الزوراء 1-1.

وبعد هذا التعادل أصبح رصيد القوة 

الجويـة 34 نقطة يف املركز الخامس، 

بينمـا رفـع الصناعة رصيـده إىل 24 

نقطة يحتل بها الرتتيب التاسع.

إهـدار  مسلسـل  الـزوراء  وواصـل 

النقـاط، بتعادلـه مـع مسـتضيفه 

النجف (2-2)، امس السبت.

وتفـوق النـوارس بثنائيـة نظيفة يف 

الشوط األول، جاءت عن طريق أحمد 

فاضل يف الدقيقة 19، إثر تسديدة عىل 

يسـار حارس النجف، أمجـد رحيم، 

ومؤيد عبد الباسط يف الدقيقة 35.

إلغـاء  األول  الشـوط  شـهد  كمـا 

حكـم اللقـاء هدفـا للنجـف، بداعي 

التسـلل، مع محاولة ردتها العارضة 

للضيوف.

ويف الشـوط الثاني، نشـط النجف يف 

الثلث الهجومي، ليتمكن معني أحمد 

من تقليص الفـارق، يف الدقيقة 52، 

ثم يدرك فقار عايد التعادل ألصحاب 

األرض، من ركلـة جزاء مثرية للجدل 

يف الدقيقة 60.

مـن  األخـرية  الدقائـق  واتسـمت 

املواجهـة، التـي اسـتضافها ملعـب 

النجـف الـدويل وسـط حضـور أكثر 

مـن 10 آالف متفرج، بتبادل الفرص 

والهجمات.

فقـد صـوب صانـع ألعاب الـزوراء، 

مهدي كامـل، يف العارضة، كما وجه 

املحـرتف الجزائـري لهـواري طويل 

رضبة رأسية، تكفلت العارضة أيضا 

بإبعادها.

وبهذا التعادل، ارتفـع رصيد الزوراء 

إىل  مؤقتـا  ليقفـز  نقطـة،   35 إىل 

الوصافـة، بينما حافـظ النجف عىل 

ترتيبه السادس، برصيد 29 نقطة.

وعاد فريـق أربيل من بغـداد بنقطة 

ثمينـة، إثر تعادله السـلبي من دون 

أهـداف مـع مسـتضيفه الكـرخ يف 

املبـاراة التـي أقيمـت عـرص امـس 

السبت، يف ملعب الراحل أحمد رايض.

ولم يظهر تالميذ املدرب حسن أحمد، 

بالصورة املطلوبة، واتسـمت طريقة 

اللعـب بالحـذر املبالغ الـذي أثر عىل 

صناعة الفرص الهجومية، وباملقابل 

فرض مـدرب أربيـل نـزار محروس 

أسـلوب غلق املنافذ وزيـادة الكثافة 

العددية يف املنتصف للحد من خطورة 

الكناري.

وبهـذا التعادل رفع الكرخ رصيده إىل 

17 نقطة، يف املركز 16، بينما حافظ 

أربيـل عىل ترتيبه الــ 12 برصيد 21 

نقطة، محققا التعادل السادس له يف 

املوسم الحايل.

ويف مبـاراة أخـرى، ضيفهـا ملعـب 

السليمانية، تعادل فريق نوروز أمام 

ضيفه نفط الوسـط بالنتيجة ذاتها، 

يف مبـاراة لم تفي بوعودها، وخرجت 

بحصيلة سـلبية مـن دون النجاح يف 

اهتزاز الشباك.

ويف ضوء هـذا التعادل، أضاف نوروز 

نقطـة جديـدة لرصيـده ليصبح 17 

نقطـة بالرتتيب الــ 17، فيما أصبح 

رصيد نفط البرصة 26 نقطة باملركز 

الـثامن.

ويسدل السـتار اليوم عىل منافسات 

املرحلة االوىل باقامة خمس مباريات 

ضمـن منافسـات الجولة التاسـعة 

عرشة واالخـرية، حيث يضيف ملعب 

زاخو الـدويل لقـاء اصحـاب االرض 

والجمهـور فريق زاخـو مع ضيفهم 

القادم مـن محافظة ميسـان فريق 

نفط ميسـان، ويلتقـي فريق النفط 

عىل ملعبـه ضيفـه فريق سـامراء، 

ويواجـه فريـق الكهربـاء منافسـه 

املينـاء عـىل ملعـب نـادي التاجـي 

الريـايض ويخوض فريق امانة بغداد 

مواجهة مهمة عـىل ارضه مع فريق 

الطلبة وتختتم مباريات اليوم بمباراة 

تجمـع بني فريـق الرشطـة وضيفه 

الديوانية عىل ملعب الشعب الدويل.

بغداد/ متابعة الزوراء
 أعلنت الهيئة االدارية لنادي زاخو أن الالعب  يارس قاسم سيغادر 

الفريق ألنه بصدد التعاقد مع ناٍد أوروبي.
وقال عضـو ادارة النادي ومرشف الفريق طـه زاخويل إن ”مباراة 
الالعـب الـدويل يارس قاسـم مع نـادي زاخـو أمام نفط ميسـان 
اليوم األحد سـتكون اخر لقاء له يف الدوري املمتاز كونه سـينتقل 

لالحرتاف يف أوروبا“.
واضاف ان ”قاسـم سـيغادر زاخو متوجها للدوري االسباني بعد 
حصوله عىل عرض من احد اندية الدرجة الثانية االسـباني، إال أنه 

لم يكشف عن اسم النادي لحني اتمام التعاقد“.
واوضح زاخويل ان ”التعاقد سـيتم خالل االنتقاالت الشـتوية التي 

يحق من خاللها الالعب االنتقال من نادي الخر“.
واشـار اىل ان ”يارس قاسـم سـيودع جماهري زاخـو التي وصفها 

بالوفية كونه آزرته مع بداية دخوله للنادي“.
وبني ان ”ادارة زاخو لم تقف امام طموحات الالعب وسهلت له كل 

االجراءات الخاصة بالعقد“.
ويضّيـف فريـق زاخـو اليـوم االحـد فريق نفـط ميسـان يف اخر 

مواجهات املرحلة االوىل لدوري الكرة املمتاز .

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت 
تعازيها الحارة اىل عضو الهيئة العامة لالتحاد 
العراقـي للصحافـة الرياضيـة الزميـل عـيل 
سـلمان غايل، وذلك لوفاة املغفور لها شقيقته 
... سـائلني الله العيل القديـر ان يتغمد الفقيدة 
برحمتـه الواسـعة ويسـكنها جنـات الفـردوس 
ويـرزق اهلهـا ومحبيها الصرب والسـلوان وانـا لله وانا اليـه راجعون. 
كما تقـدُم االتحاد العراقّي للصحافِة الرياضّيـة بأحر التعازي وأصدق 
املواسـاِة إىل عضو الهيئة العامة عيل سـلمان غايل لوفاة (شـقيقته).. 
تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها 

الصرب والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
 ******************

الصحفي العراقـي املقيم يف دولـة قطر الزميل 
عيل الالمي احتفل بعيد ميالده  قبل ايام قليلة، 
خالص االمنيات لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة 

النجاح يف حياته ومشواره املهني.



عاد غولدن سـتايت ووريزر، وصيف املنطقة الغربية، بفوز كاسح من 
أرض شـيكاغو بولـز متصدر الرشقية 138 - 96، يف دوري كرة السـلة 

األمريكي للمحرتفني.
عىل ملعب ”يونايتد سـنرت“، برز الكنـدي أندرو ويغينز (21 نقطة) مع 
الفائـز وأضاف نجم صناعة اللعب سـتيفن كـوري 19 نقطة، ليعّوض 
غولدن سـتايت سقوطه أمام ميلووكي باكس حامل اللقب 118 - 99، 
عندما مني بخسارة رابعة يف آخر خمس مباريات. قال كوري: ”إذا كنت 
فريقـاً جيداً تحدث لـك أمور جيدة، وعادة تكون قـادراً عىل النهوض“.

وأضـاف للفائز الروكي الكونغويل الديموقراطـي جوناثان كومينغا 25 
نقطة وجـوردان بول 22، ليحقق غولدن سـتايت فـوزه العارش توالياً 
عىل بولز، بينها 5 توالياً يف شـيكاغو.وقال مدرب غولدن ستايت ستيف 
كري: ”خرجنا مصّممني“، ليحتل فريقه (31 فوزاً- 11 خسـارة) املركز 
الثاني يف الغربية وراء فينيكس صنز (32 - 9)، وبولز (13-27) صدارة 
الرشقية أمام ميامي هيت .(27 - 15) يف املقابل، مني بولز بصفعة ثانية 
بعد خسارته الكبرية أمام بروكلني قبل أمسيتني. ويف ظل غياب املهاجم 
ديريك جونز إلصابة بتمّدد يف ركبته اليمنى، تعرّض أحد نجوم بولز زاك 
الفـني لإلصابة يف ركبته اليمنى مطلع اللقاء. وكان املونتينيغري نيكوال 
فوتشـيفيتش (19 نقطـة و14 متابعـة) أفضل مسـجيل بولز وأضاف 
كوبـي وايت 20 وديمـار دي روزان 17.وأطلقت جماهري بولز صافرات 
االسـتهجان ضد العبي الفريق بعد تخلفهم 78-47 بني الشوطني، قبل 
أن يتعرّضوا ألقىس خسـارة لهم هذا املوسم.بدوره، لعب غولدن ستايت 
دون نجمه العائد من اصابة طويلة كالي تومسـون، وذلك ملنحه قسطاً 
من الراحة. أراد املدرب كري عدم ارشاكه يف مباراتني توالياً، بعد سلسـلة 
من االصابات يف ركبته وكاحله ابعدته سنتني ونصف وكادت تقيض عىل 

مسـريته. ويف ممفيس، حقق السـلوفيني لوكا دونتشـيتش الـ“تريبل 
دابل“ الرابع له هذا املوسم، عندما أوقف فريقه داالس مافريكس أفضل 

سلسلة انتصارات ملمفيس غريزليز (11) بالفوز عليه 112 - 85.
سـّجل دونتشيتش 27 نقطة، 12 متابعة و10 تمريرات حاسمة، رافعاً 

رصيده إىل 30 تريبل دابل (عرش أو أكثر يف ثالث فئات احصائية).
أضـاف تيم هـاردواي جونيـور 16 نقطـة وجايلن برونسـون 15 و9 

تمريرات حاسمة لداالس الفائز سبع مرّات يف آخر ثماني مباريات.
وصنع داالس فارقاً كبرياً أمام خصمه يف الشـوط الثاني بلغ 62 نقطة 
مقابـل 30. وفيما سـّجل النجـم جا مورانـت 19 نقطـة و8 تمريرات 
حاسـمة، ُمني فريقه ممفيس بأّول خسـارة له منذ 23 كانون األول/

ديسمرب أمام غولدن ستايت ووريرز 104 - 113.
وحمـل الكامريوني جويل إمبيـد عبئاً هجومياً كبرياً عندما سـجل 25 
نقطـة و13 متابعة، ليقود فيالدلفيا سـفنتي سـيكرسز إىل الفوز عىل 

بوسطن سلتيكس 111 - 99، محققاً فوزه الثامن يف تسع مباريات.
وكان إمبيـد عىل بعد 5 نقاط من انهاء مباراته التاسـعة توالياً برصيد 
30 نقطـة أو أكثر والتي كانت سـتحطم الرقم القيايس للفريق باسـم 

العمالقني السابقني ويلت تشامربالين وألن أيفرسون.
وأضاف تايريز ماكيس 23 نقطة، توبياس هاريس 17 وسيث كوري 17 
لفيالدلفيا الذي عوّض خسارته أمام تشارلوت هورنتس 108-98، بعد 

سبعة انتصارات متتالية.
ولدى سـلتيكس، سـّجل جايلن براون 21 نقطة وجايسـون تايتوم 20 
و11 متابعـة، فيما أضاف البديل بايتون بريتشـارد 17 نقطة وروبرت 

وليامس 12 نقطة و14 متابعة.
ويف إنديانابوليس، سجل ديفن بوكر 22 من نقاطه الـ35 يف الربع الثالث 
وأضـاف ديأندري أيتون 27 نقطـة و12 متابعة، ليقودا الزائر فينيكس 

صنز إىل الفوز عىل إنديانا بايرسز 112 - 94.
وزرع بوكر ست رميات ثالثية، معادلة أفضل رصيد له، ليقود فينيكس 
إىل فوز خامس يف آخر سـت مباريات. ويف ميامي، قاد العائد من إصابة 
جيمـي باتلر (23 نقطة و10 تمريرات حاسـمة) فريقه هيت إىل الفوز 
عىل أتالنتا هوكس 124 - 118. واضاف مليامي، وصيف الرشقية، تايلر 

 24) نقطـة) ليحقق فوزه الرابع توالياً، فيما كان تراي هـريو 
يونغ (24 نقطة و9 تمريرات حاسـمة) 
األفضل مع هوكس صاحب املركز 

الثاني عرش يف الرشقية.

تعـادل برايتـون مـع ضيفـه كريسـتال 
بـاالس (1-1)، ضمن منافسـات املرحلة 
الـ22 من الدوري اإلنجليزي لكرة القدم.

تقدم كريسـتال باالس عن طريق كونور 
كاراجري يف الدقيقة (69)، قبل أن يسـجل 
يواكيم أندريسـن العب كريسـتال باالس 
هدف التعـادل لربايتون بالخطأ يف مرمى 

فريقه يف الدقيقة .(87) 
ورفع برايتـون، رصيـده إىل 28 نقطة يف 
املركز الثامن، فيما رفع كريستال باالس 

رصيده إىل 24 نقطة يف املركز الـ11.
مـن جهة أخـرى، تبحث رابطـة الدوري 
اإلنجليزي املمتـاز (الربيمريليج)، تأجيل 
عـدد  إزاء  وآرسـنال  توتنهـام  مبـاراة 

الغيابات يف فريق ”املدفعجية“.
ويغيب عـن ميكيـل أرتيتا محمـد النني 
ونيكـوالس بيبـي وتومـاس بارتي وبيري 
إيمرييـك أوباميانج ملشـاركتهم يف كأس 
األمـم اإلفريقيـة، وإيميـل سـميث روو 
وسيعد كوالسـيناك وتاكيهريو تومياسو 
لإلصابة.كمـا أصيـب مارتـني أوديجارد 
بفـريوس كورونا املسـتجد، ولـن يكون 
متاحـا، بينمـا ُطـرد جرنانـت شـاكا يف 
املبـاراة األخـرية أمـام ليفربول، لـذا لن 

يمكنه خوض مباراة توتنهام.
وطلب آرسـنال تعليق املبـاراة إزاء نقص 

الالعبني.
وتنص لوائـح الربيمريليـج عىل رضورة 
توافـر 13 العبا عىل األقل وحارس مرمى 

إلمكانية خوض املباريات.
وتأجلـت 20 مبـاراة منـذ ظهـور بـؤر 
متحور ”أوميكرون“ من فريوس كورونا 

املسـتجد، يف مطلع ديسمرب/كانون األول 
املايض.

دورتموند يقرتب من بايرن ميونيخ
ـ ضّيق بوروسـيا دورتمونـد الخناق عىل 
بايـرن ميونيـخ حامـل اللقـب ومتصدر 
الـدوري األملانـي مقلصاً الفـارق بينهما 
إىل ثـالث نقـاط مؤقًتـا عقب فـوزه عىل 
فرايبورغ 1-5 يف افتتاح املرحلة التاسعة 
عـرشة. ورفـع دورتموند رصيـده إىل 40 
نقطـة يف املركـز الثاني، متأخـراً بفارق 
ثـالث نقاط عـن بايـرن املتصـدر والذي 

بإمكانـه أن يعيـد الفارق إىل سـت نقاط 
يف حال نجـح يف الفوز عىل مضيفه كولن 

أمس السبت.
يف املقابل، تجّمد رصيد فرايبورغ عند 30 
نقطة يف املركز الرابع مؤقتاً وسط رصاع 
مفتوح عىل دخـول املراكز األربعة األوائل 

بني أندية عّدة يف الـ ”بوندسليغا“.
عـىل ملعب سـيغنال ايدونا بارك، سـّجل 
للفائز كل مـن البلجيكي توماس مونييه 
هاالنـد  إرلينـغ  والنروجـي  و29)   14)
(1+45 و75) والسـوري األصـل محمـد 

داود (86)، فيمـا سـجل هـدف الخارس 
البوسني إرميدين ديمريوفيتش (61).

وخاض دورتموند املباراة وسط تضاعف 
هاجسه برحيل نجمه الشاب هاالند (21 
عاًمـا)، إذ أفادت صحيفة ”بيلد“ اليومية 
النروجـي  الـدويل  املهاجـم  أن  األملانيـة 
والدائرة القريبة منه سـيلتقون مع إدارة 
النـادي ”يف األسـابيع املقبلـة“ لتحديـد 

مستقبله بعد نهاية املوسم الحايل.
األوروبيـة، يطمـح  الصحـف  وبحسـب 
ريال مدريد اإلسـباني ومانشسرت سيتي 

اإلنكليـزي للتعاقـد مـع الهـداف النادر، 
باإلضافة إىل أندية أخرى طامحة كباريس 
وتشـيليس  الفرنـيس  جريمـان  سـان 
اإلنكليـزي وبرشـلونة اإلسـباني وبايرن 

ميونيخ عىل حّد سواء.
نيس يعزز وصافته

ـ عزز نيـس وصافته يف الدوري الفرنيس 
لكرة القدم بفـوزه عىل ضيفه نانت 2-1 
يف افتتـاح منافسـات املرحلـة الواحـدة 

والعرشين.
وانفـرد نيـس باملركز الثانـي بعدما رفع 
رصيـده إىل 39 نقطة، متقدمـاً بفارق 3 
نقاط عن مرسـيليا الثالث الذي يستقبل 
ليـل حامل اللقـب وعارش الرتتيـب اليوم 
األحـد، علمـاً أّن النادي املتوسـطي يملك 

مباراة مؤجلة.
املهاجـم  عـرب  التسـجيل  نيـس  افتتـح 
الدنماركي كاسرب دولبريغ (21 من ركلة 
جـزاء)، وأضـاف كيفرين تـورام الثاني 
(56)، رداً عـىل هـدف التعـادل من العب 
نانـت املدافـع الربازيـيل أنـدري جريوتو 
.(45) وحقق نيس فـوزه الرابع توالياً يف 
الدوري والخامس يف مختلف املسـابقات، 
مـن بينها الفـوز عىل رين ولنـس اللذين 
ينافسـان بقـوة عـىل املراكـز املؤهلة إىل 
املسابقات األوروبية. وأنهى رجال املدرب 
كريستوف غالتييه املتوج مع ليل بطالً يف 
املوسم الفائت، سلسلة من أربع مباريات 
لضيفه نانت مـن دون هزيمة يف الدوري 
مـن بينهـا ثالثـة انتصـارات وتعـادل يف 
املرحلـة املاضيـة أمـام موناكـو صفر-

صفر.
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ُوضـع نجـم كـرة املرضب الرصبـي نوفـاك دجوكوفيتـش قيد 
االعتقال اإلداري بعد أن ألغت أسرتاليا تأشرية دخوله إىل أراضيها 
مـرّة ثانيـة، معتربة أن الالعـب غري امللقح ضد فـريوس كورونا 
يشـكل خطراً عىل الصحة العامة، يف انتظار صدور قرار قضائي 
يف هـذه القضية. وقال وزيـر الهجرة األسـرتايل أليكس هوك إن 
وجـود دجوكوفيتش الـذي لم يتلـق التطعيم ضـد كوفيد- 19: 
”يمكن أن يشجع املشـاعر املناهضة للتلقيح“، مربّراً استعمال 
سـلطته التنفيذية الواسـعة من أجل إعادة إلغاء تأشريته. لكن 
دجوكوفيتش (34 عاماً) سـيقاتل مجدداً مـع فريقه القانوني 
للبقاء يف ملبورن، بعد تحديد وسـيلة طعن جديدة أمام املحكمة 
الفدراليـة. وسـيتم عقـد الجلسـة السـاعة التاسـعة والنصف 
صباحـاً (22:30 ت غ) أمام املحكمة الفدراليـة الكاملة املؤلفة 
من ثالثة أعضاء، ما يعني عدم ترك مساحة له الستئناف القرار 

قبل انطالق بطولة أسرتاليا املفتوحة.
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يـرى نجم ريال مدريد، كريـم بنزيما، أنه 
لم يتغـري كالعب، رغم تطـور إحصائياته 

بشكل كبري خالل املواسم األخرية.
وقال بنزيمـا، خالل حوار مع مجلة ”فرانس 
فوتبـول“ الفرنسـية: ”بـرصف النظـر عـن 
اإلحصائيـات وتسـجيل املزيد مـن األهداف، ال 
أرى أي تغـري يف أسـلوب لعبـي.. مـا زلت نفس 

الالعب“.
وأضـاف: ”لـم نعد نراقـب ما يفعلـه الالعب عىل 
أرض امللعب، لكننا نرى فقط من سـجل، ويف اليوم 
التايل نعتـربه األفضل.. يحدث ذلك معي عندما ال ألعب 

مباراة جيدة، لكن أسجل، وحينها يرونني األفضل“.
وتابع املهاجم الفرنيس: ”ال أحب حًقا هذا النوع من كرة 
القـدم، لكن األمر يـزداد أكثر فأكثر.. لقـد أصبحت كرة 

القدم الرياضة التي تنظر فيها إىل اإلحصائيات“.
وواصـل: ”عندمـا ألعب، أحاول احرتام كـرة القدم.. عىل 
سـبيل املثال، ال يمكنني التسـديد إذا لم تكـن لدي زاوية 
متاحة، ويكون هناك زميل غري مراقب.. عندها سـأمرر 
الكـرة إليه“. وأكمـل: ”ال أعتقد أنني سـأفكر (آه.. لكن 

من املحتمل أن أسـجل إذا سـددت بنفيس).. كل شخص 
لديه طريقه ملشـاهدة كرة القدم، لكنني أحاول السري يف 

االتجاه الصحيح، وأحاول جعل اآلخرين أفضل“.
وأردف بنزيمـا: ”لنأخـذ فينيسـيوس جونيـور كمثال.. 
سـنتذكر فقط ما قلته بشأنه (يشـري إىل قوله مليندي: ال 
تمرر لفينيسـيوس.. إنه يلعب ضدنا)، لقد ساهمت فيما 

وصل إليه اآلن“.
واسـتطرد: ”فينيسـيوس اآلن ليـس نفس الالعـب.. إنه 
يفعل مـا يجب أن يفعلـه لفرتة طويلـة، وال يحتاج اآلن 

إلخباره بأي يشء.. إنه العب شاب وجيد جًدا“.
وتابع: ”كان يجب فقط أن أتحدث مع فينيسيوس.. أعلم 
أنه كان قادًرا عـىل تقديم الكثري للفريق، لذلك تحدثت له 
بجملتـني أو ثالث يف امللعـب، كما أنني أريتـه حركتني أو 
ثـالث.. نحن نتحـدث عن أشـياء، خاصة يف الــ20 مرتًا 
األخرية من امللعب“ . وأضاف: ”اآلن يستطيع فينيسيوس 
اتخـاذ القرار بنفسـه، سـواء بإرسـال تمريـرة عرضية 
لصناعة هدف، أو التسـديد لزيارة الشباك.. لقد قلت له: 
ارفع رأسـك وتطلـع إىل األمـام.. لقد بدأ يف ذلـك بالفعل، 

واليوم، هذا فينيسيوس جونيور الذي نراه!“.

زار رئيس ريال مدريد فلورنتينو برييز، جلسة مران ”املريينجي“ 
عىل ملعب األمري فيصل بالرياض؛ استعداًدا ملواجهة أتلتيك بيلباو 
اليوم األحد، يف نهائي بطولة كأس السوبر اإلسباني لكرة القدم، 
املقامة حالًيا يف السـعودية. وقدم برييز، التحية لنجوم الفريق 
األبيض الذي تمكن من اإلطاحة بغريمه التاريخي، برشـلونة، 
يف كالسـيكو األرض، ضمن نصف نهائي البطولة، بالفوز (3 - 
2) يـوم األربعاء املايض. ويقام النهائي بني ريال مدريد وحامل 
اللقـب أتلتيك بلباو (الذي أقىص أتلتيكو مدريد)، لحسـم لقب 
كأس السـوبر اليوم األحد يف السـاعة التاسعة والنصف مساء 
حسب توقيت بغداد عىل ملعب امللك فهد بالعاصمة السعودية.
يذكر أنَّ هذه املرة الثانية، التي تسـتضيف فيه اململكة العربية 

السعودية، مباريات السوبر اإلسباني بعد عام 2019.
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بـدأت أزمة ليدز يونايتد، املتعلقـة باإلصابات يف االختفاء، خاصة أن 
الثالثي باتريك بامفورد، ورودريجو، وباسـكال سـرتوجيك، اقرتبوا 
مـن العودة يف مباراة الفريق أمام وسـت هام، املقـرر إقامتها اليوم 
األحـد. وذكرت وكالة األنبـاء الربيطانية ”بي إيه ميديا“ أن بامفورد 
لم يشـارك إال يف 6 مباريات بالدوري هذا املوسـم بسـبب مشاكل يف 
الكاحـل والفخذ، بينمـا غاب رودريجو وسـرتوجيك عـن املباريات 
بسـبب إصابـات يف الكعـب والقـدم. وازدادت اإلصابـات يف ليـدز يف 
األسـابيع األخرية، وعند سؤاله عن الالعبني الذين يمكن أن يعودوا يف 
مباراة اليوم األحد، قال مارسيلو بييلسا املدير الفني أنه من املحتمل 
أن يعـود الثالثي باسـكال ورودريجو، وبامفورد. وسـيظل بييلسـا 
مفتقًدا لــ8 العبني لإلصابـة، أو اإليقاف، لكن عـودة بامفورد عىل 
وجه التحديد سـتدعم الفريق بقوة يف رصاعـه عىل البقاء يف الدوري 
املمتاز. وتعرض بامفورد إلصابة بالكاحل يف املباراة التي تعادل فيها 
الفريق مع نيوكاسل (1-1) يف أيلول/سبتمرب املايض، وكشف بييلسا 
أن قراره  بعدم استبدال املهاجم يف املباراة أدى لتفاقم املشكلة. وقال 
بييلسـا: ”اإلصابة جاءت مع اقرتاب املباراة من نهايتها، وطلبت من 
بامفـورد إنهاء ما تبقى من وقت من املبـاراة ألننا كنا بحاجة إليه. 
ربما كان طلبي هو الذي أدى لتفاقم املشكلة“. عىل جانب آخر، وقع 
آدم فورشـاو عىل عقد جديد مع ليدز. كان عقد فورشـاو، 30 عاًما، 
الذي انضم لليدز من ميدلسربه يف كانون الثاني/يناير 2018، بصدد 
االنتهاء بنهاية املوسـم، لكنه توصل التفاق لتمديد عقده لعام واحد 

حتى صيف 2023، ويملك ليدز خيار تمديد الصفقة لعام آخر.
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 لندن/متابعـة    الـزوراء:
السياسـة  مديـر  جـوردان  ديفيـد  قـال 
الربيطانيـة  اإلذاعـة  يف هيئـة  التحريريـة 
بي.بـي.يس إن الهيئـة تعارض ما يسـمى 
”ثقافـة اإللغـاء“ وسـتكون دائمـا منصة 
لألفراد الذيـن لديهم وجهات نظر مخالفة.

”يمثـل  أن  يجـب  املذيـع  أن  وأضـاف 
جميـع وجهـات النظـر“ وتابـع ”ال نؤيـد 
ثقافـة اإللغـاء التـي قـد تطرحهـا بعض 

املجموعـات“.
وأشـار جـوردان إىل أنه يجب عـىل الجميع 
أن يتوقعـوا أن يتم تمثيـل وجهات نظرهم 
بشـكل مناسـب من قبـل الهيئـة حتى لو 
مسـطحة.  األرض  أن  يعتقـدون  كانـوا 
وقـال ”من املهم بالنسـبة إىل هيئة اإلذاعة 
الربيطانيـة أن نمثل جميـع وجهات النظر 

ونعطيها الوزن املناسـب“.
األرض  أصحـاب  يحصـل  ”لـن  ورشح 
املسطحة عىل مساحة كبرية مثل األشخاص 
الذيـن يعتقدون أن األرض كروية، ولكن يف 
بعض األحيان قد يكون من املناسـب إجراء 
مقابلة مع صاحب األرض املسـطحة. وإذا 
كان الكثـري مـن النـاس يؤمنـون باألرض 

املسطحة، فسـنحتاج إىل معالجتها أكثر“.
وردا عـىل سـؤال حول قضايـا مثل حقوق 
املتحولـني جنسـيا، قـال جـوردان للجنـة 
االتصاالت يف مجلس اللـوردات إن ”الحياد 

يجـب أن ينترص عىل الهوية الشـخصية“. 
وانتقد جوردان صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
األمريكية بسبب بعض خياراتها التحريرية 
يف هذا املجـال، وقال إنه ”ال ينبغي ملوظفي 
بي.بي.يس الفرديني اسـتخدام حق النقض 
ضد التغطية“. وأكد أن أعضاء فريق العمل 
”يجـب أن يرتكـوا تحيزاتهـم عنـد الباب، 
يجب أن يكونوا مسـتعدين لسماع وجهات 

النظر التي قد يختلفون معها شـخصًيا“.
ويحـاول تيم ديفي املدير العام املدير لهيئة 

االذاعـة الربيطانيـة، التـي يتـم تمويلهـا 
بشـكل أسايس من رسـوم الرتاخيص التي 
تدفعها األُرس التي تشاهد التلفزيون، وضع 
الحيـاد يف قلـب خطابه من أجل مسـتقبل 
قسـم األخبار يف الهيئة، وقـد اتخذ بالفعل 
إجـراءات صارمـة ضد اسـتخدام وسـائل 
التواصـل االجتماعي وأعلـن عن مراجعات 
حيادية مستمرة. ومع ذلك، تتعامل الهيئة 
حالًيـا مع معارك املوظفـني الداخلية حول 
نهجهـا يف تغطية موضوعات شـائكة مثل 

السياسـة والعرق وتحديد الهوية الجنسية 
وتواجـه أسـئلة أوسـع حول ”مـن يمكنه 

تحديـد     الحيـاد“.
وقـال ديفـي إنه كان عـىل علـم بمخاوف 
العاملني من أن الرتكيز عىل الحياد قد يرتك 
صحفيي بي.بـي.يس مرتددين يف املخاطرة 
واتخـاذ قرارات تحريريـة جريئة. واعرتف 
”املقـدس“  بي.بـي.يس  التـزام  أن  ديفـي 
بالحياد أصبح ”أصعب اآلن، بسبب اشتعال 
الحـروب الثقافيـة، لدينا معركـة حقيقية 

بـني     أيدينـا“.
واشـار ديفـي، بعد عام مـن توليـه ادارة 
الرشكـة  أن  الربيطانيـة،  اإلذاعـة  هيئـة 
تعمل يف بيئة أكثـر تقلباً مما كانت عليه يف 
تاريخها البالغ ٩٩ عاًما. وتابع ”نسري عىل 
حبل مشدود كل يوم، لكن علينا القتال من 

أجـل قيـم    الحيـاد“.
وسـبق أن أوضح أمام لجنة اختيار وسائل 
اإلعـالم يف مجلـس العمـوم الربيطاني ”لم 
تصبح بي.بي.يس شيئا يذكر إذا ما امتنعت 
عـن فتح الباب للمناقشـات ونرش وجهات 
النظـر املتنوعـة“. وتابـع ”أعتقـد أن هذا 
رضوري بالنسـبة إلينـا. إن مهمـة الحياد 
حرجة حيث تضعك يف مكان مختلف تماًما 
عـن املـكان الـذي يتجه إليـه بقيـة العالم 
مـن وجهة نظري، وهو مـكان خطر حول 

وسـائل اإلعالم“.

القاهرة/متابعـة   الـزوراء:
أعلن املحامي الحقوقي املرصي أحمد أبو العال 
مـايض أن محكمة جنايـات مرصية نظرت يف 
جلسـة تجديد حبـس الصحفي أحمد سـبيع، 
املحبوس منذ سـنة و١١ شـهرا تقريًبا بسجن 
شـديد الحراسـة ٢، واملمنوعـة عنـه الزيـارة 

نهائًيـا، فيمـا     لـم يصـدر       القـرار بعـد. 
ولفـت مـايض إىل أنه منـذ نحو عامـني، لم ير 
سـبيع أرستـه وال يرونـه وال يعلمـون عنـه 
شـيًئا، فحتى يف جلسات تجديد حبسه لم يكن 
موجـوًدا بقاعة املحكمة، وال يتمكن املحامون 
مـن رؤيتـه أو االطمئنـان عليـه، و تمكنـوا 
يـوم الخميـس من رؤيتـه من خلـف القفص 
الزجاجـي واالطمئنـان عليـه وطمأنتـه عىل 

أرستـه. 
وكانـت قوات األمن املرصية قـد ألقت القبض 
عـىل سـبيع، يف ٢٨ فرباير/شـباط ٢٠٢٠ من 

محيط مسـجد الحمد بالتجمع الخامس، ليتم 
التحقيق معه وحبسـه عىل ذمـة القضية رقم 
١٣٦٠ لسـنة ٢٠١٩ حرص أمن دولة عليا، بعد 
أن وجهت له اتهامات بث ونرش وإذاعة أخبار 
وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام «فيسبوك»، 
ومشاركة جماعة إرهابية أنشـطتها، لينتهي 

املطاف بإيداعه سـجن العقرب الحراسـة ٢.
ولـم يلتـق الصحفـي املـرصي منـذ اعتقالـه 

بمحاميـه، يف مخالفـة قانونيـة تخـل بمبـدأ 
املحاكمات العادلـة، إضافة إىل رفض األجهزة 
األمنيـة دخول األدويـة واملسـتلزمات الطبية 
الرضوريـة لـه، ممـا ينـذر بتدهـور حالتـه 
الصحيـة نظـرا إلصابتـه بمشـاكل يف العمود 

الفقري، والتهاب حاد يف األعصـاب والرقبـة.
وسـبق أن تقدمت زوجة الصحفـي املحبوس 
أحمـد سـبيع بمذكـرة إىل نقيـب الصحفيـني 
ضياء رشـوان، طالبت فيهـا بتكليف محامي 
النقابة بالحضور مـع زوجها وتكليفه بزيارة 
زوجهـا يف محبسـه شـديد الحراسـة، بعدما 
اسـتعصت كل سـبل زيارته واالطمئنان عليه. 

وكتبـت إيمان محـروس يف مذكرتهـا: «أتقدم 
إىل سـيادتكم بطلبي لتكليـف محامي النقابة 
بمتابعـة جلسـات التجديـد الخاصـة بزوجي 
الصحفي أحمد محمد سبيع وإثبات حضوره 
معـه، كذلـك تكليفه بالقيـام بزيارة زوجي يف 

السـجن حيث مكان إقامته يف شديد الحراسة 
٢ لالطالع عىل ظروفـه وحالته الصحية، نظًرا 
النقطـاع األخبار عنـه، حيث يتـم التجديد له 
تلقائًيـا بدون حضور جلسـات طبقـا ملا نقله 
يل املحامـي، وبنـاء عليه أطلب من سـيادتكم 
التدخل لتمكيني من زيارته واالطمئنان عليه، 

وعـىل أنـه   ال يـزال عـىل    قيـد    الحيـاة».
يذكر أن الصحفي أحمد سـبيع سـبق القبض 
عليـه يف عـام ٢٠١٣ بتهمة نـرش أخبار كاذبة 
واالنتمـاء لجماعة محظورة يف القضية ٢٢١٠ 
لسـنة ٢٠١٤/ ٥٩ لسنة ٢٠١٤ كيل، واملعروفة 
إعالمياً بـ»غرفة عمليات رابعة». وظلَّ سـبيع 
قرابة أربع سـنوات يف الحبس االنفرادي إىل أن 
قضـت محكمة جنايات القاهرة، يف ١٦ مايو/

أيـار ٢٠١٧، برباءتـه وبطالن التهـم املوجهة 
ضـده، ليطلـق رساحه بعدهـا اعيـد القبض 

عليه مرة أخرى يف فرباير/شـباط ٢٠٢٠.

 تونـس/ متابعـة الـزوراء:
سجلت التظاهرات يف شوارع تونس،اعتداءات عىل صحفيني 
تونسـيني وأجانب، عىل يد قوات األمن التونسية. كما عانى 
عدد منهم من االختناق بالغاز املسـيل للدموع الذي استعمل 

لتفريـق    املتظاهريـن.
كانـت قـوات األمن التونسـية واجهـت مئـات املتظاهرين، 
للدمـوع  املسـيل  بالغـاز  العاصمـة،  تونـس  يف  الجمعـة، 
وخراطيم املياه، بعدما خرجوا إلحياء ذكرى الثورة والتعبري 
عـن معارضتهـم للرئيس قيس سـعّيد، متحّديـن قرار منع 

التجمعات ملكافحة عودة انتشـار وباء «كوفيد-١٩».
وأحكمـت قوات األمـن املنتـرشة بكثافة غلق كامل شـارع 
الحبيب بورقيبة يف العاصمة، ومنعت املحتجني من الوصول 
إليـه. لكـن بعض املحتجـني تمكنوا مـن تجـاوز الحواجز، 

والـرضب  للدمـوع  املسـيل  بالغـاز  الرشطـة  وواجهتهـم 
واسـتخدام خراطيـم امليـاه، كمـا اعتقلت العـرشات منهم 
وسـحلتهم. وأوقف األمن التونيس صحفيـني أجنبيني اثنني 

عىل األقل، وفقاً لشـهود.
وأعلنـت صحيفة «ليرباسـيون» الفرنسـية أن مراسـلها يف 
تونس، ماتيو غالتييه، واجه عنفاً شديداً من األمن التونيس، 
أثناء تصويره التظاهرات وسط العاصمة، مما تسبب له يف 
أرضار جسـدية. كما حجزت بطاقة ذاكـرة هاتفه املحمول 
الـذي كان يسـتعمله يف التصويـر. وقالـت الصحيفـة إنها 
تقدمت باحتجاج رسـمي لسـفري تونس يف باريس، مطالبة 
بفتـح تحقيـق يف ما حصـل ومعاقبـة املسـؤولني وتمكني 

مراسـلها من اسـرتجاع بطاقة ذاكرة هاتفه.
كمـا قالـت الصحفيـة يف «دار الصبـاح» التونسـية إيمـان 

عبـد اللطيف إنهـا ُمنعت وعدد مـن الصحفيني التونسـيني 
مـن الدخول إىل شـارع الحبيب بورقيبة حيـث تجمع بعض 

املتظاهريـن.
وأكد رئيس تحرير موقع «بيزنس نيوز» الناطق بالفرنسية، 
نـزار بهلول، أن قوات األمن التونـيس ألقت القبض عىل أحد 

املصورين العاملني يف املوقـع، أثنـاء تغطيتـه التظاهـرات.
وانترشت عـىل مواقع التواصل االجتماعي فيديوهات وّثقت 

تعرّض صحفيني لالختنـاق واإلصابـات بخراطيـم امليـاه.
وعّربت نائبة نقيب الصحفيني التونسيني، أمرية محمد، عن 
غضبهـا إزاء ما تعّرض له الصحفيون، وقالت إن «ما حصل 
مـن اعتـداءات عـىل الصحفيني وعـىل املحتجـني فضيحة. 
تغريت األسـماء عىل رأس السـلطة، لكن املمارسـات بقيت 

عـىل     حالهـا».
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باريس/متابعة الزوراء:
مع بداية العـام الجديد، انطلقت سلسـلة 
جديدة من الويبينارات التي يقّدمها املركز 
الـدويل للصحفيني بالرشاكـة مع مرشوع 
ميتـا للصحافـة، يف إطار توسـيع برنامج 
حلـول وسـائل التواصـل اإلجتماعي. وقد 
عقدت الجلسـة األوىل مـن الـدورة الثالثة 
ضمن هـذا الربنامج يوم الرابع من شـهر 
يناير/كانـون الثاني تحـت عنوان «فرص 
وتحديات التعهيـد الجماعي يف الصحافة» 
وقّدمتها املحـررة واملدربة اإلعالمية رشـا 

فائق.
بالتعريـف  الجلسـة  املدّربـة  اسـتهلّت 
بمصطلح «التعهيد الجماعي»، مشـريًة إىل 
 crowdأنـه معروف باللغـة االنجليزيـة بـ
كولومبيـا  ملدرسـة  ووفًقـا   ،sourcing
للصحافة فهو «دعوة خاصة ملجموعة من 
األشخاص للمشاركة يف إعداد التقارير، مثل 
جمع األخبار أو جمع البيانات أو التحليل، 
من خالل دعوة مفتوحة وموجهة ملشاركة 
وإدخـال: معلومـات، خـربات شـخصية، 
مسـتندات أو مساهمات أخرى». وبحسب 
معهد الصحافة األمريكـي «تحتوي أفضل 
القصـص عىل مزيد مـن املعلومات املوثقة 
مـن مصـادر أكثر مـع مزيد مـن وجهات 

النظر والخربة».
وبعد املقّدمة، رشحت فائـق أنواع التعهيد 

الجماعي التي تتضّمن:
دعوة غـري منظمـة: كالدعـوات املفتوحة 
للتصويـت أو إرسـال بريـد الكرتونـي أو 

مكاملة أو االتصال بصحفي.

دعـوة منظمـة: مثـل طلـب املشـاركة يف 
اإلجابـة عىل سـؤال أو أسـئلة محددة عن 

موضوع ما.
وأكـدت فائـق أّن اسـتخدام الصحفيـني/
ات للتعهيـد الجماعـي له مميـزات كثرية 

ومنها:
الوصـول إىل عدد أكرب مـن املصادر برسعة 

كبرية.
الوصـول والتواصـل مع أشـخاص بمكان 

الحادث.
تحويـل الصحافـة إىل محادثـة مقابـل أن 

تكون «مكرب صوت أحادي االتجاه».

يساعد عىل طرح أسئلة وطلب املشاركة يف 
إيجاد حلول.

إعـداد  يف  للمسـاهمة  املصـادر  دعـوة 
التقارير.

الـردود  لتنظيـم  التكنولوجيـا  توظيـف 
والتحقق منها.

اسـتخدام وتوظيـف صحافـة املواطـن يف 
تقارير احرتافية.

وأشـارت املدّربـة إىل األسـاليب املختلفـة 
لتوظيف التعهيد الجماعي ومنها:

التصويت.
تبادل الخربات الشخصية.

اكمال املهمة.
الشهادة.

االستفادة من الخربة املتخصصة.
إرشاك الجمهور.

لكن من يمثل حشـود التعهيـد الجماعي؟ 
عرضت فائق خالل الجلسة بعض النماذج 

ومنها: 
جمهور الوسيلة اإلعالمية.

مجموعة من األشـخاص لديهم اهتمامات 
مشرتكة.

جمهور عام.
خرباء.

شهود عيان.
ثم عرضت فائق نماذج لتقارير صحفية تّم 
العمل عليها باسـتخدام التعهيد الجماعي 
قبـل أن تتطـرق إىل التحديـات التي تواجه 
الصحفيـني يف اسـتخدام هـذه الوسـيلة 

ومنها:
وجود معلومات محدودة.

انهـا ال تشـكل مصـدًرا وحيـًدا للبيانـات 
واملعلومات.

املوثوقية والتحقق من املعلومات.
افتقار التحليل خاصة وقت األزمات.

ذاتية االختيار.
وأنهت فائق الجلسة بسلسلة من النصائح 
للصحفيـني/ات عنـد اسـتخدام التعهيـد 

الجماعي:
تكرار استدعاء املشاركة.

االنتباه إىل اللغة التي تستخدمها.
اختصار الوقت ما بني مشـاركة الجمهور 

ونرش التقرير.
عـىل  الجمهـور  وشـكر  الجميـل»  «رد 

املساهمة.
تسهيل املساهمة عىل الجمهور.

تجنب األسئلة بنعم وال.
التحقـق من املعلومات التـي يتم الحصول 

عليها بهذه الطريقة.
وأضافت أّن التعهيد الجماعي يعّد وسـيلة 
، وذكرت  لالبالغ وال يعتـرب محتوى كامـالً
أنه ال يناسـب كل املواضيع، مؤكدًة أهمية 
التحقق مـن املعلومات وااللتـزام بحقوق 

امللكية.
رشـا فائـق هـي محـررة لديهـا أكثر من 

١٢ عاًمـا مـن الخـربة يف مجـال النـرش. 
تعمل حالًيـا كمحررة ومدربة مستشـارة 
املعلومـات.  ملدققـي  العربيـة  بالشـبكة 
شـغلت منصب محررة يف مؤسسـة الفنار 
لإلعالم، وساهمت يف منشورات دولية مثل 
وهـي   .Bloomberg BANو  USA Today
حاصلـة عىل ثالث درجـات بكالوريوس يف 
األدب اإلنجليـزي من جامعة دمشـق، ويف 
الفنون املرسحية مـن املعهد العايل للفنون 
مـن  الصحافـة  ويف  بدمشـق،  املرسحيـة 
جامعة دمشـق املفتوحـة. كما عملت عىل 
إصدار دليل إرشـادي باللغـة العربية حول 
كيفيـة الكتابة عن املرأة واألمن والسـالم، 
نرشته شـبكة الصحفيات السوريات عام 
٢٠١٨، وسـاهمت بكتابـة فصل من كتاب 
«سـوريا: تدهور التعليم وهالكه» الصادر 
عـن دار بلومزبـري (Bloomsbury) عـام 

.٢٠١٧
هـذه الجلسـة كانـت جـزًءا من سلسـلة 
ويبينارات تدريبيـة باللغة العربية أطلقها 
املركـز الـدويل للصحفيني ومـرشوع ميتا 
للصحافـة حـول التحقـق مـن املعلومات 
وهي جزء من ضمن أربـع دورات تدريبية 
متكاملـة، بـدأت يف آب/أغسـطس وتمتّد 
عىل مدار األشهر القادمة.  يهدف الربنامج 
إىل مسـاعدة الصحفيـني يف منطقة الرشق 
األوسط وشمال أفريقيا وتطوير مهاراتهم. 
يف  املشـاركون  يحصـل  أن  املقـرر  ومـن 
الجلسات عىل شـهادة وتسنح لهم فرصة 
التقديـم ملنحة بعد انتهاء جلسـات الدورة 

الستة. (عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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الرباط/متابعـة   الـزوراء:
شـددت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، عىل أن ”ضمان 
احـرتام القيم الديمقراطية وحقوق اإلنسـان يف املضامني السـمعية البرصية واحدة من 
املهمات األساسـية للهيئـة العليا لالتصال السـمعي البرصي“، وذلك خـالل اللقاء الذي 
نظمته املؤسسـة الدبلوماسية، بحضور ٣٤ سفريا وممثال للبعثات الدبلوماسية املعتمدة 

باملغـرب.
وقالـت أخربـاش إن ”هيئـة التقنني تـويل اهتماما خاصـا لبعض املبـادئ الديمقراطية 
األساسـية املنصوص عليها ضمن االلتزامات الواردة يف دفاتر تحمالت متعهدي السمعي 
البرصي العمومي والخاص، كمبدأ احرتام الكرامة اإلنسانية وقرينة الرباءة ودعم ثقافة 
املناصفـة ومحاربـة خطـاب الكراهيـة والتمييز، وكذا صـون الحياة الخاصـة وحماية 

الجمهور الناشـئ“.
وأكدت رئيسـة الهيئة العليا لالتصال السـمعي البرصي أن ”انتداب وعمـل الهيئة العليا 
كمؤسسـة مسـتقلة تتوىل تقنني االتصال السـمعي البرصي يندرج ضمـن اإلطار العام 
لرتسـيخ السـري الديمقراطي للمجتمع املغربـي“، مذكرة بأن إحداث الهيأة العليا سـنة 
٢٠٠٢ أتـى يف سـياق مسـار اإلصالحات السياسـية واملؤسسـية التي همـت العديد من 
مجـاالت الحيـاة العامـة والحياة السياسـية كإحـداث آلية لتحقيـق العدالـة االنتقالية 

وتعزيز منظومة حقوق اإلنسـان وتطوير الحكامة األمنية وإصالح املدونة…
وأوضحـت أن ”مسـار اإلصالحـات تجـىل يف مجال االتصال السـمعي البـرصي يف إنهاء 
احتـكار الدولـة لإلعـالم اإلذاعي والتلفـزي، وتحرير القطاع السـمعي البـرصي بفتحه 

للمبـادرة   الخاصـة“.
وقدمـت أخرباش، عقب ذلـك، املالمح الكربى لالنتداب الدسـتوري للهيئة العليا يف مجال 
السـهر عىل احرتام التعبري التعددي لتيارات الرأي والفكر يف اإلذاعات والقنوات التلفزية، 
مـربزة اإلنتـاج املعياري وعمليـة الرصد والتتبـع للتغطية اإلعالميـة املنجزين من طرف 

الهيئة العليا بمناسـبة االنتخابات العامة لثامن شـتنرب ٢٠٢١.
وأفـردت املتحدثـة جزءا مـن مداخلتها أمـام ممثيل الهيـآت الدبلوماسـية لتقديم عمل 
الهيئـة العليـا يف مجال التعاون الـدويل، وتعزيز الرشاكات، وتعميق العالقات املؤسسـية 
مـع الهيآت يف إفريقيا وآسـيا وأمريـكا الالتينيـة ومنطقة البحر األبيض املتوسـط، ويف 

إطار املنظمة الدولية للناطقني بالفرنسـية ومنظمة التعاون اإلسـالمي.
وتفاعـال مع أسـئلة السـفراء وممثـيل البعثـات الدبلوماسـية، أبرزت لطيفـة أخرباش 
الجهود املبذولة من طرف الهيأة العليا إلرسـاء مشـهد سـمعي بـرصي تعددي ومتنوع 
يسـتجيب ملتطلبات اإلنصاف املجايل يف ما يتعلق بولوج املواطنني إىل الخدمات السـمعية 
البرصيـة، يف سـياق انتقال شـمويل يتسـم بالتحـوالت التكنولوجيـة واملهنيـة العميقة 

للمنظومـة    اإلعالميـة.

بغداد/نينـا:
 أدان املرصـد العراقي للحريات الصحفية قيام قوة أمنية باقتياد صحفي من سـكناه يف 

منطقة األعظمية، وتوقيفه إثر شـكوى تتعلق بمنشـور عن الفسـاد.
وقـال عادل الجبـوري الكاتب والصحفي للمرصد العراقـي للحريات الصحفية:» آن قوة 
أمنية داهمت منزله يف حي األعظمية شـمال بغداد، وإقتادته اىل السـجن، حيث بات ليلة 

واحـدة فيـه،  وقـرر قـايض محكمـة الكـرخ إطـالق   رساحـه،   ورفـض      إدانتـه».
عـىل صعيـد متصل نقـل املرصد العراقـي للحريـات الصحفية عن حيدر هادي املراسـل 
الصحفـي الـذي يقيم، ويعمـل يف محافظة كربـالء قوله: «إنه تلقـى تهديدا رصيحا من 

نائب سـابق بالقتل».
وبني هادي ان النائب قال له: «أين ماوجدتك سـأقوم بسحلك وتقطيعك اىل أربعة أجزاء، 
منوهـا اىل إنـه يتلقـى تهديدات من حني آلخر بسـبب مايقـوم ببثه من تقارير تكشـف 

قضايا فسـاد، ومخالفات، وإهمال يف املحافظة».
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لـكل منا طريقـة معينـة يف التعبري عن ثورة 
ما ، وتختلف تلك الشـحنات من شـخص  اىل 
اخـر . وطريقة ايصال تلـك املوجات العارمة 
اىل العالم والتي منبعها ذاتي داخيل من تأثري 
خارجـي سـلبي يسـتوجب ردة فعـل ثورية 
وبطريقـة قد تكون مختـارة او همجية انية 
بـال تخطيـط او دراسـة او يعتقـد صاحبها 
بأنها االنسـب واالسهل له . قد يكون البعض 
متجـه صوب العنف والسـالح واخـر يكتفي 
بـردود افعـال بسـيطة اال نحن اليـوم امام 
روائي يقدم ثورة خاصة ومدروسـة بشـكل 
جيـد قـد يدخـل التاريخ مـن اوسـع ابوابه 
بهـا فهـو يسـتخدم االدب يف ايصـال ثورته 
ومشاعره والحسـاس الثوري بشكل خاص 

عـن طريـق القصـص     والروايـات .
هاشـم محمـود االرتـريي  الـذي يسـتخدم 
سـالح فتاك اال وهـو القلم ملواجهـة االعداء 
وعـرض تلك الشـحنات الثقيلة من املشـاعر 
واالحاسـيس لتكـون ثـورة سياسـية ادبية 
قـد اسـتطيع ان اقـول بانـه يقدم درسـا يف 

السياسـة الحديثة .
البعد السـيايس بني الهدف والغاية ..

الفـرق هـو يف بعـد وقـرب حـدوث التغري اذ 
ان الهـدف هـو املأمـول القريـب أو النتيجة 
القريبـة مـن الفعـل ، والغايـة هـي املأمول 

البعيـد او الهـدف    االبعـد . 

قـد يختلـف املفهومـان الهـدف والغايـة يف 
معناهمـا وقـد تجد لهمـا تعاريـف مختلفة 
الحصيلـة  يف  تجتمـع  لكـن  وهنـاك  هنـا 
النهائية لتكون كلنهـر يصب فيه العديد من 

املصبـات.
يف رواية كولونيا الجديـدة تختلف الغاية عن 
الهدف يف مضمونهما من خالل متابعة سـري 
احداثهـا والغـوص يف ما يضمـره النص بني 
االسطر اما الهدف فأعتقد جازما انه واضح 
وضوح الشـمس لكل من يقرأ الرواية بل من 

يتابع الروائي هاشـم محمود .
يف بدايـة الدخـول يف رواية كولونيـا الجديدة 
يضعنـا الروائـي يف حلم .. ومـا يفرس الحلم 
قـول ( ادريس يف حـوار مع ليـزا التي كانت 

تجفـف عـرق    جبيـه )
(( سـهام القدر ال تخطئ أبدا، لكن شـــدة 
األلـم مرهونـة بـأن يبقـى الجـرح غائرا)) 

صفحـة ٤٦
ملـاذا كتب علينـا االلم ؟ وملـاذا يصبح االنني 
فريضـة عىل االحياء أي أحيـاء يف هذا العالم 

يتجرعـون أملـا كالـذي نتجرعـه ؟ ...
مضمون يفـرس الهدف وقـد تبينت مالمحه 
السياسـية بكامـل حلتهـا ومـن خـالل تلك 
الكلمات نقف عند ما وراء الحدث السـيايس 
الـذي يريدنا الراوي ان نشـعر بهـا ونتلمس 
حيثياتهـا وقـد يصـل احيانـا اىل مضمونها 
االصـيل ، وكذلك يف مقطع اخـر حيث كلمات 

ليـزا   عـن حملهـا       حيـث قالـت : 
(يرتفـع صوت ( ليـزا) برصخـات مكتومة، 
تنـد عـن بطنها املتكـور كدمل كبـري، كهذه 
(الحمـل  فيهـا  يعيشـون  التـي  املسـتعمرة 
امللغـوم ببطن »ليـزا« كولونيا أخرى«، تموج 
بالـدم والوجع، لكـن كولونيا قنبلـة موقوتة 
مـن خـوف دائـــم يف ليل لـم يقطعـه نهار 
بعـد، أحـالم يف الراحةُ مختطفـة اىل أجل غري 
مســـمى، وســـحابة ثقيلـة تلـف ماليني 
األجنة املحارصة يف سياج املستعمرة بال حبل 

رسي وال غـذاء... سـياج شـائك وبطـن وت 
،وظلمـات بعضها فوق بعـض... (( كولونيا 

الجديدة حمل سـفاح )).
مرت علينـا روايات عديدة بثيـم مختلفة قد 
تكون الرومانسية االكثر رواج ومتعة ونحن 
اليوم امام رومانسـية مختلفة تتجسد بحب 
الوطـن عىل الرغم من احتواء مشـاهد الحب 
والعواطف الجياشـة بني طيات الرواية التي 

طابعها سـيايس بحت .
يكشـف الروائي عن الهدف ويسري مع تقدم 

الـروي و االحـداث مبينـا لنا بشـكل ظاهر 
هدف يتجه لـه النص من عمق بعيد اىل عمق 
اقـرب وصـوال اىل النقطة التي هـو يريد تلك 
هي مسرية الروائي وخطواته لكن اين الغاية 
فهل هي سياسـية ام ادبية ام كالهما هذا ما 
سـوف نخوض فيه يف السـطور القادمة وال 
اقصد سياسـية كما يف الهدف وكما متعارف 
لدينا فان الواقع والبيئة تتسـلط عىل معظم 
كتابـات االدباء فنحـن ابناء البيئـة والواقع 
لذلك جسـد الروائـي واقعه مـن خالل هذه 

الرواية وما سـبقها من اعمال ادبية .
جعلنـا الروائـي نشـعر بـان اسـمرا قـدس 

اخـرى...
اسـمرا تلك البلـد الجميل وهـي رمز ارتريي 
اجـزم انهـا جنـة اللـه عـىل االرض هـذا ما 
صورتـه كلمـات الروائي ونصوصـه االدبية 
والتـي يسـكنها انـاس يعرفون الحـب كما 

يعرفـون اللـه .
قـدم الروائي بلسـان ابطاله رسـائل عديدة 
نتوقـف عنـد البعـد السـيايس الذي يسـلطه 
املعنـى حينما يتجـول احد ابطالـه ( ادريس 
) يف مـرص العروبـة لكننـا ال نذهـب بعيـدا 
كـون مرص من البلـدان العربيـة الكبرية مع 
العراق وسـوريا والتي حاول ويحاول االعداء 
تمزيقهـا واضعافهـا ومـرص هـي االقـرب 
ألريرتيا من غريها وهناك مشـرتكات عديدة .

مثلمـا هناك جنـود يقاتلون عىل مسـاحات 

البلد الواسـع هناك جنـود ينترشون يف بقاع 
نجـح  واعتقـد  بالكلمـة  يقاتلـون  االرض 
الروائي هاشـم محمود يف ايصـال مظلومية 
اريرتيـا  للعالـم العربـي عـرب روايتـه ونقل 
قضيته السياسـية والبحث ان بلد امن موحد 

مسـتقل .
وكما قدم رسـالة اخرى مع اختيال صديقه 
( عامـر ) يف مـرص لذلـك كان االمـر واضح 
وضوح الشـمس بان الحرب يف اريرتيا ليست 
داخل اسمرا او أي مكان من اريترييا فحسب 

بـل يف كل مـكان مـن العالـم .
بدايـة الرواية حلم ومضمونها حلم اكرب وهو 
االنتصار والتحرر كما اضاف الروائي للرواية 
التشـويق واملتعـة وخاصـة عندمـا وجـدت 
النصـوص التي تحوي الرمزيـة واملضمر من 
القص حينما بدأ الرواية بوالدة طفل وختمها 
بوالدة طفل وهنا ال يقصد والدة طفل برشي 

لكـن والدة بلـد     جديـد   وحيـاة جديـدة .
يف نقطة اخرى وبعد اخر سـيايس يف الرواية 
ليسـت اثيوبيا العـدو الوحيد كمـا صور لنا 
الـرسد بـل هنـاك مـا وراء اثيوبيـا وهو ما 
يتحكم بالشـعوب وهو العدو االكرب يشـرتك 
العـرب والعالم بهذا الظلم وااللم مما يجعلنا 
ان نكـون مع اريترييـا ومع فلسـطني ومع 
مـرص ومـع العـراق يف حربهـا ضـد الظلـم 
وتمسـك بالحريـة وال بديـل عنهـا والعيش 

بكرامـة .

أيتهـا   املخمـورُة    ببيـاِض  القصائـِد
الراقصـُة  عـىل  جمـار  ِ البالغـِة 

هـل  أْو قـَد زيتونـي املنفلـُق     النهـاَر
كي تورثني كالُيوبي* جنوَن الشـعراء ؟؟!! 

لم أُك مع الشـعِر بغيًّا 
ـرُت َحـْريف      للعابريـن ومـا صعَّ

وما أَبْحُت لشـياطني عبقر إَِماَمِتي !!
أنـا محـُض هدهـدٍة   عـىل أبجدّيـة     البـوِح 

مسـكونٌة باالنتظاِر 
أُراقُصني كمجنونٍة حسـناَء

واملُوِسـيَقى ال تكفُّ عن الَحِننِي 
ُتبدُِّل نوتاَتها الضائعَة يف ُسـوِق الَكَمْنَجات..

وتلـَك عبـاءُة ا    للْيـِل 
الزالَـْت َتْعزُِفِنـي قوافـَل    أغنيـاٍت

 وُتنِشـُدني يف ميناِء األفِئَدِة .. 
ْوِع..  حني يبُزُغ من أصابعـي قمري أخَرض الضَّ

بعطـِش    الطـنِي ..
 ويف بـراري الـكالم    أزاوُل ارتياحـي

ِطْفلًَة    شـقيًة
ال تتـوُب عـن قطـِف عناقيـد      أفكاِرهـا 

وال تتوّقـفُ عـن الغنـاِء
رِة ُتهاِجُس ذنوَب االسـتفهامات املتأخِّ

!!! ِ كـرساٍب ُمبـِرصِ يف ذاِت الِحـربْ
هـي هنـااااااك ... أراهـا بمـلِء مرآتـي !!؟

عطرهـا  يف  الشـمِس  بنوايـا  ملتحفـًة  ظلّـت 
الضوئـّي

تلتقُط ذكرى سـالت ذات موٍج 
َم قافلَة  القّديِسـينَي .. لُرتمِّ

َفلَتُكـْن َنواِفـِيل .. 
لة بَشـغِف النَوارِس  َمَراِكِبي.. املَُحمَّ

يف ريعـاِن الخريـف.. 
تلك قرابنُي ِنْسـَياني املُلّمَعِة بالبوِح 

أناِدُمها َهْمَس القاِفيات .. فلسـُت شـاعرًة !!!
وما لََثَمْت الّنهَر فراَشـاِتي !!!

فقط أهشُّ عىل أرصفـٍة صّمـاء دوَن جـوازات
ألتهـُم صـربي    باملجـاِز..

وباخـرضاري  أداِعـُب جفـَن األمـايس ..
 ومازلـُت .. 

أتمنَطـُق يف    ُعْنـِف أحالمـي 
ألحـرَث   الليـَل بحـرف وِرشاْع..

يـااااا لهـذي   الغيمـات حـني تغزونـي ..
أمزُِّقهـا بأوتـاِر ُحنُجرَِتـي .. 

أنُثُرهـا    أرشعـًة  يف بحـِر القصيـدة !!
ويـا لَهيَبِتـي الوعـرة .. 

لـن أقاِيَضـِك      بتيجـاِن
عرائِس الشـعِر.. 

ولن أتباَسـَل بِك يف املنابِر املغلّفِة..
 ببَسـاطٍة لسـُت     شـاعرًة 

لكّني ُسـلَطانٌة عىل َعْرِش الَقَمْر..
الَ َيْنُقُصني شـدُو األَعاِيل.. 

فلـن أتَمْرَجـَح بلََقِبـي       الّضوِئـّي
ولـن أْرَهـَن ُخُلـودِي    ِبَتَنرُْجـِس الَجنَّـاِت ..

َبـَىل ..
َسأْرُسـُمها ُقبلًة َعَىل الخرائِط 

ودمعـًة  َتظـلُّ مخبَّـأًة     يف َضِفريَِتـي الناِعمـِة 
ُتهاِجـُس الَيَبـاَب  بعُيـوٍن     خذلْتِنـي

ـَعراِء..    َكَزهرٍة يف َحدائِق الشُّ
*كاليوبـي (Galliope)  آلهـة اإللهـام 

إىل امرأة شـاعرة
                                   محمـد الصالـح الغريـيس

الّرّسـامة  الفّنانـة  و  الّشـاعرة  إىل   : اإلهـداء 
و الّناقـدة القديـرة األسـتاذة الفاضلـة خـرية 

مباركـي
يـا   أنـت يـا   امـرأة      مضـت
يف دربها املحفوف باألشـعار

 دوما سـائرة
تميش بـــ»عبقر» و الّشـوارد حولها ،

ترنـو   إليهـا   ناظـرة 
قـويل     لنـا

من قال: لسـِت بشـاعرة ؟!  
باءت «شـياطنٌي» بعبقَر

يف الـكالم   بصمتهـا
ملّـا نطقـت     بأحـرف  متناثـرْة
فرتادفـت درر الحـروف أنيقـة

و ترّبعـت يف عـرش مملكـة    البيـان قصيـدة
بني القصائد سـاحرْة

«كاليوبـي» ملّـا     أنصتـت
حارت و أخرسـها الّذهول فأطرقْت

و هوت بمجلسـها املوّقر خائرْة
تصغـي إىل عـزف    ا لحـروف كطفلـة

قـد   هّزهـا  وتـر   ا للّحـون الباهـرْة
قـويل     لنـا

من قال: لسـِت بشـاعرة.
زيتونة أنت بأرض الّشـعر أرشق زيتها

فأضـاء مـن ألـق      قلوبـا حائـرْة
تحمي املسـافر و الغريب بظلّها

و تقيـه مـن هـول الطريـق العاثـرْة .. 
أيقونة أنت بمحراب املشـاعر قد سـمت

بالحـّب     باألفـكار 
بالّصـور  الجميلـة     زاخـرة

تتلـو لذيـذ القـول    يف صلواتهـا
تزهـو بألـوان      املعانـي الفاخـرْة

أََو بعـد هـذا      تنكريـن   بـال تـوان،
أن تكوني شـاعرْة !!! 

و لقد صدقت فأنت سـحر بابّيل
فاق عبقر يف أسـاطري الّشـعوب الغابرْة

فرتّبعـي يـا    أنـت يـا      امـرأة،
 يف عرشـك املرموق دوما ظافرة.
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لكي يكتمل املساء
ال بد من انعطاف نحو األمس

حيث ال تجاعيد لألغنيات الشاحبة
واالبتسامات وثرية.. كما لو أنها من ريش

لكي يكتمل املساء
عيل أن أعد وسادة الذكريات

أن أكوي التفاصيل جيداً
لئال تفقد أناقة الوجع

يف غفلة من أمس لم يعد قريباً

لكي يكتمل املساء
يجب أن أستدعي وجوههم

دونما رتوش
كما هي تماماً

أن أزجر الدمعة التي تحاول جاهدة أن تتنصل
أن أعـّد عىل أصابعـي الخيبات التي اسـتهلكت 

صمتي
أن أخفي تلك التفاصيل الصغرية

التي لم تعد تليق بأمسية لم تمِض بعد..

ولكن...
ماذا لو لم يكتمل املساء؟

ماذا ..لو وضعت ذاكرتي يف صندوق صدئ
وأقفلُت طريق الحكايا..

ومنحت وقتي املنتظر
أمسية لم تكتمل؟!!

›»ÄÄí˛a@µ€@ZÚÓÄÄè„Ïn€a@Òá”b‰€a@·‹‘i
من ثقافتنا وتقاليدنـا العربية اجتماع 
الناس، جرياناً وأقارباً، يف مأتم للتعزية 
يف ميت مـا، ومن آداب هذا املقام الكّف 
عـن اللّغـو واإلمسـاك عـن الضحك... 
وتقديـر املقام، وكما يقال: «لكل مقام 

مقـال».
مـن باب احـرتام امليت: ذكر محاسـنه 
دون مساويه استناداً ملا رواه الرتمذي 
عن قـول رسـول الله صـل اللـه عليه 
وسلم: «اذكروا محاسن موتاكم وكّفوا 

عن مسـاويهم»
النص من جنس القصـة القصرية جداً 

للقـاص العراقـي عبداللـه امليـايل
(يوُم الِحسـاب

أقامـْت جاراتـي كرنفـال ُبـكاء، وأنـا 
بينهنَّ شـاردة الذهن. 

«أذكـروا  النائحـة:  لصـوت  تنّبهـُت 
محاسـن موتاكم» 

تناولـُت قلمـاً وورقًة أُحـيص صفعات 
زوجـي.)

 «يوُم الِحسـاب» عتبة النص
املصطلحـات  مـن  مأخـوذة  عبـارة 
املاورائيـة واردة يف الكتب السـماوية، 
، ويف  القيامـة)  (يـوم  القـرآن:  ففـي 

األنجيـل: (يوم الحسـاب األخري) ، ويف 
التـوراة: (يـوم هدّيـن)

تـرى مـا قيمـة التنـاص الـذي فتـح 
بـه الكاتـب نصـه يف تأثيـث النسـيج 

الـرسدي؟
هذا ما سـنطلع عليه الحقاً.

الفكـرة العامـة للنص: البعـد النفيس 
لواحـدة مـن املعزيـات.

اإلطـار الزمكاني: يف املأتـم أثناء تقبل 
العـزاء.

الشـخوص:
-الحـارضات، الناحبـات
-أنـا: املتكلمـة، الراويـة.

والراويـة تقول عن نفسـها أنها كانت 
«شـاردة الذهـن  وسـط هـذا املشـهد 
النسـاء  حركيـة  بالحركيـة،  املتسـم 
الباكيـات والناحبـات، (أو متصنعـات 
البـكاء) القاصـة مبهوتـة الوجه أمام 
هذا املشهد الذي فّكرها يف مشهد موت 

زوجهـا.
هّن عىل خشـبة املرسح يقمن بدورهّن 
يف مثل هذه الظروف أما عنها، فصنفت 

نفسـها من ضمن الجمهور املتفرج.
الفرجـة كانـت «كرنفـال بـكاء»

هنالـك  الظاهـر  يف  جميلـة:  مفارقـة 

تضـاد يف اللفظـني لكن يوجـد مفهوم 
يجمعهمـا: صخـب وضجـة، 

الثاني يدل عـىل الحزن، أما األول فيدّل 
عـىل الفـرح.

هـل املتكلمـة فرحـة أم تـرى اعرتتها 
مدفونـة  كانـت  أخـرى،  أحاسـيس 
بداخلهـا, فتحـرك مـا كان سـاكناً يف 

خضـم هـذا املأتـم؟
وبينما هـي «شـاردة» الفكر يف ذكرى 
تنّبهـت  مفرحـة،  ذكـرى  أو  مأملـة 
لصـوت واحدة من الحـارضات تتفوه 

بجملـة شـبيهة ِبحديث نبـوي رشيف 
«اذكـروا محاسـن موتاكـم وكّفوا عن 
مسـاويهم» ، تناص يف محله من طرف 
الكاتب، دغدغ شعور املتكلمة وأعادها 
إىل حياتهـا املاضية، التعيسـة... فكان 
بالنسـبة لها يـوم وداع زوجها كرنفال 
فـرح إذ تخلصت يوم دفنه من كابوس 

دفنتـه مـع جثتـه .
هي امـرأة ترملت وكانت قـد عانت ما 
فيه الكفايـة من تجرب الزوج وجربوته 
وصـل  الـذي  وتعجرفـه  وسـلطانه 
بـه لدرجـة التعنيـف بالـرضب، حـال 
الكثـريات من النسـاء اللواتـي يعانني 
مـن ظلم الزوج وتحكمـه، فكان موته 
نجـاة وخالصـاً لها، وإذا مـا أرادت أن 
تبحـث عـن بعـض محاسـنه لتذكرها 
بعـد موتـه لم تجـد أو لم تتذكر شـيئاً 
سـوى تلك الصفعات التـي نالتها عىل 
وجههـا وربمـا عـىل باقـي جسـمها، 
فأخـذت اليوم تحيص عـدد املرات التي 
رضبها فيهـا. واسـتخدم كاتب النص 
بذكاء فعل «أحىص»  هو فعل يستعمل 
لعـّد مـا هـو كثري وكبـري العـدد. وكم 
كانت كثـرية تلكم الصفعات وذاك الذل 
الذي تحملتـه بطلة القصة، وهكذا هو 

املجتمـع الذكوري الذي ال ُيسـمع فيه 
صوت املرأة الحر بل إالّ صوٓتها الباكي، 

الناحـب .
وهذه املرأة املعّنفـة عادت برسعة من 
غفوتهـا وأمسـكت قلمـاً ورشعـت يف 
إحصاء مسـاوي زوجها املتوىف، راحت 
غفوتها ومسـحت الغبار عن تجاهلها 
زوجهـا  لتحاسـب  وصحـت  للمـايض 

امليـت.
هذا هو يوم الحسـاب املقصود، املشار 
إليـه يف عنوان النص. والـذي يعيدنا إىل 
مقصديـة التنـاص األول (يف العنوان) 
فيواصـل القـاّص اسـتخراج معانيـه 
بتناص أخري: أقـالم املالئكة التي تخط 
عـىل الصحـف أعمـال البـرش الرشيرة 
إىل  أعادنـا  وهكـذا  والخـرّية.  منهـا 

البدايـة. 
التنـاول،  عميق/خفيف/سـهل  نـص 
ُكتـب بتكثيف محكـم، زمن الرسد ورد 
خطياً برسدية بسيطة خال من البالغة 
هذا ما سـّهل تنامي األحـداث بطريقة 
متسلسـلة خطّية وإذا ما بلغت ذروتها 
البدايـة. واعتمـد  النهايـة عـىل  قلـب 
الكاتب التناص يف ثالث مواقع يف النص 

إليصال فكرته ولفتـح بـاب التأويـل.

ıbèæa@›‡nÿÌ@Ôÿ€
µébÌ@Û‰j€

@ÒáÌáßa@bÓ„Ï€Ï◊@ÚÌaÎä@¿@ÚÌbÃ€aÎ@“á:a@µi@ÔébÓè€a@á»j€a
ÜÏ‡´@·íbÁ@7mä¸a@ÔˆaÎã‹€

@bËÓ‹«@Üãœ@@CÒã«bí@oè€@aaaaaab„cD@ÒáÓó”@@Ô◊äbjfl@Ò7Ç@Òã«bì€a@ojn◊
ÙãÇc@ÒáÓó‘i@ã«bí

NNNbÓè„Ïm@ã»ì€a@ÊÏÿÌ@bflá‰«

Ô€bÓæa@!aáj«@ôb‘‹€@Hlbè®a@�‚ÏÌI@�aáu@Ò7ó‘€a@Úó‘‹€@ÚÌá‘„@Òıaã”

No: 7641   Sun    16     Jan    2022العدد:   7641    االحد    16    كانون الثاني    2022

ÔÄÄ‡Ó‡n€a@ÅbÄÄjñ@NÜ@@
ُتمثِّل الحداثة يف بعض التصورات  النقدية تمّردا عىل سلطة 
النموذج، ونريد بالسـلطة هنا تحديدا السـلطة يف صورتها 
املطلقـة، أي سـلطة النموذج املُتشـّكل تاريخيـا، أي كيان 

املـايض عـىل نحـو مطلـق.
وتمّثـل حداثـة التكنو ورقـي ايمانا بالحـارض  يف مواجهة 
سـلطة املايض، ورصاعا ضد نمذجة املواضعـات والقواعد 
واألعراف الشـعرية، التي ُتشـكل سـلطة فنيـة عصية عىل 
الكـرس والتقويض، وألن  جدار املـايض يف الذهنية العربية 
صلبـا، فقـد تحـول إىل سـلطة مطلقـة، ولم تعد سياسـة 
التحييـد الكّيل  تجـدي نفعا، مع هذا النمـوذج الكونكريتي 
الضـارب يف جـذوره يف الذاكـرة الجمعيـة العربيـة، ويقع 
النمـوذج الورقـي الشـعري يف مركـز سـلطة املـايض، ملـا 
يحتقـب  مـن ذاكـرة اسـتعمال عميقـة، لذا فـإن الرصاع 
املبارش معه، ومحاولة تحييده بالقّوة، سـتؤدي إىل حدوث 
رشخ يف الثقافة العربية التي تسرتيح للنمذجة ، وتنفر عن 

الطارئ املُحَدث وتقاومه، وتسـتبعده، وتعزله .
ومـن هنا فقـد حاول التكنـو ورقي  الذي طرحه الشـاعر 
الرائـد الدكتور مشـتاق عبـاس معـن يف مجموعته (وجع 
مسـن: قصائـد تكنوورقية من العمـود الومضة) الصادرة 
سـنة ٢٠١٩م ،  وهـي التجربـة األوىل عاملّيـا،  أن يقـرتَح 
ال برزخيـا ال يقطـع الصلـة بالحمـوالت املاضويـة  َتَشـكُّ
للذاكـرة الجمعيـة العربية، وال يقـرتف ذنب البديـل الكّيل 
كمـا فعلت (الحداثة الرقمية) التـي حاولت تحييد النموذج 
الورقـي، وكـرس سـلطته، ففـي  النمـوذج التكنـو ورقي 
الجديـد، يلمـس املتلقـي التعايـش الفنـي السـلمي بـني 
(الـورق) و(التكنولوجيـا)  يف مناخ من التوافـق املُنِتج، إذ 
ُيحيل الورقي عىل التكنولوجي، بوسـاطة تقنية (الباركود) 
التي هي شفرة قابلة للقراءة من قبل الحواسيب واألجهزة 
اللوحيـة، تتجـّىل يف (الورقي) عىل شـكل شـفرات خيطية 
ُن مصفوفـة ثنائية األبعاد، ُصّممت لكـي تتم قراءتها  تكـوِّ
برسعـة من قبل (قـارئ الباركـود) الذي يحتويـه الجهاز 
اللوحي بمجّرد تمريره عىل الباركود الذي وضع تحت شطر 
من األشـطر الشـعرية الورقية ، إذ تتضمن بعض الباركود 
ثنائيـة البعد رابطا تشـعبيا يحيل عـىل صفحة ويب، وبعد 
ان تقوم كامرا الهواتف الذكيـة بقراءة الباركود يمكنك ان 
تتصفح املوقع مبارشة، وُتفتح أمامك نوافذ (وجع مسـن) 

لتتلّقـى النصـوص االلكرتونيـة   بطريقـة    مختلفـة.
وبجمعها بني (الورقـي) و(التكنولوجي) أصبحت (حداثة 
التكنوورقـي) بـؤرة للتناقضـات، وهي أكثـر احتداما من 
غريهـا من الحداثـات، والسـيما (الحداثـة التفاعلية) ألن 
التناقـض فيها ينبع من الداخل، يف حني أن الحداثة الرقمية 
التفاعلية تسـتصحب معها بنية انفصام كّيل يقطع صلتها 
باملـايض قطعـا جذريـا، فـال تحتقـب - بذلـك - يف بنيتها 
عنـارص متناقضة، مما يجعلها وحيـدة الصوت، صدامية، 
مبـارشة، مأزومة، وهذا برأيي ُيفّرس  نفور  املتلّقي العربي 
منها وتحييدها، وعزلها يف بيئة محدودة جدا، أما (الحداثة 
التكنو ورقية) فهي بنية مراوغة، تعمل عىل تدجني سـلطة 
املـايض، عرب إغرائـه باسـتمراِر حضـوِر نموذِجـه األمثل 
(الورقي) يف النموذج الجديد املبني عىل فلسـفة الوسطية ، 
لذا فمن املتوّقع أنها سـتكون النموذج األمثل للبقاء ولو يف 
وقتنـا الحارض ، عىل الرغم من دينامية الحداثة وسـيولتها 

وعـدم تصلّبهـا    وجمودهـا   عـىل نمـوذج     واحـد .
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لعل من أهم األشـياء التي عىل األهل الرتكيز 
عليها هـو تعليم أوالدهم تحمل املسـؤولية 
، ألن هـذه املهـارة جـزء أسـايس لنجاحهم 
يف مسـتقبل حياتهـم فنحـن لن نـدوم لهم 
إىل األبـد. وحتى ال نـرتك أوالدنـا دون معني 
علينا أن نعلمهم كيف يتحملون املسـؤولية. 

والسؤال األهم كيف نعلمهم املسؤولية؟
تعليم املسؤولية

من بديهيات الرتبية أنه عندما يتحّمل األهل 
الكثري من املسـؤولية، يتحّمـل األوالد القليل 
القليل منها. فلَِم يتحّمل ابنك أّي مسـؤولية 
طاملا أنـك تقومني بـكل يشء بشـكل جيد؟ 
إّن املسـؤولية أو قدرتـك عىل تحّمـل تبعات 
أخطائـك ونجاحاتـك، وأن تتابـع مهمة ما 
حتـى النهايـة وأن تفعل ما وعـدت به، هي 
إحدى أهـم العنارص يف الشـخصية الجيدة. 
كما أنها إحدى الصفـات التي يخىش العديد 

من األهل أال يتعلمها أوالدهم أبداً.
أم مسؤولة، ولد غري مسؤول

يمكنك أن تساعدي ابنك يف واجباته املدرسية 
وأن ترتبي من بعده ألنك تحبينه. لكن عندما 
تتحملـني مسـؤولية حاجاتـه اليومية فما 
الذي يتعلمه؟ مما ال شـك فيه أنك ترغبني يف 
أن يصبح ابنك شاباً مسؤوالً، شخصاً يمكن 

االعتماد عليه، يثق بنفسه ويفي بوعوده. إال 
أن املبالغة يف مسـاعدته أو الفشل يف تعليمه 
مبدأ املسـاءلة واملحاسـبة، سيشـجعه عىل 

األرجح عىل أن يكون عديم املسؤولية.
يف الحقيقـة، قـد ال يناسـبك هـذا النوع من 
الرتبيـة الذي يبني الشـخصية واالحسـاس 
باملسؤولية. فمن املسيل أكثر أن تعطي ابنك 
مـا يريده (بدالً مما يحتاجـه) ومن األفضل 

لك من دون شك أن تقومي باملهمات املنزلية 
بنفسـك بدالً من أن تفسـحي املجـال البنك 
كي يجرب. سـيتعلم ابنك املسـؤولية عندما 
تتيحني لـه الفرص ليجـرّب ويتـدرب. إليك 

بعض االقرتاحات:
شـجعي ابنك عىل أن يفعـل كل ما يمكن أن 
يفعلـه وحده: قد ال يقوم ابنـك باملهام وفقاً 
ملعايريك لكنه سيتعلّم عندما يحاول بنفسه 

أكثر مما يتعلمه عندما يراقبك. بينما عندما 
تلّبـني حاجاته عىل الفـور وال تدعينه يقوم 
بـأي يشء فسـيتوقع منـك أن تسـتمري يف 

ذلك.
ال تدفعي ابنك إىل ارتكاب األخطاء: إن الرتبية 
املصممـني  والنظـام  والحازمـة  اللطيفـة 
لتعليمـه سيسـمحان البنـك بـأن يعـرتف 
بأخطائه (ويتعلم منهـا) من دون خوف أو 

خزي.
دعي ابنك يخترب نتائج خياراته الخاصة:من 
املغري أن تنقـذي ابنك عندما يقع يف ورطة، 
أو يفشـل يف القيام بعمل ما أو عندما يكون 
كسـوالً أو غـري متعـاون، لكن هـذا ال يعلِّم 

املسؤولية والشخصية.
التزمـي باالتفاقـات حتى النهاية:سـيتعلّم 
ابنك الثقة واملسـاءلة عندمـا تلتزمني حتى 
النهاية. عامليه بحزم ولطف واحرتام وافعيل 

ما اتفقتما عىل أن تفعليه.
علّميه مهارات حّل املشـاكل:غالباً ما يشّكل 
النقـاش الهـادئ والـودود الطريقة األفضل 
ملسـاعدة ابنك عىل أن يفهـم ملا أخفق وكيف 
يمكنـه أن يحقـق نتيجـة مختلفـة يف املرة 
القادمة. إن تعليم ابنـك كيف يفّكر أهم من 

تعليمه ما ينبغي أن يفكر فيه.

يحـب الرجـل الرشقـي العيش يف املايض ويتمسـك 
بالعـادات والتقاليـد وال يحـب التطـور، وهـو ما 
نسميع عادة يف مجتمعنا أنه رجل ”رجعي“ ويظهر 
ذلك جلياً من أسلوب كالمه وطريقة ارتداء مالبسه 
وحتـى مـن أسـلوب حبه، ولكنـه رغم ذلك شـديد 
الطيبة وسـهل التعامل معه وسهل اكتسابه ولكن 
عىل املراة أن تكون حكيمة جداً يف التعامل معه منذ 
البداية وهو أيضاً من النوع الذي يتحمل املسؤولية 

بشكل كامل وال يتذمر أبدا.
والرجـل الرشقـي ال يحفظ من آيات القرآن سـوى 
”الرجـال قوامـون عىل النسـاء“، كما أنـه ال يقبل 
كثرياً مـن الرجال الرشقيني مبدأ األسـف واالعتذار 
عندمـا يخطئـون، ويعتـربون االعتـذار تقليالً من 
الكرامـة والقـدر أمـام الزوجـة، وهـذا خطـأ، وال 
يعلمـون أن العناد والكربياء من أهم أسـباب دمار 
وخـراب البيـوت الزوجيـة التـي تقوم عـىل املحبة 

والتفاهم املشرتك.
• إذا تعاون معِك هذا الرجل يف شؤون البيت وتربية 
األوالد فيجـب أن تقدمي له من عبارات الشـكر ما 

يكفي غروره.
• امدحيـه دائمـاً يف أدق التفاصيـل، فهـو يحب أن 

تثبتي لـه أنه الرجـل األفضل عىل االطـالق بني كل 
الرجال.

• هـذا الرجل يرفـض االعتذار، ولكنه قد يسـتخدم 
بعض األساليب األخرى لالعتذار مثل توسيط األوالد 

أو رشاء هدية، فال ترفيض سلوكه هذا وترصين عىل 
سماع كلمة األسف منه ألنه أسلوب بال جدوى.

• إذا تأنـق زوجـك الرشقي بمالبس جديـدة فعليِك 
أن تطربيـه بكلمـات الغـزل التي ترضيه وتشـعره 

بالفخر.
• اطلبـي رأيـه يف جميع شـؤونك وشـؤون أوالدك، 
فهذا يشعره دائماً أنه بالفعل رب األرسة واملسؤول 

األول واألخري يف إدارة شؤون األرسة.
• ال تسـتخدمي أسـلوب الجـدل يف الحـوار، فهو ال 
يجـدي مع هـذا الرجل، ولكن اسـتخدمي اسـلوب 
الحـوار البناء، فإذا أرص عىل رأيـه فأطيعي أوامره 
حتـى ال يتقلـب مزاجـه ممـا يكدر صفـو العيش 

بينكما.
• ال تسـتخدمي مبدأ الندية، فهذا األمر سـيخرسك 
زوجـك بكل تأكيد، فهذا الرجل ال يعرتف بأن الرجل 
واملـرأة متسـاويان يف الحقـوق والواجبـات، ولكن 

اجعليه دائماً يشـعر أنه األقوى واألقوم.
• اجعـيل الحـب والتفاهم أسـلوباً للتعامل مع هذا 

الرجل، حتي تكسبني قلبه وعقله عىل حد سواء.
• ال تسـتخدمي أسـلوب العند والعصبيـة، فالرجل 

الرشقي يكره هذا النوع من النساء.
• اسـتخدمي أسـلحة املرأة الفتاكة، أال وهي الرقة 
والدمـوع يف بعض األحيـان، فهي ترقق قلب الرجل 
الرشقـي وتجعله يشـعر بأنـه مقـرص يف واجباته 

تجاهك يف بعض األحيان.
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 الطبـخ متعة للبعض وطريقة 
لالسـرتخاء للبعض اآلخر كما 
أن عالم الطبخ زاخر بمعلومات 
ال حرص لهـا تتناقلها األجيال، 
لكـن بعـض هـذه املعلومـات 
املنتـرشة خاطئة تماما ومنها، 
موقـع  نـرشه  لتقريـر  وفقـا 

محطة ”أر تي إل“ األملانية.
يعتقـد  املعكرونـة:  سـلق 
الكثـريون أنـه ال يجـب وضع 
املعكرونة يف ماء السلق إال بعد 
أن يغـيل تماما، وهـي معلومة 
خاطئة إذ يكفي أن يبدأ املاء يف 
الغليان لتوضـع فيه املعكرونة 
وعندهـا يجـب خفـض درجة 

حرارة املوقد.
تحجـر امللـح: يضـع البعـض 
حبـات األرز يف علبـة امللح ملنع 
تحجـر امللـح بفعـل الرطوبة، 
وهي معلومة خاطئة ألن األرز 
ال يمتـص املـاء خاصـة قبـل 

طهيه.
البيض واملـاء البارد: النصيحة 
املنترشة يف سلق البيض، هي أن 
وضع البيض تحت املاء البارد، 

يسهل من تقشـريه يف حني أن 
الحقيقـة هـي أن سـهولة أو 
تتوقف  البيض  صعوبة تقشري 
عىل كـون البيـض طازجـا أم 
ال، فالبيضـة الطازجة يسـهل 
تقشـريها غالبـا وهـو أمـر ال 

عالقة له بوضعه تحت املاء.
لفـرتة  انتـرشت  اللحـم:  قـيل 
طويلـة فكرة أن قـيل اللحم يف 
زيت شـديد السـخونة، يساعد 
عىل غلق مسـام اللحم وبالتايل 
ال يفقـد املـاء ويحافـظ عـىل 
رطوبته. الخطأ يف هذه الفكرة 
هـو أن اللحـم ليس له مسـام 
أليـاف عضليـة، يؤدي  ولكـن 

احرتاقها أثنـاء القيل إىل إعطاء 
اللحم املقـيل طعمه املميز لكن 
دون التأثري عىل فقـدان اللحم 

للماء املوجود بداخله.
تقليب العجني: عمل الكيك عىل 
سـبيل املثـال يحتـاج لعجينة 
ويقـع  مناسـبة،  بمقاديـر 
التقليـب  خطـأ  يف  الكثـريون 
العجينـة.  ملحتويـات  الكثـري 
ووفقـا لخـرباء الطهـي فـإن 
تقليب العجني يجب أن يتوقف 
بمجرد أن يختلط الدقيق بباقي 
املكونـات، أمـا كثـرة التقليب 
فتجعل قوام الكيك سـائال بعد 

الخبز.

تحتل أمـراض القلـب والجلطـات الدماغية مرتبة 
متقدمة يف العالم من حيث عدد الوفيات، عىل الرغم 
من وجود كافة مسـتلزمات عالجها. ويعود سـبب 
ذلـك اىل انخفـاض مسـتوى الوعي العـام ونقص 
املعلومـات بشـأن هـذه األمـراض. يقـول طبيـب 
األعصـاب أندريـه االشـييف، إن املهم عنـد حدوث 
الجلطـة الدماغية، مراجعة الطبيـب خالل فرتة ال 
تزيد عن أربع ساعات، كي يتمكن الخبري من تقديم 
املساعدة الرضورية ملنع حدوث نتائج وخيمة.طبعا 
من املهـم جدا معرفة األعراض األساسـية للجلطة 
الدماغيـة: ضعـف يف أحـد جانبي الجسـم وفقدان 
اإلحسـاس، اضطراب الكالم والبرص يف جانب واحد 
أو يف كليهمـا، فقـدان التوازن عند السـري، الدوران 
أو صداع شـديد، كما أن املصاب بالجلطة الدماغية 
عاجـز عـن االبتسـام وال يمكنـه املحافظـة عـىل 
الذراعـني ممدودتني. لذلك ينبغـي فورا، عند ظهور 
مـؤرش واحد عىل األقل من هـذه املؤرشات االتصال 

باإلسعاف الفوري لنقل املصاب اىل املستشفى.
بعد الجلطة الدماغية

لهـذه  الكثرييـن  معرفـة  رغـم  الخـرباء،  يقـول 
األعـراض، ومـن ضمنهم حتـى الذين سـبق وأن 
أصيبوا بالجلطة الدماغية، ال يرسعون إىل الطبيب، 

لذلـك يحذر الخـرباء من أن املرض لن يشـفى من 
دون عـالج وإن تأخرا ملدة دقيقة قد تكون نتيجته 
وخيمة.وتقول الخبرية سـفيتالنا غلوخوفسـكايا 
إن أحد أسـباب تطور الجلطة الدماغية هو ارتفاع 
ضغط الدم، لذلك يجب، حتى عىل الشـباب، قياس 
ضغط الدم بصورة منتظمة ودورية، فإذا تبني أنه 
مرتفع (140/90 ملم عمود زئبق) يجب مراجعة 
الطبيب. كما ينصح األطباء برضورة التخلص من 
الوزن الزائد، وممارسة الرياضة وعدم تناول املواد 
الغذائيـة املالحـة واإلكثار من تنـاول الخرضوات 

والفواكه.
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فيتامـني E هو عنـرص غذائي 
يحتاجه جسـمك لدعـم جهاز 
املناعـة ومسـاعدة الخاليا عىل 
التجدد، كما أن لديه خصائص 
ومضـادة  لألكسـدة  مضـادة 

لاللتهابات.
ويتميـز فيتامني E بالعديد من 
الفوائد لصحة الجلد ومظهره، 
كمـا يمكـن اسـتخدامه عـىل 
البـرشة لتقليل االلتهاب وجعل 
سـناً،  أصغـر  تبـدو  برشتـك 
إليكم نصائـح لتوضيح كيفية 

استعمال فيتامني E للوجه.
أوالً: طريقة استعمال فيتامني 

E للوجه
 E فيتامـني  اسـتخدام  يمكـن 
عـىل وجهك كعـالج لييل مضاد 
للشـيخوخة، نظرًا ألن فيتامني 
E له قوام كثيف، فمن األفضل 
وضعـه قبل النـوم حتى يمكن 

امتصاصه بالكامل.
امـا إذا تم تطبيقـه يف الصباح، 
فقد تواجهني صعوبة يف وضع 
فوقـه،  السـريوم  أو  املاكيـاج 
 E إذ يحتـاج تطبيـق فيتامـني

كعامـل مضاد للشـيخوخة أو 
عامل ترطيب للبرشة، إىل تركه 
طوال الليل عـىل البرشة للتأكد 

من امتصاصه بشكل تام.

وإليك كيفية استعمال فيتامني 
E عىل للوجه:

-1 اغسـيل وجهـك جيـًدا مـن 
أي مكيـاج أو منتجـات جلدية 

أخرى.
2 - اشـطفي وجهـك بعد ذلك 
باملاء الفاتر ثم جففي برشتك.

تسـتخدمني  كنـت  إذا   -  3
فيتامني E نقي، امزجي قطرة 
أو قطرتني منه لكل 10 قطرات 
مـن زيـت الجوجوبـا أو زيـت 

اللوز أو زيت جوز الهند.
4 - ضعـي املزيـج من فيتامني 
E الـذي تختارينـه عىل برشتك 

باستخدام أصابعك.
4 - افركـي وجهـك يف حركات 
دائرية صغـرية لتحفيز الدورة 
الفيتامـني  وتوزيـع  الدمويـة 

بقدر اإلمكان.

5 - انتظـري 20 دقيقـة عـىل 
األقـل بعـد التطبيـق قبـل أن 
تضعـي وجهك عىل وسـادة أو 

أي سطح آخر.
ثانًيا: فوائد فيتامني E للوجه

 E يساعدك اسـتخدام فيتامني
عىل وجهك عىل:

1 - منع الشيخوخة والتجاعيد 
عىل وجهك.

2 - عالج ندبات حب الشباب.
3 - ينشط الدورة الدموية مما 

يجعل الدم يتدفق يف وجهك.

الجافـة  الشـفاه  يرطـب   -  4
ويعالج التشقق: .

5 - يحمـي البرشة من أشـّعة 
الشمس.

ثالًثا: مصادر غذائية للحصول 
E عىل فيتامني

يوجد فيتامني E بشكل طبيعي 
يف األطعمـة، ويمكـن الحصول 
عىل كميات كافية من فيتامني 
E مـن خـالل تنـاول مجموعة 
متنوعة من األطعمة بما يف ذلك 

ما ييل:
- الزيـوت النباتيـة مثـل زيت 

القمح.
- الذرة وزيت الذرة.

- فول الصويا.
الفـول  مثـل  املكـرسات   -
السـوداني والبنـدق، وخاصـة 

اللوز.
دوار  بـذور  مثـل  البـذور   -
الشـمس التـي تعتـرب أفضـل 

.E مصادر فيتامني
- الخـرضوات الخـرضاء، مثل 
توفـر  والقرنبيـط،  السـبانخ 

 .E بعض فيتامني
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املقادير :
    الكعـك املطحـون: 4 مالعـق كبرية 

(قرشلة)
    الزبدة: 4 مالعق كبرية

(متوسـطة  حبـات   6 البطاطـا:      
الحجم، لعجينة البطاطا)

ونصـف  صغـرية  ملعقـة  ملـح:      
(لعجينة البطاطا)

    الفلفـل األسـود: ربـع ملعقة صغرية 
(املطحون، لعجينة البطاطا)

    البيض: 1 حبة (لعجينة البطاطا)
    الزيـت النباتـي: ملعقتـان كبريتان 

(للحشوة)
    البصل: 2 حبة (مفروم، للحشوة)

    لحم مفروم: 400 غراماً (للحشوة)
    مرق دجاج: 2 مكعب (للحشوة)

    صنوبر: ملعقتان كبريتان (محمص، 

للحشوة)
    الفلفل األسـود: ربع ملعقة صغرية 

(املطحون، للحشوة)
    بهـارات مشـكلة: ملعقـة صغـرية 

(للحشوة)
طريقة التحضري

1. تدهن صينية الفرن بملعقتني كبريتني 
مـن الزبـدة املذّوبـة وُتـرش الصينّيـة 
بملعقتني كبريتني مـن الكعك املطحون 
ثم توضع جانباً (مع االحتفاظ بالكمّية 

املتبقية من الزبدة والكعك املطحون).
2. ُتسلق البطاطا يف املاء إىل أن تنضج 
ثـم ُتصّفـى وُتـرتك جانبـاً كـي تربد 
وُتقـّرش وُتهرس ثـم ُتمـزج البطاطا 
املهروسة مع امللح، والفلفل، والبيض 

ثم توضع جانباً.
3. ُيحّمى الزيـت يف قدٍر وُيقىل البصل 

ملدة دقيقتني ثم ُيضاف اللحم املفروم 
ويقلـب عىل النار ملـدة 5 دقائق إىل أن 

يصبح بّني اللون.
4. ُتضـاف مكعبات املرقـة والصنوبر 
والبهـارات وُتحـرّك إىل أن تمتـزج كل 

املكّونات ثم توضع جانباً.
البطاطـا  كميـة  نصـف  ُتـوّزع   .5
املهروسـة يف صينيـة الفـرن املجهزّة 
سابقا ثم ُتوّزع الحشوة فوق البطاطا 
وتليهـا الكمّية املتبقية مـن البطاطا 

املهروسة عىل الوجه.
6. ُتـرش الكميـة املتبقيـة مـن الكعك 
املطحـون عـىل الوجـه وُتسـكب فوقه 

الكمية املتبقية من الزبدة املذوبة.
7. ُيخبـز يف فرٍن محّمى مسـبقا ملدة 
20 إىل 25 دقيقـة إىل أن يصبح الوجه 

ذهبي اللون.

هناك العديد  مـن املرشوبات  التي 
تسـتطيع  أن تخلصك من الشـعر 
املتقصف فاليكم بعض املرشوبات 
بالفيتامينـات  الغنيـة  الطبيعيـة 
واملعادن الصحية التي تغذي الشعر 

وتساعد عىل محاربة التقصف:
الحليب:

فهو مرشوب غني بالربوتني يحارب 
ضعف وتسـاقط وتقصف الشعر، 
لذلـك البد من تنـاول ما ال يقل عن 
45 جراما من الحليب يوميا. رشاب 
الطبيعية  الخرضوات  الخرضوات: 
مثـل  البيوتـني  بعنـرص  الغنيـة 
الطماطم والخس والسـلق والجزر 
مفيدة لنمو الشـعر، والقضاء عىل 

التقصف.
عصري الفواكه:

الفاكهة غنية بالعنارص األساسية 
التي تمد الشـعر بالغـذاء وتحارب 
شـيخوخة البصيـالت مثل عصري 
التفاح والربتقـال واملوز والبطيخ، 
كما أن عصري جوز الهند مفيد جدا 
لتقوية الشـعر بالنسـبة للسيدات 

الحوامل تحديدا.

املياه املعدنية:
وهي تمثل عنرص الرتطيب لخصل 
الشـعر ليسـتطيع الحفـاظ عـىل 
مظهـره، ولذلك يجب تنـاول ما ال 
يقـل عـن 6 أكواب من املـاء يوميا 
لضمـان الحصـول عـىل الرتطيب 

الكاف لشعرك.
شاي عشب ذيل الحصان:

وهو معـروف بتأثـريه القوي عىل 
تحفيز نمو الشـعر وزيادة كثافته 
بفضل احتوائه عىل عنرص الكربيت 
الـذي يعمـل عـىل عـالج بصيالت 

الشعر.

قـد ال يدرك البعـض الفوائد الغذائيَّـة للكمون، وقيمتـه العالية يف إعطاء 
الطعـام مذاقـاً جيـداً، بجانـب فوائـده الغذائيَّـة، فالكمـون معالج جيد 
اللتهابـات العيون، فقد يتم غليه ثم غسـل العني بـه، فذلك يضفي كثرياً 
من الهدوء للعني، وهو مضاد لألكسدة، كما يعمل عىل الوقاية من تصلب 
الرشايـني ويقي من األورام الرسطانيَّة التي تسـبب العديد من املشـاكل. 
وأوضحت مختصة يف شـؤون التغذية، أنَّ الكمون يحتوي عىل العديد من 
العنارص الغذائيَّة كالحديد واملنجنيز والكالسيوم والفسفور، بجانب الزنك 
والبوتاسـيوم، مشـرية إىل أنَّ تناول الكمون باستمرار يمد الجسم بنسبة 
جيـدة من الدهون املهمـة املفيدة يف ضبط الكوليسـرتول ووقاية رشايني 
القلـب من العديـد من األمراض، ويقلل من فرص تكـون الغازات الضارة 

بالجسم، ويلجأ له بعض الراغبني يف إنقاص الوزن.
ولفتت إىل أنَّه يحتوي عىل ألياف غذائيَّة مفيدة يف خفض امتصاص السكر 
من الطعام، ويحسـن الكمون مـن هضم الطعام، ويمنـع تكون الكرش 
الضـار بالجسـم ويعمل عـىل الحفاظ عىل نضـارة البرشة، وهـذا يغفله 
كثـريون، ويعمـل عىل تطهري الجسـم مـن الجراثيم، ويحمـى الجلد من 
مشـاكل الصدفيَّة واألكزيمـا الجلديَّة، موضحة أنَّه عـالج فعال للتخلص 
مـن أثر الحروق، وعالج فعال للبثور، والحبـوب التي تظهر بالجلد فجأة، 
ناصحـة بالحرص عىل تناوله حتـى تحصل عىل جميع الفوائـد الغذائيَّة 

الخاصة به. 
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تحاول، بشـتى الوسـائل، أن تعـرف كيف يراك رشيـك حياتك: جذاب؟ 

مـرح؟ جدّي؟ قايس؟ مرن؟ جميل؟ أو غري ذلك. واآلن حان الوقت لتجد 

اإلجابة عىل أسئلتك من خالل هذا االختبار. كّل ما عليك أن تقوم به هو 

أن تختار أحد هذه األرقام، من 1 إىل 6.

الرقم 1

اختيـارك الرقم 1 يعنـي أّن عليك أن تثق أكثر بقدراتك. فزوجك يرى أّنك 

ال تتمتع بثقة كبرية بنفسـك. لذا، فهو قد يشـجعك، يف املرحلة املقبلة، 

عىل أن تتحّل بالشـجاعة واإليجابيـة لكي تتمكن من مواجهة مصاعب 

حياتكما بمفردك يف حال دفعه ظرف طارئ ما إىل الغياب.  

الرقم 2

يعتقـد زوجـك أّنك تتمتع بالكثري مـن االسـتقاللية وأّن عليك أن تنحى 

نحـو الرشاكة أكثـر فأكثر. فهو يريد لك أن توليـه وعائلتكما املزيد من 

االهتمام مـن دون أن تتخّل عن طموحاتك املهنّية. فاسـتعّد جيداً لذلك 

واحرص عىل أن تخصص بعض الوقت لتمضيه برفقته.   

الرقم 3

بحسب زوجك، أنت تسعى، بكّل ما أوتيت من قّوة، إىل بّث التفاؤل واملرح 

يف محيطـه. كمـا أّنه يرى أّنك مفعم بالطاقة، وال سـّيما عىل املسـتوى 

الذهني، وأّنك تتحىل بشـخصّية جذابة تثري إعجاب كّل األشخاص الذين 

يعيشون يف محيطكما.  

الرقم 4

عـادة ما يتحّدث زوجك بشـأنك قائـًال إّنك تتوق إىل قـول الحقيقة وإن 

تعنّي عليك أن تدفع ثمناً كبرياً مقابل ذلك. كما يرى أّنك ُتبدي الكثري من 

الجدية تجاه القرارات التي يتعنّي عليك تنفيذها، وال سّيما عىل املستوى 

العائيل والعاطفي وأن ال يشء ُيثنيك عن ذلك أبداً.   

الرقم 5

 ُتظهـري الكثـري من القلق تجـاه املسـتقبل. وهذا األمـر يزعج رشيك 

حياتـك. فهو يريد لك أن تخلد إىل االسـرتخاء وأن تخوض املغامرات من 

دون أن تفّكر ملياً يف األمور ألّن حياتكما املشرتكة، برأيه، تستحّق ذلك. 

فال تنىس هذا يوماً.  

الرقم 6

يشـري زوجك دائماً إىل أّنك تعيش يف عالم الخيـال وال تتفّهم الواقع كما 

يجـب، مـا يجعلك تعيش يف دوامـة الرفض الدائم له. هـو ال يريد لك أن 

تتقّبل األخطاء، بل أن تكون واقعي قدر اإلمكان ألّن هذا ُيشـعرك وإّياه 

باالرتياح.  

جان كوم .. مخترع الواتس آب ”رحلة حلم ال تعرف المستحيل“
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ُولد جـان كوم يف كييـف بأوكرانيا  
يف فربايـر 1976، وترعـرع خارَج 
أوكرانيـا مـع عائلته البسـيطة.. 
وتزامناً مع فرتِة الركوِد االقتصادي 
يف البـالد السـوفييتية، انتقل  جان  
مع والدتـه وجدته إىل  كاليفورنيا، 
الدعـِم  برنامـُج  سـاعَد  حيـث 
االجتماعي األرسة  يف الحصوِل عىل 
شـقٍة صغرية ومرصوٍف شـهري 

بسيٍط للحياة.
وكان والـد كـوم ينـوي االنضماَم 
إىل األرسِة الحقـًا، لكنـه لـم يغادر 
ظروفـه  بسـبب  قـط  أوكرانيـا 

االقتصادية، وتويف يف عام 1997.
بكاليفورنيـا،  الحيـاِة  بدايـِة  ويف 
عملت والدُة جان كجليسِة أطفال، 
بينمـا عمـل هو كعامـِل نظافٍة يف 
محـِل بقالة، وتوفيـت والدته عام 
2000 بعـد معركـٍة طويلـٍة مـع 

مرِض الرسطان.
وبدأت رحلُة جاك عند بلوغه سـن 
الثامنة عرشة عندما أدرك انه يريُد 
تعلـَم الربمجـة، وكانـت الطريقُة 
االرخـصُ للتعلـم هي أن يشـرتي 
الكتـَب ويدرُس بنفسـه، ولضعف 
حالتهم املاديِة كان يقوم باستعارِة 

الكتِب من املكتبة.
سـان  واليـة  بجامعـِة  والتحـَق 
خوسـيه، وعمـَل يف نفـِس الوقت 
يف إرنسـت ويونـغ، وهـى رشكـُة 
لتقديـم  خدمـاٍت مهنيـة عامليـة 
االستشـارات، وعمَل بهـا ىف مجاِل 

أمن املعلومات.
ويف عـام 1997، التقـى كـوم بــ 
”بريان أكتـون“ أثناَء عمله، وكان 
بوابتـه للدخـوِل إيل رشكـِة ياهوو 
كمهندِس، وترك جان املدرسَة بعد 
ذلك بوقٍت قصري ليتفرغ للربمجة.

وجـد جان كوم يف أكتـون الصديق 
 9 ملـدة  معـاً  وعمـال  الحقيقـي، 
سـنوات، ويف سـبتمرب 2007 غادر 
كالهمـا موقـع Yahoo خوفـاً من 
مسـتقبِل الرشكـة، وأخـذا إجازة 
ملـدة عام، وسـافرا يف جميِع أنحاِء 
أمريكا الجنوبية، ولم يعرفا ما هي 
خطوَتهما القادمة، فذهبا كالهما 
 Facebook  للتقدم للعِمل يف رشكِة
الجديـدة، ولكـن لألسـف ُرفـض 

كالهما.
و لم يعثرا عىل أيِة فكرٍة حتى يناير 
2009 عندما اشـرتى كـوم جهاز 
أيفـون، وكان متجـُر التطبيقـاِت 
لأليفـون يف بداياتـه، ورأي جـان 
فيـه بدايَة صناعـة جديدة، وبدأ يف 
التفكرِي يف صناعة تطبٍيق للهواتف 

املحمولة.
فتوجه إىل صديقِه الرويس  أليكس 
حـوَل  معـه  وتحـدَث  فيشـمان، 
فكـرَة تطبيٍق يقـوُم بإظهاِر حالِة 
كل شـخٍص بجـواِر اسـمه، لكنه 
احتاَج إىل مطوٍر لتطبيقاِت أيفون 
لتنفيِذ فكرِته، فعرفه صديقه عىل 

مطـوٍر رويس كان قـد وجـده عىل 
.“RentACoder.com”ٌموقع

كان اختيـار جان  السـم التطبيِق 
من البدايِة هو واتساب، وذلك ألنه 
يأتي من كلمِة واتس أب وتعنى ما 

أخبارك.
وبعـد مـرور شـهر، أعطـى جان  
نسخًة تجريبيًة ألصدقائِه لتجربِة 
التطبيـق، وكان يـدون املالحظات 

عن العيوب واإلصالحات الالزمة.
ولكن لألسـف لـم يكن هنـاك أحٌد 
يسـتخدُم التطبيق حتى أصدقائه، 
وكان كـوم عىل وشـِك أن ينرصَف 
عـن التطبيِق ويقـوم بالبحِث عن 
عمل، لكن نصحـه صديقه أكتون 
بـأن يعطـى األمـُر بضعِة شـهوٍر 

أخرى.
فأتـت املسـاعدَة حـني أطلقت أبل 
خاصيِة دفِع االشعاراِت للتطبيقاِت 
ىف يونيو 2009، فقاَم كوم بتحديِث 
الواتسـاب، فكان عندما يقوُم أحد 
األصدقـاِء بتحديـِث حالتـه تظهر 

إشعاراِت لكل أصدقائِه أيفون.
يف  الخاصيـة  تلـك  أن  والعجيـب 

البداية كانت مزحة، وكان واتساب 
فريد من نوعه يف ذلك الوقت، حيث 
الدخـوَل يكـون باسـتخداِم رقـُم 

الهاتف.
أطلـق كـوم النسـخَة الثانيـَة من 
تطبيقـه، وأضـاَف فيهـا خدمـَة 
املراسـلَة الفوريـة وإتاحـَة رؤيِة 
املسـتخدمني النشـطني، فأصبـح 
لديـه 250 ألـف مسـتخدم، وأقنع 
أصدقائه يف ياهوو باستثماِر 250 

ألف دوالر يف التطبيق.
وبحلول نوفمرب 2011 كان تطبيق 
واحـد  رقـم  التطبيـق  واتسـاب 
للمراسـالت الفوريـة يف متجر أبل 
للتطبيقات، وحصـل عىل أكثر من 

10 ماليني تحميل لألندرويد.
ويف 9 فربايـر 2014 فوجـئ جـان 
مـارك  مـن  شـخصيٍة  بمكاملـٍة 
الفيسـبوك  مؤسـُس  زوكربـريج 
يدعـوه لتنـاول العشـاء يف منزله، 
واقرتَح رسـمياً عىل كوم أن ينضُم 

.Facebook إىل مجلـسِ إدارة
-F 10 أيـام، أعلن موقـع   وبعـد
 WhatsApp أنـه اشـرتى cebook

مقابل 19 مليار دوالر أمريكي.
أعلـن   ،2018 أبريـل    30 ويف 
-Wha  كـوم أنه سـيرتَك تطبيـَق

sApp واسـتقاَل من مجلِس إدارِة 
الفيسـبوك، ولكنه مـازال موظف 

رسمي لديهم.
وحصـل يف آخـر العام عـيل مبلغ 
450 مليـون دوالر كنصيبـه مـن 
أرباِح الرشكة وفقاً لنظاٍم معموٌل 
 rest and“بـه يف الرشكـة ُيدعـى

.“vest
ويظُل جان كوم مثاالً قوياً إلثبات 
أن الفقـر لـم ولن يكن أبـداً مانعاً 

للتعلم و لتحقيق األحالم.

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@Âfl

غزل عراقي
الليل  تالي  الروح  اگلهه  شردت  مدري 
الذكرهـ  جروحيأنخطت  واهس  وعلى   
ليل  ـــعة  دمـ يسوه  ما  الهجر  ضاك  املا   
ـــطره  الكـــــــ ضايك  ما  يحن  املا  اخلد 
ـــه بيـــــ ميمر  الليل  باله  املرتاح  تره   

ـــسرهـ  حـــ أنكلب  ليله  اخملتنگ  بس   
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وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغـرية ، ثم أكمـل توزيع باقـي األرقام يف األعمدة التسـعة 
الرأسـية واألفقيـة يف املربع الكبري وال تسـتخدم الرقم اال مرة 

واحدة .

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أبـــــــراج

مهنياً: تسـمع بحدوث بعض التغريات يف العمل تشـعرك 
بالقلق، انتظر حتى تتأكد من الحقائق

عاطفيـاً: الحبيـب يبذل الكثري مـن الجهود إلرضائـك وتنفيذ 
رغباتك، فاستجب له وعرب عن تقديرك ملا يقوم به

صحياً: تستعيد بعضاً من عافيتك بعد تطبيقك إرشادات طبيبك، 
فتابع عىل هذا النحو لكي تستعيد عافيتك كاملة.

مهنيـاً: يوم جيد وأكثـر ايجابية من السـابق، تحلّق فيه 
عالياً وتنّفذ الرغبات وتحافظ عىل أرسارك

عاطفياً: يعاتبك الرشيك بسـبب انشغالك الدائم وابتعادك عنه، 
لكن ما إن تبني له األسباب حتى يتفهم الوضع

صحيـاً: عليك القيـام بما يعود عىل الصحة بالخـري واالنطالق نحو 
األفضل، ويبقى الخيار النهائي لك

مهنياً: يشـّجعك هذا اليوم عىل العمل واالسـتمرار 
ويجعل تحركاتك مباركة من أرباب العمل

عاطفياً: ال تطرح مواضيع حساسة بالنسبة اىل الحبيب، 
فظروفه اليوم غري مشجعة عىل ذلك

صحياً: قضية حساسـة تقلق راحتك وتثري أعصابك، صارح 
املقرّبني منك بها لرتيح نفسك

مهنياً: تتسلق جباالً من املعوقات قبل أن تحّقق هدفك 
الـذي تصبـو إليـه، وال توّقع عقـداً قبل أن تقـرأ بنوده 
وتتحقـق من مصداقيتـه. عاطفياً: تشـهد املرحلة املقبلة 
محطات الفتـة ومتطـورة يف العالقة بالرشيـك، وهذا يكون 
ملصلحتك إذا وظفته بالشـكل املطلـوب. صحياً: كأنك ال تعلم 
ما يصاب به الناس بسـبب عـدم االنتباهإىل نوعية املأكوالت، 

حذار.

مهنياً: تتغلـب عىل املصاعب، إال أن أعمالك املزدهرة وحسـن 
تعاملك مع املسـتجدات يواسـيانك يف بعض املصاعب املحتملة.
عاطفيـاً: تعّرب عن نفسـك بطالقة نـادرة أينما كنـت ومهما قمت 
مـن أعمال، تلتقط الفرص والخطوط بمهارة، وتترصف برسعة فتذهل 
الرشيـك. صحيـاً: قدرتك عىل تحمـل اآلالم كبرية، لكن هـذا ال يعني عدم 

زيارة الطبيب للتخلص منها.

مهنيـاً: تبحـث عـن االسـتقرار املهني، وربمـا تدور 
أحاديث صاخبة مع بعض الزمالء ابتداًء من هذا اليوم

عاطفياً: إنـَس املايض وابدأ مجدداً مـع الحبيب وحاول أن 
تتعاطف مع مشاكله وأن تجد معه الحلول املناسبة

صحياً: كن عىل تواصل دائم مع أصحاب االختصاص للمراجعة 
بشأن الحمية التي تتبعها

مهنياً: قد تشـعر بأنك غري قادر عىل قيادة شؤونك 
أو تشعر بالعزل وتحتاج اىل من يرفع معنوياتك

عاطفيـاً: تبحث عن املشـكالت بأّي ثمـن، فتجّرت بعض 
القصـص املنسـية وتعيدها إىل السـاحة، يف محاولـة لتأزيم 
األوضاع. صحياً: كن من أصحاب القرارات الحاسـمة، وقرر 

التوقف عن التدخني والكحول

مهنيـاً: تبدأ عملية تحقيق ومطـاردة ملعرفة بعض 
األمور وربما تقوم بسفر يف هذه االثناء

عاطفياَ: تسـتاء من عـدم التجاوب من قبـل الرشيك أو 
ترتاب من بـرودة ترصفاته أو غيابه القرسي أو املفتعل هذا 
الوقت.صحيـاً: تهتم ببعض االنشـغاالت، وعبثـاً تبحث عن 

بعض الوقت املمتع وامللّون لحياتك

مهنياً: يسـود األجواء املزيد من اإليجابيات وتختفي 
االنفعاالت ويسود املنطق يف العالقات

إىل حـب حقيقـي،  تتحـول  عاطفيـاً: عالقـة صداقـة 
والرومانسية تحيط بك من كل جانب وتبدو سعيداً

صحيـاً: انتبـه من الغضب واعـِط اهتمامـاً للتفاصيل، إياك 
وااللتباس أو سوء الفهم

مهنيـاً: ال تيـأس بل اجتهـد يف عملـك، املثابرة هي 
السبيل الوحيد للوصول إىل النجاح.

عاطفيـاً: ما مـن داٍع إىل إلقلق، الحبيـب مغرم بك حتى 
أذنيه ويكّن لك الكثري من االحرتام.صحياً: عند شـعورك بألم 
بسيط يف صدرك بعد خضوعك لعملية جراحية يف القلب، أترك 

كل يشء وتوّجه فوراً إىل الطبيب

مهنيـاً: يـوم جّيد جـّداً فإذا تضافـرت الجهـود وازدادت 
االجتهـادات واملسـاعي فال بّد مـن أن يكون النجـاح أكيداً 

وباهراً.
عاطفيـاً: الدعم الـذي تتلقاه من الرشيك يفاجئـك، ويكون موضع 

تقدير واهتمام من أجل مستقبل أفضل.
صحياً: ال تسـتخف بما يقوم به اآلخـرون من حركات رياضية، بل 

حاول أن تقوم بها أيضاً لتفيد صحتك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنيـاً: أحداث غري متوقعة تثري االنفعاالت، وعليك 
إجراء تعديالت عىل رشاكة معينة

عاطفياً: األجـواء العاطفية متطلبة، مـا يتوجب عليك 
تفهماً وابتعاداً عن عدائية الرشيك واألجواء املضطربة

صحيـاً: عليك اإلكثار من تنـاول الخرضاوات وتجّنب اللحوم 
الغنية بالدهون، فهي مرضة

اختر رقما واكتشف نظرة الشريك اليك!

1854 - الجيش الرويس يتعرض لهزيمة 
قاسـية يف معركة جاتانا يف رومانيا من 
الجيش العثماني، وأدت املعركة إىل فشل 

الروس يف طرد العثمانيني من رومانيا.
1892 - جيمس نايسميث يصدر كتاب 

قواعد كرة السلة.
1919 - تأسيس نادي الرتجي الريايض 

التونيس.
1922 - اإلعـالن عـن قيـام جمهورية 

أيرلندا.
1934 - زلـزال يف بيهـار بالهند ونيبال 
بقوة 8.4 عىل مقيـاس ريخرت يؤدي إىل 

وفاة 10700 شخص.
1944 - اللجنة االستشـارية األوروبية 
واملكونة من ممثيل قوات الحلفاء تقرر 

تقسيم أملانيا.
1952 - أديب الشيشكيل رئيس املجلس 
العسـكري األعىل، يحّل معظم األحزاب 

السياسية يف سوريا.
1966 - انقـالب عسـكري يف نيجرييـا 
قتل خالله رئيس الوزراء أبو بكر باليوا، 

وتنصيـب الجنرال جونسـون أيرونيس 
رئيًسا للبالد.

1970 - معمـر القـذايف يتـوىل رئاسـة 
الوزراء يف ليبيا.

1971 - االحتفال بمرص بمناسبة إتمام 
بناء السد العايل.

1975 - الربتغال توقع معاهدة استقالل 
أنغوال.

1985 - عودة الربازيل للحكم املدني بعد 
21 عام من الحكم العسكري.

األهليـة بـني  الحـرب  إنـدالع   -  1990
وأذربيجـان  أرمينيـا  جمهوريتـي 

السوفييتيتني.
2001 - بداية عمل املوسـوعة املفتوحة 

ويكيبيديا.
2006 - مجلس الوزراء الكويتي ينادي 
ويل العهد الشيخ سعد العبد الله السالم 
الصباح أمـرًيا لدولة الكويـت بعد وفاة 

األمري الشيخ جابر األحمد الصباح.
2007 - تنفيـذ حكـم اإلعـدام يف عـواد 
البنـدر وبـرزان التكريتـي وذلـك بعـد 

إدانتهم بجرائم حرب.
2009 - طائـرة إرسائيليـة تغـري عـىل 
منـزل القيادي يف حركة حماس سـعيد 

صيام وتغتاله مع كل من كان معه.
2011 - رئيـس مجلس النواب التونيس 
فؤاد املبـزع يـؤدي اليمني الدسـتورية 
رئيًسا مؤقًتا للجمهورية خلًفا للرئيس 

زين العابدين بن عيل.
2018 - تفجريان انتحاريان يف سـاحة 
الطريان يف بغداد يوديان بمقتل وإصابة 

أكثر من 100 شخص.
2019 - مجلس العموم يصوت بغالبية 
432 صوًتـا ضـد خطـة ترييـزا مـاي 
للخـروج مـن االتحاد األوروبـي مقابل 
مائتـني واثنـني مـن إجمـايل األصوات، 
وزعيـم حزب العّمـال املعارض جريمي 
الثقـة عـن  كوربـني يطالـب بحجـب 

الحكومة.
2020 - اسـتقالة الحكومـة الروسـية 
برئاسـة دميـرتي ميدفيديـف تمهيـًدا 

لتعديل الدستور الرويس.
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 o جابـر  1نصـف 
جميـل وفيـه بهـاء 
عـىل  يوضـع   o

الحصان.
2مخرتع الديناميت.

3هدأ o غاز يدخل يف 
تركيب ملح الطعام.

محـرك  4مخـرتع 
الديزل

5رجل (باالنجليزية) 
o ثالثـة حـروف من 

راوي.
اآللـة  6مخـرتع 
نصـف   o البخاريـة 

رسور.
 o يابانيـة  7عملـة 

ارتقاء ورفعة.
8مخرتع قلم الحرب .
9أوسـمة أو أوشحة 
املسؤولية كالرئاسة 

وغريها.
املصباح  10مخـرتع 

الكهربائي.

أفقي
1شـجاع ويجرس عـىل خوض 
غمار الـيشء o مخرتع أمواس 

الحالقة.
2الزي الياباني الشهري.

3ممثل هوليـوودي متمرس يف 
 o رياضـة الدفـاع عـن النفس

توجه إىل.
4يابسـة o أنس o مـن يمتهن 

سقاية املاء.
5اسـم رئيس تحريـر صحيفة 
األهرام سـابقا o مـن صفاته 

أنه خناس
 o 6يمـيش متقـارب الخطـوة

تعبأ
7نحب ونرغب o تصدير

سـديم  جمـع   o 8الشـام 
(معكوسة).

9صاحب الـيشء ومالكه o من 
اهم اعمال نيكوس كازنتزاكي 

األديب اليوناني املعارص.
10مخرتع التلسكوب وصاحب 
نظرية األرض كروية يف العصور 

الوسطى o ضمري متكلم.
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الجسمي»  «حسني  الفنان  أحيا 
حفًال  هميم»،  «أصيل  والفنانة 
فعاليات  ضمن  مميزًا   غنائًيا 
الرياض  بموسم  العاذرية  جلسات 
أصيل  السعودية.وافتتحت  يف 
أجمل  من  بمجموعة  الحفل،  هميم 
عدد  تفاعل  بها  القت  التي  أغانيها 
حرصوا  الذين  جمهورها  من  كبري 
الحفل  من  لقطات  مشاركة  عىل 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  عرب 

واإلشادة بصوتها وأدائها املميز.
ومن بني األغاني التي قدمتها النجمة 
العراقية، أغنية «املفروض» و»خلك 
وغريها  قلبي»،  و»يشبهك  بحر» 
من األغاني املميزة التي أطربت بها 
النجمة العراقية جمهورها يف حفلها 

بجلسات العاذرية.
اإلماراتي  الفنان  أحيا  جانبه  من 
ضمن  ذلك  بعد  الغنائية  فقرته 
وقدم  العاذرية،  جلسات  فعاليات 

ضمن  أغانيه  أجمل  من  مجموعة 
ثاني جلسات العاذرية، ومن بني تلك 
األغاني «رعاك الله» و»بلغ حبيبك» 
األغاني  من  وغريه  و»جديلة» 

املميزة.
النجم  حفالت  أوىل  تلك  وتعترب 
حسني الجسمي لعام ٢٠٢٢، وكان 
قد روج لهذا الحفل وعرب عن مدى 
عرب  املميز  الحفل  إلحياء  تشوقه 

«انستغرام»،  عىل  حسابه 
لكم  «اشتياقنا  فكتب: 

يمكن  ال  حكاية 
يف  رشحها 

نلقاكم  سطور 
يف  الله  بإذن 
جلسات  ثاني 

العاذرية وسط 
الشتاء  أجواء 
 ١٣ الخيالية.. 

كانون الثاني».

الزوراء / ظافر جلود:
من  الرابعة  الدورة  فعاليات  تنطلق 
اعتبارا  السينمائي»  «العني  مهرجان 
يناير   \ الثاني  كانون   ٢٧ حتى   ٢٣ من 
من  فيلماً   ٥٨ سيعرض  والذي  الجاري، 
بينها ٤٧ فيلماً ضمن املسابقة الرسمية 
للمهرجان، الذي سيقدم برنامجاً موازياً، 
كشف عن بعض تفاصيله عامر ساملني 

املري، مؤسس ومدير املهرجان.
لربنامج  الفني  املدير  املري،  وقال 
أزمة  من  الرغم  عىل  العالم:  سينما 
عىل  الكبري  وتأثريها  «كورونا»  جائحة 
الحركة الفنية يف العالم، إال أن املهرجان 
استطاع أن يثبت حضوره واستمراريته 
املطبقة،  االحرتازية  اإلجراءات  ضمن 
العربية  األفالم  وأميز  أهم  واستقطب 
بعضها  ُرشحت  أفالم  منها  واألوروبية، 
إىل جوائز األوسكار ٢٠٢١، مثل الجزائري 
بنتولد».  «ملا  واملرصي  «هيليوبوليس» 
وأضاف: نجح املهرجان بتوقيع عدد من 
تهدف  التي  الفنية  واملبادرات  االتفاقات 

والكفاءات  وصناعها  السينما  دعم  إىل 
واملواهب اإلماراتية، األمر الذي أسهم يف 
خارطة  عىل  العني  مهرجان  اسم  إدراج 

املهرجانات السينمائية يف املنطقة.
العام  هذا  دورة  أن  إىل:  املري  وأشار 
العديد من األفالم املتفردة يف  استقطبت 
مسابقات املهرجان املختلفة، وخصوصاً 
الطويل»  الخليجي  «الصقر  مسابقة 
 ٤ الكربى  جائزتها  عىل  يتنافس  الذي 

خالد  للمخرج   B٨٢ هي  إماراتية،  أفالم 
صالح  للمخرج  «سفران»  محمود، 
عيل  للمخرج  و«كروموسوم»  كرامة 
راشد  سعيد  للمخرج  و«حني»  جمال، 
السعودي  أفالم خليجية هي  سعيد، و٣ 
عارف،  سمري  للمخرج  امرأة»  «حياة 
محمد  للمخرج  «هوا»  والبحريني 
للمخرج  «الزيج»  والُعماني  القفاص، 

صالح الحرضمي.

الغنائي  حفله  الساهر  كاظم  القيرص  أحيا 
كرم  نجوى  الفنانة  مع   ٢٠٢٢ عام  يف  األول 
يف  للتسوق  دبي  مهرجان  فعاليات  ضمن 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، وقدم الثنائي 

يف ليلة ساهرة أجمل أعمالهما الغنائية.
الذي  الكبري  الجمهور  أبهر  الساهر  كاظم 
حرض حفله يف مهرجان دبي للتسوق بأكثر 
خالل  قدمها  التي  الروائع  من  أغنية  من 
الساهر  كاظم  الطويلة،  الغنائية  مسريته 
قدمها  أغنية  كل  مع  الجمهور  معه  تفاعل 
من  باقة  الحضور  أحد  له  وقدم  الحفل،  يف 
الورد أثناء وجوده عىل املرسح تقبلها الفنان 
الجمهور  قبل  من  تصفيق  وسط  العراقي 

الذي حرض الحفل.
دبي  أشعلت حفلها يف مهرجان  نجوى كرم 
األغاني والتي  للتسوق بمجموعة من أجمل 
كان من بينها أغنية «شو جاني» والتي ردد 
الجمهور كلماتها معها كما قامت بغناء كل 
و»ساحر  العم»،  ابن  خريوني   » أغنية  من 
يف  أيضا  قدمت  اللبنانية  النجمة  القلوب»، 
أبو  و»ملعون  «مغرومة»،  أغنية  حفلها 
الكبري  جمهورها  كذلك  وأطربت  العشق»، 
غنائي  موال  من  بأكثر  الحفل  حرض  الذي 

نجوى  اللبنانية  النجمة  محبيها،  به  أبهرت 
كرم التقت أيضا الفنان العراقي الكبري كاظم 
حفلهما  انطالق  من  دقائق  قبل  الساهر 
الثنائي  وتبادل  للتسوق  دبي  مهرجان  يف 

الحديث معا أمام الكامريات.
حفله  يف  ظهوره  يعد  الساهر  كاظم 

للنجم  األول  هو  للتسوق  دبي  بمهرجان 
جبار  عيل  األكرب  شقيقه  وفاة  بعد  العراقي 
وحرص  أسبوعني،  حوايل  منذ  السامرائي، 
الفنان العراقي عىل التأكيد عىل مشاركته يف 
هذا الحفل يف فيديو قصري نرشه عرب حسابه 

عىل «انستجرام».

@cájm@=‹í@Ú‰fl@NNC|jì€aD@ÚÓóÉìi
@2022@‚b»€@bËn�ÌãÇ

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

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

يف كل مـرة تقدم عمالً فنيـًا جديداً تحمل 
تحدياً جديداً تفاجـئ به جمهورها؛ 

فمنـة شـلبي قـررت بشـخصية 
الشبح أن تبدأ خريطتها الفنية 
يف عـام ٢٠٢٢ بتحـدٍّ جـريء 
لتتصـدر  للجمهـور  وصـادم 
املنافسة السـينمائية بماليني 

اإليرادات.
تعّرب منة شلبي عن قلقها تجاه 

تقديم شخصية شبح طوال األحداث 
يف ترصيحاتهـا يف أول أيام عرض الفيلم 

داخـل دور العـرض السـينمائي، حيـث تعترب 
وجود اسـم املخرج رشيف عرفة الضمان الكايف إلنهاء 
حالة القلق بداخلها؛ فلوال وجوده كانت ستشـعر بقلق 
شديد تجاه الشخصية التي لم ترتك نفسها لتحكم عليها 
قبل التصوير حتى تحبها وتقدمها بالشـكل الذي شاهده 
الجمهور، فهي شخصية صعبة كثرياً والكل سيكرهها عند 
مشـاهدة أحداث العمـل، وهو ما جعلها تسـتمتع لتصفيق 

الجمهور داخل قاعة العرض عند نهايتها املؤملة.
وأضافـت منـة أنها لم تشـعر بالـرتدد أن تظهر يف شـخصية 
«قبيحة» و من دون أي مكياج؛ فالشـخصية تتطلب هذا وهو 

يشء طبيعي بالنسـبة إليها ولم يتطلب التفكري يف 
تنفيـذه من عدمه خاصـة أنها يف يد أمينة مع 
املخـرج رشيف عرفة وتـدرك جيداً ما تفعله 
وتحرص عىل خروج العمل الفني عىل أكمل 

صورة.
وأضافت أنها لم تعمل بجمالها؛ فهي تقدم 
شـخصية درامية ضمن األحداث وال بّد أن 

تقدمها بكافة تفاصيلها لتصل للجمهـور.
ولـم تنـِف منـة أنهـا واجهـت العديد من 
املشـاهد الصعبـة ضمـن التصويـر وكانـت 
ترتجف قبـل تصويرها من شـدة القلق والتوتر، 
ولكـن وجود رشيـف عرفـة كان يسـاعدها بقوة من 
أجـل تقديم املشـاهد دون قلق وتجاوز هـذه الصعوبات قبل 
التصويـر، خاصـة أنهـم قامـوا بربوفـات كثرية قبـل تقديم 
مشاهد األكشـن والحرق التي تشهدها األحداث حتى يطمنئ 
كل فريـق العمل قبل بدايـة التصوير، ولم يتعـرض أي منهم 
إلصابـات صعبـة أثناء التصويـر رغم صعوبة املشـاهد التي 
قدمهـا كل منهم.وأكدت منة أن كواليس العمل كانت ممتعة؛ 
فبحسـب قولها «كلنا أصدقاء ولكن صعوبة العمل جعلتنا يف 
حالة تركيز طوال الوقت، فالكل يبذل أقىص ما بوسـعه ليقدم 

شخصيته ضمن األحداث».

ولدي  سألني  الزمان..  ذلك  وعذوبة  وحالوة  زمان  أيام  يرحم  الله 
عن معنى الزمن الجميل، فقلت له ملاذا تسألني عن ذلك الزمن فقد 
عشنا نحن االباء ذلك الزمن حياة أفضل من حياتكم التي تعيشونها 
فبالرغم  نحن،  زمننا  هو  الجميل  الزمن  إن  األبناء..  أيها  أنتم  اآلن 
الحياة  ان  إال  العراقيني  كل  بيوت  عىل  يخيم  كان  الذي  الفقر  من 
كانت جميلة وممتعة وبسيطة للغاية، فأغلبنا ولد والدة طبيعية يف 
املنزل عىل الرغم من ان امهاتنا كن يعملن من الصباح حتى املساء 
للحمل..  االخرية  الساعات  يف  حتى  البيتية  الواجبات  كل  لتأدية 
امهاتنا  الن  «البامربز»  حفاظة  نرتدي  يوما  نكن  لم  ولدنا  وعندما 
والدتنا،  قبل  القديمة  املالبس  من  «حضاين»  لكافات  يهينئ  كن 
كنا  «النيدو» الننا  او  «الكيكوز»  نتذوق يف حياتنا طعم حليب  ولم 
بـ»القنداغ»  أحدنا يسقى  الطبيعية، وإذا مرض  بالرضاعة  نرتوي 
او «السفوف» او يذهب بنا اىل «الجدة» لتتأكد ان الطفل «مربوك» 
من  او  الحديقة   » «صوندة  من  الصايف  املاء  نرشب  كنا  كما  ال،  أم 
الحنفية مبارشة وهو ماء زالل.. ولم نعرف يوما ان هناك ماًء يباع 
يف قناني بالستيكية.. كانت أكرب لذة لدينا عندما نأكل «الدوندرمة» 
او يصاب  منا  أحد  أي  ولم يمرض  املتجولني  الباعة  و»العنبة» من 
بوباء الكورونا اللعني.. كنا نخرج يف الصباح ونعود يف املساء دون 
ان تقلق علينا العائلة ولم ينتاب الوالد او الوالدة شعور اننا تهنا او 
ان عصابة قد اختطفتنا، ولم اتذكر يوما ان والدتي قد عملت لنا» 
مس كول» او ارسلت لنا رسالة «اس ام اس» النها ماتت دون ان 
ترى «املوبايل»، ليس هذا فحسب بل اننا لم نكن نمتلك « انرتنيت» 

وال حاسبة وال « ام بي ثري» وال 
« سيدي « وال «دي يف دي» وال « ماسنجر»، وال غرف دردشة نتحدث 
فيها مع اشخاص وهميني، ولم يكن لدينا «دش»، ومن كان يملكه 
عىل  مشيا  املدرسة  اىل  نذهب  كنا  القانونية..  للمساءلة  يتعرض 
االقدام ولم يكن لدينا خط نقل ينتظرنا عند الخروج من املدرسة.. ال 
اذكر اني اشرتيت كتابا منهجيا من السوق، حتى القرطاسية كانت 
توزع بيننا مجانا، وحتى الطعام يوزع بيننا صباحا كوجبة افطار 
نتمتع  وكنا  املسلوق»..  «البيض  سندويج  مع  الحليب  قدح  تضم 
ولم  اليدوية،  االعمال  او  الرسم  او  كالرياضة  الالصفية  بالدروس 
يخصص اهيل مبالغ للدروس الخصوصية الن اساتذتنا كانوا اكفاء 
يف اختصاصهم.. لم نعرف اكلة «البيتزا» او « الهمربكر» او « الصاج 
الوحيد  املطعم  وكان  الدليفري»،   » نعرف  ولم  الشاورما»،   » او   »
الكرادة..  الكائن يف منطقة  «ابو يونان»  الهمربكر» مطعم   » ألكلة 
لم يكن أحد منا يجادل أباه او يعيص له أمرا بحجة الديمقراطية 
وحرية الرأي ألننا كنا نحرتم آباءنا ونقدسهم.. نعم، كنا نقيض جل 
الن  الشوارع  بأوالد  يوما  أحد  ينادينا  لم  ولكن  الشوارع  يف  اوقاتنا 
الشارع كان يعلمنا الكثري من القيم واالخالق واآلداب الصحيحة.. 
اىل  منا  أحد  يذهب  لم  الوقت  طوال  نتشاجر  كنا  اننا  من  وبالرغم 
مركز الرشطة ولم يقع أحد منا يوما تحت طائلة القانون، الن اهلنا 

كانوا اكثر شدة ورصامة من القانون نفسه.
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أعلن موقع (فيسـبوك) إغالقه خدمة أطلقها العام املايض،  متخصصة 

يف املواعدة الرسيعة. 
 (Sparked) وذكر (فيسبوك) يف رسالة بريد إلكرتونية إنه سيلغي خدمة
للمواعدة الرسيعة عن طريـق الفيديو، اعتبارا من الخميس املوافق 20 
كانـون الثاني/ ينايـر الجاري، وذلك بعد مرور 9 أشـهر من خضوعها 

لالختبار.
وقال (فيسبوك) يف رسالته ملستخدمي الخدمة: ”لقد بدأنا يف بناء خدمة 
(Sparked) يف أواخـر عام 2020 بغرض مسـاعدة الناس يف العثور عىل 

الحب من خالل تجربة متجذرة يف اللطف“.
وأردف: ”ومنـذ ذلـك الحـني، وبفضل املداخـالت والتعليقـات املنتظمة 
منكم، قمنـا بالتطوير بقدر اإلمكان، وتعلمنا الكثـري، وأقمنا اتصاالت 
بـني الناس، لكن مثل العديد من األفكار الجيدة بعضها ينطلق والبعض 

اآلخر مثل (Sparked) يجب أن ينتهي“.
ويجب عىل كافة مستخدمي خدمة (Sparked) تنزيل بيانات حساباتهم 
الخاصـة عليه قبل يوم 20 كانون الثاني/ ينايـر، ألنه بعد هذا التاريخ 

سيقوم (فيسبوك) بمسحها.
تـدور فكـرة خدمـة (Sparked) حول إتاحـة فرصة للطرفـني بإقامة 
دردشـة رسيعة بينهما ملـدة أربع دقائق فقط، يف أمـل يف الحصول عىل 
مواعـدة عاطفيـة، وإذا رغـب كالهمـا يف الحصـول عىل وقـت إضايف، 

فيمكنهما إعداد موعدا ثانيا مدته 10 دقائق، أو أن يتبادال أرقامهما.

انشـأ العلمـاء الصينيـون قمـرا 
تشـبه  جاذبيـة  لـه  اصطناعيـا 
القمـر، وهو مصمم ملسـاعدتهم 
عـىل إعـداد رواد الفضـاء ملهـام 
ويقع  املسـتقبلية،  االستكشـاف 
يف   Xuzhou يف  املحـاكاة  جهـاز 
مقاطعـة Jiangsu يف الصني، وقد 
تـم تصميمـه بطريقـة يمكن أن 

تختفي الجاذبية فيها.
يف الوقـت الحـايل، تتطلـب محاكاة 
الجاذبيـة املنخفضـة عـىل األرض 
الطـريان يف طائـرة تدخـل يف حالة 
سـقوط حر، ثم الصعود مرة أخرى 
أو السـقوط من برج هبـوط، لكن 

ذلك يستمر لدقائق.
التقنيـة  أن  املطوريـن،  أوضـح 
الجديد،  القمـر  الخاصة بمحـاكاة 
هـى عبارة عن غرفة صغرية بطول 
2 قـدم تجلـس يف غرفـة مفرغـة، 
يمكنها محاكاة الجاذبية املنخفضة 

أو الصفرية ألطول فرتة تريدها. 
كمـا أنـه داخـل الغرفة التـي يبلغ 
ارتفاعهـا 2 قـدم، انشـأوا منظـر 
طبيعـي للقمر، مكـون من صخور 
وغبار خفيف مثل تلك املوجودة عىل 

سطح القمر.
تبلغ قوة الجاذبية عىل القمر سدس 
قوة الجاذبية املوجودة عىل األرض، 

وداخل غرفة الجاذبية االصطناعية، 
يستخدم الفريق مجاًال مغناطيسًيا 
قوًيا ملحاكاة تأثريات التحليق لقوة 

الجاذبية املنخفضة.
رويلـني،  يل  العلمـاء  كبـري  قـال 
للتعديـن  الصـني  جامعـة  مـن 
التجـارب  ”بعـض  والتكنولوجيـا: 
مثـل اختبـار التصـادم تحتـاج إىل 
بضع ثـواٍن فقط“، وجـاء مفهوم 
املغناطيسـية  املجـاالت  اسـتخدام 
لالرتفاع مـن عالم الفيزياء الرويس 
 Ig أندريـه جيم الـذي فـاز بجائزة

Nobel يف عام 2000.
وقال إن هناك حاالت يمكن أن تكون 
فيهـا محـاكاة الجاذبيـة الصغرى 
املغناطيسية ال  املجاالت  باستخدام 

تقدر بثمن.
وجديـر بالذكـر أن الصـني حددت 
هدف إرسـال رواد فضـاء إىل القمر 
بحلول عـام 2030، وأقامت قاعدة 
عىل القمر، يف مرشوع مشـرتك مع 
روسـيا بحلـول نهاية هـذا العقد، 
ومـن املتوقـع أن يلعب هـذا القمر 
االصطناعـي دوًرا مهًما يف املهمات 
املسـتقبلية إىل القمر، مما يسـمح 
للتماريـن  بالتخطيـط  للعلمـاء 
الجاذبيـة  يف  للبنـاء  واالسـتعداد 

املنخفضة.

ذكـرت بعض املواقع املهتمة بشـؤون اإلنرتنت أن تطبيق ”إنسـتغرام“ 
سـيحصل عىل بعـض امليزات التي سـتجعل اسـتخدامه أكثر سـهولة 

وعملية.
وتبعـا للمواقع فإن القائمـني عىل التطبيق بدأوا باختبـار ميزة جديدة 
تسـاعد املسـتخدمني عىل ترتيـب الصـور ومقاطع الفيديـو املوجودة 
بصفحاتهـم بالطريقة التي يختارونهـا ودون التقييد بتواريخ نرشها، 
أي أن املسـتخدم يمكنه نقـل صورة أو مقطع معـني ليظهر يف رشيط 
صفحتـه قبـل غريه.وباإلضافة لهـذه امليزة حصل بعض مسـتخدمي 
التطبيق يف تركيا والربازيل إيضا عىل إمكانية تصفح ”القصص“ املتاحة 
لهـم لتظهر لهم خلف بعضها بشـكل عمودي، وسـهلت هذه الطريقة 
إمكانيـة التنقل بني ”القصـص“ التي ينرشها عدة أشـخاص يف نفس 
الوقت.وحصل ”إنسـتغرام“ يف األشـهر األخرية عىل العديـد من امليزات 
الجديـدة مثل ميـزة Profile Embed التي تمنح املسـتخدمني إمكانية 
تضمني نسخة مصغرة من حسـاباتهم عىل التطبيق عرب مواقع الويب 
املختلفة، وميزة Visual Replies التي تتيح لهم الرد عىل التعليقات عىل 

.Reels املنشورات عرب مقاطع فيديو باستخدام خدمات

حققـت أغنيـة شـهرية لألطفال 
نسـبة مشـاهدات كبـرية والتـي 
بلغـت العرشة مليارات مشـاهدة 
عىل منصة الفيديوهات الشـهرية 
(يوتيـوب) لتكون بذلك األوىل التي 

تصل لهذا الرقم. 
واسـتطاعت أغنية (بيبي شارك) 
أن تحقق ذلك اإلنجـاز التاريخي، 
منـذ أن طرحت ألول مـرة يف عام 
2016، عـىل الرغـم مـن ألحانها 

وكلماتها البسيطة للغاية.
عـىل  شـارك)  (بيبـي  وتفوقـت 
ألشـهر  األغانـي  مـن  العديـد 
املطربـني العامليـني، مـن أبرزهـا 
(ديسباسـيتو)، التي حققت 7.7 
مليـار مشـاهدة عـىل (يوتيوب) 

حتى لحظة كتابة هذه السطور.

وأغنية (بيبي شـارك) صادرة عن 
كوريا، وتم تحميلها ألول مرة عىل 
(يوتيوب) يف شهر حزيران/ يونيو 
2016، هـي عبارة عن (ريمكس) 
ألغنيـة أمريكيـة أنتجتهـا رشكة 

(بينكفونغ) وتتواجد يف سيول.
(بيبـي  أغنيـة  واسـتثمر صنـاع 
يف  لهـا  الكبـري  النجـاح  شـارك) 
العديـد من الصـور، منهـا إقامة 
جولـة غنائية لها يف عـام 2019، 
كرتونـي  مسلسـل  وتخصيـص 
لألطفال مسـتوحى منهـا ُعرض 
عىل قنـاة (نيلكوديون) األمريكية 

لألطفال يف العام املايض.
كمـا تعتـزم (نيكلوديـون) إنتاج 
فيلم كرتون طويل عن أغنية (بيبي 

شارك) يف املستقبل القريب.
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الكويتية،  شمس  الفنانة  نرشت 
تطبيق  عىل  الخاصة  صفحتها  عرب 
عن  فيها  عربت  تغريدة  (تويرت)، 
بعد  الذي حققته  بالنجاح  سعادتها 

دخولها عالم تطبيق (التيك توك). 
«#تك_ تغريدتها:  يف  شمس  وقالت 

توك هو االن املتصدر عاملياً وانا وبكل 
ايل  أي تواضع  غرور ومن غري 
#تك_توك  متصدرة 
الرشق  عىل 
سط  و أل ا
تني  مر و
ت  ر تصد
ىل  و أل ا

عىل 

#العالم».
 : بعت وتا
وهذا   »

التطبيق 
اعتماد  يعتمد 

محبة  هو  فيه  الشخص  نجاح  كيل 
يدفعون  من  وانتوا  لطبيعته  الناس 
لكم لو يمطرون السما #فلوس ماراح 

تحبهم الناس يعني موغصب».
تغريدة  يف  ردت  قد  شمس  وكانت 
تعرضت  الذي  الهجوم  عىل  سابقة 
له من قبل البعض واتهامها بوجود 
لالتجاه  دفعها  ما  وهو  فنى  فراغ 

للتيك توك. 
ما  «املفروض  شمس:  وقالت 
حملة  يف  طرف  تكونون  تتورطون 
تحدثت  ما  بعمري  ألني   ، ضدي 
معاكم ال بخري والبرش..  انا معتزلة 
سنة   ١٥ من  الورقية  الصحافة 
بسبب ان بعض منتسبيها يقدر 
 ٥٠٠ ب  يشرتيهم  حد  أي 
ريال! أنا راح أخىل الناس 
عليكم  ترد  التي  هي 
اذا موضوعى فراغ 
فنى أم ماذا ؟؟؟ 
الناس  حب  وال 
مخليني  اليل 

متصدرة ؟».

تعيش  أربعينية  شابة 
لديها  القاهرة  يف  وحيدة 
أن  تقّرر  باألمومة..  شغف 
املشاعر  هذه  عن  تعّوض 
حيوان  رعاية  خالل  من 
ضمن  به  واالهتمام 
«توت» من سلسلة  حلقة 
من  السيطرة»،  «خارج 
مطاوع  حنان  بطولة 

ومن  خالد  أحمد  وإخراج 
 ،«MBC «استديوهات  إنتاج 

.«VIP وُيعرض عىل «شاهد
التي  العمل حكاية مروة  يطرح 
ولديها  محتوى  صانعة  تعمل 

شغف كبري باألمومة، وهي تعيش 
وحيدة يف القاهرة، وتصارع الحياة 
بها.  املحيطني  الناس  وبشاعة 

وبسبب تجاوزها سن األربعني من 
دون ارتباط، وبعد محاوالت عدة فاشلة 

يف  األمل  تفقد  املستقبل،  زوج  إىل  للتعرّف 
عن  تستعيض  أن  وتقّرر  واإلنجاب  الزواج 
ذلك برتبية كلب صغري، آملة أن تتخلص من 
وحدتها وكذلك من كل من حّول حياتها إىل 

جحيم. ورسعان ما تفاجأ أن الكلب «توت»، 
باتت  والوداعة،  الطيبة  عليه  تبدو  الذي 
من  كثري  يف  عنيفاً  ويظهر  غريبة  ترصفاته 
األحيان. ورغم أن مروة تتجاهل بوادر العنف 
والرشاسة التي الحظتها، تتخذ األمور منحى 
عنها  بالدفاع  توت  يبدأ  حينما  رسيعاً،  آخر 

ضد كل من يقوم باستفزازها ومضايقتها. 
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