
تفاصيل ص2   

بغداد/ متابعة الزوراء

قاد املهاجم مهند عبد الرحيم فريقه 

الزوراء لفوز مهم عىل مضيفه نفط 

الوسط 0-2 يف اللقاء الذي اقيم امس 

االح�د ع�ىل ملع�ب النج�ف االوملبي 

لحس�اب مباري�ات االس�بوع ال�14 

من الدوري املمتاز بك�رة القدم.عبد 

الرحيم نجح يف تسجيل ثنائية فريقه 

يف الدقيقت�ن 19 و46، ليمنح فريقه 

ثالث نقاط مهمة حس�نت موقفه يف 

النوارس  الرتتيب.الفوز من�ح  س�لم 

املرك�ز  يف  وضعته�م  نق�اط  ث�الث 

الثالث برصيد 25 نقطة، فيما تجمد 

رصيد نفط الوس�ط عند النقطة 27 

يف وصاف�ة الرتتيب.واكتس�ح القوة 

الجوية نظريه أربي�ل بثالثية نظيفة 

امس األحد، عىل ملعب الشعب الدويل، 

لحس�اب الجولة الرابع�ة عرشة من 

الدوري  املمتاز. وكان الش�وط األول 

س�جاال ب�ن الفريقن، لكن�ه انتهى 

بنتيج�ة س�لبية.ويف الش�وط الثاني 

كث�ف الصق�ور هجماته�م، فتمكن 

مهاج�م الفري�ق، أيمن حس�ن، من 

يف  فريق�ه،  أه�داف  أول  تس�جيل 

الدقيقة )48(، قبل أن يعزز حس�ن 

جبار النتيجة بهدف ثان، يف الدقيقة 

)63(.وأح�رز أيم�ن حس�ن هدف�ه 

الثان�ي والثالث للجوي�ة، يف الدقيقة 

)68(. وخي�م التع�ادل الس�لبي عىل 
نتيج�ة مب�اراة الح�دود والكرخ، يف 
اللقاء ال�ذي احتضنه ملعب التاجي، 
لصال�ح الجول�ة ال��14 م�ن دوري 

الكرة املمتاز.

بغداد/ الزوراء:
العس�كرية  االس�تخبارات  اعلن�ت  
اطاحته�ا ب�� ٢٠ تاج�را للمخ�درات يف 
يف  املحافظات.وذك�رت  وبع�ض  بغ�داد 
بيان تلق�ت “الزوراء” نس�خة منه: انه 
“وبعملية نوعية وجهد استخباري مميز  
تمكنت مفارز االس�تخبارات العسكرية 
ومكافح�ة  االس�تخبارات  خلي�ة  يف 
االره�اب التابع�ة للمديري�ة وبالتعاون 

م�ع كتيبة االس�تطالع العميق للمديرية 
م�ن االطاحة ب� ٢٠ تاج�را للمخدرات يف 
بغ�داد وبع�ض املحافظات”.وبينت انه 
“تم ضب�ط بحوزتهم م�واد مخدرة من 
مادة الكريس�تال واملارجوانا والحشيش 
االفغاني وبكميات بلغ�ت 6 كغم و8٧4 
غم، و14،411 حبة مخدرة ، و٥ عجالت 
مختلفة و4 دراجات نارية و3 بنادق و4 

مسدسات و4 رمانات”.

طوكيو/ متابعة الزوراء:
أن  ياباني�ة  إع�الم  وس�ائل  ذك�رت 
الس�لطات أعدمت أكثر من 5.8 مليون 
دجاج�ة خ�الل الع�ام امل�ايض، عق�ب 
اكتش�اف تف�ي إنفلون�زا الطي�ور يف 
البالد.وأش�ارت إىل أن�ه “آخ�ر م�رة تم 
فيها تس�جيل إعدام مثل هذا العدد من 
 ،2005-2006 كان يف ش�تاء  الطي�ور 
عندما اضط�ر املتخصص�ون إىل إعدام 
5.7 ملي�ون دجاج�ة بس�بب الوباء”.

وتابع�ت أنه “تم اكتش�اف الفريوس يف 
15 محافظة من أص�ل 47 يف اليابان”.
وفرض�ت الس�لطات الصحي�ة حج�را 
صحيا ع�ىل مزارع الدواج�ن، حيث تم 
العث�ور ع�ىل ب�ؤر للع�دوى يف منطقة 
طوله�ا 3 كيلوم�رتات، كم�ا حظ�رت 
تصدير الدجاج والبيض خارج منطقة.
وال يس�تبعد الخرباء أن يتج�اوز العدد 
الحقيقي للطيور املعدومة ال�6 مالين 

بنهاية املوسم الحايل.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
تظه�ر مقاط�ع فيدي�و م�ن العاصمة 
األمريكي�ة واش�نطن، أنه�ا تحولت إىل 
“منطق�ة ح�رب”، قبل أي�ام من حفل 
تنصي�ب الرئي�س املنتخب ج�و بايدن، 
املق�رر ي�وم 20 يناي�ر/ كان�ون الثاني 
إن  صحيف�ة  تقاري�ر  الجاري.وتق�ول 

العاصم�ة األمريكية واش�نطن تحولت 
إىل منطقة عس�كرية، يتوافد إليها آالف 
الجنود لتحصينها بصورة غري مسبوقة.
لق�وات  الرس�مية  الصفح�ة  ون�رشت 
الح�رس الوطن�ي، عىل “توي�رت” صورا 
ترص�د وصول مجموعة م�ن الجنود إىل 
العاصم�ة وانش�طن ع�ىل مت�ن طائرة 

ش�حن عس�كري، لتأمن حفل تنصيب 
الرئي�س املنتخ�ب، وس�ط تخوفات من 
اندالع أعم�ال عنف.وقالت الصفحة إن 
أكثر من 25 ألف جندي من قوات الحرس 
الوطني وصلوا إىل العاصمة واش�نطن، 
اس�تعداد لحفل التنصي�ب، بينما يظهر 
مقطع فيديو آخ�ر لحظة نزول الجنود 

م�ن طائ�رة الش�حن الت�ي تقله�م إىل 
العاصم�ة واش�نطن.ويف وقت س�ابق، 
أعلن جهاز الخدم�ة الرسية األمريكية، 
إنشاء منطقة عسكرية حول العاصمة 
واشنطن، قبل تنصيب الرئيس املنتخب 
ج�و بايدن.وتش�مل املناط�ق الجدي�دة 
“الحمراء” و”الخرضاء” التي وضعتها 

الخدم�ة الرسية، كمناط�ق بالقرب من 
البيت األبيض ونصب لنكولن التذكاري 
وامل�ول الوطني ومبنى الكابيتول وحتى 
الس�كنية والتجاري�ة  املناط�ق  بع�ض 
املج�اورة، قد ت�م تضمينه�ا يف املحيط 
الخاض�ع للحراس�ة، بحس�ب  األمن�ي 

صحيفة “دييل ميل” الربيطانية.

الزوراء/ يوسف سلمان:
واصل�ت اللجن�ة املالي��ة النيابي�ة اجتماعاتها 
اليومية يف مبنى دار الضياف�ة ملناقش�ة مسودة 
مرشوع قانون املوازنة العامة االتحادية ٢٠٢1 
، فيم�ا اكدت اللجنة املالي�ة النيابية احالتها كل 
الطلب�ات الوزاري�ة والنيابية املتعلق�ة بإضافة 
وادراج تخصيص�ات مالي�ة جدي�دة يف املوازن�ة 
العام�ة ٢٠٢1 اىل الحكوم�ة للموافق�ة عليه�ا 

.وق�ال عضو اللجنة، النائ�ب احمد الحاج حمة 
رشيد، ل�« الزوراء«: ان »مرشوع قانون املوازنة 
العام�ة االتحادية ٢٠٢1، من الناحية الش�كلية 
هو افض�ل موازن�ة قدمته�ا وزارة املالية النها 
التقاري�ر االحصائي��ة وجدول�ة  تتضم�ن كل 
الدي�ون الخارجية وبيان�ات ال�وزارات والكتلة 
النقدي�ة املحلية ، لكن من حي�ث املضمون تعد 
املوازنة االسوأ الن معدل العجز فيها ٧1 تريليون 

دينار ،واجمايل النفقات نحو 164 تريليون دينار 
».واض�اف ان » اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة تعتزم 
تخفيض معدل العجز، لكن نحتاج اىل مجموعة 
اجراءات للمناقلة بن بعض االبواب والقطاعات 
يف املوازنة العام�ة »، مبينا ان » جميع الطلبات 
النيابية والوزارية املتعلقة بإضافة تخصيصات 
وادراج العقود واالجراء واملحارضين وقرار 31٥ 
، حول�ت رس�ميا اىل الحكوم�ة للموافقة عليها 

».واوض�ح ان » اللجنة املالي�ة ومجلس النواب 
ال يمل�كان صالحي�ة املوافقة ع�ىل اي تعيينات 
او اس�تحداث درجات وظيفية جديدة او اضافة 
تخصيص�ات إال بموافقة الحكوم�ة »، مضيفا 
» يف ح�ال موافق�ة الحكومة ع�ىل تخصيصات 
العقود واالج�راء واملحارضين واملوظفن الجدد 
س�تقوم اللجنة املالية بإدراجه�م ضمن قانون 

املوازنة«.

بغداد/ الزوراء:
أوص�ت خلي�ة األزم�ة النيابّي�ة، امس 
االح�د، بإغ�الق الح�دود م�ع ال�دول 
املج�اورة مل�دة 14 يوم�اً، فيم�ا عدَّت 
إجراءات الحكومة ملنع دخول الساللة 

الجدي�دة لكورونا إىل الع�راق بالجّيدة 
األزم�ة  واملبّكرة.وق�ال مق�رر خلّي�ة 
النيابّي�ة، ج�واد املوس�وي، يف ترصيح 
صحفي: إن “املوقف الوبائي لفريوس 
كورونا املس�تجد يف الع�راق جّيد جّداً، 

يف  والوََفَي�ات  اإلصاب�ات  ع�دَد  أن  إذ 
تراجع مس�تمر وهذا ما يعطي مؤرشاً 
جيداً”..وأضاف املوسوي أن “إجراءات 
الصح�ة  ب�وزارة  املتمثل�ة  الحكوم�ة 
باتجاه منع دخول الساللة الجديدة إىل 

العراق جّيدة جداً وكانت مبّكرة، إاّل أن 
بعض الحدود مازالت مفتوحة«، داعياً 
»الحكوم�ة إىل إغالق الحدود مع الدول 
املجاورة ال سيما إيران وسوريا وتركيا 
ل� 14 يوماً ملنع دخول الساللة الجديدة 

لكورونا”.وأشار مقرر لجنة الصحة يف 
مجلس النواب إىل أن “هناك عدَم التزاٍم 
باإلجراءات الصحية من املواطن، حيث 

مازالت التجمعات موجودة”. 

املالية النيابية لـ         : قانون املوازنة من الناحية الشكلية هو األفضل لكنه األسوأ من حيث املضمون

خلية األزمة توصي بإغالق احلدود 14 يوماً ملنع دخول الساللة اجلديدة 

احالت طلبات إضافة ختصيصات جديدة إىل احلكومة للموافقة عليها

دارفور/ متابعة الزوراء:
ُقت�ل 48 ش�خًصا وج�رح 97 يف اش�تباكات 
مس�لحة ش�هدتها مدينة الجنين�ة عاصمة 
والية غرب دارفور السودانية.إىل ذلك، أوردت 
الوكالة الس�ودانية أن أعم�ال العنف اندلعت 
“إثر مشاجرة بن ش�خصن خلفت وراءها 
قتىل وجرح�ى وحرقا لبعض املن�ازل املبنية 
غ�رب  وايل  أن  املحلية”.وأوضح�ت  بامل�واد 
دارفور، محمد عبدالل�ه الدومة، أصدر قرارا 
“فّوض بموجبه القوات النظامية باستعمال 
املتفلت�ن بالوالي�ة”.وأوردت  القوة لحس�م 
الوكالة بيانا أصدرت�ه هيئة محامي دارفور 
حول “األحداث املؤسفة التي شهدتها مدينة 
الجنين�ة”، طالب�ت فيه “ب�رضورة اإلرساع 
بنزع الس�الح يف دارفور وبسط هيبة الدولة 

والتحقيق يف األح�داث” التي “بدأت بجريمة 
جنائي�ة عادية تم القب�ض فيها عىل الجاني 
ق�ام بعض املرتبص�ن باس�تغاللها”.ووجه 
رئي�س الوزراء الس�وداني، عبدالله حمدوك، 
ملدين�ة  عاج�ل  وبش�كل  وف�د  ب�”إرس�ال 
الجنين�ة برئاس�ة النائ�ب الع�ام ت�اج الرس 
الح�رب، يضم ممثلن لكاف�ة األجهزة األمنية 
والعسكرية والعدلية ملتابعة األوضاع واتخاذ 
القرارات الالزمة ملعالجة الوضع واس�تعادة 
الهدوء واالس�تقرار بالوالي�ة”، وفق الوكالة 
السودانية.ومنذ العام 2003 أسفرت الحرب 
يف دارف�ور ب�ن الق�وات املوالي�ة للحكوم�ة 
وأقلي�ات متمردة عن مقت�ل حوايل 300 ألف 
ش�خص، وترشي�د أكث�ر م�ن 2,5 ملي�ون، 

بحسب األمم املتحدة.

عدن/ متابعة الزوراء:
اس�تنكر الحزب االش�رتاكي اليمني والتنظيم النارصي بشدة 
القرارات الرئاس�ية بتعين نائب عام للبالد “من خارج أعضاء 
السلطه القضائية”، وتعين أعضاء يف مجلس الشورى وهيئة 
رئاس�ة للمجلس.ووص�ف الحزبان، يف بيان مش�رتك أصدراه، 
خط�وة الرئيس عبد ربه منصور ه�ادي بأنها “خرق فاضح” 
للدستور و”انتهاك س�افر” لقانون الس�لطة القضائية، وأنه 
يمث�ل “انقالب�ا عىل مب�دأي التواف�ق والرشاك�ة الوطنية عىل 
مرجعيات الف�رتة االنتقالية، وبالخص�وص وثيقة الضمانات 
لتنفي�ذ مخرج�ات الح�وار الت�ي نص�ت عىل توس�يع مجلس 
الش�ورى وإعادة تش�كيله باملناصفه بن الش�مال والجنوب، 
وبما يضمن مشاركة وتمثيل كل املكونات السيايس”.وأضاف 
البي�ان أن صدور مثل ه�ذه القرارات “الت�ي ال تأخذ باالعتبار 
أهمي�ة تحقي�ق الت�وازن املطلوب يف ه�ذه املرحل�ة يف قرارات 

التعين بن الشمال والجنوب يف مؤسسات الدولة املختلفة، من 
شأنه أن يزعزع األمل الذي تولد بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل 
حكوم�ة الرشاكة الوطنية، وتحب�ط التطلعات املعقودة عليها 
يف تثبي�ت األم�ن واالس�تقرار.. وإصالح مس�ار الرشعيه، بما 
يمكنها من تجاوز كل أخطاء وخطايا الفرتة السابقة، وتعزيز 
تالحم الصف الوطني الداعم للرشعيه”.كما أن هذه القرارات، 
حس�ب البيان، تحبط التطلعات املعقوده الحكومة الجديدة يف 
تثبيت األمن واالس�تقرار، وإج�راء اصالحات جذريه وعميقه، 
ع�ىل طريق إقام�ة نموذج ج�اذب للدول�ة، و”إصالح مس�ار 
الرشعي�ه، بما يمكنه�ا من تجاوز كل أخط�اء وخطايا الفرتة 
السابقة، وتعزيز تالحم الصف الوطني الداعم للرشعيه”.ودعا 
الحزب�ان الرئي�س هادي للرتاج�ع عن قرارات�ه و”إنهاء حالة 
التفرد وااللت�زام بالرشاكة والتواف�ق، وباملرجعيات ومبادئها 

الحاكمة إلدارة املرحلة االنتقالية”.

املفوضية تقرتح على الكاظمي تأجيل االنتخابات املبكرة إىل 16 تشرين األول املقبل
قبيل اجتماع لقادة الكتل السياسية اليوم بشأن االنتخابات

الزوراء/ حسن فالح:
اقرتح�ت املفوضي�ة العليا املس�تقلة 
مجل�س  رئي�س  ع�ىل  لالنتخاب�ات 
الوزراء، مصطف�ى الكاظمي، تأجيل 
موع�د اج�راء االنتخاب�ات املبكرة اىل 
ي�وم 16 ترشي�ن االول املقبل بدال من 
6 حزيران 2021، وفيما كشفت كتلة 
بيارق الخري عن اجتماع حاسم لقادة 
الكتل السياسية سيعقد اليوم االثنن 
املبكرة،  االنتخابات  لحس�م موضوع 
استبعد تحالف الفتح اجراء انتخابات 

خالل العام الحايل.
له�ا  وثيق�ة  يف  املفوضي�ة  وذك�رت 
مجل�س  رئي�س  اىل  طلب�ا  تضمن�ت 
الوزراء مصطف�ى الكاظمي حصلت 
“ال�زوراء” ع�ىل نس�خة منه�ا: ان�ه 
حرصا من املفوضية العليا املس�تقلة 
لالنتخابات إلجراء انتخابات متكاملة 
نزيه�ة وعادلة ونظ�را النته�اء املدة 
املحدد لتسجيل التحالفات السياسية 
ولقل�ة عدد التحالفات املس�جلة لدى 
دائرة ش�ؤون االح�زاب والتنظيمات 
السياس�ية للفرتة املح�ددة يف جدول 
العملي�ات مم�ا يتطل�ب تمدي�د فرتة 
وم�ا  التحالفات.وتابع�ت:  تس�جيل 
يرتت�ب ع�ىل ذل�ك م�ن تمدي�د ف�رتة 
تس�جيل املرشحن وإلفس�اح املجال 
امام خ�رباء االمم املتح�دة واملراقبن 

الدولي�ن ليكون له�م دور يف تحقيق 
الرقاب�ة  م�ن  ممك�ن  ق�در  اك�رب 
االنتخابي�ة  العملي�ة  يف  والش�فافية 
املقبل�ة .واضافت: لضم�ان نزاهتها 
وانس�جاما مع قرار مجل�س الوزراء 
بش�أن توسيع التس�جيل البايومرتي 
واعطاء الوقت الكايف للمشمولن به، 

واكمال كل االستعدادات الفنية. الفتة 
اىل: ان تمديد فرتة تسجيل التحالفات 
تس�تدعي تمدي�د موع�د االنتخابات 
املعلن، وبعد مراجعة الجدول الزمني 
للعملي�ة االنتخابية املعد م�ن االدارة 
االنتخابي�ة بمش�ورة االم�م املتحدة، 
بموج�ب  املفوض�ن  مجل�س  ق�رر 

قراره رقم )1( للمحرض االس�تثنائي 
)5( امل�ؤرخ يف 17/1/2021، اقرتاح 
ي�وم 16/10/2021 موع�دا إلج�راء 
املبك�رة.ويف  الربملاني�ة  االنتخاب�ات 
السياق نفسه، قال رئيس كتلة بيارق 
الخري، النائب محمد الخالدي، يف حديث 
ل�”ال�زوراء”: إن االنتخاب�ات املبكرة 

س�وف لن تج�ري بموعده�ا املحدد. 
مبينا: أن %90 من املش�اكل التي قد 
تعي�ق إج�راء االنتخاب�ات بموعده�ا 
أن  فني�ة و%10 سياس�ية.واضاف: 
البطاق�ة البايومرتي�ة صم�ام أم�ان 
لالنتخاب�ات املقبلة ونزاهتها. مؤكدا: 
أن�ه م�ن دون ضب�ط األم�ن ال يمكن 
إجراء انتخابات حرة ونزيهة.واش�ار 
اىل: ان هناك اجتماعا حاسما سيعقد 
اليوم االثنن لقادة الكتل السياس�ية 
املبكرة.  االنتخابات  لحس�م موضوع 
مؤكدا: انه كان من املفرتض ان يعقد 
االجتماع السبت املايض إال انه أّجل اىل 
اليوم االثنن. وبّن: ان الرأي السيايس 
االنتخاب�ات  تأجي�ل  م�ع  الس�ائد 
إلعط�اء وق�ت كاٍف إلكمال املس�ائل 
الفني�ة وحس�م املحكم�ة االتحادية 
االنتخاب�ات. مؤكدا:  وتعديل قان�ون 
ان اس�تحداث البايوم�رتي يحتاج اىل 
تعدي�ل الفق�رة الرابع�ة م�ن املادة 5 
م�ن قان�ون االنتخابات.واوضح: ان 
هنالك مس�ائل فنية ليس باستطاعة 
املفوضي�ة ان تج�ري االنتخاب�ات يف 
املوع�د املح�دد ب�ل تحت�اج اىل وق�ت 
كاٍف. مبينا: ان من ضمن هذه االمور 
اس�تحداث البايوم�رتي الن من دونه 

فأي انتخابات ستفشل.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/الزوراء:
املوافقة  األحد،  امس  الرتبية،  وزارة   أعلنت 
املهنية  املدارس  يف  الطلبة  قبول  تمديد  عىل 
يف  الوزارة  املقبل.وقالت  الخميس  لغاية 
عىل  »وافقت  إنها  »الزوراء«:  تلقته  بيان 
)الدراسة  الطلبة خريجي  تمديد فرتة قبول 
املتوسطة( يف املدارس املهنية للعام الدرايس 
٢٠٢٠ - ٢٠٢1 لغاية نهاية الدوام الرسمي 
كانون  شهر  من   ٢1 املوافق  الخميس  ليوم 

الثاني الجاري«.

الرتبية توافق على متديد 
قبول الطلبة يف املدارس املهنية

الزوراء يهزم نفط الوسط بهدفني 
ويهدي الصدارة لغرميه اجلوية

اإلطاحة بـ20 تاجرا للمخدرات يف 
بغداد واحملافظات

اليابان تعدم حنو 6 ماليني دجاجة 
عقب تفشي إنفلونزا الطيور 

السودان: مقتل وإصابة حنو 150 شخصا 
حزبان من معسكر الرئيس اليمين يرفضان يف اشتباكات قبلية دموية يف دارفور

تعييناته األخرية

عّداه خرقا للدستور وانقالبا على مبدأي التوافق والشراكة الوطنية 

الكشف عن هدر يف جباية الكهرباء ببغداد بنحو 90 مليار دينار شهرياً 

االخريةبعد تلقيهم تهديدات من »داعش« .. »نيتفلكس« توفر محاية أمنية ألبطال فيلم املوصل 

ص 5

 

إصابات كورونا يف العراق تتخطى الـ 608 
آالف والشفاء تالمس 570 ألفا

بعد تسجيل 645 إصابة و 9 وفيات

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصح�ة والبيئة، امس 
اليوم�ي  الوبائ�ي  املوق�ف  االح�د، 
لفريوس كورونا املس�تجد يف العراق، 
فيم�ا اك�دت تس�جيل 64٥  اصاب�ة 
جدي�دة و 9 ح�االت وفيات وش�فاء 
يف  ال�وزارة  حالة.وذك�رت   1٥31
ع�دد  ان  »ال�زوراء«:  تلقت�ه  بي�ان 
الفحوص�ات املختربية لي�وم امس: 
36483، ليصب�ح ع�دد الفحوصات 

الكلي�ة: ٥1194٧9، مبين�ة ان�ه تم 
تس�جيل 64٥  اصاب�ة جدي�دة و 9 
حاالت وفيات وش�فاء 1٥31 حالة.
واضاف�ت: ان ع�دد حاالت الش�فاء 
ال�كيل: ٥694٢9 )93.6%(، اما عدد 
ح�االت االصابات ال�كيل: 6٠8٢3٢، 
بينما عدد الحاالت التي تحت العالج: 
٢٥8٥9، يف حن عدد الحاالت الراقدة 
يف العناية املركزة: 143، وعدد حاالت 

الوفيات الكيل:1٢944.

واشنطن تتحول لـ”منطقة حرب” قبل أيام من حفل تنصيب الرئيس املنتخب جو بايدن 
بعد وصول أكثر من 25 ألف جندي من احلرس الوطين

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وكالة االستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، امس االحد، ضبط )4( عجالت 
الوكالة  النفط والقبض عىل سائقيها بمحافظتي كركوك ونينوى.وذكرت  لتهريب 
املراجع  السادة  توجيهات  خالل  »من  أنه  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف 
وكالة  مفارز  تمكنت  ومشتقاته  النفط  مهربي  عىل  الخناق  تضييق  رضورة   عىل 
االستخبارات والتحقيقات االتحادية املتمثلة باستخبارات رشطة الطاقة من ضبط 
)4( عجالت، وإلقاء القبض عىل سائقيها محملة بمنتوج نفطي مخالف للضوابط 
املخالفة  »نوع  أن  البيان  ونينوى«.وتابع  كركوك  محافظتي  ضمن  للتهريب  ومعد 
العجالت وحسب  املنتوج وتغري خط سري  كانت عدم وجود اوراق رسمية بحمولة 
وفق  بحقها  الالزم  واجراء  اصولياً  ضبطها  »تم  انه  اىل  واشار  الرسمية«.  الوثائق 

السياقات القانونية«.

ضبط عجالت لتهريب النفط والقبض 
على سائقيها يف كركوك ونينوى

التفاصيل ص4   

تفاصيل ص6   



املفوضية تقرتح على الكاظمي تأجيل االنتخابات املبكرة إىل 16 تشرين األول املقبل
الزوراء/ حسني فالح:

لالنتخابات  املستقلة  العليا  املفوضية  اقرتحت 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  عىل 
 16 يوم  اىل  املبكرة  االنتخابات  اجراء  موعد  تأجيل 
 ،2021 حزيران   6 من  بدال  املقبل  االول  ترشين 
وفيما كشفت كتلة بيارق الخري عن اجتماع حاسم 
لقادة الكتل السياسية سيعقد اليوم االثنني لحسم 
موضوع االنتخابات املبكرة، استبعد تحالف الفتح 

اجراء انتخابات خالل العام الحايل.
اىل  طلبا  تضمنت  لها  وثيقة  يف  املفوضية  وذكرت 
الكاظمي حصلت  الوزراء مصطفى  رئيس مجلس 
»الزوراء« عىل نسخة منها: انه حرصا من املفوضية 
انتخابات  إلجراء  لالنتخابات  املستقلة  العليا 
املحدد  املدة  النتهاء  ونظرا  وعادلة  نزيهة  متكاملة 
لتسجيل التحالفات السياسية ولقلة عدد التحالفات 
والتنظيمات  االحزاب  شؤون  دائرة  لدى  املسجلة 
مما  العمليات  جدول  يف  املحددة  للفرتة  السياسية 

يتطلب تمديد فرتة تسجيل التحالفات.
وتابعت: وما يرتتب عىل ذلك من تمديد فرتة تسجيل 
املرشحني وإلفساح املجال امام خرباء االمم املتحدة 
واملراقبني الدوليني ليكون لهم دور يف تحقيق اكرب 
العملية  يف  والشفافية  الرقابة  من  ممكن  قدر 

االنتخابية املقبلة .
قرار  مع  وانسجاما  نزاهتها  لضمان  واضافت: 
مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايومرتي 
كل  واكمال  به،  للمشمولني  الكايف  الوقت  واعطاء 
االستعدادات الفنية. الفتة اىل: ان تمديد فرتة تسجيل 
التحالفات تستدعي تمديد موعد االنتخابات املعلن، 
االنتخابية  للعملية  الزمني  الجدول  مراجعة  وبعد 
املتحدة،  االمم  االنتخابية بمشورة  االدارة  املعد من 
 )1( رقم  قراره  بموجب  املفوضني  مجلس  قرر 
املؤرخ يف 2021/1/17،   )5( االستثنائي  للمحرض 
اقرتاح يوم 2021/10/16 موعدا إلجراء االنتخابات 

الربملانية املبكرة.

الخري،  بيارق  كتلة  رئيس  قال  نفسه،  السياق  ويف 
لـ«الزوراء«:  حديث  يف  الخالدي،  محمد  النائب 
بموعدها  تجري  لن  سوف  املبكرة  االنتخابات  إن 
تعيق  قد  التي  املشاكل  من   %90 أن  مبينا:  املحدد. 

إجراء االنتخابات بموعدها فنية و10% سياسية.
أمان  صمام  البايومرتية  البطاقة  أن  واضاف: 
دون  من  أنه  مؤكدا:  ونزاهتها.  املقبلة  لالنتخابات 
ضبط األمن ال يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

واشار اىل: ان هناك اجتماعا حاسما سيعقد اليوم 
موضوع  لحسم  السياسية  الكتل  لقادة  االثنني 
االنتخابات املبكرة. مؤكدا: انه كان من املفرتض ان 
اليوم  اىل  أّجل  انه  إال  يعقد االجتماع السبت املايض 

االثنني.
تأجيل  مع  السائد  السيايس  الرأي  ان  وبنّي: 
املسائل  إلكمال  كاٍف  وقت  إلعطاء  االنتخابات 
قانون  وتعديل  االتحادية  املحكمة  وحسم  الفنية 
االنتخابات. مؤكدا: ان استحداث البايومرتي يحتاج 

قانون  من   5 املادة  من  الرابعة  الفقرة  تعديل  اىل 
االنتخابات.

باستطاعة  ليس  فنية  مسائل  هنالك  ان  واوضح: 
املفوضية ان تجري االنتخابات يف املوعد املحدد بل 
هذه  ضمن  من  ان  مبينا:  كاٍف.  وقت  اىل  تحتاج 
فأي  دونه  من  الن  البايومرتي  استحداث  االمور 

انتخابات ستفشل.
ورجح اجراء االنتخابات يف 4 ترشين الثاني املقبل 
الوقت  ان  مبينا:  املقبل،  االول  ترشين  نهاية  يف  او 
الفنية  االجراءات  جميع  اكمال  سيضمن  املحدد 
اجهزة  ووصول  البطاقات  كطباعة  واللوجستية 
بشكل  ستتهيأ  واملفوضية  االلكرتوني  الترسيع 

اكثر.
ولفت اىل: ان موعد 6 حزيران من بدايته كان خطأ 
اجل  من  زمنية  جدولة  اىل  تحتاج  أمورا  هناك  الن 

اجراء انتخابات امنة ونزيهة.
فاضل  الفتح،  تحالف  عن  النائب  ذكر  بدوره، 

الفتالوي، يف حديث لـ«الزوراء«: ان هناك اجتماعا 
عقد قبل ايام بني الرئاسات الثالث ورئيس مجلس 
لالنتخابات  العليا  املفوضية  مع  االعىل  القضاء 
ملناقشة موضوع اجراء االنتخابات يف السادس من 

حزيران املقبل.
واضاف: ان الكرة اآلن اصبحت يف ملعب مفوضية 
إلجراء  الحقيقية  االدوات  توفر  بعد  االنتخابات 
وقانون  االنتخابات  قانون  كترشيع  االنتخابات 
 328 اىل  يصل  اقرتاض  بمبلغ  االنتخابات  تمويل 
مليار دينار. داعيا مفوضية االنتخابات اىل الخروج 
إلجراء  استعدادها  مدى  لبيان  صحفي  بمؤتمر 
االنتخابات املبكرة يف املوعد املحدد، رشط ان تكون 
انتخابات  اجراء  لضمان  ولوجستيا  فنيا  مستعدة 

نزيهة وشفافة.
بغض  للمفوضية  عائد  اليوم  االمر  ان  اىل:  واشار 
اجراء  بشأن  سياسية  اتفاقات  وجود  حول  النظر 
الجميع  ان  مبينا:  عدمها.  من  مبكرة  انتخابات 

يرصح ويدعو النتخابات مبكرة يف العلن إال انه يف 
انتخابات  اجراء  لعدم  تسعى  كتل  فهناك  الخفاء 
خالل  من  املقبل  حزيران  من  السادس  يف  مبكرة 

الضغط باتجاه عدم اجرائها.
اهم  احد  االتحادية  املحكمة  ملف  ان  واوضح: 
الربملان  املبكرة. داعيا  االنتخابات  املعرقالت إلجراء 
ألعضاء  القانوني  العدد  إلكمال  الجهد  مواصلة  اىل 
املحكمة االتحادية والذي ال يستغرق سوى جلسة 

او جلستني يف الربملان.
موعدها  يف  االنتخابات  تجرى  ان  نتمنى  وتابع: 
املحدد إال ان املعطيات الحالية تؤكد ان ال انتخابات 
مبكرة، خاصة اذا تعدى الشهر السادس فلن تجرى 

أي انتخابات مبكرة خالل العام الجاري.
االنتخابات  موضوع  حسم  رضورة  عىل  وشدد 
والكتل  االنتخابات  مفوضية  قبل  من  املبكرة 
الثالث  والرئاسات  النواب  ومجلس  السياسية 

ورئيس مجلس القضاء.

قبيل اجتماع لقادة الكتل السياسية اليوم بشأن االنتخابات
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بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير التخطيط، خالد بتال النجم، امس األحد، 
رشوع الوزارة باإلجراءات العملية لتشكيل مجلس 

ادارة وتطوير القطاع الخاص العراقي.
وقال النج�م، لدى اس�تقباله “ايرينا س�ولورانو” 
نائ�ب املمث�ل الخ�اص لألم�م املتح�دة، للش�ؤون 
اإلنس�انية يف الع�راق، والوفد املرافق له�ا، يف بيان 
تلقته “الزوراء”: ان تش�كيل ه�ذا املجلس، يأتي يف 
س�ياق الدور التنموي املتوقع ل�ه، والذي تضمنته 
رؤية العراق للتنمية املستدامة ٢٠٣٠، التي أعدتها 
الوزارة، بالتعاون والرشاكة مع مختلف القطاعات، 
الحكومية، والقطاع الخ�اص، ومنظمات املجتمع 

املدني، واالعالم.

واض�اف: ان املجل�س يف بداي�ة عمله س�يكون من 
خ�الل لجن�ة مش�ركة برئاس�ة وإرشاف وزي�ر 
ع�ن  ممثل�ن  عضويته�ا  يف  وتض�م  التخطي�ط، 
الفعالي�ات املنضوي�ة تحت لواء القط�اع الخاص، 
فضال عن ممثيل الجه�ات الحكومية ذات العالقة. 
مضيفا: ان عمل هذه اللجنة سيس�تمر ملدة س�نة 
واح�دة، ثم يتوىل بعد ذلك القط�اع الخاص، عملية 

االدارة لشؤون مجلسه.
هذا وش�هد اللقاء، الذي حرضه مدير عام التعاون 
ال�دويل يف وزارة التخطي�ط، س�اهر عبدالكاظ�م، 
مناقش�ة ع�دد م�ن القضاي�ا وامللفات اإلنس�انية 
والصحية والتنموي�ة، فضال عن التباحث يف مجال 

تحقيق التنمية البرشية يف 

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت دائرة الوقاي�ة يف هيئ�ة النزاهة 
إفص�اح رئي�س الجمهوري�ة ع�ن ذمته 

املالية للعام 2021.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقته “الزوراء”: 
�ة  الذمَّ كش�ف  اس�تمارة  �ت  تلقَّ أنَّه�ا 
�ة برئيس  املاليَّ�ة للع�ام الجاري الخاصَّ
الجمهورية )برهم أحمد صالح قاسم(.

وكان�ت الهيئة قد أفصح�ت نهاية العام 
املن�رم ع�ن تفاصي�ل التعدي�ل األول 

لقانونه�ا الناف�ذ رقم 30 لس�نة 2011، 
بعد إق�رار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً 
ألحكام البند أوالً م�ن املادَّة )61( والبند 
ثالث�اً من امل�ادَّة )73( من الدس�تور، إذ 
أش�ارت املادَّة )16/ أوالً/أ(، إىل إلزام كلٍّ 
من )رئيس الجمهوري�ة ونوابه(، فضالً 
عن غريهم ممن يش�غل إحدى الوظائف 
واملناصب الرس�مية كما تضمنته املادة 
يف فقراته�ا األخ�رى، بتقدي�م إقرار عن 

ذممهم املاليَّة.

تونس/ متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، امس األحد، اعتقال ما 

يزيد عن 240 فردا أغلبهم من املراهقن والصبية.

ج�اء ذلك ع�ى خلفي�ة مواجهات عنيفة م�ع الرشطة 
وان�دالع أعم�ال ش�غب يف م�دن تونس�ية ع�دة أم�س 

السبت.

وقال وليد حكيمة املتحدث باس�م ق�وات األمن الداخيل 
إن ق�وات مكافحة الش�غب اعتقلت 242 ف�ردا أغلبهم 
من القر الذين عم�دوا إىل تخريب ممتلكات وحاولوا 
رسقة متاجر وبنوك، بحسب موقع “نسمة” التونيس.

وأوضح حكيمة أن عملية التوقيف جرت بالتنسيق مع 
النيابة العمومية، مش�ددا عى أن التجمعات التي جرت 
يف مناطق عديدة الليلة املاضية بالبالد كان الهدف منها 

هو “الرسقة والنهب وليس االحتجاج السلمي.”
وخ�الل االحتجاج�ات العنيف�ة الت�ي وقع�ت الس�بت 
ووصفته�ا الس�لطات ووس�ائل إع�الم محلي�ة بأنه�ا 

“أعمال شغب”، لم يتم اإلعالن عن مطالب واضحة.
وتأت�ي هذه االحتجاجات يف ظل تنامي الغضب بس�بب 
بينم�ا  االقتصادي�ة واالجتماعي�ة  األوض�اع  صعوب�ة 
تركز النخبة السياس�ية اهتمامها ع�ى معركة النفوذ 
والراع عى الس�لطة، بحس�ب وكالة “رويرز”، التي 
اعتربت االحتجاج�ات اختبارا حقيقي�ا لقدرة حكومة 
رئيس الوزراء هش�ام املشييش عى التعامل معها بينما 

يشهد الوضع السيايس توترا كبريا بن الفرقاء.

1. ي�رس )الرشكة العامة لتصني�ع الحبوب( أن تعلن )للمرة االوىل( عن مناقصة لتحميل وتفريغ وتكيي�س وتنضيد ورزم وخياطة مواد الرشكة 
داخل مطحنة كركوك.

٢. تتوفر لدى الرشكة العامة لتصنيع الحبوب التخصيصات املالية ضمن)املوازنة االتحادية( وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات تحميل 
وتفريغ وتكييس وتنضيد ورزم وخياطة مواد الرشكة داخل مطحنة كركوك.

٣. بإمكان مقدمي العطاء الراغبن يف رشاء وثائق املناقصة باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل الرشكة العامة لتصنيع الحبوب/القسم 
القانوني وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسردة البالغة 1,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار بموجب صك مصدق من احد املصارف الحكومية، بإمكان 

مقدمي العطاء الراغبن يف الحصول عى املزيد من املعلومات عى العنوان املبن يف اعاله.
4. تس�لم العطاءات اىل العنوان اآلتي )الرشكة العامة لتصنيع الحبوب/مكتب املدير العام الكائن يف محافظة بغداد /س�احة عدن/ مدخل مدينة 
الحرية( يف املوعد املحدد )اقصاه الس�اعة العارشة صباحاً من يوم ٢٠٢1/٢/٢٣ حس�ب توقيت مدينة بغداد( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة 

وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف ذات الوقت والتاريخ والعنوان.
))ترسي كافة النصوص الواردة يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠14 يف كل ما لم يرد به نص يف هذا االعالن أو يتعارض معها 

يف املضمون((
يجب ان تتضمن العطاءات ما ييل:

1. شهادة تأسيس الرشكة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الرشكات.
٢. التأمين�ات االولي�ة تقدم بصك مصدق أو خطاب ضمان بمبلغ )11٣4٠٠٠٠( احدى ع�رش مليون وثالثمائة واربعون الف دينار التي تمثل ٣% 
م�ن الكلف�ة التخمينية من احد املصارف املعتمدة ومحرر ألم�ر الرشكة من قبل املناقص حرا أو من يخوله قانونا عى ان ال تقل نفاذيته )٣5( 

يوم من تاريخ انتهاء نفاذية العطاء البالغة 1٢٠ مائة وعرشون يوماً من املوعد النهائي لتقديم العطاء.
٣. كت�اب ع�دم ممانعة من دخول املناقصات من الهيئة العامة للرضائب لع�ام ٢٠٢1 ومعنون اىل الرشكة لتصنيع الحبوب حراً )عى ان يلتزم 

املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند احالة املناقصة بعهدته(.
4. وصل رشاء رشوط املناقصة.

5. تقديم اعمال مماثلة.
6. يف ح�ال تقدي�م وثائق مصورة )مستنس�خة( يجب ان تكون مصدقة ومختوم�ة طبق االصل من جهة االصدار. أما بخصوص املستمس�كات 

الثبوتية )البطاقة املوحدة او هوية االحوال املدنية، شهادة الجنسية، بطاقة السكن وغريها( تتم مطابقتها مع االصل عند االحالة.
7. يت�م انعق�اد املؤتمر الخاص لالجابة عى استفس�ارات املش�اركن يف هذه املناقصة يف الس�اعة العارشة صباحاً حس�ب توقيت بغداد من يوم 

٢٠٢1/٢/16 يف مقر الرشكة /القسم القانوني.
8. يف حال مصادفة يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعداً الستالم وفتح العطاءات.

املرفقات: جدول
                                               خطاب عيل اسماعيل 
معاون املدير العام وكالة 

وزير التخطيط يعلن البدء بتشكيل جملس تطوير القطاع اخلاص

رئيس اجلمهورية يفصح عن ذمته املالية للعام 2021

بعد مواجهات مع الشرطة.. تونس تعلن اعتقال 242 فردا 
أغلبهم من القصر

إعالن مناقصة رقم )2021/5(
م/ حتميل وتفريغ وتعبئة وتنضيد ورزم وخياطة مواد الشركة داخل مطحنة كركوك
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يرسن�ا دعوتكم لالش�راك باملناقصات أدناه والت�ي تتضمن تجهيز )املواد املذكورة يف الجدول أدناه( والواردة ضمن حس�ابات املوازنة الجارية ولالطالع عى املستمس�كات املطلوبة 
. )www.moh.gov.iq( واملوقع الخاص بالوزارة ) )www.kimadia.iq يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عى االنرنت وعى املوقع الخاص بالرشكة

علم�ا أن ثم�ن مس�تندات املناقصة التي مبلغها اقل من ملي�ون $ هو )۱۰۰۰۰۰۰( مليون دينار غري قابل لل�رد واملناقصات التي مبلغها اكثر من ملي�ون $ هو )۲۰۰۰۰۰۰( مليونن 
دينار غري قابل للرد ويتحمل من سرسو عليه املناقصة أجور اإلعالن وعى أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسبة 1% من 
قيمة العرض تقدم عى شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرفية ضامنة أو 
سندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع ستكون )حسب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن ) CIP ( أو حسب الرشوط، وان الرشكة غري ملزمة بقبول 
أوطأ العطاءات وعى من سرس�و عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حس�ن األداء( البالغة 5% من قيمة اإلحالة وعى ش�كل خطاب ضمان أو كفالة مرفية 
أو صك مصدق أو مس�تندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا، علما أن املؤتمر الخاص باإلجابة عى 

استفسارات املشاركن سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االربعاء 17/٢/٢٠٢1.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

                                                              اعــــالن
وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية



بغداد/ الزوراء:
الستحداث  كربى  حملة  االتصاالت  وزارة  بدأت 
الخاصة  االخرى،  واستبدال  جديدة  مسارات 
تفعيل  بخطة  للميض  االنرتنت،  سعات  بنقل 
الجيل الرابع يف محافظة البرصة. يف غضون ذلك 
تعتزم مديرية اتصاالت ومعلومات بابل املبارشة 

بتقديم خدمات الجيل الرابع 4G يف املحافظة.
الرشكة  يف  واالعالم  العالقات  مسؤولة  وقالت 
ايناس  بالوزارة،  واملعلوماتية  لالتصاالت  العامة 
ملا  »استكماال  انه  صحفي:  حديث  يف  الجلبي، 
بدأت به الوزارة بما يخص تفعيل خدمات الجيل 
استحداث  بارشت  واملحافظات،  ببغداد  الرابع 
بعدد  ضوئية  كابالت  ومد  جديدة  مسارات 
شعريات مضاعفة ضمن املحافظات الجنوبية«.

واكدت انه »تم استبدال االجهزة الناقلة واملوزعة 
بأخرى  املحافظات  داخل  االنرتنت  لسعات 
متطورة، استعدادا إلطالق خدمات الجيل الرابع 
مشرية  به«،  الخاصة  املوافقات  استحصال  بعد 
استعدادا  تأتي  التحتية  البنى  »تهيئة  ان  اىل 
به  العمل  املزمع  الرابع  الجيل  خدمات  لتقديم 

العام الحايل«. 

املسار  استبدال  »تم  انه  عن  الجلبي  وافصحت 
الرابط بني محافظتي البرصة وميسان، وتغيري 
العرب  شط  اتصاالت  بمجمع  الخاص  املسار 
الشالمجة  ملنفذ  املؤدية  الطرق  اىل  وصوالً 
الضوئي  الكابل  الحدودي، كما جرى رفع سعة 

من 12 إىل 48 لكون ذلك سيوفر خدمات عالية 
الجودة عند اطالق الجيل الرابع وادخاله للخدمة، 
إذ يعد هذا املسار من املسارات املهمة التي تربط 
العراق بجمهورية ايران االسالمية ويستخدم يف 

نقل سعات االنرتنت الدولية«.

عزمها  بابل  اتصاالت  مديرية  اعلنت،  ذلك  اىل 
يف   4G الرابع  الجيل  خدمات  بتقديم  املبارشة 
عبد  عيل  مديرها  به  افاد  ما  بحسب  املحافظة، 

الله.
واوضح انه »تم تطبيق الخطة الخاصة بالتحول 
للجيل الرابع، التي تضمنت القيام بحملة لتأهيل 
عدد  وزيادة  الضوئي،  الكابل  مسارات  وصيانة 
البيانات،  تناقل  مرشوع  يف  العاملة  البداالت 
وتعزير البنى التحتية بأجهزة حديثة تتيح تناقل 
»ان  مبينا  سابقتها«،  من  اكرب  انرتنت  سعات 
الرشكات  مواقع  بربط  قامت  الفنية  املالكات 
مرشوع  عرب  النقال  الهاتف  لخدمات  املجهزة 
املرتو«، مؤكداً »جهوزية املديرية للرشوع بتقديم 

خدمات الجيل الرابع يف املحافظة«.
تقديم  عىل  تعمل  »املديرية  ان  الله  عبد  واضاف 
ملواطني  واالتصاالت  االنرتنت  خدمات  افضل 
املحافظة من خالل صيانة العوارض التي تحصل 
فضال  حدوثها،  حال  الضوئي  الكابل  شبكة  يف 
الناقلة  التحتية  البنى  لتطوير  الجاد  العمل  عن 
لسعات االنرتنت داخل املحافظة لكونه سيسهم 

يف رفع كفاءة الخدمة واستمراريتها«.

بغداد/ الزوراء:

أوصت خلية األزمة النيابّية، امس االحد، بإغالق 

الحدود مع الدول املجاورة ملدة 14 يوماً، فيما 

الساللة  دخول  ملنع  الحكومة  إجراءات  عدَّت 

الجديدة لكورونا إىل العراق بالجّيدة واملبّكرة.

جواد  النيابّية،  األزمة  خلّية  مقرر  وقال 

“املوقف  إن  صحفي:  ترصيح  يف  املوسوي، 

الوبائي لفريوس كورونا املستجد يف العراق جّيد 

تراجع  يف  والوََفَيات  اإلصابات  عدَد  أن  إذ  جّداً، 

مستمر وهذا ما يعطي مؤرشاً جيداً”..

الحكومة  “إجراءات  أن  املوسوي  وأضاف 

دخول  منع  باتجاه  الصحة  بوزارة  املتمثلة 

وكانت  جداً  جّيدة  العراق  إىل  الجديدة  الساللة 

مبّكرة، إاّل أن بعض الحدود مازالت مفتوحة«، 

الدول  مع  الحدود  إغالق  إىل  »الحكومة  داعياً 

لـ 14  إيران وسوريا وتركيا  املجاورة ال سيما 

يوماً ملنع دخول الساللة الجديدة لكورونا”.

وأشار مقرر لجنة الصحة يف مجلس النواب إىل 

التزاٍم باإلجراءات الصحية من  أن “هناك عدَم 

املواطن، حيث مازالت التجمعات موجودة”. 

ما  الصحة  وزارة  نفت  متصل،  جانب  من 

االجتماعي  التواصل  وسائل  بعض  يف  أشيع 

ضوء  يف  محافظات  عدة  يف  الدوام  تعطيل  من 

كورونا،  لفريوس  الجديدة  الساللة  انتشار 

الوزارة عزمها رشاء سلسلة تربيد  أعلنت  كما 

عمودية لحفظ لقاح »فايزر« يف منافذ الرصف 

حال وصوله للبالد.

وقال املتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، 

بتعطيل  إشاعة  »هناك  إن  صحفي:  حديث  يف 

الدوام يف محافظة النجف بسبب ظهور الساللة 

الجديدة من فريوس كورونا، وهو أمر عاٍر عن 

الصحة«.

وأضاف أن »أي معلومة ال تصدر عن الجهات 

كورونا،  بجائحة  املخولة  والسيما  الرسمية؛ 

ظهور  حال  »يف  أنه  مؤكداً  لها«،  صحة  ال  تعد 

الجهة  فإن  سلبية،  أو  إيجابية  مستجدات  أي 

واإلعالن  املوضوع  هذا  عن  املسؤولة  الوحيدة 

عنه هي وزارة الصحة«.

هذه  فيه  ننفي  الذي  الوقت  »يف  البدر:  وتابع 

له  وليس  بشكل غريب  انترشت  التي  الشائعة 

أي أساس من الصحة، نؤكد أن وزارة الصحة 

لم تسجل أي حالة إصابة بالفريوس الجديد«.

بغداد/ الزوراء:
خطتها  الرتبية  وزارة  بارشت 
املالكات  لتسوية  الدراسية 

التدريسية باملدارس الثانوية.
وقال مدير عام تربية الكرخ الثالثة، 
حديث  يف  الربيعي،  صابر  سعد 
بارشت  »املديرية  إن  صحفي: 
خطتها للعام الدرايس الحايل 2020 
املالكات  بتسوية  الخاصة   2021  -

الثانوية  املدارس  يف  التدريسية 
الحاصلة  الشواغر  سد  اجل  من 
العلمية  الرتبوية،  باالختصاصات 

منها واالنسانية«. 
بني  التنسيق  »جرى  أنه  واكد 
الثانوي  املالك  شعبة  مسؤويل 
االداريني  االختصاصيني  واملرشفني 
املالكات  توزيع  اجل  املديرية من  يف 
العملية  سري  يضمن  الذي  بالشكل 

اخفاقات من  أي  الرتبوية من دون 
بالطريقة  املالكات  تسوية  خالل 
التي تالئم املدارس بالقواطع التابعة 
قاطع  مدارس  وخاصة  للمديرية، 
الشعلة التي تعاني مشكلة بتوزيع 

املالكات التدريسية«. 
تعمل  »املديرية  ان  الربيعي  واردف 
عىل معالجة االختصاصات الحرجة 
نوع  لتحقيق  املنتهية  للمراحل 

الفائض  مسألة  يف  االنصاف  من 
من  عدد  يعانيها  التي  والشاغر 

مدارس املديرية«. 
اجراء  تضمنت  الخطة  »أن  وافاد 
جوالت ميدانية بني املدارس والعمل 
الحصص  جداول  دراسة  عىل 
والثانوية  االعدادية  للمدارس 
االرشاف  قبل  من  واملتوسطة 
االختصايص من خالل قسم التعليم 

العام واملالك«. 
الربيعي عن »تشكيل لجنة  وكشف 
لتغيري العناوين واحتساب الشهادات 
للنهوض  الثالثة  الكرخ  مدارس  يف 
بالواقع الوظيفي للمالكات الرتبوية 
وموظفيها،  املديرية  يف  والتدريسية 
مطابقة  عىل  الرتويج  آلية  وتعتمد 
فعلية  حاجة  ووجود  االختصاص 

الحتساب الشهادة«.

بغداد/ الزوراء:

رعد  االتصاالت،  لوزارة  الرسمي  املتحدث  أعلن 

العراقي  الربيد  تقدم  االحد،  امس  املشهداني، 

عاملياً ملنتج الطرود ودقة املواعيد.

»الزوراء« نسخة  تلقت  بيان  يف  املشهداني  وقال 

منه: انه »بعد توجيهات أركان شهاب الشيباني 

وزير االتصاالت إىل كل مديريات الوزارة االهتمام 

الداخل  الربيد  إيصال  يف  املواعيد  ودقة  بالعمل 

إعادة  أجل  من  مستمرة  وبمتابعة  والخارج 

نرى  عاملياً،  املتقدمة  املراكز  إىل  العراقي  الربيد 

ملنتج  العراق  بريد  ارتفاع  أداء  مستوى  أن  اليوم 

 « أن  وأضاف   ..»97 إىل  ملحوظ  بشكل  الطرود 

5% من خالل تقرير املكتب الدويل الصادر شهرياً 

لتقييم أداء كل املشغلني الربيديني، يظهر العمود 

العمليات  لكل  العراقي  الربيد  ألداء  مخترص   5

لحظة  إىل  الربيد  استالم  لحظة  من  يؤديها  التي 

 EDH الوارد،  الربيد   EMD واملتمثلة:   توزيعه 

الربيد،  تسليم  تم   EMI للتسليم،   جاهز  الربيد 

EMH الربيد غري املسلم أعيد ملصدره العمود 5 

العمليات أعاله، وبهذا  العراق لكل  أداء  يخترص 

العراقي  بريد  حصة  ارتفاع  لوحظ  العايل  األداء 

بشكل نصف سنوي.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت مديرية رشطة محافظة كربالء، امس األحد، 

إلقاء القبض عىل عصابة نفذت 18 عملية رسقة يف 

املحافظة.وذكرت املديرية يف بيان تلقت »الزوراء« 

أحمد  اللواء  كربالء  رشطة  »قائد  أن  منه:  نسخة 

عيل زويني، وّجه بتشكيل فريق عمل من مكافحة 

إجرام كربالء، وبالتعاون مع قسم رشطة الهندية 

ومتابعة  جهد  وبعد  الرساق،  عن  والتحري  للبحث 

متواصلني ونصب الكمائن وبالتنسيق مع مديريتي 

رشطتي محافظتي بابل والنجف، حيث تم استدراج 

أفراد العصابة وعددهم خمسة أشخاص من خالل 

وضبط  عليهم  القبض  ثم  ومن  لهم،  كمني  نصب 

عجلة نوع كيا بنكو معهم وتستخدم للرسقة«.

واعرتفوا  ُدونت،  »أقوالهم  أن  البيان  وأضاف 

وثالث  الهندية،  قضاء  يف  رسقة   12 بارتكابهم 

قرب  أخرى  وثالث  الحسينية،  قضاء  يف  رسقات 

خان الربع عىل طريق النجف، وتم بيع املرسوقات 

يف إحدى املحافظات الجنوبية«.

القضاء  إىل  إحالتهم  تم  »املتهمني  أن  إىل  واشار 

لينالوا جزاءهم العادل«.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت وكالة االستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، 

إطالقها  ضبط صواريخ مع منصات  األحد،  امس 

ملحافظة  التابع  الدبس  قضاء  يف  أمنية  بعملية 

»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوكالة  كركوك.وذكرت 

بمديرية  املتمثلة  »مفارزها  إن  منه:  نسخة 

الداخلية،  وزارة  يف  االتحادية  الرشطة  استخبارات 

قضاء  يف  استخباراتية  عملية  تنفيذ  من  تمكنت 

الدبس بمحافظة كركوك نتج عنها ضبط منصتني 

إلطالق الصواريخ و)14( قوانة مدفع رشاش عيار 

57 و6 صواريخ متوسطة و 24 قنربة هاون عيار 

وتجهيزات عسكرية  قنابر  55 حشوة  و  ملم،   60

الفارغة يف قرية السدرة  الدور  مختلفة داخل احد 

التابعة للقضاء من مخلفات داعش االرهابي«.  

بغداد/ الزوراء:
اتفق العراق وقطر عىل التعاون األكاديمي بني جامعات البلدين يف مجال البحث العلمي واستثمار 

املعرفة يف التخصصات الطبية والهندسية.
وذكرت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: أن »ذلك جاء 
خالل االجتماع املشرتك الذي ضم وزير التعليم العايل والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب 
ووزير التعليم والتعليم العايل القطري محمد عبد الواحد الحمادي، عرب دائرة الكرتونية مغلقة، 
حيث استعرض الجانبان مسارات ترسيع خطوات التفعيل للربنامج التنفيذي ملذكرة التعاون 
العايل  التعليم  مجال  يف  قطر  ودولة  العراق  جمهورية  حكومتي  بني  والرتبوي  والعلمي  الثقايف 

والبحث العلمي«. 
وأضاف البيان أن »الطرفني ناقشا آليات التعاون املقرتحة عىل مستوى البحث العلمي املشرتك 
مختربات  إلنشاء  الالزم  الدعم  وإمكانات  والقطرية  العراقية  الجامعات  بني  التوأمة  وبرامج 
مركزية متعددة التخصصات وبلورة مناخات التنسيق يف مجال تصنيف الجامعات وملف املنح 

الدراسية واألستاذ الزائر واإلرشاف املشرتك يف الدراسات العليا«.
وأعرب وزير التعليم عن »استعداد املؤسسة األكاديمية العراقية لصياغة أفق التفاهم والتنسيق 
إلنشاء الجامعة العراقية القطرية يف العراق واالستثمار يف حقول البحث العلمي والدفع باتجاه 

املدن الجامعية الذكية بما يراعي ظروف ما بعد الجائحة العاملية«.
بدوره ثمن وزير التعليم والتعليم العايل القطري »حرص العراق ومؤسساته العلمية األكاديمية 
عىل تطوير مستوى التعاون بني البلدين مرحبا بمقرتح تشكيل فرق عمل مشرتكة لوضع تنفيذ 

االتفاقات بني البلدين موضع التنفيذ ضمن املحددات الزمنية املناسبة«.
ويف الختام »عرض الجانبان الربامج الدراسية املعتمدة يف البلدين للعام الدرايس 2020/2021 
وآليات التعليم املدمج يف ظل جائحة كورونا، والخطط الكفيلة التي تؤمن االمتحانات الجامعية 

وتراعي اإلجراءات الوقائية«.

بغداد/ الزوراء:
دكت االستخبارات العسكرية وطريان الجيش 
وقوة عسكرية اكرب معاقل لداشع االرهابي يف 

الكرمة بمحافظة االنبار.
العسكرية  االستخبارات  مديرية  وذكرت 
انه«  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف 
املعلومة  بدقة  اتسمت  نوعية  بعملية 
مختلف  بني  املثايل  والتنسيق  االستخبارية 
استخبارات  قسم  مع  وبالتنسيق  القطعات 
شعبة  مفارز  تمكنت  االنبار  عمليات  قيادة 

العارشة  الفرقة  يف  العسكرية  االستخبارات 
 40 املشاة  لواء  استخبارات  مع  وبالتعاون 
الثاني  الفوج  واستخبارات  االول  والفوج 
منه وبمشاركة فاعلة من طريان الجيش من 
مقالع  منطقة  يف  داعش  معاقل  اكرب  تدمري 

جفال بالكرمة االنبار«.
واشارت اىل« االستيالء عىل حزام ناسف واعتدة 
من  اخالؤه  تم  الذين  االرهابيني  احد  ومقتل 
اتصال  اجهزة  عىل  والحصول  الدواعش  قبل 

ووثائق مهمة«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت الرشطة االتحادية، امس األحد، إلقاء القبض عىل أحد عنارص تنظيم »داعش« بعد نصب 
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  االتحادية  الرشطة  إعالم  كركوك.وقال  غربي  جنوب  محكم«،  »كمني 
نسخة منه: إن »قوة من اللواء العارش الفرقة الثالثة رشطة اتحادية، تمكنت من إلقاء القبض 
عىل احد املطلوبني وفق املادة 4/ارهاب بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة بتواجده ضمن 
قاطع مسؤولية الفوج االول ونصب كمني مكم له يف ناحية الرياض قضاء الحويجة بكركوك«.

وأضاف البيان »تبني بعد التحقيقات األولية بأنه قد شغل لعدة مناصب يف العصابات االرهابية 
وصالح  كركوك  قواطع  بني  غذائية  مواد  وناقل  اشخاص  بناقل  يسمى  ما  اهمها  واالجرامية 
الدين ودياىل ضمن مايسمى بوالية العراق، تم تسليمه اصولياَ اىل جهة الطلب إلكمال االجراءات 

القانونية والقضائية بحقه«.

بغداد/ الزوراء:
التقـى وزير العمل والشؤون االجتماعية، 
من  عدداً  االحد،  امس  الركابي،  عادل 
جرحى وزارة الداخلية، واثنى عىل بطولة 
الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ومتمنياً 

الشفاء العاجل للجرحى.
»هذه  ان  اللقاء:  خالل  الركابي،  وقال 
يف  كبرية  تضحيات  قدمت  الرشيحة 
سبيل حفظ أمن البالد وسالمته فمنهم 
اثناء  اصيب  ومنهم  الشهادة  نال  من 
تأدية الواجب، مثنياً عىل بطولة الشهداء 
الذين ضحوا بأرواحهم ومتمنياً الشفاء 

العاجل للجرحى«.
واستمع الوزير اىل »مشاكل واحتياجات 

هذه الرشيحة ونظر يف طلباتها، موجهاً 
تقدمها  التي  باالمتيازات  بشمولها 
ورعاية  االجتماعية،  الحماية  هيئتا 
الخاصة  واالحتياجات  اإلعاقة  ذوي 

ملستفيديها«.
الداخلية عن شكرهم  هذا وعربَّ جرحى 
واعتزازهم بشخص الوزير عىل جهوده 
االرس  ومساندته  اإلنسانية  ومواقفه 

الفقرية وذوي االحتياجات الخاصة.
مصطفى  الوزراء،  رئيس  وكان 
الكاظمي، قد امر بتشكيل لجنة من عدد 
من الوزارات، منها وزارة العمل، للعناية 
القوات  وكل  املسلحة  القوات  بجرحى 

االمنية والحشد الشعبي.

بغداد/ الزوراء:
لطلبة  )الفاينل(  النهائي  االمتحان  آلية  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اعلنت 

الجامعات الدراسة األولية.
بشكل  ستكون  األمتحانات  ان«  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
امتحانات  أن«  موضحة  النظري«،  للجانب  إلكرتوني  وبشكل  العميل  للجانب  حضوي 
االمتحان  املقبل، وستكون مدمجة بني  آذار  بعد 18 من شهر  األول ستجري  الكورس 

الحضوري وااللكرتوني«.
حضوريا  سيؤدى  التطبيقي  الجانب  »إن  العبودي:  حيدر  الوزارة،  باسم  الناطق  وقال 
وهو واضح لكون الجداول وضعتها األقسام أما املواد النظرية فأن امتحاناتها تحددها 

صالحية الجامعات يف ضوء النظر العلمي أوال ومراعاة الجانب الصحي الوقائي«.

بغداد/ الزوراء:
تدوير  يف  املخصصة  اآلليات  االحد، عن  امس  النفطية،  املنتجات  توزيع  كشفت رشكة 
يف  معتمدة  كانت  والتي  الوقود  أنواع  بتجهيز  الخاصة  املوافقات  وتمديد  القطوعات 

األوامر التجهيزية خالل العام املايض.
وقال وكيل مدير عام الرشكة، حسني طالب عبود، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
فروعها  يخول  تعميم  إصدار  عىل  عملت  لها  التابعة  التجهيز  هيئة  وعرب  »رشكتنا  ان 
التجهيزية للحصص املخصصة  املنترشة يف املحافظات كافة بتمديد األوامر  التوزيعية 

لجميع الجهات املستفيدة«.
واوضح ان »هذا التمديد يأتي باالعتماد عىل محارض الكشف املوقعي خالل عام 2020، 
وحسب  الوقود  أنواع  وملختلف  املطلوبة  للحصص  وفقاً  التجديد  كتب  استكمال  لحني 
لخططها التجهيزية املوضوعة يف بداية كل عام وذلك حرصاً من الرشكة عىل توفري كافة 
التسهيالت«. وأفاد مدير هيئة التجهيز يف الرشكة بأن »التمديد نافذ لغاية األول من شهر 
نيسان املقبل بالنسبة لجميع الجهات والدوائر والرشكات الحكومية إلعطائهم فرصة 

إلكمال اجراءات طلب التجديد«.
املوقعي كون جميع  الكشف  »التجهيز سيكون بنفس الحصص ودون اجراء  أن  واكد 
الكشف  وسيجري  عليها  الكشف  تم  قد  املستفيدة  للجهات  التابعة  واملعدات  اآلليات 
فقط عىل اآلليات املضافة والجديدة يف احتساب الحصص بعد نفاذ مدة التمديد وحسب 

الضوابط والتعليمات«. 

بغداد/ الزوراء:
بشأن مخالفة  بياناً  النقل  وزارة  اصدرت 
صوب  املتجه  القطار  سري  بعرقلة  املرور 

محافظة البرصة.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
مديريات  مفارز  إحدى  ان«  منه:  نسخة 
املرور يف جانب الكرخ من العاصمة بغداد 
قامت بوضع حاجز كونكريتي عىل إحدى 
الكرخ  منطقة  يف  الحديدية  السكة  خط 
مساء السبت من أجل منع عبور املركبات 

بشكل مخالف للسري«.

واضافت« حيث تسبب هذا الفعل بعرقلة 
سري القطار املتجه صوب البرصة مما أدى 
اىل زحامات كبرية يف تلك املنطقة«، مشريا 
للرشكة  الهندسية  الكوادر  مبارشة  اىل« 
العامة للسكك الحديد برفع تلك الحواجز 
القطار وإعادة  أمام مرور  الطريق  وفتح 

إنسيابية املرور«.
اىل«  املرور  مديريات  النقل  وزارة  ودعت 
الرشوع  قبل  مالكاتها  واستشارة  إبالغ 
الطرق  قطع  شأنها  من  إجراءات  بأية 

والتسبب بأرضار لحركة املركبات«.

االتصاالت تبدأ بـ »محلة كربى« للمضي خبطة تفعيل اجليل الرابع يف البصرة

خلية األزمة توصي بإغالق احلدود ملدة 14 يوماً ملنع دخول الساللة اجلديدة 

الربيد العراقي يتقدم عاملياً ملنتج الطرود 
ودقة املواعيد

القبض على عصابة نفذت 18 عملية سرقة يف كربالء

ضبط صواريخ مع منصات إطالقها يف كركوك

تعاون أكادميي إلنشاء اجلامعة 
العراقية القطرية يف العراق

دك أكرب معاقل داعش يف األنبار 

كمني حمكم يطيح بـ »إرهابي« يف كركوك

املباشرة خبطة التسوية ملالكات املدارس الثانوية يف الكرخ الثالثة

الصحة تنفي ما أشيع حول تعطيل الدوام يف عدة حمافظات العمل توعز بشمول جرحى الداخلية 
خبدمات الوزارة

التعليم ُتعلن آلية االمتحان النهائي لطلبة 
اجلامعات للدراسة األولية

متديد فرتة جتهيز القطاع العام واخلاص 
واملختلط باملنتجات النفطية

النقل تصدر بيانا بشأن خمالفة املرور 
بعرقلة سري قطار
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كشفت انها ستسهم بتوفري 100 ألف فرصة عمل 

الكشف عن هدر يف جباية الكهرباء ببغداد بنحو 
90 مليار دينار شهرياً 

متوسط صادرات النفط العراقية إىل أمريكا بلغت 
84 ألف برميل يوميا

املركزي يبيع أكثر من 6 ماليني دوالر يف مزاد العملة

الرافدين: مبادرة النافذة الواحدة 
هدفها متويل املشاريع االستثمارية

العراق ضمن 5 بلدان باألكثر استريادا للخضر 
والفواكه من تركيا

بغداد/ الزوراء:
ام�س  الصناع�ة،  وزارة  أك�دت 
االح�د، وجود تعاون مش�رك مع 
الجانب االردني إلنشاء أكرب مدينة 
صناعي�ة )املدين�ة االقتصادي�ة( 
تس�هم بتوف�ر 100 أل�ف فرصة 
عم�ل، بينم�ا وصل�ت اىل مراحل 
متقدمة بإنش�اء مدين�ة البرصة 

الصناعية.
وقال مدي�ر هيئة املدن الصناعية 
ع�واد  حام�د  لل�وزارة،  التابع�ة 
محم�د، يف بي�ان اطلع�ت علي�ه 
“ال�زوراء”: إن “امل�دن الصناعية 
تعد من املشاريع الحيوية لتعزيز 
اقتص�اد البل�د وتحقي�ق ج�دوى 
كب�رة بتقليص نس�بة العاطلني 
يف املحافظ�ات، اىل جان�ب توف�ر 
م�ن  والح�د  املحلي�ة  املنتج�ات 

االستراد العشوائي”.
واش�ار اىل “وجود تعاون مشرك 
بني الع�راق واالردن إلنش�اء اكرب 
وأه�م م�روع صناع�ي، وه�و 
)املدين�ة االقتصادي�ة( التي تبلغ 
مس�احتها 4800 دونم، وتحتوي 
ع�ى منطقت�ني ح�رة وتنموي�ة 
وكذل�ك مدين�ة صناعية، تس�هم 
بتوفر اكث�ر من 100 الف فرصة 
عمل للجانبني، إذ تم اس�تحصال 
م�ن  ق�رار  واص�دار  املوافق�ات 
مجلس الوزراء بالرقم 75 لس�نة 
ارض  لتخصي�ص قطع�ة   2019
عى الحدود مناصفة بني البلدين، 
الرك�ة  م�ع  التع�اون  وج�رى 
االردنية لدراس�ة الج�دوى الفنية 
واالقتصادية للمروع بعد تحديد 
متطلبات�ه وتكاليف�ه التخمينية، 
وس�يتم تنفيذه بإدارة مش�ركة، 
للصناعات  التس�هيالت  وتقدي�م 

الخاصة للبلدين”.
“م�الكات  ان  محم�د  واض�اف 
الركة العام�ة للتصاميم نفذت 

الب�رصة،  يف  الصناعي�ة  املدين�ة 
وتع�د من اهم وانج�ح املدن ألنها 
تتمي�ز بموقع مهم يف خور الزبر 
والطريق املٔودي اىل ميناء ام قرص، 
وبالق�رب م�ن الرك�ة العام�ة 
البروكيمياوية، وقد  للصناع�ات 
تراوحت نس�بة انجازه�ا بني 70 
مس�احتها  وتبل�غ  باملئ�ة،   80�
 69 ع�ى  وتحت�وي  دونم�ا   173
مقسما صناعيا، ويمثل كل قسم 
مروعا صناعيا مخدوما بالبنى 
التحتية، ويجري حاليا العمل عى 
اس�تحصال املوافق�ات االصولية 
إلضافة مساحة 95 دونما ألرض 
امل�روع ع�رب الدف�ع باالٓجل من 
خ�الل عرضه�ا لالس�تثمار عى 
والعربي�ة  االجنبي�ة  ال�ركات 
واملحلية لتصبح املس�احة الكلية 

للمروع 268 دونما”.
واوض�ح أن “الهيئ�ة وصل�ت اىل 
املرحلة النهائية باستمالك املدينة 

الصناعية يف البرصة، وس�تضيف 
اضافي�ة  مقس�مات  مس�احتها 
بأع�داد  صناعي�ة(  )مش�اريع 
ممتازة، مع جهوزية خدماتها يف 
املس�احة االوىل منها، وستوفر ما 
يقارب 20 الف فرصة عمل ألبناء 
املحافظ�ة م�ن خ�الل املش�اريع 
)غذائي�ة، هندس�ية،  الصناعي�ة 
كيمياوية، انش�ائية، نس�يجية(، 
االقتص�ادي  املس�توى  وس�رفع 
ع�ن  فض�ال  املحافظ�ة،  ألبن�اء 
وقوعها قريبا من املنفذ البحري، 
كم�ا تع�د عام�ل ج�ذب لجمي�ع 

االستثمارات الصناعية”.
وتاب�ع ان “املدين�ة تش�مل بناية 
االدارة والبوابة الرئيسة وخدمات 
املحط�ة  م�ن  التحتي�ة؛  البن�ى 
الكهربائية بطاقة )24( ميغاواط، 
وجمي�ع املخ�ازن ومحط�ة املياه 
ومحط�ة  الكهرب�اء  وخط�وط 
معالج�ة مياه االمط�ار والرصف 

الصحي، وق�د بلغ�ت كلفتها 50 
ملي�ار دين�ار”، مٔوك�دا “اهتمام 
ال�وزراء ووزي�ر الصناعة  رئيس 
بامل�دن الصناعي�ة بوصفه�ا من 
التج�ارب الناجح�ة ج�دا يف دول 
الجوار وامكانية نقلها عى ارض 

الواقع”.
“اس�تنفار  اىل  محم�د  ولف�ت 
الهندس�ية  امل�الكات  جمي�ع 
املحافظات  اىل  بالهيئة وارسالهم 
االصولية  املوافقات  الس�تحصال 
أج�ل  م�ن  اراض  لتخصي�ص 
إقام�ة املدن الصناعي�ة يف جميع 
املحافظات عدا اقليم كردس�تان، 
وتم اتخاذ االجراءات االصولية من 
خالل مفاتحة الحكومات املحلية 
القطاعية  املحافظات والدوائر  يف 
اولية  للحص�ول ع�ى موافق�ات 
التي  املس�احات واملواقع  بتحديد 
يج�ري اختيارها وف�ق محددات 

وعوامل النجاح”. 

الصناعة تعلن تعاونا مشرتكا مع األردن إلنشاء أكرب 
“مدينة اقتصادية” 

بغداد/ الزوراء:
قدرت لجنة النفط والطاقة النيابية الهدر الحاصل 
يف جباي�ة الكهرب�اء للعاصم�ة بغ�داد “وحدها” 
بقراب�ة 90 ملي�ار دينار ش�هرياً، مطالبة بنصب 

العدادات “مسبقة الدفع” بآلية الكارتات.
وق�ال عضو اللجن�ة، أمج�د العقاب�ي، يف حديث 
صحف�ي: إن “هن�اك ثالث�ة قطاع�ات يف وزارة 
الكهرب�اء؛ هي )االنتاج والنق�ل والتوزيع(، إال أن 
القط�اع األخر، أي التوزي�ع، من أكثر القطاعات 
إهم�االً من قبل وزارة الكهرباء، فأغلب ش�بكات 
الع�راق عموم�اً، ش�بكات  مناط�ق بغ�داد، ويف 
متهالك�ة منذ س�تينيات القرن امل�ايض، وأحدث 
ش�بكة لدين�ا يف الثمانيني�ات والعم�ر االفرايض 
لش�بكات التوزي�ع منتٍه منذ ع�ام 2003، وأغلب 
دول العالم متجهة نحو تبديل الشبكات الهوائية 
بش�بكات أرضية مل�ا فيها من ج�دوى اقتصادية 

وتوفر للطاقة”.

واش�ار العقابي إىل أن “ما تنفذه وزارة الكهرباء، 
مع األس�ف، هو ترميم ما ه�و متهالك ومتجاوز 
علي�ه، فاملحوالت الهوائي�ة تعطب إذا ما تعرضت 

اىل األمطار”.
وبني أنه “إذا م�ا قمنا بجرد يوم الخميس املايض 
نتيجة األمطار، فس�نجد من 150 اىل 200 محولة 
تعطل�ت نتيج�ة تعرضه�ا لألمطار، وه�ذا يكلف 
وزارة الكهرب�اء مبالغ طائلة الس�تبدال املحوالت 
فقط، إذا ما جرى حس�ابها عى وزارة الكهرباء، 
فس�عر املحولة الواحدة م�ن 7 اىل 8 ماليني دينار، 
وهذه خس�ارة كبرة تقدر باملليارات س�نوياً، لذا 
طالبنا بأن تتحول قطاعات التوزيع من الشبكات 
الهوائية اىل الش�بكات األرضي�ة يف عموم العراق، 
كم�ا هو موج�ود يف األعظمي�ة وزيونة وش�ارع 
فلس�طني، للقضاء عى مس�ألة التج�اوزات التي 
تط�ول هذه املح�والت، كما أن نص�ب عداد الدفع 

املسبق )كارت( سيخلصنا من مسألة الجباية”.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت ادارة معلوم�ات الطاق�ة األمركي�ة، امس 
االح�د، ان ص�ادرات النف�ط العراقي�ة اىل امري�كا 
بلغت يف املتوس�ط 84 الف برميل يوميا خالل شهر 
كان�ون االول املايض.وقال�ت االدارة يف تقري�ر له�ا 
اطلعت عليه “ال�زوراء”: ان “الص�ادرات العراقية 
انخفضت بمق�دار 34 الف برمي�ل يوميا لتصل اىل 
84.75 ال�ف برميل يوميا خالل ش�هر كانون االول 
بع�د ان كان�ت بمع�دل 118.75 الف برمي�ل يوميا 
خالل ش�هر ترين الثاني”.واضاف�ت ان “العراق 

ص�در النفط الخ�ام ألمريكا يف االس�بوع االول من 
الش�هر املايض بمعدل 109 الف برميل يوميا، فيما 
لم يتم تصدير اي كمية من النفط الخام ألمريكا يف 
االسبوع الثاني، وبلغت هذه الصادرات يف االسبوع 
الثال�ث معدل 105 ال�ف برميل يومي�ا، فيما بلغت 
ه�ذه الصادرات يف االس�بوع الرابع معدل 123 الف 
برميل يوميا”.واشارت اىل ان “امريكا تقوم براء 
النفط الخام من 8 دول رئيسية تشمل كل من كندا 
والسعودية والعراق واالكوادور والربازيل ونيجريا 

واملكسيك وكولومبيا.

بغداد/ الزوراء:
س�جلت مبيعات البنك املرك�زي العراقي من العملة 
الصعب�ة، ام�س األح�د، انخفاضا كب�را يف افتتاح 
جلس�ات االس�بوع الحايل.وذكر الس�وق يف تقريره 
أن البن�ك املركزي العراقي ش�هد خ�الل مزاده لبيع 
ورشاء العمالت االجنبية امس انخفاضا يف مبيعاته 
بنسبة %62.5 لتصل اىل 6 ماليني و 750 الف دوالر، 

غطاها البنك بس�عر رصف اساس بلغ 1460 دينار 
لكل دوالر، مقارنة بيوم الخميس املايض حيث بلغت 
املبيعات فيه�ا 16 مليونا و 300 ألف دوالر.وأضاف 
أن املبيع�ات ذهب�ت جميعه�ا لتعزي�ز االرص�دة يف 
الخارج عى ش�كل حواالت واعتمادات، فيما لم يتم 
رشاء للدوالر بش�كل نقدي. وأشار إىل أن 5 مصارف 

قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج.

بغداد/ الزوراء:
أعلن م�رصف الرافدين ان مبادرة الناف�ذة الواحدة هدفها تمويل 
املش�اريع االس�تثمارية يف البالد وبس�قوف مالية مفتوحة.وقال 
املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه: انه 
“تماش�يا مع سياس�ة وخطة املرصف الهادف�ة اىل دعم االقتصاد 
الوطني واملساهمة يف تفعيل القطاع الخاص والنشاطات والفرص 
االس�تثمارية، وبتوجي�ه م�ن وزارة املالية لدعم االس�تثمار، فقد 
تقرر إطالق مب�ادرة النافذة الواحدة لتعزيز القطاع االس�تثماري 
يف العراق”.وأش�ار اىل ان “هذه املبادرة تقوم عى أس�اس تس�هيل 
وتبسيط إجراءات الركات واملستثمرين، وانجاز املعاملة يف وقت 
وبرسعة قياس�ية بعيدا عن الروتني وحلق�ات الرهل الزائدة التي 
تتطلب اكتمالها أليام معدودة، وذلك عرب انش�اء غرفة موحدة من 
االقسام املعنية واملناطة لها مهمة االستثمار يكون هدفها االنتهاء 

من معاملة املستثمر، ومنحه القرض بكل سهولة وانسيابية”.

جمهورية العراق
وزارة العدل         رقم االضبارة 2020/982      

دائرة التنفيذ          التاريخ 2021/1/13
مديرية تنفيذ النارصية

اىل املنفذ عليه
محمد  عزر عبد

لق�د تحقق لهذه املديرية م�ن كتاب مركز رشطة 
وإش�عار   2021/1/11 يف   317 بالع�دد  الن�رص 
مخت�ار املحل�ة انك مجه�ول محل االقام�ة وليس 
ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبلي�غ عليه واس�تنادا اىل امل�ادة )27( من قانون 
التنفي�ذ تق�رر تبليغ�ك اعالنا عن طري�ق الصحف 
الرس�مية خالل خمس�ة عر يوما تبدأ من اليوم 
التايل للنر ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي ووفق القانون.
املنفذ العدل 
محمد سلمان
منفذ عدل النارصية

اوصاف املحرر
قرار محكم�ة االحوال الش�خصية بالع�دد 2060 
/ش/2020 يف 2020/11/16 واملتضم�ن نفق�ة 
ماضي�ة ومس�تمرة للدائن�ة واالطفال )حس�ني/ 

مهدي( واملهر املؤجل.

بغداد/ الزوراء:

اعلن اتحاد مص�دري الفواكه والخرضوات، 

امس االح�د، ان الع�راق كان ضمن 5 بلدان 

األكث�ر اس�ترادا ل��5 أن�واع م�ن الخ�رض 

والفواكه من تركيا.

وقالت رئيسة االتحاد، ميليسا توكوز موتلو، 

يف تقري�ر له�ا اطلع�ت عليه “ال�زوراء”: ان 

“تركي�ا قامت، وخالل الع�ام املايض، قامت 

بتصدير أكرب خمس�ة منتج�ات مصدرة من 

الخ�رض والفواكه والتي ش�ملت “الطماطم 

والربتق�ال  الاللنك�ي  و  والك�رز  الطازج�ة 

والرمان”.

واضاف�ت ان “معظم ه�ذه الصادرات كانت 

تذهب اىل روس�يا واملاني�ا واوكرانيا والعراق 

ورومانيا”.

وأوضح�ت مولت�و أن “عصائ�ر الفاكه�ة، 

وخاص�ة عصائ�ر الفراولة والتف�اح واملياه 

املعدني�ة االخ�رى والطماط�م املعلب�ة، تعد 

م�ن أه�م الص�ادرات الت�ي ت�م تصديره�ا 

خ�الل العام املايض ايض�ا”، مبينة ان “دول 

أملاني�ا والوالي�ات املتحدة والع�راق وهولندا 

واململكة املتحدة كانت األكثر اس�ترادا لهذه 

املنتجات”.

ويس�تورد العراق معظم الخ�رض والفواكه 

التي يحتاجها من دول الجوار وخاصة إيران 

وتركي�ا، فيما يقوم بحظ�ر بعض املنتجات 

التي يكون فيها اكتفاء ذاتي.
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بغداد/ نور الزيدي
والرياضة  الشباب  لجنة  رئيس  اكد 
الزيارة  ان  عليوي  عباس  الربملانية 
لكرة  الدويل  االتحاد  لرئيس  املرتقبة 
تعد  للعراق  إنفانتينو  جياني  القدم 
لرفع   استثمارها  يمكن  طيبة  بادرة 
املالعب  جميع  عن  الكيل  الحظر 
الجانب  إن«  عليوي  .وقال  العراقية 
رسالة  أصبح  املجتمعات  يف  الريايض 
وإن  كله،  للعالم  واطمئنان  حب 
استقبال رئيس الفيفا يف العراق يعطي 
العراق  بأن  جّيديِن  وانطباعاً  صورة 
كل  استضافة  وبإمكانه  مستقر 
الرياضيني«، مضيفاً أن« توّجَه العراق 
اىل استضافة بطولة كأس الخليج يعزز 
هناك  أن  السيما  املساعي  هذه  من 
مللف  الخليج  دول  من  حقيقياً  دعماً 
الخليجي  العرس  استضافة  يف  العراق 
من خالل الرغبة يف املشاركة بالبطولة 
وإنجاحها«. وبني عليوي أن« األخوة يف 
اتحاد كأس الخليج العربي أعدَّوا لجنًة 
لالطالع  قريباً  البرصة  بزيارة  ستقوم 
مدى  وتقييم  الرياضية  املنشآت  عىل 
البطولة  الحتضان  املدينة  جاهزية 
ومؤهل  جاهز  العراق  أن«  مؤكداً   ،«
كأس  من  املقبلة  النسخة  الستضافة 
ومرافق  وفنادق  مالعب  من  الخليج، 

أخرى«. 
العراقي  الجمهور  أن«  عليوي  وتابع 
اشقائه  ملشاهدة  جداً  متعطش 
أن  إىل  »،مشرياً  البرصة  يف  الخليجيني 
ورفع  البطوالت  الحتضان  السعي   «
العراقية  املالعب  عن  الكيل  الحظر 
االهتمام  مسؤولية  الحكومة  ل  يحمِّ
باملشاريع الرياضية املتوقفة واملتلكئة 
للرياضة  خدمة  انجازها  يف  واالرساع 

العراقية«.
ويف سياق منفصل كشف الشيخ أحمد 
لكرة  الكويتي  االتحاد  رئيس  اليوسف 
االتحاد  من  دعوة  تلقي  عن  القدم 
الشباب  وزارة  مع  بالتنسيق  العراقي 
الستضافة  العراق  يف  والرياضة 
الكويتية  للكرة  الذهبي  العرص  نجوم 
لحضور مباراة األزرق وأسود الرافدين 
يف  الجاري   27 لها  املقرر  التجريبية 
عرب  ترصيح  يف  اليوسف  البرصة.وبني 
املوقع الرسمي لالتحاد أن الدعوة تأتي 
الذهبي  العرص  نجوم  لجهود  تقديرا 

ومكانتهم يف التاريخ الريايض. 
األيام  خالل  سيتم  أنه  اليوسف  وأكد 
الجيل  نجوم  مع  التواصل  املقبلة 
والتنسيق  الكويتية  للكرة  الذهبي 
إىل  املنتخب  وفد  مع  للمغادرة  معهم 

العراق.

عليوي: زيارة انفانتينيو خطوة لرفع 
احلظر الكلي عن املالعب 

بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة/ حيدر الدليمي

الرحيم  عبد  مهند  املهاجم  قاد 
عىل  مهم  لفوز  الزوراء  فريقه 
يف   0-2 الوسط  نفط  مضيفه 
عىل  االحد  امس  اقيم  الذي  اللقاء 
لحساب  االوملبي  النجف  ملعب 
من  الـ14  االسبوع  مباريات 

الدوري املمتاز بكرة القدم.
عبد الرحيم نجح يف تسجيل ثنائية 
و46،   19 الدقيقتني  يف  فريقه 
مهمة  نقاط  ثالث  فريقه  ليمنح 

حسنت موقفه يف سلم الرتتيب.
نقاط  ثالث  النوارس  منح  الفوز 
برصيد  الثالث  املركز  يف  وضعتهم 
25 نقطة، فيما تجمد رصيد نفط 
الوسط عند النقطة 27 يف وصافة 

الرتتيب.
نظريه  الجوية  القوة  واكتسح 
أربيل بثالثية نظيفة امس األحد، 
عىل ملعب الشعب الدويل، لحساب 
الجولة الرابعة عرشة من الدوري  

املمتاز. 
بني  سجاال  األول  الشوط  وكان 
بنتيجة  انتهى  لكنه  الفريقني، 

سلبية.
الصقور  كثف  الثاني  الشوط  ويف 
مهاجم  فتمكن  هجماتهم، 
الفريق، أيمن حسني، من تسجيل 
الدقيقة  يف  فريقه،  أهداف  أول 
يعزز حسني جبار  أن  قبل   ،)48(
الدقيقة  يف  ثان،  بهدف  النتيجة 

.)63(
الثاني  هدفه  حسني  أيمن  وأحرز 
الدقيقة  يف  للجوية،  والثالث 

 .)68(
وخيم التعادل السلبي عىل نتيجة 
اللقاء  يف  والكرخ،  الحدود  مباراة 
التاجي،  ملعب  احتضنه  الذي 
دوري  من  الـ14  الجولة  لصالح 

الكرة املمتاز.
املباراة كانت فقرية فنياً ولم ترتق 

فشل  فيما  عالية،  مستويات  إىل 
املرمى  بزيارة  الفريقني  العبو 

طوال الـ90 دقيقة.
بهذه النتيجة حل الكرخ يف املركز 
فيما  نقطة،   15 برصيد  الـ13 
بات الحدود يف املركز الـ16 بـ13 

نقطة.
مباراة  انتهت  الجولة،  نفس  ويف 
النجف،  وضيفه  البرصة  نفط 
 ،)0-3( البادية  غزالن  بفوز 
ملعب  احتضنه  الذي  اللقاء  يف 

الفيحاء الدويل بالبرصة.
النتيجة  أحمد  معني  افتتح 
للضيوف بهدف يف الدقيقة )16(، 
تمكن  األول  الشوط  انتهاء  وقبل 
النتيجة  تعزيز  من  لفتة  أحمد 
نفط  مرمى  يف  جميل  بهدف 

البرصة.
الشوط الثاني لم يختلف كثريا عن 
األول وواصل الضيوف هجماتهم 
تمكنوا  حتى  األخرى،  تلو  واحدة 
من تحقيق مبتغاهم بهدف ثالث 
أحمد  طريق  عن   54 الدقيقة  يف 

لفتة.
إىل  النجف  ارتقى  النتيجة  بهذه 
نقطة،  بـ23  الرابع مؤقتا  املركز 
إىل  البرصة  نفط  تراجع  بينما 

املركز الـ17 برصيد 13 نقطة.
امليناء،  النفط عىل نظريه  وتغلب 
جذع  ملعب  عىل  نظيف،  بهدف 
السبت، لصالح  اول امس  النخلة 
الدوري  من  عرش  الرابعة  الجولة 

املمتاز.
الواحدة،  املباراة  هدف  وسجل 
يف  النفط  العب  بكر  أبو  بيار 

الدقيقة )72(.
إىل  الوصول  من  النفط  وتمكن 
املركز  ليحتل  الـ20  النقطة 

السابع.
عند  امليناء  رصيد  تجمد  فيما 
النقطة 11 يف املركز التاسع عرش 

)قبل األخري(.

الدوحة/ الزوراء

يونس  العراقية  الكرة  أسطورة  يدرك 

يف  بالغاً  تأثرياً  القدم  لكرة  أن  محمود 

ملس  وقد  البرش،  ماليني  بني  التقريب 

النجم العراقي هذه الحقيقة بنفسه أكثر 

أسود  قاد  حينما  أبرزها  وكان  مرة،  من 

الرافدين للتتويج التاريخّي ببطولة كأس 

آسيا يف عام 2007، وهو الفوز الذي بعث 

األمل يف أن يعم االستقرار والسالم البالد 

خالل فرتة عصيبة كان يمر بها العراق. 

أجراه  حواراً  التالية  السطور  يف  نعرض 

نجم  مع   )qa/ar.Qatar2022( موقع 

اللجنة  وسفري  السابق  العراقي  املنتخب 

العليا للمشاريع واإلرث يتحدث فيه عن 

التي لم يعد يفصلنا  العالم  بطولة كأس 

إرثها  وعن  عامني،  من  أقل  سوى  عنها 

من  السابقة  النسخ  عن  به  تنفرد  وما 

املونديال.

العالم  كأس  بطولة  تنظيم  أهمية  ما 

العربي  العالم  القدم للمرة األوىل يف  لكرة 

والرشق األوسط؟

البطولة فرصة مثالية لتصحيح  ستتيح 

عن  املغلوطة  املفاهيم  من  العديد 

خالل  من  العربي  وعاملنا  منطقتنا 

واستخدام  العربية  الثقافة  عىل  التعرّف 

أفضل املرافق العاملية. وعىل غرار جميع 

سيشكل  السابقة،  العالم  كأس  بطوالت 

مونديال قطر2022 ملتقى عاملياً تجتمع 

العادات  الستكشاف  العالم  شعوب  فيه 

برياضة  واالحتفاء  املختلفة  والتقاليد 

مريرة  تجربة  بعد  الجميلة  القدم  كرة 

عاشها العالم مع وباء كوفيد-19.

العليا  اللجنة  يف  سفرياً  عملك  عن  حدثنا 

للبطولة وتجربة  التحضري  املسؤولة عن 

جماهري مونديال قطر 2022. ماذا يعني 

هذا الدور بالنسبة لك، السيما وأنت العب 

سابق من أبناء املنطقة؟

إتاحة  إن  وللعراق.  يل  رشف  الدور  هذا 

يف  مونديال  أول  يف  لإلسهام  يل  الفرصة 

إرثاً  ترتك  أن  آمل  رائعة  تجربة  املنطقة 

ويتيح  املقبلة.  األجيال  عىل  نفعه  يعود 

يل هذا الدور أن أقف عىل املستوى املبهر 

لتفاصيل اإلعداد للحدث، وااللتزام بالتمّيز 

يف كل جانب من جوانب التحضري ملونديال 

أنا  صدري  يمأل  يشء  وهو   ،2022 قطر 

وجميع أبناء املنطقة بالفخر. فعىل مدار 

أعوام عدة، شاهدت بنفيس كيف تحولت 

كرة القدم إىل قوة قادرة عىل التغيري نحو 

وسيتواصل  واملنطقة،  قطر  يف  األفضل 

هذا التغيري بعد انتهاء البطولة متجسداً 

التي أطلقتها  العديد من برامج اإلرث  يف 

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث.

التصفيات  من  العديد  يف  شاركت  لقد 

املؤهلة لكأس العالم مع املنتخب العراقي. 

ماذا تعني لك بطولة كأس العالم بصفتك 

العباً ومشجعاً؟

لنهائيات  للتأهل  الحظ  يحالفني  لم 

يف  مشاركتي  بحكم  ولكن  العالم،  كأس 

أن  أرى  العالم،  لكأس  وحبي  التصفيات 

هذه البطولة بالذات تحتل مكانة خاصة 

مختلف  يف  العراقيني  املشجعني  قلوب  يف 

باملشاركة  العب  كل  يحلم  العالم.  أنحاء 

مؤازرة  يف  مشجع  كل  ويرغب  فيها 

فريقه يف أكرب بطولة عىل مستوى العالم. 

املتواصل  دعمي  أجدد  سابق،  وكالعب 

لتحقيق حلم ماليني العراقيني بمشاركة 

منتخبنا الوطني يف كأس العالم من خالل 

القدم  كرة  أرسة  مع  كثب  عن  العمل 

ملنتخبنا  الالزمة  األسس  لوضع  العراقية 

من أجل التأهل ملونديال قطر 2022.

النجاح  أرى  أن  يف  أرغب  وكمشجع، 

كأس  يف  العربية  للمنتخبات  املتواصل 

العالم، وآمل أن يصعد أحد املنتخبات من 

املونديال  املتقدمة يف  األدوار  إىل  منطقتنا 

املقبل عىل أرض قطر.

بغداد/ الزوراء
الريايض  الزوراء  نادي  رئيس  اكد 
درجال  عدنان  الوزير  ان  حسن  فالح 
يحاول ترك بصمة يف املالعب واملنشآت 
املواقع  هذه  وأحد  املُهملة،  الرياضية 
ملعب  بمجمع  التنس  مالعب  هو 

الشعب الدويل.
واضاف حسن: رأيت مالعب التنس التي 
تم إعادة الحياة إليها، وهي هدية كبرية 
اىٕل إتحاد التنس العراقي، الذي يجب أن 
قاعدة  لتوسيع  املالعب  هذه  يستغل 
ُتمارس عىل نطاق واسع  اللعبة كونها 

مع  جولة  لنا  كانت  موضحا  العراق  يف 
االٔخ الوزير درجال إطلعنا خاللها أيضاً 
االن  وهو  الشعب،  ملعب  مسبح  عىل 
لالٕستثمار  إحالته  االٕتفاق عىل  يف طور 

كونه من املسابح املهمة.
لوزير  بمرافقتنا  سعداء  حسن:  وتابع 
ملعب  يزور  وهو  والرياضة  الشباب 
الجدي  إهتمامه  ونقدر  الزوراء، 
والحقيقي الٕنهاء العمل فيه قريباً جداً، 
لكن ما زالت الرشكة االٕيرانية غري جدية 
تنتظره  الذي  امللعب  إنهاء عملها يف  يف 
جماهري  وليس  العراق  جماهري  كل 

االمر  ان  اىل  مشريا  فقط  الزوراء  نادي 
بهذا  الوزير  إهتمام  هو  لنا  املُطمنٔي 
يكون  أن  يحاول  االٕمكان  وجهد  املنشأ 

االٕفتتاح قريب جداً.
الزمنية  املدة  تكون  قد  حسن:  وبني 
من  أكثر  ليس  الشخيص  رأيي  حسب 
بأن  متفأيلني  لنكن  وبالتايل  أشهر،   6
العمل سينتهي ضمن هذه املدة الزمنية 
مفخرة  الزوراء  نادي  ملعب  ان  مؤكدا 
وإن  العراقية،  الرياضية  االٔندية  لكل 
لالٔندية  كثرية  مالعب  نشهد  الله  شاء 

بمستوى ملعب نادي الزوراء.

بغداد/الزوراء
سلمت الهيأة االدارية لنادي الطلبة الريايض جزء من الدفعة االوىل لالعبي 
فريق الكرة بعد تسلم االدارة النصف االول من قيمة عقد الرعاية مع رشكة 
االضواء .وذكرت الهيأة االدارية لنادي الطلبة الريايض انها سلمت جزء من 
الدفعة االوىل من عقود العبي الفريق.وذكرت ادارة النادي انها تحرص عىل 
تلبية متطلبات واحتياجات العبي فريق النادي  املشارك يف الدوري الكروي 
املمتاز ،واضافت االدارة ان وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وعدت بتقديم 

الدعم املايل للنادي بعد اقرار املوازنة املالية للعام الحايل 2021 .

بغداد/ متابعة الزوراء
أسامة  العراقي  الدويل  الالعب  اكمل 
رشيد، اجراءات انتقاله اىل صفوف نادي 

تشايكور ريزا سبور الرتكي.
مباراة  اخر  االحد،  امس  رشيد  وخاض 
له مع فريقه الربتغايل امام فاماليكاو يف 
االسبوع الرابع عرش من الدوري الربتغايل 

املمتاز.
والربتغالية  الرتكية  الصحف  واجمعت 
دون  سبور  ريزا  اىل  رشيد  انتقال  عىل 

الكشف عن قيمة العقد.
ونادي  العراقي  الدويل  الالعب  واقرتب 

هاكن السويدي احمد ياسني من االنتقال 
املمتاز  الرتكي  الدوري  يف  الفرق  احد  اىل 

بكرة القدم.
ان  الالعب  شقيق  ياسني  زيد  وقال 
عرضاً  تلقى  ياسني  احمد  »شقيقي 
الرتكي  نادي دينيسيل سبور  رسمياً من 
الشتوية  االنتقاالت  يف  اليه  لالنتقال 

الحالية«.
واوضح ان »ياسني يدرس العرض جيداً 
اىل  مشرياً  النهائي«،  القرار  اتخاذ  قبل 
ان »فكرة اللعب بالدوري الرتكي تعجب 

الالعب كثرياً«.

بغداد/ الزوراء
زار عدد من أطفال األيتام بالتعاون مع فريق صدى بغداد للعمل التطوعي 
للنادي  االدارية  الهيأة  رئيس  الوفد  باستقبال  وكان  الكرخ،  نادي  مقر 
رشار حيدر.وحرض وفد االيتام الوحدة التدريبية لفريق الكرة، وقام رئيس 
الحقائب والقرطاسية  للفريق والالعبني بتوزيع  التدريبي  النادي واملالك 

املدرسية عىل االيتام ترحما عىل روح الراحل كريم سلمان.

الزوراء يهزم نفط الوسط بهدفني ويهدي الصدارة لغرميه اجلوية
ثالثية للنجف يف مرمى نفط البصرة

تذى به يف بطوالت كأس العامل يونس حممود: مونديال قطر سيقدم منوذجاً يحُ ادارة الطلبة تسلم جزءا من الدفعة 
االوىل لعقود العيب الفريق االول 

اسامة رشيد وامحد ياسني يرتفان يف 
الدوري الرتكي

ادارة الكرخ  تهدي االيتام حقائب وقرطاسية 
مدرسية ترمحا على روح كريم سلمان 

حسن:ملعب نادي الزوراء سيكون مفخرة جلميع االندية العراقية  

6الرياضيالرياضي عبد اإلله يرفض حضور اللجنة التحقيقية 
اليت شكلها وزير الشباب

بغداد/ متابعة الزوراء
اكد رٔييس اللجنة االوملبية املنتخب رسمد عبد االله، أنه لن يحرض اىل اللجنة التحقيقية التي شكلها وزير الشباب 
والرياضـة عدنان درجال، بشـأن ترصيحات عبد االله ضده.ويف هذا الصدد قال عبـد االله »انا موظف يف وزارة 
الشـباب والرياضة ومجاز عن الوظيفة الٔربع سـنوات بدون راتب بحسـب القانون«.واضاف ان »الوزير عدنان 
درجال بدال من املصادقة عىل اعمال اللجنة التحقيقية الخاصة بقضية السـباحة التي انتهت منذ اربعة اشـهر 
، يقـوم بتشـكيل لجنة تحقيقيـة ضدي.واوضح بالقول، »اود ان ابلغ الكابتن درجـال بعدم حضوري اىل لجنته 
التحقيقيـة ، وعليـه ان يعلم بانه ليس يف زمن عدي صدام حسـني ، وبإمكانه اتخاذ قرار فصيل من الوظيفة اذا 

كان هذا االجراء يعيد له الهيبة التي شعر انه فقدها بسبب ما كتبته ، ولكني لن ارضخ نهائيا«.

أصفر وأمحر

No: 7408    Mon    18    Jan    2021العدد:   7408    االثنين   18   كانون الثاني     2021 www.alzawraapaper.com

اعالمنا الرياضي
العـدد الثامـن عرش مـن صحيفة الريـايض التي 
تصـدر عن االتحـاد العراقي للصحافـة الرياضية 
رأى النـور يـوم امس االحـد، وتضمـن العديد من 
املقـاالت واالخبـار واملواضيـع الخاصـة برياضة 
كـرة القـدم وبقيـة االلعـاب االخرى التـي زينت 
باقالم صحفيـة مرموقة.. خالص االمنيات الرسة 
الصحيفة الرائعة بمواصلة النجاح يف قادم االيام.

 ********************
صـدر امـس االحد العدد السـابع عـرش لصحيفة 
رشطـاوي التـي تصـدر عـن الدائـرة االعالميـة 
لنادي الرشطة الريايض.. العـدد تضمن مجموعة 
مـن املواضيـع التي تخـص فرق النـادي االخرض 
والبطوالت التي تشـارك فيها عىل املسـتوى املحيل 
فضـال عـن موضوعـات اخـرى تخـص رياضتنا 
املحليـة... كل التوفيق والنجـاح ألرسة الصحيفة 

املميزة.
 **************

بمناسـبة ايقاد نادي الحدود الريايض شمعته الخامسة 
واالربعـون... انتـج املكتـب االعالمـي للنـادي فيلمـا 
قصـريا عن تاريخ النادي واهـم االلعاب املتواجدة فيه 
والتـي حقق الرياضيون العديد مـن االنجازات املحلية 

والخارجية باسم ناديهم العريق.



ق�ال جيمس ماديس�ون، العب وس�ط ليس�ر س�يتي، 
 19 كوفي�د  بإرش�ادات  لاللت�زام  يتطل�ع  فريق�ه  إن 
الخاص�ة بط�رق االحتف�ال عن�د تس�جيل األه�داف إذا 
كان ذلك س�يضمن اس�تمرار املس�ابقة بعدم�ا احتفل 
الالعبون بإش�ارات عن بعد خ�الل االنتصار )0-2( عىل 

ساوثهامبتون بالربيمريليج.
وتس�ببت احتف�ال الالعبني وعناقه�م يف انتقادات حادة 
يف بريطاني�ا يف ظل رضورة التزام باقي الس�كان بقيود 
صارم�ة لكوفيد 19 واملتعلقة بالتباعد االجتماعي خالل 

الجائحة.
وطل�ب ريتش�ارد ماس�رز، رئي�س رابطة ال�دوري من 
الالعب�ني أن يكون�وا نموذًج�ا ُيحت�ذى بع�دم االحتفال 

باألهداف عن طريق العناق التقليدي.

وزميل�ه  ماديس�ون  والت�زم 
هاريف بارنز باإلرش�ادات بعد 

التسجيل.
احتف�ل  أخ�رى،  مب�اراة  ويف 
ميخائي�ل أنطوني�و مهاج�م 
وست هام يونايتد بشكل آخر، 
وكأن�ه يس�بح ع�ىل ظهره يف 
استاد لندن بعد تسجيل هدف 

الفوز )0-1( عىل برينيل.
وقال ماديس�ون ملحطة “بي 

التلفزيوني�ة: “إذا  ت�ي س�بورت” 
كان�ت مثل هذه األش�ياء ه�ي املطلوبة 

الس�تمرار كرة القدم، فس�نلتزم باألمر. لقد 
تم إبالغنا بالتوقف ع�ن التجمعات، وحاولت أن 

أحتفل بشكل طريف”.
وأك�د بريندان رودجرز، مدرب ليس�ر، أنه كان 
من املهم أن يحتفل الالعبون بالشكل السليم يف 

ظل تأثر آخرين خارج اللعبة بذلك.
وق�ال رودج�رز: “يري�د الالعب�ون يف املعتاد أن 
يفعل�وا ذلك من أجله�م... لكنهم يريدون أيضا 
مس�اعدة األج�واء العامة يف الب�الد. أعتقد أنه 
عندما تسجل، إذا كنت ستحتفل بأمان وتنجح 
أيضا يف مساعدة الناس عىل الضحك، فهذا أمر 

مهم يف توقيت صعب”.

وجد نادي أفاي الذي يناف�س يف دوري الدرجة الثانية 
الربازي�يل لك�رة القدم، نفس�ه يف موق�ف صعب حني 
اضطر الس�تبدال أحد العبيه خالل اسراحة الشوطني 

نتيجة تبني إصابته بفريوس كورونا املستجد.
وقال النادي إن موفداً من االتحاد الربازييل لكرة القدم 
أعلمه “يف امللع�ب” بأن نتيجة الفحص الذي خضع له 
العب وس�طه فالديفيا للكشف عن “كوفيد19-” قبل 
اللق�اء، ج�اءت “إيجابية”، م�ا اضطره إىل اس�تبداله 

خالل اسراحة الشوطني.
أي  م�ن  يعان�ي  “ال  الالع�ب  ب�أن  الن�ادي  وأض�اف 
عوارض ويحاول الن�ادي اآلن تدبري عزله وعودته” اىل 
فلوريانوبوليس، عاصمة والية سانتا كاتارينا جنوب 

البالد.
وخض�ع ابن ال��26 عاماً لفحص قبل 72 س�اعة من 
اللقاء ض�د “يس س أ” )csa( عىل ملعب “امللك بيليه” 
يف ماس�ييو )رشق الربازيل(، وجاءت نتيجته س�لبية، 
ث�م خض�ع صب�اح أول أم�س الس�بت لفح�ص ث�ان 

تحضرياً للمباراة املقررة غ�دا الثالثاء ضد جوفنتود يف 
فلوريانوبوليس، وجاءت النتيجة إيجابية هذه املرة.

وأف�اد رئيس أفاي فرانسيس�كو جوزيه باتيس�توتي 
أن�ه يقيم احتمالية املطالبة بإلغ�اء نتيجة اللقاء الذي 
انته�ى بالتع�ادل 1-1، ألن�ه يعت�رب أن هن�اك “تدخال 
خارجي�اً” بس�بب الكش�ف ع�ن نتيج�ة الفح�ص يف 

منتصف املباراة.
وزعم ملوقع “غلوبو ايسبورتي” الريايض بأن مسؤوالً 
يف االتح�اد الربازي�يل لك�رة الق�دم يملك املخت�رب الذي 
أجرى فحص يوم السبت، وأنه، من خالل الكشف عن 
النتائج بني الش�وطني، كان يسعى للوصول اىل نتيجة 

رياضية تناسب ناديه، مضيفا “إنه أمر غريب جدا”.
وش�هدت الربازي�ل التي س�جلت 209 آالف حالة وفاة 
م�ا جعلها ثاني أكث�ر الدول ترضراً بف�ريوس كورونا 
بعد الواليات املتحدة، زيادة يف اإلصابات والوفيات منذ 
ترشين الثاني/نوفمرب، وقد تفاقم الوضع خالل فرة 

عيدي امليالد ورأس السنة.
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لوكاكو وهاالند على طاولة مانشسرت سييت

اعالم الكرتوني العب خيرج من مباراة بسبب إصابته بفريوس كورونا

اليبزيغ يفرط بفرصة اعتالء الصدارة

ارتقى فريق ليسر سيتي إىل املركز الثاني عىل الئحة ترتيب فرق 
الدوري اإلنكليزي املمتاز عقب فوزه عىل ضيفه س�اوثهامبتون 
بهدف�ني نظيف�ني يف إطار املرحلة التاس�عة عرشة م�ن الدوري 

اإلنكليزي املمتاز.
افتتح جيمس ماديسون التسجيل لليسر يف الدقيقة 37 قبل أن 
يضيف هاريف بارنيس الهدف الثاني يف الدقيقة األخرية من اللقاء.

ورفع ليسر رصيده إىل 35 نقطة وانتزع الوصافة من ليفربول 
ال�ذي يمكنه أن يعود إىل الصدارة إذا حقق الفوز أمس األحد عىل 
املتصدر حالياً مانشس�ر يونايتد وهو ما سيعني وقتها تراجع 
ليس�ر إىل املركز الثالث.من جانبه تجمد رصيد س�اوثهامبتون 
عند 29 نقطة يف املركز الثامن.وغاب عن س�اوثهامبتون هدافه 

داني اينغز بسبب اصابته بفريوس كورونا املستجد.

يس�عى مس�ؤولو مانشس�ر س�يتي لتعزي�ز صف�وف الفريق 
بصفقات قوية يف املريكاتو الصيفي املقبل.

ووفًق�ا لصحيف�ة دييل ميل الربيطانية، فإن مانشس�ر س�يتي 
خصص 200 مليون يورو لصفقات الصيف، ال سيما مع الرحيل 

املحتمل لسريجيو أجويرو وفرناندينيو وإريك جارسيا.
وأشارت إىل أن بيب جوارديوال، مدرب السيتي، ينوي التعاقد مع 
العبني يف مرك�ز الظهري األيرس والعب الوس�ط املدافع واملهاجم 

الرصيح.
وأوضحت أن صفقة املهاجم س�تكون صاحب األولوية يف صيف 
مانشس�ر س�يتي، حتى لو قرر الن�ادي وأجوي�رو تمديد العقد 

ملوسم آخر.
وقالت إن السيتي يبحث عن خليفة مستقبيل ألجويرو، ال سيما 

أن الالعب عانى يف آخر موسمني من اإلصابات املتكررة.
وأضافت أن األس�ماء املرش�حة لدعم هجوم مانشس�ر س�يتي 
هي: روميل�و لوكاكو )إنر ميالن(، وإيرلينج هاالند )بوروس�يا 

دورتموند(، وداروين نونيز )بنفيكا(.

مانشسرت سييت يضع شرطا للموافقة على استمرار أجويرو

املدير التنفيذي لرابطة الربميرليغ 
متفائل بشأن إكمال املوسم

باريس سان جريمان يتجاوز عقبة أجنيه

ماديسون يفسر طريقة احتفاله

مفكرة الزوراء

صحفي�ة  تقاري�ر  قال�ت 
مس�ؤويل  إنَّ  بريطاني�ة 
مانشس�ر س�يتي وضع�وا 
رشًط�ا، م�ن أج�ل املوافقة 
ع�ىل توقيع عق�د جديد مع 
ال�دويل األرجنتيني س�ريجيو 

أجويرو، مهاجم الفريق.
وينتهي عقد أجويرو مع فريق 
املدرب بي�ب جوارديوال، الصيف 
الطرف�ان  يص�ل  ول�م  املقب�ل، 
التف�اق بش�أن التجدي�د 

حتى اآلن.

وأشارت صحيفة ذا صن الربيطانية، 
إىل أنَّ أجوي�رو يرغب يف تمديد عقده 
مع الس�يتي ملدة 12 ش�هرًا، لكن لم 
تب�دأ املفاوضات ب�ني الطرفني حتى 

اآلن.
ولفتت إىل أنَّ أجويرو، يحظى باحرام 
مالك�ي الس�يتي باإلضاف�ة للمدرب 
بيب جوارديوال، والجميع يوافق عىل 
املهاج�م األرجنتيني، ملدة  اس�تمرار 

عام آخر عىل األقل.
وأوضح�ت أنَّ أجوي�رو يحص�ل عىل 
راتب أس�بوعي يبلغ 260 ألف جنيه 

يحت�اج  الالع�ب  لك�ن  إس�رليني، 
لخفض هذه األم�وال إىل النصف، إذا 
أراد االستمرار مع مانشسر سيتي.

وقال�ت الصحيف�ة الربيطاني�ة، إنَّه 
رغ�م إمكانية رحيل أجوي�رو مجاًنا 
ألح�د األندية الك�ربى يف أوروبا، لكن 
الس�يتي ال يخ�ى ذلك ول�ن يوافق 
عىل استمرار الالعب إال إذا وافق عىل 

خفض راتبه.
ُيذكر أن العديد من التقارير الصحفية 
ربطت أجويرو باالنتقال إىل برشلونة، 

وباريس سان جريمان.

ب�دى   أ

رد  ريتش�ا
ماسرز املدير 
التنفيذي لرابطة 
اإلنكليزي  ال�دوري 
املمتاز، تفاؤله بإكمال 

س�م  ملو الح�ايل، مش�ريا يف الوقت ا
أنه�م  اضط�روا للع�ودة إىل القواع�د ذات�ه 

املتبعة عند استئناف املوسم السابق.
وذكر ماسرز أن املوسم وصل إىل املنتصف اآلن، ومّر بالكثري 
من الصعوبات متوقعا املزيد منها خالل الفرة املقبلة، لكن 

ذلك لن يمنعهم من التفاؤل بالوصول إىل نقطة النهاية.

وأض�اف ماس�رز أنه�م أع�ادوا بع�ض نق�اط بروتوكول 
اس�تئناف املوسم الس�ابق، وذلك للحد من انتشار “كوفيد-

19” بني األندية، مؤكدا أن كل الفرق تتعامل مع الربوتوكول 
بالجدية املطلوبة.

وأوضح ماس�رز أن عىل الالعبني التأقلم مع الوضع الحايل، 
خاص�ة فيما يتعل�ق باالحتف�ال باأله�داف أو التقارب مع 
العب�ي الفري�ق أو املناف�س قب�ل وبع�د املباريات، مش�ريا 
ألن ه�ذا الربوتوك�ول الجدي�د باإلضافة إىل إج�راء االختبار 
مرتني أسبوعيا س�يؤثر إيجابا عىل خطة الوصول إىل نهاية 

املوسم.
واعرف ماسرز بصعوية عودة املشجعني قريبا مرة أخرى 
يف ظل الوض�ع الحايل، مؤكدا أنهم جاهزون لفتح املدرجات 

يف أي وقت.

اعت�الء  بفرص�ة  اليبزي�غ  ف�رط 
صدارة الدوري األملان�ي لكرة القدم 
لألسبوع الثاني عىل التوايل وإن كان 
بش�كل مؤقت بتعادله مع مضيفه 
فولفس�بورغ 2-2 ضم�ن املرحل�ة 
السادسة عرشة التي شهدت سقوط 
بوروس�يا دورتموند أم�ام ماينتس 

متذيل الرتيب بفخ التعادل 1-1.
وكانت نقاط املب�اراة كافية لوضع 
اليبزي�غ ع�ىل رأس الئح�ة البطولة 
لكنه اكتف�ى بنقطة واح�دة لريفع 
رصيده إىل 32 نقطة يف املركز الثاني 
بف�ارق نقط�ة واحدة ع�ن املتصدر 
وحام�ل اللقب باي�رن ميونيخ الذي 

استضاف فرايبورغ أمس األحد.
أوىل  فرص�ة  ف�وت  اليبزي�غ  وكان 
العتالء الصدارة يف املرحلة الس�ابقة 
عندم�ا س�قط ع�ىل أرض�ه ام�ام 

دورتموند 1-3.
وكان باي�ر ليفرك�وزن الثالث وأحد 
املرشحني ملنافسة الفريق البافاري 
عىل اللقب هذا املوس�م، سقط أيضاً 
أمام أونيون برلني صفر1- يف افتتاح 
املرحلة أول أم�س الجمعة، ما فتح 
املجال أمام باي�رن ميونيخ لالبتعاد 
بفارق 4 نقاط ع�ن اليبزيغ يف حال 
ف�وزه ع�ىل ضيفه فرايب�ورغ أمس 
األحد، ويف حال قدر له ذلك سيحسم 
لق�ب بطل الخريف قب�ل نهاية دور 

الذهاب يف الجولة السابعة عرشة.
وأت�ت البداية رسيعة م�ع الضيوف 
يف  الس�بق  ه�دف  أح�رزوا  الذي�ن 
الفرن�ي  ع�رب  الرابع�ة  الدقيق�ة 
ن�وردي موكييلي�ه ال�ذي تاب�ع من 

مس�افة قريب�ة تمريرة الس�ويدي 
أميل فورسربغ العرضية.

وأدرك فولفس�بورغ التع�ادل ع�رب 
الهولندي فوت فيغهورست برضبة 
رأس�ية من داخ�ل منطقة الجزاء يف 
الجهة العكس�ية للح�ارس املجري 

بير غواليش .)22( 
وأضاف السويرسي ريناتو ستيفان 
اله�دف الثاني لصاح�ب األرض من 

تسديدة من خارج املنطقة.
وس�جل املج�ري فيلم�وس أوربان 
هدف التعادل من مسافة قريبة إثر 
ك�رة مرتدة من الح�ارس البلجيكي 
كوين كاستيل بعد خطأ مشرك مع 

املدافعني يف التغطية .)54( 
ورفع فولفس�بورغ رصي�ده إىل 26 

نقطة يف املركز السادس.
ويف املب�اراة الثاني�ة، وق�ف الح�ظ 
حجر عثرة امام بوروسيا دورتموند 

يف مبارات�ه مع ماينتس ليس�قط يف 
فخ التعادل بهدف ملثله.

وأبت الكرة أن تهز ش�باك الضيوف 
عىل الرغم من الفرص العديدة التي 
أهدره�ا اله�داف النروج�ي ارلينغ 
هاالند، واإلنكليزي جايدون سانشو 
وحت�ى املداف�ع الربتغ�ايل رافايي�ل 

غرييرو.
ملهاج�م  هدف�ا  الحك�م  وألغ�ى 
دورتموند النرويج�ي ارلينغ هاالند 
بع�د م�رور دقيقتني بداعي تس�لل 

زميله البلجيكي توما مونييه.
وفاج�أ الضي�وف الفري�ق األصف�ر 
واألس�ود بهدف رائع لالعب الوسط 
ليف�ني اوزتونايل إثر تس�ديدة بعيدة 
املدى المست أطراف أصابع الحارس 
الس�ويرسي رومان بوركي وتابعت 

طريقها إىل الشباك .)57( 
وبع�د دربكة تم تش�تيت الكرة عىل 

إثره إىل خارج منطقة الجزاء وصلت 
الك�رة للبلجيك�ي مونيي�ه الذي لم 
يتوان عن التسديد يف املرمى .)73( 

دف�اع  خط�وط  مونيي�ه  ورضب 
ماينت�س ليحص�ل عىل ركل�ة جزاء 
بع�د تعرض�ه لإلعاق�ة لك�ن الحظ 
عاند قائد الفريق ماركو رويس مرة 
جدي�دة فأهدرها بالتس�ديد خارج 

الخشبات الثالث يف الدقيقة 75.
وق�ال إدين ترزيتش امل�درب املوقت 
لدورتموند بعد املباراة: “لقد أتيحت 
لنا ف�رص ع�دة للتس�جيل واحراز 
الف�وز، وكنا نأم�ل يف تقديم مباراة 

أفضل”.
خصم�ه  ب�أداء  ترزيت�ش  وأش�اد 
داف�ع  ال�ذي  ملاينت�س  “التهان�ي 
بطريق�ة منضبطة للغاي�ة. ال يزال 
يتعني علينا العمل للتحضري لرحلتنا 

إىل ليفركوزن يوم الثالثاء املقبل”.
 28 إىل  رصي�ده  دورتمون�د  ورف�ع 

نقطة يف املركز الخامس.
وهو التعادل األول ملاينتس بعد ثالث 
خسارات وبه تخىل عن املركز األخري 
مؤقتا لشالكه الذي لعب أمس األحد 
يف ضياف�ة أينراخ�ت فرانكفورت، 
بعدما رفع رصيده إىل س�بع نقاط.
ويف بقية املباريات فاز فريدر بريمن 
عىل ضيفه آوغسبورغ بهدفني دون 
مقابل سجلهما املخرضم التشيكي 
 )84( جربيس�ياليس  تي�ودور 

وفيليكس اغو )87(.
أرميني�ا  م�ع  هوفنهاي�م  وتع�ادل 
بيليفيل�د وكول�ن م�ع هرت�ا برلني 

بدون أهداف.

يعتقد فرانك المبارد مدرب تش�يلي أن ماس�ون ماونت هو مثال واعد 
لتطور الالعب الش�اب بعدما سجل العب الوس�ط هدف الفوز 0-1 عىل  

فولهام يف الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
ودخل الالعب البالغ عمره 22 عاماً تش�كيلة امل�درب المبارد ضمن عدة 

العبني شبان يف املوسم املايض وساعد عىل احتالل املركز الرابع.
وظهر ماونت 17 من 18 مرة يف التشكيلة األساسية للموسم الجاري.

وه�دف ماونت يف الدقيقة 78 أم�ام فولهام هو الثاني يف مباراتني بعدما 
هز ش�باك موركام�ب يف كأس االتحاد اإلنكليزي، ليمنح تش�يلي فوزه 

الثاني يف سبع مباريات بالدوري ويخفف الضغط عىل المبارد.
وق�ال المبارد الهداف التاريخي لتش�يلي يف مؤتمر صحفي: “أعتقد أن 
مس�تواه بش�كل عام كان رائعاً. إن�ه مميز العام امل�ايض والعام الحايل. 
إن�ه مث�ال واضح ملا أعنيه عند الحديث عن الش�باب. لق�د بلغ عامه 22 
األس�بوع املايض. جئت إىل تش�يلي وعمري 22 عاماً ولم أكن أقدم أداء 
مذهالً يف عامي األول أو تلك الفرة وكنت أتحسس مسريتي لكن ماسون 

خاض بالفعل الكثري من املباريات”.
وتابع المبارد حديثه: “عند النظر إىل خط الهجوم سنجد أيضاً كريستيان 
بوليس�يتش يف نف�س عمره تقريباً وكاي هافرت�س نفس العمر وكالوم 
هودسون أودوي يف عمر أصغر وكذلك تامي أبراهام وتيمو فرينر وكلهم 
صغار”.وبعد هذا الفوز، يحتل تش�يلي املركز السابع برصيد 29 نقطة 

من 18 مباراة وسيواجه ليسر سيتي يوم الثالثاء املقبل.

حقق باريس سان جريمان الفوز خارج أرضه أمام أنجيه -1صفر 
يف الجولة 20 من الدوري الفرني لكرة القدم.وسجل الالعب اليفن 
كورزاوا هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 70.ويحتل الفريق الباريي 
ص�دارة ال�”لي�غ 1” مؤقتاً ب�42 نقطة وبف�ارق نقطتني عن ليون 
الذي يواجه ميتز األحد. وخاض فريق العاصمة الفرنسية املباراة يف 
غياب مدربه الجديد األرجنتيني ماوريس�يو بوتشيتينو بعد إصابته 

بف�ريوس كورون�ا املس�تجد.وكاد أنجيه أن يفاج�ئ الضيف بهدف 
مبك�ر عندما س�دد بيرييك كابيل كرة بيرساه من مش�ارف املنطقة 

أبعدها الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس فوق العارضة.
وعىل الرغم من خوضه املباراة بتشكيلة هجومية، فإن سان جريمان 
افتق�د إىل االيق�اع الرسيع يف مواجهة دفاع منظ�م فلم يصنع فرصاً 
كثرية يف الش�وط األول.وتحس�نت األمور بالنس�بة إىل سان جريمان 

يف الش�وط الثان�ي وتصدى حارس أنجيه إىل تس�ديدة يس�ارية 
من نيمار )49(، ث�م أضاع كيليان مبابي 

فرصة سهلة بعد أن انفرد بالحارس 
واملرمى مرشع أمامه لكنه س�دد 

بني يدي�ه .)53( وج�اء الفرج 
بع�د تمري�رة عرضي�ة م�ن 

اإليط�ايل  األيم�ن  الظه�ري 
فلورن�زي  أليس�اندرو 

املنطق�ة،  داخ�ل 
فتهيأت أمام كورزاوا 

األخ�ري  فأطلقه�ا 
داخ�ل  بي�رساه 

الشباك .)70( 

ليسرت يهزم ساوثهامبتون 
ويقتنص الوصافة من ليفربول

المبارد: ماونت مثال واعد 
لتطور الالعب الشاب
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إسطنبول/ متابعة الزوراء:
برز الحض�ور العربي يف الس�احة اإلعالمية يف تركيا 
بش�كل الفت بعد الثورات العربية، وانترشت وسائل 
اإلعالم العربية تحت أنظار حكومة العدالة والتنمية 
وتوجيهاتها، خصوصا عرب االتحادات اإلعالمية التي 
س�عت لضم الصحفيني العرب وربطهم باملؤسسات 
الرسمية لخدمة املصالح الرتكية يف املنطقة العربية 

وتلميع صورة الحكومة.
وتنظ�م جمعية “بي�ت اإلعالميني الع�رب” يف تركيا 
دورات تدريبي�ة منتظم�ة للصحفي�ني املقيم�ني يف 
البالد بهدف معلن هو تعزيز الروابط بني الجمعيات 
والتعري�ف  املهج�ر  دول  يف  والصحفي�ة  اإلعالمي�ة 
بالدول�ة والقوانني الرتكي�ة، لكنها يف نفس الوقت ال 
تخلو م�ن أهداف أخ�رى تصب يف صال�ح الحكومة 

الرتكية.
وقال جالل دمري، مس�ؤول الجمعي�ة يف والية غازي 
عنتاب، إن الدورة التي تعقد يومي الجمعة والس�بت 
تأت�ي يف إط�ار دع�م وتطوي�ر مه�ارات الصحفيني 

العرب يف تركيا.
وأوضح أن “املش�اركني من 13 دولة أبرزها العراق، 
لبن�ان، م�ر، س�وريا، الس�عودية، األردن، اليمن، 
الس�ويد واملغرب، إضافة إىل مش�اركني م�ن أوروبا 

والواليات املتحدة”.
واس�تطرد “َتق�دم 1053 صحفيا لل�دورة، تم قبول 
بعضهم )لم يحدد عددهم( وس�ُتنظم لآلخرين دورة 

ثانية”.
وتطمح الحكومة الرتكية إىل استقطاب االستثمارات 
اإلعالمية ليكون لها مستقبل كبري كمراكز مؤثرة يف 
توجيه الرأي العام العربي تحت رعايتها، باعتبار أن 
الوجود اإلعالمي العربي يرتبط بالظروف السياسية 

التي يعيشها الواقع العربي.
وب�دا ذل�ك واضح�ا يف تريحات محم�د زاهد غول 
رئي�س جمعي�ة “بي�ت اإلعالميني الع�رب يف تركيا” 
الس�ابق، يف بداية تأس�يس الجمعية يف أبريل 2017، 
بقوله “أعتقد أن املسؤولني األتراك إن تنّبهوا وتفرغوا 
للتفك�ري يف ما يتعلق بتطوير اإلعالم العربي يف تركيا 
وجذب االستثمارات اإلعالمية، فإن إسطنبول مؤهلة 

لتصبح مدينة إعالمية عىل مستوى العالم”.
وافتتحت يف الس�نوات األخرية العرشات من وس�ائل 
اإلع�الم العربية مقاّر رئيس�ة له�ا أو مكاتب تعمل 
لصالحه�ا يف تركي�ا، س�واًء أكانت هذه املؤسس�ات 
إذاعية أو تلفزيونية أو إلكرتونية أو صحفية أو حتى 

دور نرش ورشكات إنتاج إعالمي.
وأفاد ياس�ني أقطاي مستشار الرئيس الرتكي رجب 
أردوغ�ان، أن “وج�ود اإلعالمي�ني الع�رب يف تركي�ا 
فرصة ال تقدر بثمن لنقل الرؤى الرتكية عرب اإلعالم 

العربي”.
وق�ال أقط�اي خ�الل ح�وار مفت�وح نظم�ه اتحاد 
اإلعالميني األجانب برتكيا عرب منصة “زوم” يف مايو 
امل�ايض، إن عدد اإلعالمي�ني الع�رب يف تركيا تجاوز 

3 آالف، فيم�ا وص�ل عدده�م يف إس�طنبول إىل ألفي 
إعالمي.

وأشار إىل أن القانون الرتكي الذي ينص عىل توظيف 
خمس�ة أتراك مقابل كل عامل أجنبي، يستثنى منه 
اإلعالمي�ون الع�رب، يف محاول�ة من قب�ل الحكومة 

الرتكية لتسهيل عملهم.
وبالنظر إىل ما يواجهه الصحفيون األتراك ووس�ائل 
اإلع�الم املس�تقلة يف الب�الد من تضيي�ق وصعوبات 
ورقاب�ة بش�تى الط�رق، فم�ن غ�ري املتوق�ع م�ن 
السلطات الرتكية أن تسمح للصحفيني العرب بقول 
ما يري�دون، أو منحه�م الحرية يف ممارس�ة العمل 
حتى يف ما يتعلق بالشؤون العربية، يف ظل التدخالت 
الرتكية يف الدول العربية سواء عرب التدخل العسكري 
املبارش أو ع�رب اإلعالم كما هو حال القنوات التابعة 
لجماعة اإلخوان التي تس�تهدف ال�دول العربية ويف 

مقدمتها اإلمارات ومر.
وجرى إطالق أول قناة إخوانية مرية يف إسطنبول 
تحت اس�م “تلفزيون رابعة” وب�دأت بثها من تركيا 
ع�ام 2013. وبعد ذلك، أطل�ق اإلخوان عدًدا آخر من 
القنوات الفضائية يف إسطنبول، لكن عددا قليال منها 
بق�ي يعمل حتى اآلن؛ فقد أوقف�ت مزودات األقمار 
االصطناعية األجنبية أبرزها “يوتلسات” الفرنسية، 

بث القنوات اإلخوانية أهمها “الثورة” و”مر اآلن” 
و”تلفزيون رابعة”.

كما اضطرت قن�وات إخوانية أخرى إىل إنهاء عملها 
بس�بب صعوب�ات مالي�ة. ويف ع�ام 2015، أم�رت 
السلطات الفرنس�ية رشكة “يوتلسات” بإزالة قناة 

“رابعة” من القمر بسبب نرشها صورا عنيفة.
وتمتنع قنوات اإلخوان العاملة يف تركيا عن الكشف 
ع�ن مص�ادر تمويله�ا، ويف معظم الح�االت ترفض 

الكشف عن أسماء مالكيها الحقيقيني.
وتحرص الس�لطات عىل أن يعمل اإلعالميون العرب 
تحت أعينها وضم�ن توجيهاتها، فوجهت بإنش�اء 
العدي�د من االتحادات الت�ي ينضوون تحت مظلتها، 
م�ن بينه�ا “اتح�اد اإلعالمي�ني األجان�ب” و”بي�ت 

اإلعالميني العرب”.
وتم تأس�يس”اتحاد اإلعالمي�ني األجانب” يف أكتوبر 
2019 يف مدين�ة إس�طنبول، عرب حفل ت�م تنظيمه 
يف مبنى مؤسس�ة اإلذاعة والتلفزيون الرتكية “تي.

آر.تي” بمنطقة تقسيم.
وق�ال اإلعالمي العراق�ي أيمن خالد رئي�س االتحاد 
إن “الدول�ة الرتكي�ة الت�ي تنع�م بأج�واء الحري�ة 
والديمقراطي�ة واألم�ن والس�الم، تحمل�ت بثقله�ا 
اإلقليمي والدويل الدور األكرب يف التعاطي مع الحدث 

العرب�ي”، وه�ي كلم�ة اعتربه�ا املتابعون رس�الة 
واضح�ة لل�دور املنوط به�م كإعالميني ع�رب وهو 

خدمة النظام الرتكي وتلميع صورته.
وه�و األم�ر ال�ذي أثبت�ه الصحف�ي اليمني ياس�ني 
التميم�ي يف كلمته خ�الل الحفل بالق�ول إن اإلعالم 
العربي الذي يبث من تركيا “حقق إنجازات مهمة يف 
صياغة الوعي العربي وفضح السياسات السلطوية 

القمعية”.
وال تختلف أه�داف جمعية “بيت اإلعالميني العرب” 
عن أه�داف “اتح�اد اإلعالميني األجان�ب” يف تلميع 
حكوم�ة العدال�ة والتنمية بأصوات عربي�ة، وتربير 

سياستها يف املنطقة ومهاجمة خصومها.
ونشط الحضور العربي يف الساحة اإلعالمية يف تركيا 
بش�كل بارز بعد الثورات العربية وانتقال الكثري من 
الصحفيني وأرسهم للعي�ش هناك. وانترش بعضهم 
يف مؤسس�ات إعالمي�ة عربي�ة وتركي�ة، إذ أطلقت 
املؤسس�ات اإلعالمية الرتكية أقساما موجهة للعالم 

العربي.
 ورغم س�عي حكومة العدالة والتنمية إىل اس�تخدام 
الصحفي�ني واإلعالميني العرب كأدوات يف مرشوعها 
الس�يايس، إال أن ذلك ال يعن�ي أن أوضاعهم مثالية، 
فق�د عانى الكث�ريون تجارب قاس�ية إليجاد فرصة 

عم�ل مع املؤسس�ات اإلعالمي�ة العربي�ة والرتكية، 
نتيج�ة قل�ة الف�رص وزي�ادة العروض بع�د وجود 
الكوادر اإلعالمية العربية بوفرة يف الساحة اإلعالمية 

الرتكية.
مش�كلتني  يواجه�ون  إنه�م  صحفي�ون  ويق�ول 
أساس�يتني؛ األوىل تتمث�ل يف عدم تنظي�م صفوفهم 
وتناقض املصالح. والثاني�ة ترجع إىل غياب الرعاية 
واالهتم�ام من قبل الحكومة، وعدم تفعيل عالقاتها 
وع�الج  ظروفه�م  لتحس�ني  ينبغ�ي  كم�ا  معه�م 

مشكالتهم وتطوير إمكانياتهم.
3 آالف ع�دد اإلعالمي�ني العرب يف تركي�ا فيما وصل 

عددهم يف إسطنبول إىل ألفي إعالمي
وكان البع�ض م�ن الصحفي�ني ينتظ�ر أن يس�هم 
“بي�ت اإلعالمي�ني الع�رب” يف حل بعض املش�كالت 
الت�ي يواجهونها مثل الحص�ول عىل ترخيص العمل 
واس�تصدار اإلقام�ات، ورعاي�ة حقوقه�م والدفاع 
ع�ن مصالحهم والعم�ل عىل ضم�ان رضورات أداء 
واجبهم الصحف�ي وحقهم يف الوصول إىل املعلومات 
بحرية. وأيض�ا توعية الكثري م�ن اإلعالميني العرب 
غ�ري امللم�ني بالقوان�ني الرتكي�ة التي يج�ب عليهم 
معرفته�ا ملمارس�ة عملهم، وتتعلق حت�ى بحياتهم 

الشخصية.
وهناك فجوة كبرية يف ضبط اإليقاع العربي يف تركيا، 
ف�ال توج�د قوانني كافية بش�أن الن�رش اإللكرتوني 
للمواقع الرتكية، وهذا يش�مل املواقع العربية. ففي 
تركيا هناك هيئة علي�ا لإلذاعة والتلفزيون مرتبطة 
بنائ�ب رئي�س ال�وزراء، وهي الت�ي تض�ع املعايري 

لإلعالم الرتكي.
لكن برأي كثري من الصحفيني، فشل “بيت اإلعالميني 
الع�رب” يف تحقي�ق ه�ذه األه�داف، وخاص�ة يف ما 
يخص عملهم بالش�كل الذي يلب�ي طموح العاملني 
يف الحق�ل اإلعالمي من العرب يف تركيا. ولم يقدم أي 
حلول حقيقية ملعالجة مشكالت اإلقامة وتراخيص 

العمل.
وباعرتاف املس�ؤولني يف الجمعية فإن عني الحكومة 
حارضة بقوة فيها، إذ رصح محمد زاهد غول سابقا 
“معن�ا أش�خاص من رئاس�ة ال�وزراء، وم�ن هيئة 
الصحافة التابعة لرئاسة الوزراء، ومن الدبلوماسية 
العام�ة، ولدينا تواصل م�ع أكثر من جهة حكومية، 
وس�نحاول الوص�ول إىل جمي�ع الجه�ات املختصة، 
ومنه�ا وزارت�ا العم�ل والداخلي�ة ورئاس�ة الوزراء 

ورئاسة الجمهورية”.
ب�دوره لفت أومي�ت ب�والت، رئيس دائ�رة االندماج 
والتواص�ل يف إدارة الهجرة الرتكية، إىل أهمية الدورة 
التدريبية نظرا الستضافة تركيا أكثر من 4.5 مليون 
الجئ، إضافة إىل حوايل مليون ش�خص لديهم إقامة 

سياحية )قصرية املدى(.
وأوضح بوالت أن “نحو مئة ألف أجنبي تلقوا تدريبات 
ودورات تأهيلي�ة مجانية يف التعليم املهني ومهارات 

التواصل واللغة الرتكية يف مختلف الواليات”.

الوجود اإلعالمي العربي يف تركيا يرتبط بالظروف السياسية يف املنطقة

 واشنطن/ متابعة الزوراء:
تحدث صحفي وكاتب مرسحي أمريكي عن 
رحلته إىل روسيا يف فرتة تفيش وباء كورونا، 

ورس قوة الروس والعي�ش يف ه�ذه األزم�ة.
ففي مقال نرشته مجلة “ناشيونال ريفيو”، 
تحدث توفيا تينينبوم، عن رحلته يف روس�يا 
خ�الل تف�يش الجائحة، مش�ريا ع�ىل الرغم 
من انتش�ار الوب�اء اىل ان املطاعم واملقاهي 
ظلت مفتوحة، يف الوقت الذي وصف الطعام 

الرويس باألش�هى يف العالم.
مقارن�ا يف الوق�ت نفس�ه الحي�اة العامة يف 
الغرب، حيث يقيض الناس أيامهم يف الخوف 
م�ن امل�وت “الي�وم أو غدا او بعد أس�بوع”، 
مش�ريا إىل أنه ال يع�رف الطريق�ة األفضل، 
لك�ن الحياة اليومية يف روس�يا تبدو وكأنها 

ال يوجد وباء.
وقال تينينبوم بأنه جاء اىل روسيا من أملانيا، 
مضيفا “روس�يا عالم مختلف. ليس العالم 
ال�ذي اعتدت عليه. روس�يا ليس�ت الغرب ، 
وحت�ى املنط�ق مختلف هنا. ما هو؟ لس�ت 
متأكدا تمام�ا. يبدو يل أحيانا أنك بحاجة إىل 

أن تك�ون عالم صواريخ لكي تفه�م ه�ذا”.
كم�ا وتح�دث الكاتب ع�ن رحلته اىل س�ان 
بطرس�بورغ مستخدما القطار ليتحدث مع 
فتاة كانت مع�ه بنفس الحجرة، وصفت له 
ب�ان أجدادها نجوا م�ن حص�ار لينينغراد، 

وعىل غرار ذلك سننجوا من الوباء.
وأثناء تجواله يف املدين�ة، الحظ املؤلف عددا 
كبريا م�ن الالفتات عىل املبان�ي “لإليجار”، 
والت�ي يف رأي�ه مرتبط�ة بالحج�ر الصحي. 
مفتوح�ة  املطاع�م  أخ�رى،  ناحي�ة  وم�ن 

وليس�ت فارغ�ة حت�ى، وهن�اك الكثري من 
الن�اس يف وس�ائل النقل - كل ه�ذا ، يف رأي 
املؤل�ف ، يظه�ر تاري�خ “الن�اس األحي�اء ، 
الش�عب الرويس العنيد الذي عقد العزم عىل 
عدم االستس�الم حتى النهاي�ة”. كما الحظ 
الصحف�ي ، أن تك�ون روس�يا يعني العيش 
مع اآلمال واملشاعر وليس املنطق والحقائق 

الباردة.
يق�ول تينينبوم: “إنهم برش وليس�وا أجهزة 

كمبيوتر، وهذه هي قوتهم”.
قب�ل مجيئه إىل روس�يا، لم يك�ن يتوقع أنه 
س�يحب هذا البل�د وس�كانه كث�ريا. وكتب 
الصحف�ي “أردت فق�ط أخذ اس�رتاحة من 
تحذيرات وسائل اإلعالم والحكومة املستمرة 
بش�أن كوفيد19- والقصص التي ال تنتهي 
لدونال�د ترام�ب. لكنن�ي أقع يف ح�ب البالد 

وشعبها”.
ووفق�ا ل�ه، ف�إن ال�روس ودودون للغاي�ة 
ودافئ�ون ومضياف�ون، ولديهم حس دعابة 
كب�ري. األه�م من ذل�ك كل�ه ، أح�ب املؤلف 
موس�كو بمس�ارحها وطعامه�ا اللذي�ذ. يف 
مانهات�ن، حي�ث يعي�ش املؤل�ف، ال ت�زال 
األحداث تقام كل يوم يف املس�اء لدعم مقتل 
األمريكي م�ن أصل أفريقي ج�ورج فلويد. 
عالوة عىل ذلك، إذا تجاوزه ولم يرفع قبضته 

لدعم املحتجني، فقد يتهم بالعنرية.
يذه�ب  مس�اء،  الس�ابعة  يف  موس�كو  ويف 
به�دوء إىل الباليه. واختت�م تينينبوم حديثه 
قائال: “نعم، ينترش وباء يف العالم، وهو أمر 
مخيف. لكن ال داعي للش�عور بالخوف منه 

كل يوم وكل ليلة، كل دقيقة وكل ثانية”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
باتت وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي جزًءا 
“مفتوح�ة  البح�ث  أدوات  م�ن  جوهرًي�ا 
املصدر” شائعة االستخدام لدى الصحفيني 

عند الرشوع بإنجاز تحقيق استقصائي.
ويرى عدد من الصحفيني االس�تقصائيني 
الذي�ن تواصل�ت معهم ش�بكة الصحفيني 
الدولي�ني يف وس�ائل التواص�ل االجتماعي 
مصدًرا رئيس�ًيا للمعلومات، لكن بعضهم 
ه�ذه  معلوم�ات  مصداقي�ة  يف  يش�كك 
فايس�بوك  مث�ل  االجتماعي�ة  الش�بكات 
معظ�م  وي�رى  وتوي�رت.  وإنس�تجرام 
الصحفي�ني الذين تواصلن�ا معهم أن هذه 
الش�بكات تمثل بنك معلومات أويل وأفكار 
أن اس�تخدام  إال  للقص�ص والتحقيق�ات 
ه�ذه املعلومات كمصدر يحت�اج مزيًدا من 

التنقيب يف هذه الوسائل.
وتشكل أدوات البحث عرب اإلنرتنت وتقنيات 
التحقيق بواسطة مَتحرّي اإلنرتنت املُتميز 
ب�ول ماي�رز، نقط�ة انط�الق للبحث عىل 
اإلنرتن�ت كما أن موقعه عيادة البحث غني 

بروابط األبحاث واملواد الدراسية.
الي�وم، يوجد ثالثة مليارات ش�خص حول 
التواص�ل  مواق�ع  يس�تخدمون  العال�م 
االجتماع�ي، أي م�ا يع�ادل 40 يف املئة من 
سكان العالم. كما أن املستخدمني يقضون 
يف املتوسط نحو س�اعتني يوميا يف تصفح 
ه�ذه املواق�ع والتفاعل م�ن خاللها، وذلك 

وفقا لبعض الدراسات الحديثة.
خ�الل الس�نوات املاضي�ة تحول�ت مواقع 
التواص�ل االجتماعي من مج�رد فضاءات 
افرتاضية للتعارف والدردش�ة إىل مس�احة 
لتبادل األفكار ونقل املعلومات لذا ال بد عند 
الرشوع باس�تخدام ه�ذه املواقع كمصدر 

معلوم�ات من التحقق م�ن املعلومة حتى 
وأن تأخ�ر نرشه�ا وه�و م�ا يس�اعد عىل 
مواجه�ة ن�رش معلومات مضلل�ة. ويؤكد  
متخصص�ون يف ه�ذا املجال ع�ىل رضورة 
أخذ الصحفي املعلومة من مواقع التواصل 
االجتماع�ي فق�ط والتجرد م�ن نقل اآلراء 
خ�رب  أي  م�ع  والتعام�ل  م�ا،  جه�ة  ألي 
يتلق�اه الصحفي، وهو خ�اٍل من املصادر، 
ع�ىل أن�ه إش�اعة، م�ع رضورة االعتم�اد 
ع�ىل الفيدي�و والصور للتحق�ق من صحة 
الخرب، والتش�كيك بكل األخبار لحني ثبوت 

صحتها.
ومع رضورة التحقق من معلومات وسائل 
التواص�ل االجتماع�ي عم�ل املرك�ز الدويل 
للصحفي�ني )ICFJ( بمش�اركة م�رشوع 
“فايسبوك للصحافة” عىل برنامج ل�تدريب 
2500 صحفي من الرشق األوسط وشمال 
إفريقي�ا عىل االس�تخدام الفعال لوس�ائل 

التواصل االجتماعي.
وح�دد الربنام�ج أرب�ع مه�ارات رئيس�ية 

لتدريب الصحفي�ني وهي التأكد من صحة 
حسابات التواصل واألخبار املتناقلة عربها، 
واألم�ن الرقمي لحس�اباتهم ومعلوماتهم 
الخاص�ة، والتفاع�ل مع الجمه�ور وبناء 
قاع�دة م�ن املتابع�ني، وصياغ�ة املحتوى 

الخربي بما يناسب وسائل التواصل.
وكش�فت دراس�ة أجراه�ا املرك�ز ال�دويل 
للصحفي�ني إىل أهمية وس�ائل التواصل يف 
غرف األخبار العاملية، أجراها عام 2017 إىل 
أن %70 من غرف األخبار يف الرشق األوسط 
وش�مال إفريقيا تستخدم وسائل التواصل 
االجتماع�ي لن�رش األخب�ار، ولك�ن 41% 
منه�ا فق�ط تتفاعل مع الجمه�ور. حوايل 
نصف الصحفيني يف املنطقة ال يتخذون أي 
إج�راءات لضمان حضورهم عىل اإلنرتنت، 
بينم�ا ق�ال %11 فق�ط من املس�تجيبني 
للدراس�ة عاملًيا إنهم يس�تخدمون وسائط 

التحقق من وسائل التواصل االجتماعي.
وعن�د اس�تخدام املعلومات املنش�ورة عرب 
كمص�در  االجتماع�ي  التواص�ل  وس�ائل 

يف التحقي�ق االس�تقصائي يتوج�ب ع�ىل 
الصحفي�ني التحق�ق والثب�ات واتباع أعىل 

املعايري ومنها:
-  أي معلوم�ة تن�رش يف وس�ائل التواصل 
االجتماعي يج�ب التحقق منها بمقارنتها 
بباقي املصادر للتأكد ما إذا كانت حقيقية 
وذل�ك  الصحي�ح،  س�ياقها  ويف  بذاته�ا، 
باس�تخدام املوارد املتوف�رة والوقت املتاح 

لذلك.
-  كل معلوم�ة يمكن أن تخض�ع للتدقيق 

والتثبت، يوضع تحتها خط.
- معرفة م�ا إذا كانت األوق�ات والتواريخ 
واألس�ماء املنش�ورة صحيح�ة؟ وما مدى 
الثق�ة يف املص�ادر املس�تخدمة، وم�ا مدى 

مواكبتها لألحداث الراهنة؟
- الرج�وع ملجموع�ة متنوعة واس�عة من 
املص�ادر وفحص ما هو مقب�ول ومصدق 
بش�كل واس�ع، وما ه�و وجهة نظ�ر أقل 
موضوعية أو منحازة. وما هو أمر واقعي، 
وم�ا هو خاليف، أو يف بعض األحيان، ما هو 

خرافة.
- إعط�اء أفضلية للوثائق األصلية. فإن تم 
االقتباس من دراسة أكاديمية، احصل عىل 
الن�ص األص�ي الكامل. وإن ت�م ذكر دخل 
رشك�ة، احصل عىل معلوماته�م املالية. ال 
تعتمد ع�ىل امللخصات والبيانات الصحفية 

إن أمكنك الحصول عىل الوثائق األصلية.
- إعطاء أفضلية للمصادر التي تفصل بني 
الوقائ�ع واآلراء، والتي تمدك بمعلومات يف 
عملها والتي تعتم�د عىل الفيديو والصورة 

كوثيقة.
- إعط�اء أفضلي�ة للمص�ادر التي تش�ري 
بوض�وح إىل مص�در معلوماته�ا، ألن ذلك 

ُيَمّكنك من التحقق من عملهم.

بريوت/متابعة الزوراء:
أعلنت اإلعالمية اللبنانية رابعة الزيات عرب حسابها 

ب�»تويرت« إصابتها بفريوس كورونا.
 وقالت »رابع�ة« خالل تغريدتها: »حاولت أن أحمي 
نفيس م�ن ف�ريوس كورون�ا لك�ن بحك�م مهنتي 
ل�م أس�تطع أن أتجّنب اإلصاب�ة، النتيج�ة إيجابية 
مع ع�وارض مزعج�ة، اإلت�كال ع�ىل رب العاملني، 
خلي�ك بالبيت«.وانهال�ت عليها التمنيات بالش�فاء 
م�ن عدد كبري من نجوم الوس�ط الفن�ي واإلعالمي 
أبرزه�م املطربة لطيف�ة والتي علق�ت قائلة: »ألف 
س�المه حبيب�ة قلب�ي انتبه�ي ع�ىل نفس�ك«.كما 

علقت اإلعالمي�ة اللبنانية منى أبو حمزة، والتي تم 
ش�فائها مؤخرًا هي وعائلتها م�ن فريوس كورونا 
قائل�ة »س�المة قلبك ان ش�اء الله تك�ون أهون ما 
يكون عليكي. أهم يشء املتابعة مع الطبيب وإتباع 
اإلرشادات«، فيما علق الفنان نبيل الحلفاوي قائال 
»ألف س�المة.. إن شاء الله تعدي عىل خري«، وقالت 
املطربة كارول س�ماحة »تمنياتي بالشفاء العاجل 
عزيزت�ي ربيعه«.يذك�ر أن اإلعالمي�ة رابعة الزيات 
هي زوجة اإلعالمي والش�اعر زاهي وهبي حيث تم 
ارتباطهم�ا يف عام 2006، ولديهما طفالن هما دايل 

وكنز.

التنقيب يف وسائل التواصل االجتماعي كمصدر معلومات بالتحقيقات االستقصائية

إصابة اإلعالمية اللبنانية رابعة الزيات بفريوس كورونا   صحفي أمريكي يتحدث عن “سر قوة 
الروس” يف زمن جائحة كورونا
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عبد السادة البصري
    أن تس�تنطق امل�كان، وتنف�خ فيه 
الروح لتؤنس�نه،، هو اش�تغال عىل 
تحري�ك ذاتيته وإع�ادة صياغته من 
جديد ، أو عملية نبش ما فيه من قوة 
كامنة بني صخوره لتخرج الكائنات 
الحّي�ة املتغلغلة ما ب�ني ذّرات ترابه 
مهم�ا تقادم علي�ه الزم�ن، وغّيته 
تقلب�ات الطقس، ونزع�ات العابثني 
فيه من بني البرش و حفرياتهم عرب 

مرور السنني !!
 يف قصيدت�ه التي تحم�ل ثريا نصها 
)إىل مدين�ة الحلّة( املنش�ورة ضمن 
مجموعته الش�عرية ) ورق�ة الحلّة 
(،  صن�ع  الش�اعر )جب�ار الك�واز( 
من املدينة القديم�ة القابعة يف أعايل 
ذاكرة أبنائها البابليني، سفينًة ليؤكد 
صعوده فيها ومعه ما علق يف مخيال 
ذاكرت�ه من حكاياٍت وص�ور، ابتداًء 
من س�ني الطفول�ة وحكايات األهل 
عن اآلثار واألس�اف حت�ى الكهولة 
واختم�ار تل�ك الحكاي�ات لتطلع يف 

سماوات املدينة حكايات أخرى :��
) صغاراً 

إىل الجنائن املعلّقة
صعوداً

إىل عني شمسنا (
م�ن هنا تبت�دئ حكايته م�ع املكان 
حيث ي�ؤرش تاريخيا للمدينة منذ أن 
بناها نبو خذ نّص، ليأخذ بحجارتها 
وحدائقه�ا ذرة ذرة وغصن�ا غصن�ا 

صانعاً سفينة حلمه :��
) لم تكن أصوات أسافنا

سوى أنني حجارات قبورهم
الدارسة

ولم تكن أش�جارها
أيامى

وال نارنجها
كأس خمر

وال سواقيها
عيون نساء (

من هذا العالم الغارق يف لجة التاريخ 
، وعن�د بن�اء س�فينته الحلمية أخذ 
يعدد ما ي�راه بني هذه الحجارة من 
أرواح تتح�رك هنا وهن�اك، لتمنحه 
مفاتيح بواباتها الس�بع ، كي يدخل 
حاماً فانوس ديوجني ييضء أمامه 

كل مغاليق املدينة  الدارسة .
من أسوار املدينة وحرّاسها الوثنيني 
، وطيورها الراقص�ة فوق البحيات 
ال�ازب  طينه�ا  يف  الغاطس�ني  إىل 
ماس�كني برّستها كي يصنعوا منها 
عاملاً آخر تصدح يف جنباته الفواخت 

، وتتخاطف
طيور الس�نونو بني أغصانه ، ليعود 
وق�د نده�ه أذان األف�ق العاب�ر كل 
مساحات الس�مع حاماً ألم الضياع 

والدمار :��
) نحن لم نتقن الخوف

ولم ندع أسوارها حطباً يف
مواقد حرّاسها الوثنيني

وغرانيقها
الغاطس�ون يف جّب الطني

مسكوا رّستها
بغناء الفواخت

وهجرة السنونو
وأذان افقها املجنون

باأللم (
بعد ذلك يبدأ صعوده ش�يئا فش�يئا 
إىل س�فينة األح�ام الت�ي ابتكره�ا 
من جنائ�ن مدينت�ه املتهدمة، حيث 
قيدومه�ا املكس�ور وأرشعته�ا التي 
مزقته�ا الري�ح ونس�ائها الجميات 
املرتمات وص�والً إىل الرق�م الطينية 
الت�ي تركها األس�اف لتتداخل صور 
الذاكرة الحّية ب�ني املايض والحارض 
مازجاً أرواح األول�ني املكتظة باأللم 
إح�دى  ت�راب يف  والرؤي�ا عن�د ذرة 
طابوق جنائنها م�ع أرواحنا الائبة 
التي تعيش جحيم الحارض املش�تعل 
ب�كل م�ا يم�ّزق ال�روح م�ن وج�ع 

ونجوى :��
) صعوداً

اىل قيدومها املكسور
اىل أرشعتها املمزقة

اىل عشتارها
وهي تاعب الريح

بأرامل الرمل
اىل مسمارها الضارب رقيمه

يف أعناق أرساها
وودي�ان غاداته�ا

وعباءات نسوتها يف تنور آب
صعوداً

اىل أرواحنا املطفأة (
هنا تبدأ القصيدة بالس�مو تدريجيا 
أو بالتداخ�ل م�ع حارض الش�اعر ، 
حي�ث الرتاكي�ب املتمازج�ة ب�ني ما 
كانت عليه املدينة من زهو وناس�ها 
الحض�ارة  األول�ني حام�ي مش�عل 
والعم�ران ع�رب ذاك�رة التاريخ التي 
وصل�ت إلينا ، وبني ما نحياه من ألم  

ولذة وضياع!!
الش�اعر هن�ا يصعد س�لّم قصيدته 
عالي�ا حيث الب�وح الذاتي واالعرتاف 
أمام مذبح الحكايات املقدسة راسماً 
صورة أخرى ملدينته التي سكنته منذ 

الصخة األوىل :��
) اىل أفئدتنا

وهي تغامر يف كلمة غادرت
شفاهنا

نكاية ب� ) دار ،، داران ،، دور (
صعوداً

اليها
اىل مصائد لّذاتها

اىل اصطبات ذكرياتها
اىل أوراقها

يف دفاتر النسيان

اليها
اليها

صعوداً (
وعندم�ا يرتب�ع عىل ع�رش حكايته 
�� س�فينة حلمه �� التي هي املدينة 
األثرية القابعة يف زاوية الذاكرة يعود 
ليتس�اءل معها�� هل أنت بابل التي 
أعرفه�ا وس�معت به�ا ؟؟! أم أن�ت 
مجرد حكايات رسمتها ريشة الزمن 
ع�ىل جلد ذاكرتنا ذات ي�وم ؟؟!! ، أم 
أحداث حفرت أيامها وصور ناس�ها   
بإزمي�ل التاري�خ يف ط�ني مخيلتن�ا 

الفتّية ذات مساء ؟؟!!
) فلم تفّكر يوماً

أن صغارها الاهني بأدراجها
كربوا

وهم يحدقون فيها
تّل قمامة

فأشجارها عاقول
وثمارها أيتام

أضاعته�م الح�روب
فضعنا معهم

وهي تستمع اىل وقع خطانا
صعوداً

اليها
حيث لن تكون هناك

ولن نكون!!(
هن�ا يصل اىل نقط�ة االنطاق األوىل، 
حيث خ�ط النهاي�ة لس�باٍق أراد أن 
يك�ون فل�م يج�ِر،  فاملق�ربة النائية 
خارج املدينة التي كان يلهو وأقرانه 
عليه�ا أيام طفولت�ه وصباه ، والتي 
صنعت الحكايات منها عوالم مخيفة 
ومسلّية، وصنع منها سفينة أحامه  
أيضا ،، بعد أن يفيق لم يجدها سوى 
بضعة كلمات تش�ي اىل تٍل س�ورته 
ش�جيات العاقول خط�وة بخطوة، 
لي�صخ يف وج�ه مدينت�ه املعّم�دة 
بالضحايا والقرابني :�� ها قد رصت 
تراب�اً وبضع�ة حكاي�ات يف الكت�ب 

والذاكرة!!
ثم تعود س�فينته لرتس�و يف مؤخرة 
الخيال اإلنس�اني للعالم أجمع وتبدأ 

حكايات أخرى وأخرى !!
الش�اعر جب�ار الك�وّاز صن�ع  م�ن 
حلمه �� س�فينته �� هذه عاملاً من 
الحكاي�ات بعد أن نف�خ يف حجارتها 
ال�روح ليدخلنا مدين�ة كانت عامرة 
وزاهية لكنها اآلن خرائب ينعق فيها 
الب�وم، ان�ه رس�م للمدين�ة القديمة 
الحديث�ة لوح�ة معمارية كس�فينة 

نوح تعرب بحار مخيلتنا كل يوم !!!!

أمحد فاضل
يمتلك  الشعر  مثل  العديد من أشكال الفن، 
طريق�ة للتعب�ي عن ما ال يمك�ن   وصف�ه   
من   خال  اإليقاعات  املوس�يقية  والصور  
الحي�ة  واالس�تعارات  القوي�ة،  فع�ىل  مر  

الت�اريخ  استخدم�ت  الشاعرات 
أصواته�ن  كمحف�زات  للتعبي عما تجيش 
به نفوس�هن من ف�رح وألم ، اصب�ح رثاء 

الغياب أحد أبرز املامح يف قصائدهن .    
وعندما  نقلب  » من فّزَز الرماد » املجموعة  
الش�عرية الصادرة ع�ام 2019  للش�اعرة  
س�جال الركابي، نتوقف عن�د  ثيمة  الرثاء 
العاطفي الذي  احتل  أكثر  صفحاتها، وهي 
لعمري ظاهرة شعرية فريدة  ال تتكرر عند  
أغلب  الشعراء  الي�وم  هنا، لكنني  وجدتها  
يف  الشعر الغربي لدى الكثي من شعرائهم ، 
فا غراب�ة حينما نعلم مدى اطاع الركابي 
ع�ىل ذلك الش�عر وه�ي التي تق�رأه بلغته 

األصلية .
والرثاء  وجدته عند الركابي يختلف اختافاً 
جوهري�اً عم�ا تأس�س عليه وال�ذي  يعترب  
م�ن  أقدم  أش�كال  الكتابة ع�رب الثقافات 
البرشي�ة ، كونه احتفاء ممه�وراً بأحرفها 

عند إهدائها املجموعة يف صفحاتها األوىل:
» إىل أرواح من ضوء 

تستفز الفصول » .
وأول  ه�ذا  الرث�اء  مفتتحه�ا » لحظ�ة » ، 
لك�ن قبل الدخ�ول إىل تفاصيل هذا  النص ،  
نتوقف عند – تكنيك – كتابته  وأخص به » 
الجناس » وهو التك�رار الواضح  لألصوات 
مقاط�ع  يف  املتطابق�ة  األولي�ة  الس�اكنة 
متتالية  أو مرتبط�ة  ارتباطاً وثيق�اً داخل 
مجموعة من الكلم�ات، حتى تلك  التي  تم  
تهجئتها بش�ك�ل مختل�ف، كطريقة لربط 

الكلمات للتأثي
كما نقرأ بداية :

اقرتب ... نستيضء
                     بلهيب لحظة

                                  مرقْت ...
                   زلزلْت معها الوجيْب ...

                                 فإذا الكون ... غياب
                                           وإذا الوق�ت 

...رضير
ُيطل�ق  ع�ىل  الجن�اس  أيضاً  اس�م قافية 
ال�رأس أو القافي�ة األولية ، كم�ا قرأنا عىل 
س�بيل املثال، » اقرتب ... نس�تيضء »  أو » 

زلزلْت معها الوجيب » .
»Alliteration«

 والجن�اس  كلم�ة  مش�تقة  م�ن  الكلم�ة  
الاتيني�ة  أع�اه  وتعني  ح�رف األبجدية ،  
تم�ت  صياغت�ه  ألول  مرة يف ح�وار التيني 
من قبل عالم اإلنسانية   اإليطايل  جيوفاني  
بونتانو  يف  القرن  الخامس  عرش ، يستخدم  
الجن�اس  ش�عرياً  يف  لغ�ات مختلفة حول 
العال�م ، بما يف ذل�ك العربي�ة ،  األيرلندية ، 

األملانية ، املنغولي�ة ، املجرية ، الصومالية ، 
الفنلندية ، األيسلندية . 

وم�ا  دمنا  نتحدث عن هذا املصطلح الكبي 
الذي ل�ه صلة مبارشة مع ن�ص الركابي » 

لحظة » ، نقرأ :
اقرتب

      النور آزف عىل الرحيل 
                  الناي أضناه األنني

                               انب�ذ الس�مع والقل�ب 
والبص
واقرتب

لنهيم يف اورورا األلحان
تح�ب،  م�ن  روح  تس�تحرض  هن�ا  ه�ي 
تناجي�ه ، تدعوه ، ترثيه بأجم�ل ما يكون  
علي�ه الرثاء، بع�ض خ�رباء األدب يقولون 
ع�ن الجن�اس  تك�راراً ألص�وات  الح�روف  
املتحرك�ة،  أو التك�رار  يف  نهاية  الكلمات، 
الجناس هنا  يش�ي بشك�ل ضيق إىل تكرار 
حرف يف أي مقطع لفظي يتم التشديد عليه 

وفق�اً ملقياس القصي�دة ، كحرف )األلف( ، 
وس�حب الخط البطيء عىل ط�ول التناغم 
الذي هو أداة أدبية أوس�ع يتم تحديدها من  
خال  تكرار  األصوات  الساكنة يف أي نقطة 
يف الكلمة ، مثال ذلك ) انبْذ ( ، ) واقرتْب ( .  
الجن�اس  ه�و  حالة  خاصة  م�ن  التوافق  
حي�ث يك�ون الص�وت الس�اكن املتكرر يف 
مقطع لفظي مش�دد ، وقد يش�ي أيضاً إىل 

استخدام حريف
س  وزاي  كم�ا  يف ) آزف ( و ) الس�مع( ، 
حروف ساكنة مختلفة، ولكنها  متشابهة،  
وهناك  ش�كل متخصص واحد من أش�كال 

الجناس يسمى :
Chiasmus 

أي  » املتماث�ل » ،  وبتعبي  آخر هو  جناس 
يحتوي ع�ىل الت�وازي ، أو  يف  هذه  الحالة  
يج�ب  أن تحت�وي العب�ارة ع�ىل زوج م�ن 
الكلم�ات الخارجي�ة   الت�ي   تب�دأ  بنف�س  
الص�وت  ، كم�ا  س�نرى ذل�ك يف مقاط�ع 
القصي�دة  الثاني�ة  يف  املجموع�ة  » عقل�ة  
األصب�ع »  الت�ي ه�ي صفح�ة أخ�رى من 

صفحات رثاء الغياب     :
أال مللم فتات األماني 

الطيور املمسوخة نهمة
        من سيدلني عىل بيتي ...!

اشتبك الشجر 
       غطى قمر رؤاي 

             والغابة مآلى بأنني وحوش 
ويف  كل  من هذه األمثلة ، يحدث الجناس يف 

الكلمات التي لها نفس صوت  البداية . 
لقد  أفرطنا عن  قصد يف  استخدام الجناس 
إلثب�ات أن » لحظ�ة » و » عقل�ة اإلصبع » 
، النص�ان  ش�كا  انعطاف�ة  ج�ادة يف هذا 
املفه�وم الذي يتفق  يف  النط�ق ويختلف يف 
املعن�ى كم�ا يف البقي�ة الباقية م�ن » عقلة 

اإلصبع » :

تغرقني حفنة يأس
                   أجدف

                        ببقايا كفني
التهمها تنني وداع

            وأنا ألوح بمنديل وداعة للغرباء
                       قلبي نضبته أشاء اللقاء

النسيان ديدن رفاق الدرب
                     أال ولو نزر نور

                         دلني
                             الوحش�ة تأكلن�ي 

بقهقهاتها
املتنمرة

ال�درب أفع�ى  بأل�ف ن�اب جرّح�ت قدمي َّ 
الواهنتني

                                   ها نثرت حنان آس
عّل أنامله تومئ ... للطريق

تومئ ... للطريق
ه�ل  قرأت�م  مثل  هذا  الرث�اء  الرتاجيدي ؟ 
، ال�ذي تش�كل عرب ص�ورة ش�عرية  رائعة  
س�ادتها  رسدي�ة لقص�ة ح�ب ووف�اء قل 

نظيه لغائب ال يزال يمكث الحنايا . 
فائدة / 

ال  يج�ب  أن  تك�ون  كل  كلم�ة  يف  الجملة 
مرتابط�ة ، يمكن اس�تخدام ح�روف  الجر  
والضمائ��ر وأجزاء  أخرى م�ن الكام مع 
الحف�اظ ع�ىل التأث�ي الجمعي  الع�ام ،  يف 
كث�ي  من  األحي�ان  ، القلي�ل  من الجناس 

يقطع شوًطا طوياً .
ال  يجب  أن  تبدأ  الكلمات  بالحرف  نفس�ه  

حتى  تكون  جماعياً . 
ال  يل�زم  أن  يكون الجناس يف جملة كاملة 
ليكون فعاالً ، يمكن أن تكون أي عبارة من 

كلمتني  جماعياً .
حت�ى  بع�ض  الكلم�ات  الفردي�ة  يمكن أن 
تكون جماعية ، إذا كانت تحتوي عىل مقاطع 

متعددة تبدأ بنفس الصوت الساكن .
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ثقافية

يوسف ال يعرف احلب - - شفاء الشطرنج - - كل انواع احللي ال تفيد املوتى

 ) دراسة اجناسية ( 

عبد اهلادي الزعر
عند قراءتنا ألي ن�ص يتوجب علينا فهم معنى 
الكلم�ة وما بعده�ا فأغل�ب املف�ردات العربية 
تحمل اكثر من معنى معلن ربما تأسس ارضية 
لدراس�ة الحق�ة او ن�واة متم�ردة عصي�ة عىل 

التوصيف والتحديد
محمل�ة  ع�ادة  الاحق�ة  والجم�ل  فاملف�ردات 
بمحتوى حدثي مهما كان شأنه صغيا او كبيا 
يوح�ى للتأوي�ل فمث�ًا قراءتنا للق�ران الكريم 
بتدب�ر وتؤدة غ�ي قراءتنا للنص�وص الوضعية 

االخرى -
خذ ع�ىل س�بيل املث�ال ال�رسود التاريخية هي 
ليست مرويات عن احداٍث مضت وانما وجهات 
نظ�ر م�ؤرخ او ُموثق ات�كأ عىل فعٍل م�ا بعينه 
وباقي االفكار تألي�ف مغايرة ال تمت لصيورة 
االح�داث ب�يء ب�ل ش�فرات ع�ن املرجعي�ات 

واالفعال والشخوص والهرمونطيقا -
يتح�ول ال�رسد بنظ�ر املُدون اىل فضاء شاس�ع 
ال عاق�ة ل�ه بأرضية الحدث وزمان�ه لذا يطلق 
الثغ�رات  لس�د  والتغري�ب  لاف�رتاض  العن�ان 
وكم�ا قال ب�ارت ) هناك نوعان اساس�يان من 
النص�وص يمكن فرزهم�ا -- القابل�ة للقراءة 
والقابلة عىل الكتاب�ة ( والثانية هي التي يمكن 

التعويل عليها -
النصوص انثى والدة التصل لس�ن اليأس يرتفع 
ش�أنها كلم�ا عثر عليه�ا قارئ ناق�د يبث فيها 
دم�اً جدي�داً؛ فالكلم�ات وتكويناته�ا  تعك�س 
احاسيس�نا وردة افعالنا نح�و عاملنا املحيط او 
تبوح بتصورنا الشخيص ملا يمكن فهمه او عدم 
فهمه  فأجسادنا املتعبة تستجيب مرغمة لفعل 
الضغوط التي نش�اهدها فتفرض علينا ترجمة 
للحظ�ة املعاش�ة وه�و انع�كاس رشط�ي عن 
املحسوس�ات كم�ا يؤوله علم النف�س الفريدي 

فالاوع�ي املعريف املكتس�ب اتاح لن�ا التغلغل يف 
مسامات غي مرئية

ج�اء يف الفصل االول من قصة يوس�ف ال يعرف 
الحب :

) يمد يده اىل جيب�ه ليخرج وجهاً بحجم قبات 
العواه�ر ، ه�ذا الوجه اإلس�منتي ال تلهيه نهود 

الزانيات (
بعض النابهني يغور بعيدا يف اس�تبطان املعاني 
غايت�ه كش�ف املضم�ر - فالكلم�ات بوصفه�ا 
كيان�ات قائم�ة له�ا مدلوالته�ا ومعانيه�ا الم 

تخاطب ملكة سبأ قومها بان كتابا انزل يقول
)بس�م الله الرحمن الرحي�م ( فالكلمات بحور 

غائرة ال حدود ملعانيها -
يف ملحم�ة جلجام�ش برواي�ة ط�ه باق�ر كان 
البح�ر فاصا ب�ني امل�وت والخلود وىف الش�يخ 
والبح�ر لهمنغواى عدائيا قات�ا ال يأتي بالنفع 

اال باملجاه�دة واملغامرة بينما ع�رب عنه جنكيز 
ايمات�وف بالخل�ق االول األس�طوري ام�ا بنظر 
الديانات السماوية هو اساس الديمومة والنماء 

ولهذا اقام الله عرشه عىل املاء
ووصفه جيمس جوي�س -- موضع الحوريات 
الجمي�ات وغوته يف فاوس�ت معت�ربا اياه قوة 
الس�ندباد  رأى  وىف  املس�تقبل  لبن�اء  دينامي�ة 

العراقي متاهة واكتشاف مجاهيل - ) *(
مم�ا تقدم ان ل�كل كلمة معن�ى يطول ويقص 
والبح�ر ال يف�رض اس�تثنائه علين�ا إال اذا هاج 
وماج كما يف التوسونامي الذى احال نصف اسيا 

املتشاطئة اىل رميٍم تذروه الرياح -
يقول الناقد ياسني النصي ىف كتابه كام النص: 
الكلمات تعنى ش�يئا وتش�ي باطنيا ليء اّخر 

فماء البحر وهو يجري معنى وماء املطر معنى 
وماء الثلج حني يذوب معنى -

ال يتقيد معنى الكلم�ة بمصادرها اللغوية فلها 
دالالت ال يحددها النص كم هي صور وإحاالت

يف قصة شفاه الشطرنج :
) النف�وس ل�م تعد كم�ا كانت ، االل�وان فقدت 
عذريته�ا والخطاب�ات املتعالي�ة تبث الس�موم 
والفق�راء ملوا الباد واصبح�ت وجوههم قطع 
نردي�ة با ارق�ام ؛ كي�ف يصلح املُ�دان كل هذا 

الخراب (
كم س�عدنا حني قرأنا الرتاث األندليس الثر وكم 
خلف لنا جماليات هائلة من خال املوش�ح كما 
ان الفلس�فة املتمثلة بابن رش�يق وابن ميمون 

وابن رشد وابن طفيل ما زالت قيد الدرس -

لنذه�ب اىل س�ياق اّخر يعطى الكلم�ة اكثر من 
رؤية:

ديكارت اب�ا الحداثة يف مركزية االن�ا - انا افكر 
اذن انا موجود - معلناً ان الذات الطبيعية يكتب 
له�ا ويفك�ر وهى تنق�ل - - يف حني ع�د هيغل 
ال�ذات جزء من املطلق ووف�ق ذاك املعيار تمىس 
الجمل�ة جماعة والعب�ارة طائف�ة والنص امة 

والحرف كيان -
شبه ابن رشيق بيت الش�عر بالخيمة بعمودها 
الوس�طى واروقتها و اوتاده�ا وربما املتصوفة 
سبقوا ابن رش�يق بالتمثيل يقول احد العارفني 
حرضت مجلسا ملتصويف بغداد فاذا قال احدهم 

) قافاً ( بكوا واذا ذكر االّخر) ميماً ( تبسموا -
قال ابن سينا هذه االبيات الفلسفية يف الروح:

رب ورق�اء هت�وٍف يف الضح�ى - - ذات ش�دٍو 
صدحت يف فنن

ذكرت آلفا ودهرا سالفاً - - فبكت حزناً فهاجت 
حزني

ولقد تش�كو فم�ا افهمها - - ولقد اش�كو فما 
تفهمني

غي ان�ي بالش�جا اعرفها وهي أيض�ا بالجوى 
تعرفني

الزل�ت كغيى م�ن األربعينني تأرسن�ي املفردة 
املعربة العميقة املعنى !

النابهون من كتاب اليوم يمتطون املفردة القلقة 
فيس�خروها ىف مدوناته�م الش�عرية والرسدية 
ألنه�ا تمد املعن�ى بطاق�ة اضافي�ة ديناميكية 
هائلة تجعل القارئ يسيح يف لجٍج عميقة الغور 
! محاوال مس�ك املعنى ولنا يف ش�عر الجواهري 

واملتنبي وعبد الرزاق عبد الواحد عربة
بالرغ�م م�ن ش�كل القصي�دة الع�ادي املتواتر 
نرى اغلب الش�عراء حديثي التجربة قصائدهم 
مبناه�ا ومعناه�ا مس�تقر يمكن االمس�اك به 

من اول وهل�ة بينما يمتطى الخ�رباء املجربون 
املف�ردة القلقة التي تخرب بيتها وتبنيه عند كل 

قراءة -
الش�اعر الا مجدد يرىض لنفسه بيتاً يسكن به 
اىل ان يرحل والشاعر املكني ينتقل كل يوم لبيت 

جديد -
اما يف قصة كل انواع الحىل ال تفيد املوتى :

)يف لحظ�ة امس�اك الغي�م لم يتوقع ش�وقي ان 
روحه س�تمطر ندماً فليس من املمكن ترويض 
الش�تاء ، ارصفت�ه التائه�ة كعم�ره امله�دور 
يتس�اقط ري�ش الطائ�ر ع�ىل مت�ن الس�هول 

املنبطحة واملمتدة بني عني الدهر وزنده (
االس�لوب هو الرج�ل جملة رددها طه حس�ني 
يرحم�ه الل�ه منذ عرشيني�ات الق�رن املايض و 
الش�عر والرسد املتقن صناعة فردية وفن يتميز 
به كل مبدع واصيل باملراس واملران تلك الصناعة 
مكتس�بة وقليل قليل هو امل�وروث فوادي عبقر 
لم يحدد له وجود ع�ىل تضاريس خريطة اليوم 

وبقى قوال ال فعا -
فحس�ن التأليف والديباجة تزيد املعنى وضوحا 
وصاح�ب االس�لوب م�ا ه�و اال فنان يرس�م و 
يصور افكاره عىل نح�و متفرد وملا كانت اللغة 
صناعة فانه يس�تخدمها ويضيف عليها ارسار 
تعبيي�ة ايحائي�ة ؛ فلغ�ة االب�داع قائم�ة ب�ني 
االنتق�اء والصياغ�ة والش�عر ث�ورة متجددة ال 

تعرف الهدوء واالستكانة -
الكلم�ات كالعصاف�ي تط�ي يف فض�اء الورقة 
وبطيانه�ا تزيل البياض الزائ�ف وتثبت بياض 
حقيق�ي - - ذل�ك م�ا وجدته مع واث�ق الجلبي 

السارد الشاعر املفكر -
املصادر: 

رصاع التأويات -- بول ريكور 
الهورمينو طيقا - - عبد الغنى باره

حفريات معرفية - متوارية .. ثالث روايات قصرية للقاص والشاعر واثق اجلليب

)استنطاق املكان لتحريك ذاتيته(..قراءة يف قصيدة )اىل مدينة احللّة ( للشاعر جبّار الكّواز

هكذا ينبغي أَْن يكوَن إِعاَني لُِحبِِّك:

ُع يف َشمُعداِن وجٍه حائٍر األَعماُر ُكلُّها تتجمَّ

يسطُع كالتِّاَوِة يف القلِب الوحيِد

األَوقاُت ُكلُّها تختِصُ اِخرِضاَرها املُطلَق

يف نشوِة بقايا زهوٍر مرَّ علْيها خجٌل قديٌم

ُز يف لحظِة الوقوِف تحَت املطِر املعنى يرتكَّ

لتغتسَل الحياُة بُطهراِنها الهارِب البعيِد

وتبرتَِد األرواُح املبثوثُة يف املعاطِف

والُقمصاِن وتحظى بلسعِة الدِّفِء املُنتظِر

نواِت املنسيَِّة يف الحقائِب عرَب صقيِع السَّ

ِل دقيقٍة من العاِم الجديِد ويف أَوَّ

ال ُبدَّ لِدّقِة القلِب الحائِم يف ِفراشِه

أَْن تكوَن بحجِم زمٍن ضائٍع يف ِدثاِر األَحاَِم

لِكي تغدو موسيقى طاَزجًة كالرَّحمِة

بُمتناوِل جميِع األَرواِح املُستيِقظِة والغافيِة.!

هكذا ينبغي أَْن يكوَن إِعاَني لُِحبِِّك

اَلِم يف سنواتي ُكلِّها صاِعداً كالسَّ

ائِر نحَو الدَّهشِة وبالذَّاِت يف سنواِت الُعمِر السَّ

باتِّجاِه التَّقاعِد األَزيلِّ إىِل جواِر القصيدِة.!

اعالن للحب
فهمي الصاحل

رثاء الغياب.. يف جمموعة الشاعرة سجال الركابي :
 من فّزَز الرماد ؟ !  قصيدة » حلظة « و » عقلة اإلصبع « أمنوذجًا

No: 7408 Mon 18 Jan 2021العدد: 7408 االثنين - 18 كانون الثاني 2021



الكثري من األشخاص يرتدون مالبس 
الن�وم لعدة ليال متتالي�ة. و يبدو أن 
ه�ذا خط�أ كبريا، والس�بب بحس�ب 
الخرباء هو ان قماشها يحتك بالجلد 
أثناء النوم وهذا األمر يؤدي إىل تراكم 
البكترييا الض�ارة وبقايا الجلد امليت 

عليها.
ومن املمكن بحسب الخرباء أن تنتقل 
هذه البقايا وتل�ك البكترييا إىل غطاء 

الفراش ما قد يس�بب مع مرور الوقت 
ح�دوث التهابات. كذلك يمكن أن تنتقل هذه الجزيئات الضارة إىل املالبس األخرى اثناء 

عملية الغسل، علماً أنه ال يمكن هذه العملية أن تزيل كل امليكروبات.
وال يؤث�ر هذا س�لباً يف الصحة فقط بل إنه ينعكس عىل نوعي�ة النوم أيضاً. فقد يؤدي 
ارتداء البيجاما نفس�ها أليام عدة إىل حكة الجلد وهو ما يس�بب عدم القدرة عىل النوم 

بشكل صحي وسليم.
وقد يؤدي هذا إىل نتائج أخرى س�لبية ومنها تعزيز الحساس�ية لدى األش�خاص الذين 
يعان�ون منها ونمو البثور وحب الش�باب فضالً عن احتمال ص�دور الرائحة الكريهة. 

ولنمع هذا من املهم تبديل مالبس النوم مرة كل يومني. 

تعّد الهندباء من أصناف الخرضوات التي 
تنبت بوفرة يف فصل الش�تاء. وهي تحتّل 
موقعاً ضمن النظام الغذائي املتوس�طي 
ال�ذي ينص�ح ب�ه خ�رباء التغذي�ة حول 

العالم، للتمتع بصحة جيدة.
تعّريف عىل أب�رز فوائد الهندباء يف القائمة 

اآلتية:
_ تنشيط الكبد وتنظيفه من السموم.

_ تنقية الدم.
_ تعديل مستوى السكر يف الدم.

_ تعويض الجس�م عن نقص البوتاسيوم 
والكالسيوم.

والروماتي�زم  النق�رس  دائ�ي  ع�الج   _
املفصيل.

_ عالج عرسالهضم.
_ مفي�دة يف ح�االت ال�”رجي�م”، كونه�ا 

فقرية بالوحدات الحرارية.
_ طاردة للديدان.

_ عالج للحمى.
نصيحة: لسلق الهندباء اتبعي الخطوات 

اآلتي�ة: اغيل امل�اء داخل طنج�رة. قومي 
باطفاء النار، وأضيفي الهندباء املقطّعة 
م�ع ملعقة صغ�رية من الس�كر وأخرى 
م�ن املل�ح، للحفاظ عىل الل�ون األخرض. 
دعيها مغطاة ملدة ربع ساعة داخل املاء. 
اس�كبيها بمصف�اة، ثم قوم�ي بعرصها 
جي�داً بواس�طة اليدين عىل ش�كل كرات 

صغرية.
ه�ذه الطريقة الرسيعة والصحية تضمن 
الحفاظ عىل خصائص الهندباء الصحية 

شبه كاملة.

الترصفات التي يقوم بها الرجل 
م�ع زوجت�ه يف األماك�ن العامة 
وأم�ام أع�ني اآلخري�ن تعك�س 
طبيع�ة العالقة الت�ي تجمعهما 
وم�دى نجاحه�ا ؛ ل�ذا ن�ربز لك 
عزيزي الرجل يف السطور التالية 
8 ترصف�ات علي�ك تجنبه�ا مع 

زوجتك أمام العامة:
-1 ال تبدي أي مالحظة بخصوص 
إطاللته�ا أو ش�كلها الخارج�ي 
بص�وٍت مرتف�ع أم�ام الجمي�ع 
مث�ل أن تقول له�ا أن مكياجها 
ليس جميالً أو ترسيحة شعرها 
ال تليق بها أو ظفرها مكس�ور، 

فاألمر سُيشعرها بالحرج.
-2 ال تنفعل أو ترصخ يف وجهها 
إذا كنتم�ا يف م�كاٍن ع�ام مهما 
كان الس�بب ال�ذي دفع�ك لذلك، 
فاألفض�ل أن تؤجال مش�اكلكما 
إىل الوق�ت الذي تع�ودان فيه إىل 
املن�زل، وعنده�ا ُيمكنكما حلها 

معاً.

-3 إن كنتم�ا ق�د تش�اجرتما يف 
اليوم نفس�ه ال�ذي تخرجان به 

م�ع األصدق�اء مثالً، ح�اول أن 
تتجاهل األم�ر وأال ُتظه�ر أمام 

الناس أنك عىل خالٍف معها أو أن 
بينكما أي سوء تفاهم.

-4 ال تتجاهلها أو تهمشها، مثل 
أن تبالغ يف الحديث مع ش�خٍص 
آخر وتتجاهل التحدث معها )ال 
س�يما إن كنت تتحدث امرأة( أو 
أال تراقصه�ا ل�و كنتم�ا يف حفٍل 
راق�ص، فه�ذا األم�ر س�تعتربه 

تقليالً من شأنها. 
-5 ال تنظ�ر إىل ام�رأة غريه�ا أو 
ُتظه�ر اهتمام�ك بام�رأة أخرى 
من خ�الل أي تعلي�ق إيجابي أو 
مديح تقوله عنها أمام الجميع، 
فهذا األمر س�يزعج زوجتك بكل 

تأكيد.
أخربت�ك  رساً  ُتف�ي  ال   6-
زوجتك به عندما تكونا بصحبة 

أصدقائكما.
-7 ال تطلق النكات عليها فاألمر 

سيبدو وكأنك تستهزأ بها.
-8 ال تهمس يف أذنيها وال تحاول 
التح�دث معه�ا رساً أو بص�وت 
منخف�ض ؛ فاألم�ر غ�ري محبذ 

أمام الناس.

10واحة
جتنب هذه التصرفات مع زوجتك أمام اآلخرين

حنو مستقبل افضل ..له

alzawraanews@yahoo.com

سر االعشاب..؟؟؟

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

9 فوائد تدفعك لالكثار من تناول اهلندباء

جتنب ارتداء البيجاما نفسها لـ3 
أيام متتالية

 طريقة عمل القرنبيط بالباشاميل 
املكّونات

 قرنبيط مفصول الزهرات - 1 كيلوغرام
 جبن موزاريال مبشور - كوب

 لتحضري البشاميل:
 دقيق - 50 غرام
 زبدة - 50 غرام

 حليب سائل - 3 أكواب
 ج�وزة الطيب مبش�ورة طازج�ة - نصف ملعقة 

صغرية
 فلفل أبيض - بحسب الرغبة

 ملح - بحسب الرغبة
نصائح

يمكن تحضري الغراتان بط�رق مختلفة ومتنوعة 
جرّبي�ه بحش�وات أخرى مث�ل: غرات�ان البطاطا 
باللح�م املف�روم وغرات�ان الخرش�وف بصلص�ة 

البشاميل...
طريقة العمل

-1 أس�لقي القرنبيط يف ماء مملّ�ح حتى ينضج. 
صّفيه وضعيه يف صينية بريكس.

-2 لتحض�ري البش�اميل، ذّوبي الزب�دة يف قدر عىل 
نار خفيفة، ث�م أضيفي الدقيق وحرّكي جّيداً ملدة 

دقيقتني حتى تتجّنبي تكّتل الدقيق.
التحري�ك  م�ع  تدريجي�اً،  الحلي�ب  أضيف�ي   3-
باس�تمرار. نّكهي بجوزة الطي�ب، الفلفل األبيض 
واملل�ح، واطهي الصلص�ة عىل ن�ار خفيفة حتى 

تكثف قليالً.
-4 أسكبي صلصة البشاميل فوق القرنبيط. رّش 
الجبن املبشور عىل وجه الغراتان، أدخيل الصينية 
إىل ف�رن محّمى مس�بقاً عىل 220 درج�ة مئوية، 

واخبزيها حتى تذوب الجبنة وتحمّر.
-5 قّدميها ساخنة.

طريقة عمل القرنبيط بالباشاميل
املطبخ

ترغب كل عروس ي�وم زفافها بمكياج مميز 
وراق، ي�دوم ط�وال اليوم، وال يتأث�ر بعوامل 
مختلف�ة قد تتع�رض لها يف هذا الي�وم الذي 

يعترب األهم يف حياتك.
وقد تتعرض العروس للعوامل املناخية كالحر 
ال�ذي قد يتس�بب بتعرقك أو دم�وع الفرحة 
الت�ي قد تذرفينه�ا والتي قد تؤث�ر يف مكياج 
عيني�ك أو حتى القب�الت غري املع�دودة التي 

سيطبعها املدعوين عىل خديك.
ثم�ة أرسار أساس�ية ال ب�د أن تكون�ي ملمة 
بها لتطلبيه�ا من خبري املكي�اج أو لتنفذيها 

بنفسك، إليك أبرزها:
1. املاسكارا املضادة للماء:

ال بد أن تكون املاس�كارا مض�ادة للماء ألنها 
ت�دوم طوي�اَل وتكاف�ح الدم�وع، إذا كنت ال 
تحب�ني تركيب�ات املاس�كارا املض�ادة للماء 
التي قد تك�ون ثقيلة يف أغلب األحيان، ضعي 
الطبق�ة األوىل من ماس�كارا عادي�ة ومن ثم 
أضيف�ي طبقة ثاني�ة خفيفة من املاس�كارا 

املضادة للماء. 
2. لون آيالينر داكن:

اختاري�ه فحم�ي أو كحيل داك�ن أو الخمري 
الداكن للغاية ألنها خياراتك األفضل، فاألسود 

أو البني س�يبدوان غاية بالقتامة، خصوصاً 
إن كان فرحك سيبدأ يف النهار وستحتفلني به 

يف حديقة خارجية. 
3. ظالل عيون مرشقة:

اس�تخدمي ظالل العيون الخفيف�ة الفاتحة 
كهايالي�ر ع�ىل عظم�ة الحاجب�ني إن كانت 
سحنتك فاتحة اللون وانتقي اللون املشمي 
أو الفانيال إن كنت حنطية مائلة اىل سمراء. 

4. الخدود األنثوية:
الل�ون الناع�م ع�ىل الخدين هو أش�به بش�د 
ف�وري للب�رشة الفاتح�ة، اخت�اري حم�رة 
الخ�دود الزهرية ولصاحب�ات البرشة األكثر 

دكانة، عليكن باختيار اللون الوردي. 
5. الضوء أسايس:

عن�د تطبي�ق املكي�اج، يج�ب العم�ل تح�ت 
الض�وء الطبيعي، وعىل منض�دة التطبيق أن 
تك�ون بالق�ر من ناف�ذة خارجي�ة لكي تري 
كيف س�تبدين يف الحقيقة ح�ني تخرجني اىل 
فرحك، وإن كان الجلوس بالقرب من الضوء 
الطبيع�ي غري متاح، اطلبي من خبري املكياج 
إحضار ضوء قوي للغاي�ة وأن يضعه مقابل 

وجهك. 
6. التوازن:

اس�تخدمي الربونزر عىل رقبت�ك وصدرك إذا 
احتجت لكي يتساوى لونهما مع لون وجهك 

حتى ال تبدي وكأنك دمية تم تركيبها.
7. أحمر شفاه زاهي:

اختاري ل�ون حم�رة زاهي قلي�ال، فالحمرة 
الشاحبة مثل النيود أو البنية ستجعلك تبدين 
مجه�دة ومتعب�ة يف الص�ور، خصوص�اً أنك 
س�رتدين األبيض، إذا كنت يف العادة تضعني 
أحمر ش�فاه حي�ادي، ضعيه كأس�اس فيي 
فرحك وم�ن ثم طبق�ي الحم�رة الزهرية أو 
الوردي�ة فوقه، وإن كنت تميل�ني بالعادة اىل 
الحمرة الداكنة، أيضاً اس�تخدميها كأس�اس 
وم�ن ثم اضيفي طبقة م�ن الحمرة الزهرية 

الشفافة للمسة إرشاق.

 تب�ني ان األش�خاص الذي�ن يتمتع�ون بذاك�رة حادة ه�م أكثر عرضة 
لإلصابة بالخرف. 

اكتش�ف العلماء انه كلما كان اإلنس�ان يتذكر تفاصيل الحوادث، كان 
دماغه اضعف أمام التغريات الحاصلة نتيجة تقدم العمر به.

ه�ل تتذكرون ما الذي فعلتموه يف األس�بوع املايض؟ وهل انتم قادرون 
ع�ىل تذكر هذه التفاصيل حس�ب تواليها كما لو كانت مثابة مسلس�ل 
تلفزيون�ي؟ أم ان ذاكرتكم مركزة عىل ح�وادث معينة خالل النهار وال 

تعريون أي اهتمام للحوادث البسيطة؟.
إذا كن�ت تتذكر تفاصيل الحوادث. فإن هذا يعني انك س�تكون ضعيفاً 
-Rotman Research Inst  أمام امراض الشيخوخة. اثبت علماء معهد
tute يف مدينة تورينو االيطالية ان األش�خاص الذين يتذكرون تفاصيل 
الحوادث ه�م أكثر عرضة لإلصابة بأمراض الش�يخوخة ومن ضمنها 

الخرف.
وقد درس العلماء ذاكرة 66 ش�خصا يتمتعون بصحة جيدة، متوس�ط 
اعمارهم 24 س�نة. مأل هؤالء األش�خاص استمارة عىل الهواء مبارشة 
تتضمن اس�ئلة ع�ن تفاصيل حياته�م املاضية. وكان اله�دف من هذا 

االستطالع فرز األشخاص الذين يتمتعون بذاكرة حادة.
بعد ذلك تم تصوير دماغ جميع املش�ركني بالدراس�ة بواس�طة الرنني 

املغناطي�ي، حيث ركز العلماء اهتمامهم ع�ىل العالقة بني الفصوص 
اللوزي�ة الصدغي�ة للدم�اغ وبقي�ة اجزائ�ه. ألن ه�ذه الفصوص هي 
املسؤولة عن الذاكرة.فتبني ان األشخاص الذين يتمتعون بذاكرة حادة 
يملك�ون فصوصاً لوزية مرتبط�ة بالجزء الخلفي م�ن الدماغ وتتعلق 
بالذاكرة البرصية. أما الذي�ن لم يتذكروا تفاصيل حياتهم املاضية فإن 
هذه الفصوص تقع يف الجزء األمامي من الدماغ. وهؤالء هم اقل عرضة 

لإلصابة بأمراض الشيخوخة.

اإلنس�ان  جس�م  يحت�اج  الن�وم 
الطبيعي البالغ إىل ما يعادل ثمانية 
س�اعات من النوم م�ن أجل تجديد 
نش�اطه وزيادة قدرته عىل العمل، 
ولك�ن م�ا يحتاج�ه الطف�ل ه�و 
أكث�ر من ذلك بقلي�ل؛ حيث يختلف 
حس�ب  للن�وم  األطف�ال  احتي�اج 
اختالف األعم�ار فمنذ والدة الطفل 
إىل عم�ر ثالثة أش�هر يحتاجون إىل 
س�اعات نوم م�ن ثماني س�اعات 
إىل 18 س�اعة ويس�تيقظون عن�د 
الش�عور بالجوع فسيكون نومهم 
متقّطعا، ومن ثالثة أش�هر إىل ستة 
أشهر ينامون األطفال يف هذا العمر 
إىل ثمان�ي س�اعات ويس�تيقظون 

مرًّة أو مرتني لرشب الحليب. 
ومن بعد عمر الستة أشهر سيصبح 
ن�وم األطف�ال متواص�ال أكثر، ويف 
مرحل�ة نم�و األس�نان س�يؤثر يف 
نموهم بسبب األلم املصاحب لنمو 
األس�نان فيج�ب إعطائ�ه األدوية 
األم  ع�ىل  يج�ب  لذل�ك  املناس�بة، 
مس�اعدة الطفل عىل الن�وم بهدوء 
حت�ى يس�تطيع أن ينم�و بطريقٍة 
سليمة، ولكن قد تعاني البعض من 

األمهات من صعوبة نوم أطفالهم، 
لذل�ك يج�ب اّتب�اع مجموع�ة م�ن 
األم�ور الت�ي تس�اعد الطف�ل عىل 

النوم دون الشعور. 
مس�اعدة الطف�ل عىل الن�وم يجب 
النه�ار  أّن  الطف�ل  تعلي�م  علي�ك 
اللي�ل وذل�ك بفت�ح  يختل�ف ع�ن 
الستائر يف النهار ومشاركة الطفل 
يف اللع�ب والجل�وس ع�ىل التلف�از 
وعدم السماح له بأخذ قيلولة أكثر 
من نصف ساعة، وعند حلول الليل 

أغلقي الستائر. 
يجب عليك إبقاء األضواء منخفضة 
وع�دم إح�داث ضج�ة، والتح�ّدث 

بص�وٍت منخف�ض، واجعيل طفلك 
يتن�اول وجب�ة العش�اء أو الحليب 
واالس�تحمام يف م�اء داف�ئ، وبّديل 
مالب�س الطفل النهاري�ة، واجعليه 
يرت�دي مالب�س الن�وم وضعي�ه يف 
رسي�ره، واروي له حكاي�ة ما قبل 
أن  ع�ىل  دوم�اً  فاح�ريص  الن�وم، 
ت�روي لطفلك حكاية قب�ل أن ينام 
وانتقي قّصًة مفيدة وفيها حكمة، 
وابتعدي عن القصص املخيفة التي 
تخي�ف طفلك م�ن املحي�ط حوله، 
واختاري القصة حسب عمر طفلك 
وتفكريه، وُيفّض�ل أن تحتوي عىل 
ص�ور، وم�ن األفضل أن ت�روي له 

قص�ص األنبياء ويمكنك إيصال أي 
فكرة لطفلك من خالل القصة حتى 

تجذب انتباه طفلك. 
إذا كان الطف�ل م�ا زال رضيع�اً يف 
األوىل فيج�ب وضع  األشهرالس�تة 
رسير صغري مع�ك يف نفس الغرفة 
ليس�هل ترضيع�ه وس�ماع صوته 
عندم�ا يبك�ي، وتجّنب�ي وضعه يف 
نف�س رسي�رك حت�ى ال يختن�ق، 

وانتبهي إىل عدم تغطية وجهه. 
اح�ريص عىل تعويد طفلك من عمر 
الّس�نة ع�ىل روت�ني معين�اً للنوم؛ 
كاالس�تحمام، وتفريش األس�نان، 
وإعطائ�ه قبلة وعناق�اً قبل النوم. 
يمكنك تشغيل قرآن يف غرفة الطفل 

بصوت خفيف حتى ينام. 
ع�ّودي الطفل ع�ىل أن ينام يف حال 
ع�دم وج�ودك بجانب�ه وأن يغف�و 
من تلق�اء نفس�ه، وأن يعتمد عىل 

نفسه. 
تجّنب�ي هز الطف�ل إذا كان رضيعاً 
حت�ى ال يعتاد عىل ذل�ك أو تعويده 
ع�ىل الن�وم ب�ني ذراعي�ك. إذا كان 
الطف�ل يعان�ي من أّي أل�ٍم راجعي 

الطبيب حتى يشخص حالته.

االهتم�ام بالصح�ة أم�ر رضوري 
وواجب عىل كل شخص، وخصوصاً 
يف ظل جائحة كورونا، ولعل صحة 
الكب�د هي م�ن األمور الت�ي يجب 
إيالؤه�ا أهمي�ة كب�رية، ك�ون هذا 
العضو هو األكرب يف جس�م اإلنسان 

والذي ينظف الجسم من السموم.
كي�ف تحافظني عىل صح�ة الكبد؟ 

اإلجابة يف املوضوع اآلتي:
وظيفة الكبد الرئيسية هي تصفية 
ال�دم القادم من الجه�از الهضمي، 
في�ه،  املوج�ودة  الس�موم  وإزال�ة 
وتمري�ره إىل بقي�ة أنحاء الجس�م، 
ويقوم بتصني�ع العصارة الصفراء 
الت�ي تس�اعد بش�كل رئي�ي عىل 

إتمام عملية الهضم.
إذن  يعم�ل  امله�م  العض�و  فه�ذا 
كمصف�اة طبيعية تحمي الجس�م 
من الس�موم واألمراض، وتس�اعد 
ع�ىل تقوية مناعة الجس�م، وربما 
تنقذ صحتن�ا خالل جائحة كورونا 
الع�ام، فكي�ف باإلم�كان حمايته 

بدورنا مع بداية العام الجديد؟
مخاطر زيادة الوزن والسمنة

إج�راءات الحجر الصح�ي لم تكن 
مناسبة ملن يرغبون بفقدان الوزن، 
فق�د تح�دث الخ�رباء ع�ن “تطور 
بس�بب  ازداد س�وءاً  دراماتيك�ي” 
اإلغ�الق مع تقييد فرص ممارس�ة 

الرياضة، وزيادة استهالك الوجبات 
الرسيعة، أو حتى زيادة اس�تهالك 

جميع أنواع األطعمة.
وتذك�ر مؤسس�ة الكب�د األمريكية 
أنَّ  اإللكرون�ي،  موقعه�ا  ع�ىل 
الحف�اظ عىل وزن صح�ي من أهم 
الطرق لحماي�ة الكبد، فمع ارتفاع 
ال�وزن؛ يصب�ح اإلنس�ان معرض�اً 
لخطر اإلصابة بدهون الكبد، والتي 
ق�د ت�ؤدي إىل مرض الكب�د الدهني 
أح�د أرسع  الكح�ويل، وه�و  غ�ري 
أش�كال أمراض الكبد نمواً. ولذلك، 
فإنَّ فقدان الوزن يمكن له أن يلعب 
دوراً مهم�اً يف املس�اعدة عىل تقليل 
الده�ون يف الكبد، علم�اً بأّن مرض 
الكبد الدهني قد ي�ؤدي إىل اإلصابة 

بتليف الكبد ورسطان خاليا الكبد.

نظ�ام  بتن�اول  الخ�رباء  وينص�ح 
غذائ�ي متوازن، وتجّنب الس�عرات 
الحرارية العالية والدهون املش�بعة 
والكربوهيدرات املكررة، مثل الخبز 
األبي�ض واملعكرونة العادية، واألرز 
ورضورة  والس�كريات،  األبي�ض 
تناول األلي�اف املوجودة يف الفواكه 
ممارس�ة  وكذل�ك  والخ�رضاوات. 
الرياض�ة بش�كل مس�تمر، والذي 
يس�اعد عىل حرق الدهون الثالثية، 

ما يعني تقليل دهون الكبد.
مخاطر السموم ورشب الكحول

يذكر موقع مؤسسة الكبد األمريكية 
أّن رشب الكحول يمكن أن يدمر أو 
يتلف خاليا الكبد. باإلضافة إىل ذلك، 
يج�ب التقليل من تعرّض الجس�م 
الحرشي�ة  واملبي�دات  للمنظف�ات، 

وامل�واد الكيميائية، وع�دم تعاطي 
املخدرات والعقاقري غري املرشوعة. 
ويدخ�ل اتب�اع تعليمات اس�تخدام 
األدوي�ة ضمن حماية الجس�م من 
الس�موم؛ إذ إن تناوله�ا ع�ىل نحو 
غري صحيح قد يتسبب برضر كبري 

للكبد.
ع�دم التعرّض لبيئة ملوثة يش�مل 
أيض�اً ع�دم التع�رض ل�دم ملوث، 
فكما يذك�ر موقع مؤسس�ة الكبد 
األمريكية، أنه م�ن الرضوري عدم 
مش�اركة أدوات النظافة مع أفراد 
الحالق�ة  ش�فرات  مث�ل  آخري�ن، 
ومقص�ات  األس�نان  وفرش�اة 
ع�ىل  تحت�وي  والت�ي  األظاف�ر، 
مس�تويات مجهري�ة م�ن ال�دم أو 
س�وائل الجس�م األخ�رى والتي قد 
تكون ملوثة. ورضورة غسل اليدين 
باملاء والصابون جيداً بعد استخدام 
املراحيض وقبل تحضري الطعام أو 

تناوله.
تلقي اللقاحات

بالحص�ول ع�ىل  الخ�رباء  ينص�ح 
 A لقاحات ضد التهاب الكبد بنوعيه
وB، ولكن مع األسف ال يوجد حتى 
اآلن لقاح ضد فريوس التهاب الكبد 
فح�ص  رضورة  إىل  باإلضاف�ة   .C
صحة الكبد بشكل دوري؛ لحمايته 

من أي أمراض مستقبلية.

لطلة ابهى....

دراسات حديثة

نصائح طبيةسلوكيات

ما أسرار مكياج العروس الثابت ؟

الذاكرة احلادة تؤدي اىل اخلرف

حافظي على صحة الكبد لضمان التخلص من السمومكيف أجعل طفلي ينام ؟
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كان ل�دى الحاك�م ثالث فتي�ات جميالت 
لك�ن أصغره�ن كان�ت أذكاه�ن. أراد يف 
إح�دى األيام أن يع�رف م�دى حبهن له، 
فسألهن عن مقدار ما يحملن له من حب 

يف أعماقهن.
قال�ت له ابنت�ه الكربى: “أن�ا أحبك بقدر 
حب الن�اس إىل امل�ال.” وبم�ا أن الحاكم 
مدرك لحب الناس الش�ديد إىل املال، شعر 
باإلط�راء وبالح�ب الكبري ال�ذي تكنه له 

فتاته الكربى.
أم�ا االبن�ة الوس�طى فقالت ل�ه: “أحبك 
بقدر حب الن�اس للمال.” وبالطبع الحب 

واضح هنا فهو يعتقد أن املال أهم يشء يف الحياة.
وعندما جاء الدور عىل فتاته الصغرى، قالت: “أحبك بقدر حاجة الناس 
إىل امللح.” فأثار هذا اس�تياء الحاك�م وفتاتيه األخريني إذ اعتقد أن امللح 

سلعة رخيصة جداً وال قيمة لها.
دف�ع هذا الحاكم إىل الغضب فأمر بطرد ابنته الصغرى من القرص. لكن 
بع�د فرتة من الزمن، عانت البالد من نق�ص يف امللح حتى انقطع تماماً 
من األس�واق. وعندما نفدت آخر كمية من امللح من القرص، تم تحضري 
الطع�ام غري مملح، وعندما بدأ الحاك�م بتناول طعامه ذاك، وجده يسء 
امل�ذاق، فأدرك عندها مدى حاجة الناس إىل ملح الطعام وتذكر ما قالته 

ابنته الصغرى متيقناً للحكمة التي تفوهت بها ومدى عمق تفكريها.
فأم�ر الحاكم بإع�ادة الفتاة إىل القرص وأصبحت األق�رب إليه وإىل قلبه 

وتعلم جيداً أن قيمة األشياء ال تظهر بوجودها بل عند غيابها.

 أن�ا طالب�ة جامعية عمري 20، وبالرغم من أني بعمر الش�باب، 
بس حياتي كلها كس�ل وفتور، ما اعم�ل يشء وال انجح يف يشء، 
ما عندي عزيمة وإرادة، عندي أهداف كثرية ووقتي عمر يمر وأنا 
ال أعمل أي يشء مثل الجدات، أخاف عمري يضيع وأكون إنسانة 

فاشلة؛ لهذا أحاول أن أغري من حايل!

النصائح والحلول:
-1 خوف�ك ه�و بداية الحل، أذك�رك بأن ال�درس األول عن الوقت 
والزم�ن عبارة قالها مفكر عاملي، وه�ي: الوقت إذا لم نفعل فيه 

أي يشء سيكون مثل الفضالت التي نرميها يف سلة »الزبالة«!
-2 املفك�ر قالها هكذا وم�ن دون تزويق، وقدم مث�االً اعتمده يف 
حياته، وهو أن يجلس يف نهاية كل يوم ويس�جل ماذا فعل يف كل 

الساعات التي أمضاها طوال اليوم.
-3 ماذا كانت النتيجة؟ كان يسجل مثالً: الساعة الثامنة فطور، 
من 9 صباًحا إىل 11 دراسة أو كتابة أو لقاء مع أحد، الساعة 12 
إىل 1 ظهرًا »زبالة«، الساعة 3 قراءة.. الساعة 5 سينما.. الساعة 

8 عشاء.. الساعة 9 وما بعد »زبالة«!!
-4 مراجعة هذا املفكر لوقته يومًيا، جعلته يعتمد التنظيم ويضع 
برنامًجا ملا يريد، وأيًضا ملا يجب أن يقول به؛ ألنه ال يس�تطيع أن 

يستعيد »الوقت« الذي »رماه يف الزبالة«!
-5 إذن اعتمدي هذا األسلوب، أنه يساعد عىل التوقف عن الشعور 
بالفراغ، وكذلك اكتساب معارف وهوايات، واالنتقال من الشعور 
بالعزيم�ة، إىل حقيق�ة تنفيذ تلك العزيمة؛ لتصب�ح إرادة وعادة؛ 
فاإلرادة ليس�ت نظرية أو صفة وال معنى لها إال إذا ترجمناها إىل 

عمل حقيقي.

تعلمني بأن ألس�نتنا ليس�ت وحدها التي 
تنط�ق وتعرب، بل أجس�ادنا تتحدث أيضاً، 
وق�د تك�ون أص�دق بكث�ري م�ن كالمن�ا 
املنطوق، بل يصعب التحكم والسيطرة عىل 
لغة أجس�ادنا، والتي لها لغة ال يس�تطيع 
أي ش�خص ترجمتها إال إذا امتلك شفرات 
ترجمة تلك اللغة، لذا س�نقدم لك عزيزتي 
التحلي�الت النفس�ية للغ�ة جس�د زوجك 

لتستطيعي قراءته ومعرفة خفاياه:
-1 إذا ق�ام زوج�ك أثن�اء محادثت�ك معه 
بالنظ�ر لعينيك وتحريك يدي�ه مع حديثه 
أو م�ع ردوده، اعلم�ي بأن زوج�ك منتبه 

ومنصت لكالمك ومقتنع به.
-2 إذا قام زوجك أثناء كالمه معك بتمرير 
يده عىل ش�عره، اعلمي بأنه متباٍه بنفسه 

يف هذا الحديث ومعجب برده.
-3 إذا كان زوج�ك ينظ�ر إىل األع�ىل أو إىل 
اليم�ني أثن�اء حديثه مع�ك، اعلم�ي بأنه 
كاذب، وستجدين مالمح وجه مضطربة، 

وقد يزداد احمرار وجه.
-4 أحياناً يقوم زوجك أثناء حديثه بتحريك 
س�اعته أو اللع�ب يف أزرار القميص، وهذا 
دليل عىل أنه معجب بنفس�ه وبشكله، لذا 
امدحي�ه وعربي ع�ن إعجابك ب�ه يف هذه 

اللحظة.

-5 إذا ق�ام زوجك بتحريك فكيه والضغط 
عىل أس�نانه بش�كل قوي، فهذا دليل عىل 

عصبيته واشمئزازه من يشء ما أزعجه.
-6 أم�ا إذا الحظ�ِت تح�رك رج�ل واحدة 
لزوجك بشكل رسيع وهو يقوم “بهزها”، 
فاعلم�ي بأن هناك ش�يئاً يش�غل تفكريه 

ويوتره.
-7 إذا قام زوجك بفرك ش�فتيه بإصبعه، 

اعلمي بأنه يف حالة غرية.

-8 إذا وج�دِت زوجك يرف�ع أحد حاجبيه، 
اعلم�ي بأنه فوجئ ب�يء جديد وجده يف 

صفاتك أو شكلك أو بحديثك.
ش�فته  يط�وي  زوج�ك  تجدي�ن  ق�د   9-
السفلية، وهذه الحركة تعني “ال تعليق”، 

بمعنى أنه ليس لديه حديث يقوله لك.
-10 إذا نظ�ر زوج�ك إىل س�اعته أو نظ�ر 
حول�ه يميناً ويس�اراً، اعلمي بأنه يش�عر 

بروتني يف الحديث ولديه حالة ملل.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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أبـــــــراج

مهنياً: تبدأ اليوم العمل بأجواء جديدة وتحاول أن تنسجم 
معها لكي تتوصل إىل تحقيق النتائج املرجوة من املش�اريع 

التي نفذتها
عاطفياً: ال تكن أنانياً يف ترصفاتك، بل ابحث عن التواضع وتشارك 
آراءك م�ع الرشي�ك يف كل ش�اردة وواردة وال س�يما ح�ني تواجهك 

بعض الصعاب
صحي�اً: االنتباه إىل نوعية الطعام يخفف الكثري من التعرض للبدانة 

أو بعض املشكالت الصحية الطارئة

مهنياً: تشعر ببعض االرتياح، لكن حذار النزاع مع 
أحد املس�ؤولني يف عملك أو إحدى السلطات القوية 

والفاعلة
عاطفياً: الواقعية هي أكثر األسلحة قوة ملواجهة الرشيك 
ومصارحت�ه، وهي تس�اعدك عىل إعادة األم�ور إىل مجاريها 
الطبيعية صحياً: حاول أن ت�زرع يف داخلك الجهد الرضوري 

ملمارسة الرياضة أو القيام بأي نشاط ينفعك صحياً

مهنياً: تس�تعيد أوراقاً ضائع�ة تحوي معلومات مهمة 
جداً، وتخف عمليات التس�ويف والتأجيل واملماطلة من 

قبل أرباب العمل
بحقيق�ة  الحبي�ب  بالس�عادة ملصارحت�ك  عاطفي�اً: تش�عر 

مشاعرك، فيسعد هو بدوره وتسود العالقة أجواء الحب الحقيقي
صحياً: استعن بخربة أحد األصدقاء ممن اتبع حمية غذائية ناجحة 

وطبقها عىل نفسك

مهنياً: م�ا تعانيه هذا اليوم هو مج�رّد تراكمات 
قديم�ة لن تق�ّدم أو تؤّخ�ر، وتجاوز ذل�ك ليس إال 

مسألة وقت
عاطفي�اً: ال تدع ترصفات الحبيب تس�تفزك، بل حاول أن 
تواجهه بما تشعر به تجاهه وصارحه بما يختلج يف صدرك

صحياً: غالباً ما تعاكس�ك الظروف فتشعر بالخيبة واليأس، 
ما ينعكس سلباً عىل وضعك النفيس

مهني�اً: تنفت�ح أمام�ك مج�االت واس�عة ومهمة 
وف�رص ممت�ازة وإرشاق وانفتاح، فّك�ر اليوم يف 

أمنية ما واعلم اّنها ستتحقق خالل األيام اآلتية
عاطفي�اً: تبح�ث عن حبي�ب قدي�م فارق�ك، أو تحّن إىل 
قّص�ة ماضية اعتق�دت أنك تخطيتها، أو تنظ�م لقاء خاصاً 
ورسياً مع من يهتف له قلبك.صحياً: تتنفس الصعداء بعدما 

أظهرت الفحوص الطبية خلّو جسمك من أي مرض

مهني�اً: أفكارك مشوّش�ة خ�الل هذه الي�وم وال تعرف 
كي�ف تتخ�ذ الق�رارات املناس�بة، لكن�ك لن تق�دم عىل 

العشوائي منها
عاطفي�اً: ترتاجع جميع الضغ�وط وتعود املي�اه إىل مجاريها 
الطبيعي�ة لتعي�ش ف�رتة عس�ٍل م�ع الحبي�ب ملُؤه�ا العاطف�ة 

والسعادة
صحياً: العناية بالصحة تحتل األهمية الكربى يف شؤونك ومشاغلك، 

وهذا ما يحسدك عليه اآلخرون

مهني�اً: يوفر لك هذا اليوم أجواء أكثر اس�تقراراً، 
وتتمت�ع بالتفاؤل وتتميز عن س�واك بحماس�تك 

وثقتك بنفسك
عاطفياً: تبدأ عالقة جديدة مع علمك املس�بق أنها عابرة 

وقد ال تؤدي إىل ارتباط جدي، لكن ال بأس من املحاولة
صحياً: الحماسة هي من أكثر الصفات التي تتمتع بها، لكن 

بعض األمور تتطلب أحياناً معالجات هادئة

مهني�اً: تلتق�ط أنفاس�ك وت�درك أولويات�ك 
املهنية، ويحمل إليك هذا اليوم عمالً أو عرضاً 
مغرياً.عاطفي�اً: ال ترتّدد يف ط�رح وجهة نظرك 
عىل الرشيك وخصوصاً إذا كنت ترى األمور متجهة 
نح�و األس�وأ.صحياً: قد تس�مع بخرب يخ�ّص وضعاً 

صحياً ألحد أفراد العائلة، فيطغى عليك القلق والهم

مهنياً: تصل إىل مرحلة تجد نفسك وحيداً وغري مرغوب 
ب�ك، عندها لن يكون س�هالً علي�ك إعادة األم�ور إىل ما 

كانت عليه سابقاً
عاطفياً: إحرص عىل سمعة الحبيب وال توّرطه يف أمور ال تليق 

به، فهذا أمر غري الئق بك أيضاً ويضع سمعتك عىل املحك
صحي�اً: إيالء الش�أن املهني والعاطف�ي االهتمام ال�الزم، يجب أال 

ينسيك االهتمام بالوضع الصحي أيضاً

مهنياً: ال توّرط نفسك يف مآزق وتجّنب الرصاعات 
وال تقدم عىل عملية رشاء من دون موافقة الرشيك 

يف العمل
عاطفي�اً: تش�ع بش�خصية ممّي�زة، لكّن�ك ترتب�ك إزاء 

متغرّيات قد تحصل فجأة مع الرشيك هذا اليوم 
صحياً: ال تتخذ القرار النهائي بش�أن التوقف عن ممارس�ة 

الرياضة، فأنت الخارس

مهني�اً: تواج�ه نزاعاً م�ع بعض الزم�الء لتطوير 
وضعك املهني، ذلك قد تكون له مضاعفات متعددة 

ومتنوعة، فكن حذراً
عاطفي�اً: يس�تجد أمر عاطف�ي دقيق ج�داً يتطلب منك 

الرتّوي وعدم الترسع يف اتخاذ القرار باالنفصال أو الرحيل
صحياً: وضعك الصحي املمتاز هو نتيجة االنتباه وممارس�ة 

الرياضة يومياً وبانتظام.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء
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الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: يب�دو االرتباك واضح�اً يف ترصفاتك، فحاول أن 
تكون أكثر ه�دوءاً لتحق�ق أهدافك املهنية وتس�تطيع 

االنطالق بأهداف جديدة
عاطفي�اً: قد تتوّصل إىل عملية تقارب ومصالحة مع الرشيك، 

حتى لو تحّملت بعض املالمة واالنتقاد واملالحظات
صحياً: بع�ض االضطرابات املعوي�ة قد يكون ناتج�اً من مأكوالت 

تحتوي عىل مكونات تسبب اإلزعاج

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

1486 - امللك ھنري الس�ابع يت�زوج إليزابيث 
ي�ورك ابنة إدوارد الراب�ع موحدين بذلك أرسة 

النكسرت ويورك بعد حرب الوردتني.
1778 - جيم�س كوك يكتش�ف ج�زر ھاواي 

ويسميھا جزر ساندويتش.
1788 - وص�ول 736 متھم�ا بريطاني�ا م�ن 

املبعدين من إنجلرتا إىل أسرتاليا.
1863 - إس�ماعيل باشا يتوىل حكم مرص بعد 

وفاة عمه الوايل محمد سعيد باشا.
1896 - ع�رض جھاز األش�عة الس�ينية ألول 

مرة.
1911 - أول ھب�وط لطائرة ع�ىل متن حاملة 
طائرات مما فتح الباب عىل مرصاعيه لتشييد 

مثل ھذه السفن.
1919 - افتتاح أعمال مؤتمر باريس للس�الم 

يف فرساي يف فرنسا.
1943 - الس�وفييت يعلن�ون ك�رس حص�ار 

لينينغراد من قبل الفريماخت.
1948 - اإلمام محمد مأمون الش�ناوي يتوىل 

مشيخة األزھر.
1949 - حل جيش الجھاد املقدس الذي أسسه 

عبد القادر الحسيني ملقاومة قيام إرسائيل.
1952 - ب�دأ الث�ورة الش�عبية التونس�ية ضد 
االحتالل الفرنيس، والسلطات الفرنسية تلقي 

القبض عىل الحبيب بورقيبة.
1976 - امليليشيات املسيحية اللبنانية تجتاح 
قتي�ل   1000 وتخل�ف  ب�ريوت  يف  الكرنتين�ا 
ع�ىل األق�ل وذلك أثن�اء ما عرف باس�م حرب 

السنتني.
1981 - انعق�اد مؤتم�ر القمة اإلس�المية يف 

مدينة الطائف يف اململكة العربية السعودية.

1982 - زل�زال يف بح�ر إيج�ة بق�وة 0.7 عىل 
مقياس ريخرت شعر به يف كافة أنحاء اليونان 
وبلغاريا وجن�وب رشق إيطاليا وجنوب رشق 

يوغوسالفيا وغرب تركيا.
2002 - انتھاء الحرب األھلية يف سرياليون.

2003 - عاصف�ة ناري�ة يف كان�ربا بأس�رتاليا 
تقتل 4 وتحرق 491 منزال.

2007 - عاصفة ترضب اململكة املتحدة وغرب 
أوروبا تعد األس�وء منذ عرشين عاما تتسبب 
بخس�ائر كب�رية وت�ؤدي إىل إغ�الق املطارات 
واملوانئ وغرق بعض الس�فن ووفاة حوايل 50 

شخصا وجرح املئات.
2009 - حركة حماس والفصائل الفلسطينية 
يعلنون قبولھم ع�رض إرسائيل بوقف إطالق 

النار وإنھاء الحرب عىل غزة.
2011 - التجم�ع الدس�توري الديمقراطي يف 
تون�س يط�رد الرئيس املخلوع زي�ن العابدين 
بن عيل وس�تة من أقرب معاونيه من صفوفه 
وذل�ك بع�د أي�ام م�ن اإلطاح�ة ب�ه، ورئيس 
الجمھورية املؤقت فؤاد املب�زع والوزير األول 
محم�د الغنويش يس�تقيال من الحزب بس�بب 

سعيھما لفصل الدولة عن الحزب.
2018 - مرصع 52 شخصا وإصابة 5 آخرين 
يف حادث�ة حري�ق حافل�ة عىل طريق س�مارا، 
شيمكنت يف مديرية أورغس بمنطقة أكتوبي 

يف كازاخستان.
2020 - إليزابيث الثانية ملكة اململكة املتحدة 
تعل�ن رس�ميا تجريد دوقي ساس�كس األمري 
ھ�اري وزوجت�ه ميج�ان من لق�ب »صاحب 
الس�مو امللكي« وما يتصل به م�ن امتيازات، 

بعد قرارھما التخيل عن مھامھما امللكية.

acebook Fمن الفيسبوك

غزل عراقي
ش��أديت  ان��ت  ب��س  العل��ي  أدي��ت  أن��ا 
ش��ديت  دني��اي  وي  ح��روب  وعلي��ة 
ش��ديت  وصل��ة  عين��ك  إكب��ال  طح��ت 
علي��ة  ترك��ص  كم��ت  وس��فة  وهج��ع 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
تقس��مه  م��ن  حب��ك  مكتب��و  ق��در 
تقس��مه  م��ن  ن��اجت  مال��ه  والواح��د 
تقس��مه  م��ن  گلب��ي  بس��يوف  ل��ون 
بي���ه شمس��ويه  محبت��ك  وتش��وف 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
صام������ت  ي��رد  اطش��ره  ش��ما  كلب��ي 
صام��ت علي��ك  حزنه��ه  م��ن  وروح��ي 
صام��ت بوض��ع  اجله��از  اخل��ي  ش��ما 
علي��������������ه  ان��ت  ت��دك  م��ن  يص��رخ 

مشاكل وحلول

اختبارات شخصية

قصة وعربة

شابة يائسة وبائسة يف عمر 20.. ما احلل؟

التحليل النفسي للغة جسد زوجك

رأيس
 o 1البقية الجافة م�ن حصاد القمح
قماش داخيل للث�وب من أجل ملمس 

مريح أو لحفظ الحرارة
أق�راص   o ج�ذاب  ملع�ان   o 2ه�رب 
صغ�رية أو غريها لربط أطراف الثوب 

ببعضها
3صحن o قص الصوف عن املاشية

4قطع�ة صغ�رية يف ماكن�ة الخياطة 
لتلقيم الخيط بهدف تحقيق الغرزة

لب�اس   o هوائي�ة  موس�يقية  5أداة 
واس�ع للرجل )او املرأة( كان منترشا 

يف بالد الشام
املالب�س  ع�ىل  يوض�ع  الم�ع  6يشء 
تجعلها براقة oيتس�بب يف منع اآلخر 

عن الحركة
7نظ�ف اليء م�ن حواف�ه o صيغة 
وص�ف لحال�ة الج�و يف حال�ة املطر 

العادي
8ثوب كامل فضفاض تلبسه املرأة أو 

الرجل o حالفه التوفيق
9جه�از غزل الصوف عن�د البادية أو 

قرى الفالحني قديماo متشابهان
10أمرأة م�ن البادية o ما يوضع عىل 

الثوب من مواد إضافية لتزيينه

أفقي
1ثوب يلبسه الرجل و املرأة يف 
املغرب العربي o غطاء للرأس 

تلبسه املرأة املسلمة
2سقى نفسه o أغلق

النص�ف  يف  يلب�س  3رداء 
العلوي من الجسم o طري لييل 

)مبعثرة(
4متشابهان o ينتسب للبالغة 
وليس�ت  )انتس�اب  وأهله�ا 

صفة(
5لب�اس لل�رأس أحم�ر اللون 
كان يلب�س قديم�ا يف الش�ام 
حل�ة   o والس�ودان  وم�رص 

موحدة
او  املعن�ى  ع�ىل  6للدالل�ة 

االسرتسال o ذو كرم
7زخرفة كالحناء عىل الجسم 
o الشخص الذي يرسم الوشم

8معطف طويل للشتاء
9حذف ورمى ووضع يف مكان 
غري مكان�ه o حرك�ة أجنحة 

الطري
ع�ىل  القط�ب  م�ن  10ع�دد 

القماش o تلبس عىل الرأس

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

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

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

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

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

ورشكة إنتاج كبرية.

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

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

ألكثر من ساعة متواصلة.

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

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

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

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

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

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

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

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

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

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

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

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

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

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

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

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

مرتبطون بها.

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

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

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

حدث يف مهرجان الجونة“.

أحمد السقا يحرج مذيعة مهرجان الجونة

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

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

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

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

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

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

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

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

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

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

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

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

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

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

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

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

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

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

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

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

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

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

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

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

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

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

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

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 

مهند محسن: الغناء العراقي قريب جدا من المستمع العربي وهو حالة متحركة غير جامدة 
نحن جيل استفاد كثيرا من أصالة الغناء 
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حول فن القيادة ومهارة 
القائد

منذ أن وضعت املوازنة عىل مائدة الربملانيني والسياسيني كوجبة شهية 
ساخنة ، والجميع مشغول بأناقته الفكرية، التي يستطيع أن يخرج من 
ففريق   ، وثرواته  الشعب  أموال  عىل  الحريص  الوطني  بمظهر  خاللها  
يحتاجها  التي  السلع  عىل  الرضائب  وفرض  التقشف  برضورة  رصّح   
رواتب  تمس  أالّ  يجب  املوازنة  بأن  ومكرّباً  مهلالً  خرج  وفريق  الناس، 
التي تعلن  الدموع  بالصمت وبذرف  الصغار، وتجمّل اآلخرون  املوظفني 
منهم  تّبقى  ما  واكتفى  فيها،  نحن  التي  الحالة  إليه  وصلت  ملا  األسف 

بالوقوف متفرجا ضاحكاً عىل ما يحدث .
 ، زال يسري عىل طريق معّبد ومريح  املايل واإلداري ما  الفساد  أّن  ورغم 
أّن ما حصل  للنهب والسلب، ورغم  وان أموال الشعب ما زالت مرشوعاً 
عن  يخرج  ال  عقوبات،  من  أعقبه  وما  الفساد،  لفضائح  كشف  من 
دائرة املسكنات، إال أّن الربملانيني وغريهم، ما زالوا يعتقدون أن االنهيار 
االقتصادي كان بسبب الفقراء والعاطلني واملهجرين واملتقاعدين، والبد 

من استهداف هؤالء ملعالجة األزمة .
التي  املؤسسة  إدارة  يف  الفائقة  املهارة  يتطلب  القيادة  فن  كان  وإذا 
يقودها اإلداري، فاّن القانون األخالقي يكون املحرك لكل أطراف اللعبة، 
من األمانة، والعدل، والقدرة عىل فهم متطلبات املوقف، وقوة االحتمال، 
والثقايف  الروحي  الرتاث  إىل  االلتفات  من  والبد  الحسم،  ساعة  وتوقيت 

للمجتمع .
الشمولية،  الرؤية  وفقدان  املنطق،  منهج  غياب  ومع  العراق،  ويف 
العليا  باملثل  املدجج  اإلسمنتي  الخطاب  الدولة، ظهر  والتفصيلية إلدارة 
نتج عنه ظهور طبقة من  مّما  القائد،  ، وحّل محل  الكثرية  واملواعظ   ،

املوظفني، ال يفقهون معنى القيادة، وال يتمتعون بصفات القائد .
ويف بلد الرافدين، يهتم القائد بعرض حسبه ونسبه عىل الرعية، ويتفاخر 
يرسق  ملن  نسب  وال  حسب،  ال  أن  تدرك  والرعية   ، الشخصية  ببطوالته 
رغيف الفقراء، ويذل كرامة الناس بغطرسته وتعاليه عليهم، ويعاملهم 

بروح التشفي واالنتقام .
النصائح  من  بسيل  املسؤول  يتحفنا  واإلداري،  املايل  الفساد  بلد  ويف 
الفارغة ، ويتقمص شخصية الواعظ ،الذي يمارس الكذب األسود، عندما 
يتحدث عن انجازاته العظيمة للشعب ، وفقراء الشعب يعرفون جيداً انه 
لم يقدم انجازاً لصالح الناس، وكل ما أنجزه كان لصالح عائلته وحزبه 

وعشريته .
عنكم  وابعدوا  خسارة،  من  عنه  تمخض  وما  الوباء  موضوع  أتركوا 
الفساد بكل اشكاله  النفط وتدني سعره، فاملشكلة مصدرها  موضوع 
وصوره ومسمياته، اجتثوا هذا الورم الخبيث من جسد العراق، سيخرج 

العراق معاىف، وسيخرج لكم شعب العراق بالهتاف والتصفيق .
القيادة فن، والقائد فنان، والحياة ال تستقيم إال بوجود الفنان املخلص 

النزيه.
اىل اللقاء .

قيص  الشاب  الفنان  يجمع  جديد  تعاون 

بأغنية  امللحن عيل صابر  الفنان  حاتم مع 

اختارها  حبك«  »يا  عنوان  حملت  جديدة 

العبودي، مظهراً  الشاعر رامي  من كلمات 

كلماتها  يف  واالشتياق  العشق  مشاعر  بها 

وإحساسه الجميل.

املوسيقي  التوزيع  لعملية  تصدّى  وقد 

واملكس واملاسرت الفنان حسام كامل، والتي 

اإليقاعات  من  مجموعة  متضمنه  جاءت 

وُطرحت  العرصية،  واملوسيقى  العراقية 

اليوتيوب،  يف  الرسمية  حاتم  قيص  قناة  يف 

يف  اإلذاعات  جميع  عرب  توزيعها  جانب  إىل 

وجميع  العربي،  والوطن  والخليج  العراق 

وتحت  املتخصصة،  املوسيقية  املكتبات 

متابعة وإرشاف حسن كشمولة.

نداء  األردنية  املطربة  تستعد 

الجديدة  أغنيتها  إلطالق  رشارة 

»قالهايل«  اسم  تحمل  والتي 

والتي سيتم إصدارها قريًبا عرب 

السوشيال ميديا.

واألغنية هي التعاون الثاني مع 

مع  راؤول  حسن  أحمد  الشاعر 

جان  اللبناني  واملوسيقار  نداء 

ماري ريايش بعد أغنية »حبيتك 

الـ70  تخطت  التي  بالتالتة« 

من  وكانت  مشاهدة  مليون 

ألحان سامر أبو طالب.

إلطالق  رشارة  نداء  تستعد  كما 

أغنيات  عدة  بعد  األول  ألبومها 

منفصلة القت نجاحا جماهرييا 

الفرتة  العربي  الوطن  حول 

السابقة.

طرحت  رشارة  نداء  واملطربة 

مؤخرًا يف شهر رمضان املايض، 

ظلمت  »إني  بعنوان  دينيا  دعاء 

الدعاء:  كلمات  وتقول  نفيس«، 

ظلما  نفيس  ظلمت  إني  »اللهم 

أنت  إال  الذنوب  يغفر  وال  كثريا 

عندك  من  مغفرة  يل  فأغفر 

الغفور  أنت  إنك  وارحمني، 

الرحيم«.

مغنية  رشارة  نداء  أن  يذكر 

»ذا  لقب  عىل  حاصلة  أردنية 

املوسم  صوت،  أحىل  فويس« 

نالت  حيث   ،  2015 عام  الثالث 

تفوقت  التصويت  من  نسبة 

الفضالوي  حمزة  عىل  بها 

سعيد  وكريستني  يوسف  وعىل 

كل  عن  وتميزت  لبنان،  من 

الحجاب،  بارتدائها  املتسابقات 

طول فرتة املسابقة.

قصي حامت وعلي صابر يف أغنية »يا حبك« 

نداء شرارة تتعاون مع راؤول ورياشي يف »قاهلالي«  

أمحد اجلنديل

أعربت النجمة كارول سماحة عن قلقها الشديد من تزايد أعداد 
املصابني بفريوس كورونا ىف لبنان.

»صار  قائلة  تويرت،  عىل  حسابها  عرب  كارول،  وغردت 
لنا تقريبا سنة، كل يوم نصحى عىل صدمة، عىل خرب 

حزين، عىل ورقة نعي عىل صورة مريض عم ينازع، 
عندي  حياتهم،  فجأة  خرسوا  صبية  أو  شاب  عىل 
بأي  نعرف  وما  ألغام  بحقل  ماشيني  كأن  إحساس 
لحظة اللغم بيطلع فينا يا أصدقائي احموا نفسكم 
بنفسكم!.. حرب بيولوجية فرضت علينا.. وكل واحد 

عن نفسه«.مسؤول 
النجمة  وطرحت 

»كارول  اللبنانية 
األيام  سماحة«، 

ألبومها  املاضية 
»كريسماس  الجديد 

عىل  كامالً  كارول« 
ويتضمن  يوتيوب، 
أغان،   9 األلبوم 

وهي: من سنة لسنة، ايام الشتي، تعا نفرح 
تعا نمزح، سانتا، إرجع يا زمان، كل عيد 
و انت حبيبى، بأخر الشارع، ياسوع 

جايى، ملك السالم .
خصصته  الذي  األلبوم  وهو 
الكريسماس  بليايل  لالحتفال 
بأنه  ووصفته  الجديد  والعام 
أغنية  وكل  تقليديا  ألبوما  ليس 
فيه قصة تالمس حياتنا اليومية، 
اآلونة  خالل  لأللبوم  روجت  وقد 
مواقع  كبريعىل  بشكل  األخرية 

التواصل االجتماعي.
وأعلنت من خالل تغريدة عىل حسابها 
احتواء  عن  تويرت  موقع  عىل  الرسمي 
قال  مني  قائلة«  رومانسية  أغنية  عىل  األلبوم 
بخري  وانت  عيد  كل  والعشاق..أغنية   بالحب  بنحتفل  ما  امليالد  بعيد 
حبيبى ..أغنية رومانسية من أجواء العيد بتسمعوها الليلة«، األغنية 

من كلمات كارول سماحة وألحان هيو مارتن.

واملواقع  الصحف  من  العديد  أشارت 
األجنبية إىل أن النجمة العاملية، ديمي 
لوفاتو، قد قررت أن تتحدث عن الكثري 
من تفاصيل حياتها السوداوية، وعن 
جرعة  تعاطيها  بعد  للخطر  تعرضها 
التي   2018 عام  الزائدة  املخدرات  من 
نقلت عىل أثرها إىل املستشفى ثم دخلت 

وستقوم  التأهيل،  إعادة  مرحلة  يف  بعدها 
بمسلسل  التفاصيل  هذه  برسد  لوفاتو 

وثاقي جديد لها سطرحه بعنوان:
 DEMI LOVATO: DANCING WITH  «
 Michael« إخراج  من   »THE DEVIL
عىل  الخاصة  قناتها  عرب    »D. Ratner

»يوتيوب«.

األوقات  أكثر  سيتناول  الوثائقي  أن  يذكر 
صعوبة يف حياة ديمي لوفاتو، حيث تكشف 
أهمية  وتكتشف  السابقة  صدماتها  عن 
والعقلية،  والعاطفية  الجسدية  صحتها 
وعلقت بدورها يف أحد ترصيحاتها الصحفية 
مع  قصتها  ملشاركة  تماماً  مستعدة  أنها 

العالم.

يف ليلة غنائية خاصة، التقى جمهور 
نجوى  اللبنانية  األغنية  شمس 
خشبة  عىل  جديد  من  بها  كرم 
التجاري  دبي  مركز  مرسح 
العاملي يف حفلة غنائية خاصة 
ضمن فعاليات مهرجان دبي 
الذي  والسياحة  للتسوق 

انطلق قبل أسابيع.
ومن خالل نواعم نرصد أهم 
رافقه  الذي  الحفل  كواليس 
العربية   األغنية  برنس  به 

ماجد املهندس.
من  واحدة  كرم  نجوى  وقدمت 
بدأت  التي  الغنائية  الحفالت  أقوى 
خشبة  عىل  الجديد  عامها  بها 
الفتة  الحفل  ورفع  دبي،  مرسح 
كامل العدد فور اإلعالن عن الحفل 

عرب مواقع التواصل االجتماعي.
أغنيتها  قدمت  قد  نجوى  وكانت 
»زايد  اإلماراتي  للشعب  الجديدة 
جمهورها  وخّصت  مجدها« 
اللبنانني  كل  من  خاصة  برسالة 

للشعب  شكر  رسالة  باإلمارات 
عىل  اإلمارات  ولحكام  اإلماراتي 
اللبناني  للشعب  وحبهم  تقديرهم 
كل  يف  للبنان  ومساندتهم  دائماً 

الظروف بدافع الحب والتقدير.
العديد  كرم  نجوى  قدمت  كذلك   
معها  تفاعل  التي  أغنياتها  من 
منها  األوىل  الوهلة  منذ  الجمهور 
»معذور  الغنائية  أعمالها  أحدث 
الجمهور  معها  تفاعل  التي  قلبي« 

بقوة. 

كارول مساحة: ماشيني حبقل ألغام امحوا نفسكم من كورونا

دميي لوفاتو تشارك أصعب فرتة من حياتها بوثائقي جديد

رسالة شكر من جنوى كرم للجمهور يف حفل دبي

يف املرآة

كشف مشاركون يف فيلم »املوصل«، الذي 
عن  مؤخرا،  »نيتفلكس«  عىل  عرضه  بدأ 
قلقهم من تهديدات تلقوها من أشخاص 
داعش  تنظيم  اىل  انتماءهم  يزعمون 
اإلرهابي، بسبب الفيلم الذي يلقى شعبية 

كبرية بني املشاهدين يف العالم.
والفيلم الذي بدأ عرضه يف نوفمرب/ترشين 
الثاني املايض، تدور أحداثه املستوحاة من 
قصة حقيقية يف مدينة املوصل، عن قوة 
يف  االرهابيني  عنارص  تقاتل  الرشطة  من 
املدينة.. وهو من اخراج ماثيو كارنهان، 
بدء  بمجرد  كبرية  ايرادات  وحقق 
»نيتفلكس« بعرضه، خصوصا من جانب 

املشاهدين يف اوروبا والرشق االوسط.
 »UNILAD  « موقع  بحسب  لكن 
املنوعة  باألخبار  املتخصص  الربيطاني 
األمر  فإنه  الشباب،  إىل  املوجهة  الخاصة 
فإن  والتمثيل،  العمل  فريق  اىل  بالنسبة 
تهديدات  تلقيهم  بعد  بينهم  قلقا  هناك 

متنوعة.
روسو،  وانطوني  جو  املنتجان،  وقال 
ونجم الفيلم سهيل دباش، الذي يؤدي دور 
الكولونيل جاسم، قائد القوة الخاصة، ان 

يف  أعضاء مزعومني  تهديدات وصلت من 
داعش أو منارصين للتنظيم.

وأوضح دباش »عندما نرشت عىل وسائل 
سيبدأ  الفيلم  أن  االجتماعي  التواصل 
عرضه، كان هناك الكثري )من التهديدات( 
من داعش. نرشوا الكثري من الفيديوهات 
نعلم  اآلن  مثال  وقالوا  البشعة.  والكلمات 
من انت، وعليك ان تنتبه لنفسك، تحسس 
وقالوا  هناك..  انه  لتتأكد  يوم  كل  رأسك 

نعلم أين تقيم وسنصل اليك«.
ويف حني ان عائلة دباش تلقت تهديدات، 
لرتهيب  تعرضوا  آخرين  ممثلني  فإن 
آدم  الفيلم  يف  اآلخر  النجم  داعيش.. 
اىل  االنستغرام  عىل  حسابه  تعرض  بسة 
رسائل  تلقيه  اىل  باالضافة  القرصنة، 

تهديدات عرب »واتساب«.
»نيتفلكس«  الوضع  هذا  واجرب 
االخوين  ورشكة   »101 و«استديوهات 
رسيعا  التحرك  عىل   »AGBO« روسو 
بالفيلم،  املرتبطني  هؤالء  حماية  لتعزيز 
بعد  او  وانتاجه،  تصويره  خالل  سواء 
رشكة  ووفرت  الفيلم.  بعرض  البدء 
التي  الخاصة،  االمنية  سوان«  »تايغر 

عسكرية  تدريبات  تلقت  عنارص  تضم 
عىل  محرتفة،  عسكرية  ال  قوات  إطار  يف 
فريق  ألعضاء  امنية  حراسة  خدمات 

العمل املمثلني.
بالتأكيد  كانت  لقد   « روسو  جو  وقال 
تجربة مخيفة بالنسبة إىل املمثلني. ليس 
خصوصيتك،  تنتهك  ان  مريحا  شعورا 

ومن املرعب ان تتلقى تهديدات بالقتل من 
مصادر مجهولة.. نشعر أنه جرى التعامل 
جانب  من  احرتافية  بطريقة  املسألة  مع 

نيتفلكس وفريق الحراسة االمني«.
تعاملنا  »اننا  فقال  روسو،  انطوني  أما 
مع هذا األمر بشكل جدي جدا. كنا نعلم 
مخاطر  ويعكس  استفزازي  الفيلم  ان 

محتملة بالنسبة ألي شخص مرتبط به.. 
اتخذنا أعىل اإلجراءات االمنية التي يمكن 

التفكري بها«.
مستوى  عىل  كانت  املسألة  أن  وأوضح 
عال من رشوط الرسية، مشريا اىل أنه لم 
»اسم  السيناريو، وكان هناك  توزيع  يتم 
إىل  لإلشارة  يستخدم    )Code( رسي« 
من  لداعش  اشارة  أية  وسحبنا  الفيلم، 
النص عندما كنا نضطر اىل توزيعه، ولهذا 
لم تتم االشارة اىل التنظيم باالسم مبارشة 

مثلما أشري إليه يف الفيلم نفسه.
عملت  خاصة  أمنية  قوة  وجود  وبرغم 
لكن  الفيلم،  تصوير  خالل  الفريق  مع 
روسو قال: »برغم ذلك كان هناك خطر، 
رشق  بلد  يف  نكون  أن  علينا  يتحتم  وكان 
أوسطي لصناعة الفيلم مثلما فعلنا. كنا 
مكشوفني، وكان يتحتم علينا أن نترصف 
وكان  استطاعتنا،  بقدر  بمسؤولية 
وجه  يف  يستحق  األمر  أن  يشعر  الجميع 

هذه املخاطرة«.
يف  الفيلم  مشاهد  غالبية  تصوير  وتم 
املغرب، باالضافة اىل العراق. وهو يعرض 

حاليا عىل شبكة »نيتفلكس«.

»نيتفلكس« توفر محاية أمنية ألبطال فيلم املوصل 

بمقدار 444 مليار دوالر 

أبل تخطط إلطالق آيفون 13 
ببصمة إصبع على الشاشة

جوجل تواجه دعاوى قضائية 
Play Store  بسبب

مقارنـة بالتغيـريات التـي يمكن أن تشـمل أجهـزة كمبيوتـر iMac و 
MacBook Pro  التابعـة للرشكـة، يقـال إن رشكة أبـل تخطط إلجراء 
تحسـينات أكثر دقة ملجموعة أيفـون الخاصة بها يف عام 2021، والتي 
قد تحمل اسـم ايفون 13، فوفًقا ملارك غورمان من Bloomberg ، يرى 
مهندسو الرشكة أن اإلصدار املقبل سيكون بمثابة ترقية فقط لهواتف 
العـام الحاىل، وذلك بعدمـا قدموا العديد من التحسـينات يف أيفون 12، 
ومـع ذلـك ، يمكن أن تتضمن الطرز الجديدة ميـزة واحدة عىل األقل أال 

وهي ماسح بصمات األصابع داخل الشاشة.
 وبحسب موقع engadget األمريكي، فتتمتع أبل بتاريخ مثري لالهتمام 
مع ماسـحات بصمات األصابع، وعىل الرغم مـن أنها كانت واحدة من 
أوىل الـرشكات التـي قامـت بنـرش التكنولوجيا مع أيفـون 5S يف عام 
2013، إال أنهـا بدأت أيًضـا يف االبتعاد عنها كثريًا عما فعلت الرشكات 

األخرى عندما قدمت أيفون X يف عام 2017.
 ومـع تركيزهـا عـىل Face ID ، تخطـت الرشكـة تماًمـا االنتقال إىل 

مستشـعرات بصمات األصابع داخل الشاشة، لكن يبدو أن جائحة 
الفريوس التاجي قد غري رأيه بشأن التكنولوجيا، ووفًقا لغورمان 

، لـن تحل امليزة محل Face ID ، لكنها سـتمنحك طريقة بديلة 
 Face ملصادقـة هويتك إذا كنـت ترتدي قناًعا ، أو إذا وجدت أن

ID ال يعمل كما ينبغي.
 وأفـاد Gurman أيًضـا أن أبـل كانت تخترب شاشـات قابلة 
للطـي، وقال إن الرشكة ليس لديها خطة قوية للتكنولوجيا 
حتـى اآلن، وحذر من أن األمر قد يسـتغرق سـنوات قبل أن 
يكون لديها ما تعرضه للجمهور، وقد يقرر أيًضا أن شاشة 

أيفون القابلة للطي ال تستحق املتابعة.

يخطـط بعض املدعويـن يف الواليات املتحـدة لرفع دعوى 
قضائيـة ضد رشكة جوجل التابعة لـ”الفابت”، تركز هذه 
الدعـوى عىل متجـر Play Store العمـالق للبحث واإلعالن 
لهواتف Android، وفًقـا ملصدرين مطلعني، وفًقا لرويرتز. 
وقالـت املصادر إنه مـن املتوقع رفع الدعـوى القضائية يف 

فرباير أو مارس، وستتبع شـكاوى حول إدارة جوجل ملتجر 
“بـالي” الخاص بها عـىل الرغم من أن الرشكـة كانت تعد يف 

األصل أكثر انفتاًحا بشـأن متجـر التطبيقات الخاص بها من 
رشكـة أبل. وسـتكون الدعوى الجديـدة املحتملة هـي الدعوى 

الحكوميـة الرابعـة املرفوعة ضد جوجل بما يف ذلـك الدعوى القضائية 
التـي رفعتهـا وزارة العـدل األمريكية ضـد الرشكة يف أكتوبـر املايض.. 
وتزعم غالبية الدعاوى أن جوجل أسـاءت استغالل هيمنتها عىل أعمال 
البحـث عـىل اإلنرتنت وأخرى تتعلـق بخرق قانون مكافحـة االحتكار.

وتحظر جوجل التطبيقات ذات املحتوى املرفوض من متجرها، ويتطلب 
أيًضا أن تسـتخدم بعض التطبيقات أدوات الدفع الخاصة بالرشكة وأن 

تدفع لرشكة جوجل ما يصل إىل %30من أرباحها.

أعلن آندي سـتون، مدير اتصاالت 
سياسات فيسـبوك عرب صفحته 
الشـخصية عىل تويـرت، إجراءات 
الرشكـة  سـتتخذها  جديـدة 
تنصيـب  حفـل  مـع  بالتزامـن 
الرئيـس األمريكـي املنتخـب جو 
بايدن، ضمنها حجـب أي أحداث 
يمكـن حدوثه بالقـرب من البيت 
الكابيتـول،  مبنـى  أو  األبيـض 

كإجراء احرتازي ضد العنف. 
وقالت الرشكة إنها ستجري أيًضا 
عمليات مسح “ثانوية” خالل أي 
أحداث متعلقة بالتنصيب للبحث 
عن انتهاكات لسياسـاتها يف هذه 
املرحلـة، يتضمن ذلك أي محتوى 
مرتبط بحركـة “أوقفوا الرسقة” 
التـي تزعـم أن فـوز بايـدن غري 

رشعي.
قـد  املجموعـات  هـذه  وكانـت 
ازدهـرت عـىل Facebook حتـى 
التـي اتخذتها الرشكة  اإلجراءات 

عقب أحداث الكابيتول. 
ومـن الواضح أيًضا أن فيسـبوك  
عـىل  جديـدة  قيـوًدا  سـيضع 
الذيـن  األمريكيـني  املسـتخدمني 
يخالفـون قواعد الرشكة بشـكل 
متكـرر، بمـا يف ذلـك منـع تلـك 
الحسابات من بث مقاطع الفيديو 

واألحداث وصفحات املجموعة.
 TechCrunch ملوقـع  ووفقـا 
فـإن هـذه االحتياطـات ال ترقى 
إىل مسـتوى مـا دعـا إليـه بعض 
منتقـدي فيسـبوك، لكنها ال تزال 

تدابري .

فيسبوك يتخذ إجراءات جديدة 
بالتزامن مع تنصيب جو بايدن

  

تغريدات

د. احسان الشمري

ملحم زين 

 ألف س��رير ومخس��ني جه��از تنفس صار 
إهلم ٥ شهور مكبوبني باملدينة الرياضية 
والن��اس املصابة عم تن��ام عالطريق حد 
املستش��فى وع��م خيتنق��وا عل��ى أبواب 
املستشفيات...ما تنسوا بكرا باإلنتخابات 

تقبضوا املّية دوالر حلتى تنتخبوهم.

 ال ميك��ن إط��الق مصطل��ح ) املبكرة ( 
على االنتخابات وف��ق املوعد اجلديد 
ال��ذي أقرت��ه املفوضية يف تش��رين 

األول 2021. 
  أحزاب الفس��اد واإلقصاء تنازلت عن 
6 أش��هر فق��ط م��ن نفوذها وس��رقتها 

للمال العام.

بعد تلقيهم تهديدات من »داعش«

ع�ين على العالم


