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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت األمانة العامة ملجلـس الوزراء، امس 
األحد، أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
وافق عـىل تأليف لجنـة لتطويـر مدينة أور 
األثرية.وذكـر بيـان صدر عـن األمانة تلقته 
”الـزوراء“: إن ”مجلـس الوزراء، واسـتناداً 
إىل موافقة رئيس املجلـس، قرر تأليف لجنة 
بـإرشاف األمني العام ملجلس الـوزراء، تتوىل 
بلورة األفكار والخطـط عن مرشوع تطوير 
مدينة أور األثرية، وإعداد الكشوفات والكلف 

الالزمة إلنجازها، عىل أن ترفع اللجنة تقريراً 
نصف شهري مفصالً إىل األمني العام ملجلس 
الوزراء“.واضاف: ان ”القرار تضمن إسـناد 
رئاسـة اللجنـة إىل األمانـة العامـة ملجلـس 
الـوزراء، وتضـم يف عضويتهـا ممثلـني عن 
مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومحافظة ذي 
قار، ووزارات الداخلية، واإلعمار واإلسـكان 
والثقافـة،  العامـة،  والبلديـات  واألشـغال 
واملالية، فضالً عـن الدوائر البلدية والخدمية 

يف محافظة ذي قار“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة الخارجيـة، امـس االحد، 
تسليم الكويت وجبة جديدة من األرشيف 
الكويتي.وذكـرت الـوزارة يف بيان تلقته 
الخارجيـة  وزارة  وفـد  ان  ”الـزوراء“: 
برئاسة السفري، قحطان الجنابي، وكيل 
الـوزارة للشـؤون القانونيـة والعالقات 
الثنائية متعددة األطراف، سـلم السفري 
نـارص الهني، مسـاعد وزيـر الخارجية 

لشـؤون املنظمـات، وجبة جديـدة من 
األرشيف الكويتي يف معهد الشيخ سعود 
النارص للدراسات الدبلوماسية.واضاف: 
انه تم تسليم كتب تعود لعدد من الكليات 
واملعاهـد الكويتية، وكذلـك أعداد كبرية 
من أرشطة فيديو تعـود لوزارة اإلعالم، 
ووقع محرض التسـليم بـإرشاف ممثل 
األمـم املتحـدة يف دولة الكويت السـفري 

طارق الشيخ.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التعليـم العـايل، امـس 
االحـد، إنطـالق االمتحانـات النهائية 
الحضورية يف الجامعات العراقية، فيما 
اكد الوزير، نبيل كاظم عبد الصاحب، 
متطلبـات  اسـتكمال  رضورة  عـىل 
واالمتحانـات  التعليميـة  العمليـة 
النهائية بمـا ُيؤمن مقومات الرصانة 
العلميـة، تظاهر عدد من الطلبة امام 
وزارة التعليـم العـايل والبحث العلمي 
رفضا لقرار الوزارة باداء االمتحانات 
بيـان  يف  الـوزارة  حضوريا.وقالـت 
إن“االمتحانـات  ”الـزوراء“:  تلقتـه 
االول  للفصـل  الحضوريـة  النهائيـة 
للعام الدرايس 2020/2021، انطلقت 
امس يف الجامعات العراقية الحكومية 
التعليم  واألهلية“.واضافـت أن“وزير 
الصاحـب ارشف  نبيـل كاظـم عبـد 
عـىل سـري االمتحانـات الحضوريـة 
تكنولوجيـا  جامعـة  يف  وإجراءاتهـا 

وأكـد  واالتصـاالت“.  املعلومـات 
الوزير، بحسـب البيان، عىل“رضورة 
استكمال متطلبات العملية التعليمية 
ُيؤمـن  بمـا  النهائيـة  واالمتحانـات 
مقومات الرصانـة العلمية، وااللتزام 
بتوفـري أجـواء مناسـبة لالختبارات 
ومراعـاة توجيهات وقـرارات اللجنة 
العليـا للصحـة والسـالمة الوطنية“. 
وثمـن الوزير“الجهـود املهمـة التـي 
تبذلها الطواقم التدريسية بالجامعات 
العراقيـة يف ظل التحديـات الراهنة“، 
مشـيدا“بحرص الطلبة عىل استمرار 
التحصيـل العلمـي، وتلقـي املعرفـة 
األكاديميـة وإكمـال العـام الـدرايس 
بنجاح“.هذا وتظاهر امس االحد عددا 
مـن الطلبة امام مبنـى وزارة التعليم 
العـايل والبحـث العلمي رفضـا لقرار 
الـوزارة بـاداء االمتحانـات حضوريا 
ويطالبـون بـان تكـون االمتحانـات 

الكرتونيا.

بغداد/ الزوراء:
كشـف وزير النفط، إحسان عبد الجبار، 
العـراق يناقـش  ان  امـس األحـد، عـن 
”اتفاقـا عمالقـا“ مع رشكـة توتال يس 
أي الفرنسـية لبناء منشـآت بنية تحتية 
كبـرية وتطويـر حقـول النفـط وإنتاج 
الغـاز، فيمـا لفـت إىل أن البـالد تحـاول 
تنويـع وارداتهـا مـن الغاز.وقـال عبـد 
الجبـار يف ترصيح صحفـي: إن ”العراق 
يناقـش اتفاقا عمالقا مـع رشكة توتال 
يس أي الفرنسـية العمالقة لبناء منشآت 

بنية تحتيـة كبرية وتطوير حقول النفط 
وإنتاج الغاز“.وأوضح الوزير أنه ”يتوقع 
أن يتم االنتهاء من العقد قبل شهر تموز، 
وسـوف تقـوم العالقـة مـع توتـال عىل 
اسـتهداف الصناعة منخفضـة الكربون 
واالسـتيالء عىل جميـع الغاز املشـتعل، 
ومـن املقـرر أن تنتـج 1 غيغـا واط من 
الطاقة الشمسية يف املرحلة األوىل“، مبينا 
أن ”فريقـا متخصصا مـن وزارة النفط 

سيقود هذه املناقشات مع توتال“.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
قـال رئيـس هيئة قناة السـويس 
الفريق، أسـامة ربيـع، يف مقابلة 
خاصـة، إن الريـاح العاتية لعبت 
دوراً نسـبياً يف جنـوح السـفينة، 
مشرياً إىل أن التحقيقات ال تستبعد 
فرضية الخطـأ البرشي أو الفني، 

فيمـا رفـع األردن حالـة التأهـب 
اسـتعدادا  العقبـة  موانـئ  عـىل 
لتعويـم الباخـرة الجانحة يف قناة 
السـويس.وأفاد ربيع أن الخسائر 
اليومية للقناة بني 13 و14 مليون 
دوالر.وجاء يف ترصيحاته:“ نعمل 
عىل مدار الساعة لتحريك السفينة 

السـفينة  شـد  طريقتـني  عـرب 
وعمليـات التكريـك ”الحفر حول 
السـفينة“ وفقا لعدة عوامل منها 
املد والجزر“.وردا عىل سـؤال، قال 
:“نحاول الوصول إىل عمق 18 مرتاً 
لتحريك السفينة“.وبينما أشار إىل 
أن هيئـة القناة تجهز للسـيناريو 

حمولـة  تخفيـف  وهـو  الثالـث 
السفينة، أكد أن السيناريو الثالث 
صعب جداً ويستغرق وقتاً طويالً.

وعن مصري السـفن العالقة، أبلغ 
الفريق ربيع أن 369 سفينة بينها 
25 ناقلة نفط تنتظر عبور القناة.
ويف السياق نفسـه، رفعت الهيئة 

التأهب  البحريـة األردنيـة حالـة 
عىل موانـئ العقبـة للحفاظ عىل 
السـالمة البحريـة، بالتعاون مع 
تـم  حـال  يف  البحريـة،  الجهـات 
تعويـم الباخرة الجانحـة يف قناة 

السويس.

بغداد/ الزوراء:

اكـدت اللجنـة املاليـة النيابية امـس االحد ان 

سـعر رصف الدوالر ثابـت يف املوازنة وال يمكن 

تغيـريه، فيما اشـارت اىل انهـا اكملت جميع 

مـواد املوازنـة، وذكـر مصـدر ان الخالفـات 

مسـتمرة حـول املوازنـة. وقال مقـرر اللجنة 

املاليـة النيابيـة أحمـد الصفـار، يف ترصيـح 

صحفـي: إن «الكتل السياسـية تتحجج بعدم 

الدخـول إىل قاعـة الجلسـة للتصويـت عـىل 

قانـون املوازنة».وأضاف الصفـار، أن «وزراء 

التخطيـط واملالية والنفط مازالـوا يوضحون 

بعض فقرات املوازنة لرؤساء الكتل السياسية، 

ومـن ضمنها القـروض الخارجية واملشـاريع 

االسـتثمارية وحصـص املحافظـات ودرجات 

الحـذف واالستحداث».وأشـار إىل أن «اللجنـة 

املالية أكملت جميع مـواد قانون املوازنة، ولم 

يبـق سـوى االتفـاق السـيايس للتصويت عىل 

املوازنـة «.وبـني الصفـار، أن «اللجنـة املالية 

عازمة عىل التصويت عىل قانون املوازنة العامة 

حتى واسـتمرت لسـاعات الفجر»، الفتا إىل أن 

«سعر رصف الدوالر ثابت بقانون املوازنة».اىل 

ذلك، أعلنت اللجنة املاليـة النيابية، التوصل إىل 

اتفاقات عىل مجمل النقاط الخالفية يف قانون 

املوازنة العامة لعام ٢٠٢١.وقالت عضو اللجنة 

املاليـة النيابيـة اخـالص الدليمـي يف ترصيح 

صحفـي: إن «اللجنـة عقدت عـدة اجتماعات 

مكثفـة خـارج املجلس وتوصلـت اىل اتفاقات 

عـىل مجمل املـواد الخالفيـة»، مؤكـدة وجود 

توافق بني الكتل السياسـية عىل تمرير قانون 

املوازنة»،وأضافت ان «هناك اختالفا كان حول 

فقـرات االقـرتاض الجديد ووجدنا نصـاً بديالً 

يف حال لم يمرر».واوضحـت ان «االقليم تنازل 

عـن بعـض مطالبه لتمريـر املوازنـة ، مؤكدة 

ان «اللجنـة املالية صوتت عـىل جميع املواد يف 

املوازنـة «.وتابعت ان «اعضـاء اللجنة اتفقوا 

عـىل املادة ١١ مـن املوازنة وتمت عىل تسـليم 

٤٦٠ الـف برميـل يوميـا واسـتقطاع مبالـغ 

التكاليف منها وغريها مع تسليم االيرادات غري 

النفطيـة وباملقابل تقوم الحكومـة االتحادية 

بتسليم حصة االقليم».
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بغداد/ متابعة الزوراء:
وجـد العلمـاء طفرات غـري معروفـة لفـريوس كورونا 
املسـتجد لدى السـياح القادمني مـن تنزانيا.وقال رئيس 
مخترب أبحـاث ”كريسـب“ الخاص، الربوفيسـور توليو 
دي أوليفريا ”إن هناك ثـالث حاالت، جميعهم موجودون 
اآلن يف أنغـوال، بحسـب مـا نقلـه موقع ”ديـار ميس“.
ووفًقا للدراسات األولية، فإن الساللة الجديدة هي األكثر 
خطورة من بني املكتشفة إىل اآلن. وهذا الفريوس املتحور 
محصن ضد األجسـام املضادة وينتقل بسهولة من ناقل 
إىل آخـر، ويخـىش العلماء مـن أن اللقاحـات الحالية قد 
تكون عديمة الفائدة ضده.كما يشعر الخرباء بالقلق إزاء 

حقيقـة أن السـلطات التنزانية رفضـت االعرتاف بوجود 
جائحـة ولم تتخذ أي إجراءات تقييدية. ووفًقا لهم، فمن 
املسـتحيل السـيطرة عىل الوضع الوبائي ومنع انتشـار 
املرض بهذه الطريقة.وسـجلت تنزانيا رسميا 509 حالة 
إصابة بفـريوس كورونا، بينها 21 حالة وفاة.. وال توجد 
املزيد من البيانات حول انتشـار ”كوفيد19-“ يف تنزانيا، 
وأعلنـت السـلطات االنتصار عـىل املرض العـام املايض.
ودعت منظمة الصحـة العاملية مراًرا وتكراًرا الجمهورية 
إىل التعامـل مـع الجائحة بجدية. لكن الرئيـس التنزاني، 
جـون ماجوفـويل، نفى خطـر املرض وعـرض محاربته 

بالصالة، وتويف يف منتصف مارس/آذار.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
فتحت هيئة الرقابة اإلدارية يف ليبيا تحقيقا 
يف ملـف تزوير عدد مـن أعضاء حكومة عبد 
الحميد الدبيبة شـهادات جامعية ومؤهالت 
علمية للحصول عىل مناصب قيادية.وطلبت 
مـن الحكومة الحصول عىل سـريهم الذاتية 
ملراجعتهـا والتثبـت مـن صحتهـا، وهو ما 
يضع الدبيبـة أمام اتهامات جديدة بفسـح 
املجـال ملـزّوري الشـهادات بتبـوء مناصب 
حكوميـة، بعـد فضيحـة تقديـم رشـاوى 
ألعضاء من ملتقى الحوار السيايس من أجل 

الوصـول للسـلطة.أتى ذلك، بعـد أن نرشت 
وسـائل إعـالم محليـة تقاريـر عـن تقديم 
بعـض أعضاء الحكومة الجديدة سـري ذاتية 
مغلوطة تضمنت شهادات مزّورة ومؤهالت 
علميـة غري صحيحة مـن أجل الحصول عىل 
مناصـب قياديـة يف البالد تؤهلهـم لالنتفاع 
من امتيازات مالية متعددة، من بينهم وزير 
العمل والتأهيل عيل العابد الرضا، الذي ذكرت 
أنـه زّور مسـتنداته وشـهاداته الشـخصية 

ودرجته الوظيفية من أجل تقلد املنصب.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـف مستشـار رئيس الوزراء لشـؤون 
اصالح القطاع االمني، حسني عالوي، عن 
ابرز محاور الحوار االسرتاتيجي بني العراق 
والواليات املتحدة الذي سينطلق يف نيسان 
املقبـل، وفيمـا اكـد انه سـيميض بوضع 

جـدول زمني لتخفيض عدد املستشـارين 
ضمـن بعثة التحالف الـدويل، رجح الخبري 
يف الشؤون العراقية االمريكية، كاتو سعد 
الله، انعقاد الحوار عىل مسـتوى ضعيف، 
سـتحاول  املتحـدة  الواليـات  ان  مؤكـدا 

تخفيض عدد قواتها بالعراق.

وقـال مستشـار رئيـس الوزراء لشـؤون 
حسـني  د.  االمنـي،  القطـاع  اصـالح 
ان  لـ“الـزوراء“:  حديـث  يف  عـالوي، 
الحوار االسـرتاتيجي العراقي - االمريكي 
سـينتقل من الفضـاء االمنـي اىل الفضاء 
ان  واالسـتثماري.واضاف:  االقتصـادي 

الحـوار سـيميض بوضع جـدول زمني اىل 
تخفيض عدد للمستشارين الذي انخفض 
من ٥٢٠٠ اىل ٢٥٠٠ مستشـار، وقد يجري 
االتفاق إلعادة انتشـار املستشارين خارج 
العـراق مرة اخـرى بعد تخفيـض ٢٧٠٠ 
مستشـار امريكـي ضمن بعثـة التحالف 

الدويل.واشـار اىل: ان الحكومة ستشـجع 
الـرشكات االمريكية عـىل العمل يف العراق 
وتوفـري فرص عمـل للشـباب عرب فرص 
عمـل الرشكات االمريكية يف البلد بمختلف 

القطاعات االقتصادية .
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@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
إنقاذ  من  األحد،  امس  املجتمعية،  الرشطة  تمكنت 
محافظات  يف  اإللكرتوني  ابتزاز  عملية  من  فتيات 
االنبار وبابل وكركوك.وذكرت الرشطة يف بيان تلقت 
«الزوراء» نسخة منه: ان «مفارز الرشطة املجتمعية 
تمكنت،  الداخلية  بوزارة  واإلعالم  العالقات  دائرة  يف 
فتيات من  إنقاذ ثالث  وبثالث عمليات مختلفة، من 
وبابل  األنبار  محافظات  يف  الكرتوني  ابتزاز  عمليات 
وكركوك».وبينت املجتمعية ان» مفارزها تمكنت من 
حيث  اإلدانة،  بأدلة  ومواجهتهم  للمبتزين  التوصل 
قامت  أن  بعد  الالزمة،  اإلجراءات  بحقهم  اتخذت 

بحذف محتوى االبتزاز وتأمني حسابات الفتيات».

@3@â‘‰m@ÚÓ»‡n1a@Ú†ãì€a
Ô„Î6ÿ€�a@åaçni¸a@Âfl@pbÓnœ

@—Ó€dm@Û‹«@’œaÏÌ@ıaäåÏ€a@êÓˆä
ÚÌãq˛a@äÎc@Ú‰Ìáfl@ãÌÏ�n€@Ú‰ß

@ÒáÌáu@ÚjuÎ@oÌÏÿ€a@·‹èÌ@÷aã»€a
>ÌÏÿ€a@—Óíä˛a@Âfl

äaã‘‹€@bõœä@ÊÎãÁbƒnÌ@Új‹�€aÎ@ÚÌäÏõ®a@ÚÓˆbË‰€a@pb„bznfl¸a@÷˝�„a@Â‹»m@·Ó‹»n€a

@…fl@\÷˝‡«@�÷b–ma^@Â«@—ìÿm@¡–‰€a
åbÃ€a@fiÏ‘y@ãÌÏ�n€@ÚÓè„ãœ@Ú◊ãí

@Ú€ÎÜ@¿@b„ÎäÏÿ€@ÒáÌáu@Ú€˝é@ÊÏ–ìnÿÌ@ıb‡‹»€a
%b»€bi@ã�Ç˛a@ÔÁ@ÚÓ‘Ìãœc

@—‹fl@¿@b‘Ó‘•@|n–m@ÚÓjÓ‹€a@Úib”ã€a@Ú˜ÓÁ
@ÚflÏÿ®a@¿@p˝Á˚flÎ@paÜbËìi@ãÌÎçm

Íáö@Òáˆb–€a@Ú∫á«@ÊÏÿm@á”@ÚÓ€b®a@pbyb‘‹€apaåbÓnfl¸a@Âfl@ b–n„˝€@·Ë‹Á˚m@kñb‰fl@Û‹«@fiÏóz‹€

@µœ6´@Úné@lbÓÃi@bÌÜÎ@ÔÿiåÎ˛a@Í7ƒ„@ÈuaÏÌ@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl@NN@‚ÏÓ€a

’ˆb”Ü@6@Èmáfl@äbjnÇbi@kÓj�€a@ÒäbÌå@Â«@ŸÓ‰Ãm@\›ie^@Ú«béÒ7Ç¸a

6@ô

 @µi@äaåÏ€a@ b‡nu¸a@Üb‘»„a@NN‚ÏÓ€a
ÜaáÃi@¿@ãóflÎ@ÊÜä˛aÎ@÷aã»€a

@ÊÏÿné@bÓ‹»€a@Ú‰v‹€a@paäaã”@ZÚzó€a
Êbõflä@ãËí@fi˝Ç@ÚÌäbé

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الخارجية انعقاد االجتماع 
الثالثي بني العراق واالردن ومرص عىل 
املسـتوى الوزاري اليـوم االثنني.وقال 
املتحدث باسم وزارة الخارجّية، أحمد 
الَصّحاف، يف بيان تلقته «الزوراء»:  ان 

«وزير الخارجّية فؤاد حسني يستقبل، 
اليوم، وزيـر خارجّية اململكة األردنّية 
الهاشـمية أيمـن الصفـدي، ووزيـر 
خارجّيـة جمهورّيـة مـرص العربّيـة 
سامح شكري، وذلك إلنعقاد اإلجتماع 

الثالثي عىل املستوى الوزاري».

بغداد/ الزوراء:

اعلـن وزير الصحة، حسـن التميمي، 

امس األحد، طبيعة إجـراءات اإلغالق 

املطبقة خالل شهر رمضان، مشريا إىل 

أن ذلك يعتمد ايضاً عىل املوقف الوبائي 

ترصيـح  يف  التميمـي  اليومي.وقـال 

اإلنسـانية  «األسـباب  إن  صحفـي: 

دفعـت وزارة الصحة واللجنـة العليا 

للصحة والسالمة الوطنية اىل تخفيف 

اإلجـراءات والقيـود املفروضـة جراء 

تفـيش الوبـاء، للتخفيـف عـن كاهل 

املواطنني ومراعاة ظروفهم املعيشية، 

بعـد ما وضعـت رشوطـاً صارمة من 

خـالل االلتـزام بالتعليمـات املتعلقة 

بارتداء الكمامات والتباعد االجتماعي 

والجسـدي وإلغـاء إقامة املناسـبات 

والتجمعات».وأشار إىل أن «املواطن ما 

زال غري مهتم بخطـورة هذا املرض»، 

مبيناً أن «الوزارة سـجلت إصابة ارس 

كاملـة بالفـريوس يف قـرى وأريـاف 

بغـداد واملحافظات، ممـا أثر يف زيادة 

نسـبة الوفيـات بني املصابـني نتيجة 

عـدم مراجعـة املراكـز واملؤسسـات 

أن «عدد  التميمي  الصحية».وأوضـح 

متوقعـاً،  كان  املرتفـع  االصابـات 

والـوزارة كانت دائماً تحذر من موجة 

جديدة من الفريوس».

Òb‰‘€a@¿@ÚÆbßa@ÒãÇbj€a@·ÌÏ»n€@aÜaá»néa@Új‘»€a@¯„aÏfl@Û‹«@kÁdn€a@Ú€by@…œãÌ@ÊÜä˛a
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@14Î@13@µi@ÚÓflÏÓ€a@b„ãˆbèÇ@ZêÌÏè€a@Òb‰”

بغداد/ الزوراء:
األحد،  امس  صالح،  محمد  مظهر  املالية،  للشؤون  الوزراء  رئيس  مستشار  اكد 
صالح  للربميل.وقال  دوالراً   ٧٠ النفط  سعر  بلغ  إذا  لالقرتاض  يلجأ  لن  العراق  أن 
املوازنة  استقرار  توافر صندوق  الرضوري  «من  انه  «الزوراء»:  تابعته  يف ترصيح 
الهبوط  أو  التقلّب  املالية لخطر  االستدامة  تحوُّطّي من تعرض  كصندوق سيادّي 
يف استدامة االيرادات، لكون عوائد النفط تشكل أكثر من ٩٢٪ من اجمايل االيرادت 
العامة يف املوازنة».مشريا اىل ان «سعر برميل النفط ينبغي له أالَّ يقّل عن ٧٠ دوالراً 
يف  السنوي  العجز  لتمويل  االقرتاض  اىل  اللجوء  دون  من  متوازنة  موازنة  لبلوغ 
املوازنة العامة».يذكر ان اللجنة املالية النيابية رفعت سعر برميل النفط يف املوازنة 

اىل ٤٥ دوالراً، بعدما كان ٤٢ دوالراً.

@üa6”˝€@dv‹Ì@Â€@÷aã»€a@Zá‡´@ãËƒfl
aä¸ÎÜ@70@Äi@›Óflãi@ã»èi

@@@4ô@›Óñb–m

@@@5ô@›Óñb–m@@@2ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m
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سياسة

ÚÓø˛a@ÚqÏ»jæaÎ@pbibÉn„¸a@ÚÓöÏ–fl@ê‹™@Èˆb‘€@fi˝Ç

ÒbœÎ@Ú€by@SUÎ@ÒáÌáu@Úibñg@URWQ@›Óvèm@á»i

—Ó»ö@ÙÏnèfl@Û‹«@á‘»Óé@ÔvÓma6é¸a@äaÏ®a@ZÂ�‰íaÎ@Âfl@7jÇ

ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@QTÎ@QS@µi@ÚÓflÏÓ€a@b„ãˆbèÇ@ZêÌÏè€a@Òb‰”

@Úñãœ@|‰fl@Âfl@ái@¸Î@ÙÏó”@ÒäÎãö@pbibÉn„¸a@ÚÁaç„@Z3bñ
bËÓœ@Ú»éaÏ€a@Ú◊äbìæa

b–€c@QT@Âfl@ãr◊c@pbÓœÏ€aÎ@b–€c@XSR@Ä€a@Û�Énm@÷aã»€a@¿@b„ÎäÏ◊@pbibñg

@Üá«@ùÓ–Én€@?flå@fiÎáu@…öÏi@Ôõ‡Óé@äaÏ®a@Z@@@@@@@@@@Ä€@Ô‡√bÿ€a@äbìnèfl
Ô€Îá€a@—€bzn€a@Â‡ö@ÂÌäbìnèæa

@ÒãÇbj€a@·ÌÏ»n€@aÜaá»néa@Új‘»€a@¯„aÏfl@Û‹«@kÁdn€a@Ú€by@…œãÌ@ÊÜä˛a
Òb‰‘€a@¿@ÚÆbßa

@?†Ï€a@Âfl˛a@äÎái@áÓìÌ@=»ÿ€a
paäáÉæa@äb§@Ú‘y˝fl@¿

@›ó–€a@ıái@á«Ïfl@Üá•@·Ó‹»n€a
bÓ‹»€a@pbéaäá‹€@Ô„br€a@Ôéaäá€a

@Üá«@Û‹«@’œaÏÌ@ıaäåÏ€a@ê‹™
@fib‡ÿné¸@ÚÓöÏ–æa@paäã‘fl@Âfl
Òãÿjæa@pbibÉn„¸a@pbj‹�nfl

@ÂÌ7–è€a@…fl@szjÌ@ÔéÏj‹®a
@çÌç»m@›jé@Ô◊6€aÎ@ÔéÎã€a
Ú€Übjnæa@3bóæa@’œÎ@ÊÎb»n€a

بغداد/ الزوراء:
برهم  الجمهورية،  رئيس  شدد 
رضورة  عىل  األحد،  امس  صالح، 
اهمية  اكد  فيما  االنتخابات،  نزاهة 
منح فرصة املشاركة الواسعة فيها 

بعيدا عن التزوير.
لرئاسة  اإلعالمي  املكتب  وقال 
الجمهورية يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
برهم  الجمهورية،  ”رئيس  إن 
السالم  قرص  يف  استقبل  صالح، 
املفوضية  وأعضاء  رئيس  ببغداد، 
العليا املستقلة لالنتخابات، واملمثلة 
املتحدة  لألمم  العام  لألمني  الخاصة 
يف العراق جينني هينيس بالسخارت، 
يف  االنتخابية  املساعدة  وفريق 
رئيس  ومستشار  (يونامي)  العراق 
حسني  االنتخابات  لشؤون  الوزراء 

الهنداوي“.
اللقاء،  خالل  ”جرى،  أنه  إىل  ولفت 
الزمنية  الجداول  استعراض 
والتأكيد  بها،  الخاصة  والعملياتية 
موعدها  يف  إجرائها  رضورة  عىل 
واملتطلبات  وااللتزامات  املقرر، 

نزيهة  انتخابات  بإجراء  الخاصة 
وعادلة، وتكثيف الجهود الستكمال 
من  للناخبني  البايومرتي  التسجيل 

الواسعة،  املشاركة  ضمان  أجل 
دعم  يف  املتحدة  األمم  دور  وتعزيز 
العملية االنتخابية ورضورة املراقبة 

يف  يسهم  بما  لالنتخابات  األممية 
إنجاح االنتخابات، ويضمن السيادة 
واحرتام القرار املستقل للعراقيني“.

خالل  شّدَد،  ”صالح  ان  واضاف 
االنتخابات  أهمية  عىل  اللقاء، 
انتخابات  باعتبارها  املقبلة، 
وطنياً،  واستحقاقاً  مفصلية 
إجراء  تأمني  رضورة  إىل  مشرياً 
مختلف  يف  وعادلة  نزيهة  انتخابات 
الشكوك  يبعد  وبما  إجرائها  مراحل 
سبباً  كانت  والتي  عنها  والهواجس 
املشاركة  عن  املواطنني  عزوف  يف 

فيها“.
أن  للبيان:  وفقا  صالح،  وبني 
بيئة  لتوفري  ماسة  حاجة  ”هناك 
عىل  واالطمئنان  ومستقرة  آمنة 
إلجراء  املطّبقة  اإلجراءات  سالمة 
البطاقة  عىل  واالعتماد  االنتخابات 
البايومرتية، ومنح الفرصة للناخبني 
يف اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير 
منح  وكذلك  والضغوط،  والتالعب 
يف  للمرشحني  متساوية  فرص 
أن  إىل  منوهاً  والرتشح“،  املشاركة 
”هذه العوامل ُتمثل ركيزة أساسية 
نحو  واالنطالق  االنتخابات  إلنجاح 

اإلصالح املنشود“.

بغداد/ مصطفى العتابي:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
االحد، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 
اكد  وفيما  العراق،  يف  املستجد  كورونا 
و35  جديدة  اصابة   5271 تسجيل 
حالة وفاة وشفاء 4820 حالة، حددت 
دائرة صحة الرصافة التوزيع الجغرايف 

لالصابات حسب املناطق.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
الفحوصات  عدد  ان  ”الزوراء“: 
املختربية ليوم امس: 37273 ، ليصبح 
 7908378 الكلية:  الفحوصات  عدد 
اصابة   5271 تسجيل  تم  انه  مبينة   ،
 4820 جديدة و35 حالة وفاة وشفاء 

حالة .
واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 
745935 (%89.6) ، بينما عدد حاالت 
عدد  اما   ،832428 الكيل:   االصابات 
الحاالت التي تحت العالج:  72281، يف 
حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية 
الوفيات  حاالت  وعدد   ،  492 املركزة: 
عدد  ان  اىل  الفتة   ،14212 الكيل: 
ليصبح   ،3404 امس:  يوم  امللحقني 

العدد الرتاكمي للملقحني: 19635.
صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
الساعدي،  الغني  عبد  الرصافة،  بغداد 
بفريوس  جديدة  اصابة   943 تسجيل 
الوبائي  رصد  784حالة  بينها  كورونا 

للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
الصحية سجلت امس  ان ”املؤسسات 
942 اصابة جديدة  الرصافة  يف جانب 
 784 بفريوس كورونا موزعة كالتايل: 
حالة خالل الرصد الوبائي  للقطاعات 
37حالة  جيدة  بغداد  قطاع   : الصحية 
قطاع   / الوبائي  الرصد  خالل  من 
خالل  من  حالة   128 الثاني  البلديات 
االول  البلديات  قطاع  الوبائي/  الرصد 
الوبائي/  الرصد  خالل  من  حالة   72
خالل  من  حالة   96 الشعب  قطاع 
الرصد الوبائي / قطاع النهروان 276 
حالة من خالل الرصد الوبائي / قطاع 
الرصد  خالل  من  حالة   18 الرصافة 
129 حالة من  املدائن  الوبائي/ قطاع 
الصدر   قطاع  الوبائي/  الرصد  خالل 

28 حالة من خالل الرصد الوبائي .

خالل  حالة   158 ان  اىل  واشار   
 : الصحية  للمؤسسات  مراجعتهم 
عىل  الصدرموزعة  مدينة  يف  حالة   21
معمل   /  14  / الحميدية    / املحالت 
/حي  الحبيبية   / االورفيل    / الغاز 
طارق / جميلة  /  ق51 / 519 / 520 
/ 521 / 546 / 550 / 544  6 حاالت 
 /505  / محلة  فلسطني  شارع  يف 
 /  502  /  503  / النخيل  مول  خلف 
بريوت/  ساحة   / املستنرصية   /508
محلة   الشعب   يف  حاالت    9  ،  /  510
/  قرب النادي العربي  /الجمعيات / 
 /  / البساتني  حي   / اور  /حي   337
333/ 341   /321 / 324 ، 11 حالة  
عىل  توزعت  الزعفرانية  منطقة  يف 
حي   /952   /979/  769  / املحالت 
السكك / 62 9 / 954 /  955 /   979 
، 9 حاالت يف النهروان / الزراعي / حي 
الوحدة ، 6 حاالت   يف املدائن/  العروبة 
جرس     / الكرغولية    / العريفية   /
دياىل  / الجعارة / مرشوع الوحدة  ، 
7 حاالت  يف الحسينية محلة  الزهور /  
222 / الراشدية / االسكالت / كمرية 

، 3 حاالت  يف منطقة الكفاءات  محلة 
الكرادة  منطقة  يف  حاالت    7  ،  766
 905  /  903  /  925  /  910  / محلة 
11  حالة يف    / 930  /907  / 906  /
منطقة بغداد جديدة محلة /السوق  / 

شارع املسبح / 725 / 719 / 703 .
االمني  منطقة  يف  8حاالت  ان  وتابع: 
 / املعلمني   /  731  /  738  /  / محلة 
الثانية / االمني االوىل  / نواب ضباط / 
، 6حاالت يف منطقة املشتل محلة 729 
4 حاالت يف منطقة   ،.  730  /  756  /
الغدير محلة 704 / 706 ، 8 حاالت يف 
منطقة العبيدي محلة / 754 / 714/ 
765 جامع االمام عيل (ع ) / السوق  
 4  ،  768  / 762  / 762 الشهداء /   /
حاالت يف منطقة زيونة  محلة / 714  
يف  حاالت   3  ،  / ميسلون  تقاطع   /
منطقة املعامل / 777  / الزراعي / ، 
3 حالت يف منطقة الوزيرية محلة 301 
، 3 حاالت يف منطقة معسكر الرشيد .، 
10 حاالت  يف االعظمية محلة/ 312/ 
 315  / براثا  جامع   / املقربة   /  310
يف  19حالة   ،  314  /  308  /   304  /

 /737  / الرتاث  البلديات  محلة  حي 
732 / 742 / 730 / 738 / الزراعي 
البلديات   /  757  / املرور  شارع   /
الثانية / 726 / 748 /  املعسكر / 9 

نيسان. 
انه ”تم نقل جميع  الساعدي  واضاف 
لتلقي  الصحي  الحجر  اىل  الحاالت 
املعتمدة“،  الربوتوكوالت  وفق  العالج 
مشريا اىل ان ”العدد الرتاكمي لإلصابات  
 1532 منهم  تويف   104184 اىل  ارتفع 
لالسف  فيما اكتسب الشفاء  92784  
حالة شفاء واملتبقي قيد العالج 9866 

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

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

بأرواحهم إلنقاذ املصابني الفريوس“.

الزوراء/ حسني فالح:
كشـف مستشـار رئيـس الـوزراء لشـؤون 
اصـالح القطاع االمني، حسـني عـالوي، عن 
ابرز محاور الحوار االسـرتاتيجي بني العراق 
والواليـات املتحدة الذي سـينطلق يف نيسـان 
املقبـل، وفيمـا اكـد انـه سـيميض بوضـع 
جـدول زمنـي لتخفيض عـدد املستشـارين 
ضمن بعثـة التحالف الـدويل، رجح الخبري يف 
الشـؤون العراقية االمريكية، كاتو سعد الله، 
انعقـاد الحوار عىل مسـتوى ضعيف، مؤكدا 
ان الواليـات املتحدة سـتحاول تخفيض عدد 

قواتها بالعراق.
وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون اصالح 
القطاع االمني، د. حسـني عـالوي، يف حديث 
لـ“الزوراء“: ان الحوار االسرتاتيجي العراقي 
- االمريكي سـينتقل من الفضـاء االمني اىل 

الفضـاء االقتصادي واالسـتثماري.واضاف: 
ان الحـوار سـيميض بوضع جـدول زمني اىل 
تخفيض عدد للمستشارين الذي انخفض من 
٥٢٠٠ اىل ٢٥٠٠ مستشار، وقد يجري االتفاق 
إلعادة انتشار املستشارين خارج العراق مرة 
اخرى بعد تخفيض ٢٧٠٠ مستشار امريكي 
ضمـن بعثـة التحالـف الدويل.واشـار اىل: ان 
الحكومة ستشـجع الرشكات االمريكية عىل 
العمـل يف العراق وتوفري فرص عمل للشـباب 
عـرب فرص عمل الـرشكات االمريكية يف البلد 
بمختلف القطاعـات االقتصادية .من جهته، 
قـال الخبري يف الشـؤون العراقيـة االمريكية 
املقيـم يف واشـنطن، د. كاتـو سـعد اللـه، يف 
حديـث لـ“الـزوراء“: ان املرحلـة الثانية من 
الحوار االسـرتاتيجي بـني العـراق والواليات 
املتحـدة االمريكيـة، بعـد ان تمـت املرحلـة 

االوىل عـرب الشاشـة املغلقة، سـتنطلق خالل 
االسـبوعني املقبلـني. مبينا: سـتكون هنالك 
لقاءات عىل مسـتوى السـفري االمريكي من 
طرف الواليات املتحدة ولجنة امنية من قيادة 
العمليات املشرتكة ورئيس اركان الجيش من 
الطرف العراقي.واضاف: ان كل طرف سيقوم 
برفع مسودة اىل وزارة خارجية بلده، ومن ثم 
ستتم مناقشـة هذه املسودة من قبل وزيري 
خارجية العراق والواليات املتحدة. مؤكدا: ان 
الحوار يف هذه املرحلة سـيكون عىل مستوى 
ضعيف .وتابـع: ان االجتماعات قد يتمخض 
عنها تخفيض عدد القوات االمريكية بشـكل 
قليل مـن االفراد وليس بمسـتوى عاٍل. الفتا 
اىل: ان الحكومـة العراقيـة تحـاول ان تؤكـد 
للكتل واالحزاب السياسية التي تعارض وجود 
القوات االمريكيـة يف العراق بأنها اتفقت من 

اجل تخفيـض عدد القـوات االمريكية، وهذا 
ما سـيحصل يف الشـهر املقبل خـالل الحوار 
االسـرتاتيجي.ومن املقـرر ان يعقـد العـراق 
والواليات املتحدة االمريكية حوارا اسرتاتيجيا 
خالل شـهر نيسـان املقبل.وقبل ايـام، أعلن 
البيـت األبيـض أن اإلدارة األمريكية ”تتطلع 
إىل مراجعة الحوار االسرتاتيجي مع العراق يف 
نيسان/ أبريل املقبل“.وقالت املتحدثة باسم 
البيـت األبيض، جـني سـاكي، يف ترصيحات 
صحفيـة: إن ”الهـدف سـيكون توضيـح أن 
مهمـة قـوات التحالـف تقترص عـىل تدريب 
القـوات العراقية، وتقديم املشـورة؛ لضمان 
عدم عـودة تنظيم داعش االرهابي“. وتابعت 
يف البيان: ”ستكون هذه فرصة مهمة ملناقشة 
مصالحنا املشرتكة عرب مجموعة من املجاالت 

تشمل األمن والثقافة والتجارة واملناخ“.

القاهرة/ متابعة الزوراء:

أسامة  الفريق،  السويس  قناة  هيئة  رئيس  قال 

ربيع، يف مقابلة خاصة، إن الرياح العاتية لعبت دوراً 

نسبياً يف جنوح السفينة، مشرياً إىل أن التحقيقات ال 

تستبعد فرضية الخطأ البرشي أو الفني، فيما رفع 

استعدادا  العقبة  موانئ  عىل  التأهب  حالة  األردن 

لتعويم الباخرة الجانحة يف قناة السويس.

وأفاد ربيع أن الخسائر اليومية للقناة بني 13 و14 

مليون دوالر.

الساعة  مدار  عىل  نعمل  ترصيحاته:“  يف  وجاء 

السفينة  شد  طريقتني  عرب  السفينة  لتحريك 

وفقا  السفينة“  حول  ”الحفر  التكريك  وعمليات 

لعدة عوامل منها املد والجزر“.

وردا عىل سؤال، قال :“نحاول الوصول إىل عمق 18 

مرتاً لتحريك السفينة“.

للسيناريو  تجهز  القناة  هيئة  أن  إىل  أشار  وبينما 

أن  أكد  السفينة،  حمولة  تخفيف  وهو  الثالث 

وقتاً  ويستغرق  جداً  صعب  الثالث  السيناريو 

طويالً.

ربيع  الفريق  أبلغ  العالقة،  السفن  مصري  وعن 

تنتظر عبور  نفط  ناقلة   25 بينها  369 سفينة  أن 

القناة.

ويف السياق نفسه، رفعت الهيئة البحرية األردنية 

عىل  للحفاظ  العقبة  موانئ  عىل  التأهب  حالة 

السالمة البحرية، بالتعاون مع الجهات البحرية، 

قناة  يف  الجانحة  الباخرة  تعويم  تم  حال  يف 

السويس.

الهيئة، املهندس محمد سلمان، يف  وقال مدير عام 

وضعت  ”الهيئة  إن  األحد:  امس  صحفي  ترصيح 

يف  الرشكاء  جميع  مع  بالتعاون  متكاملة  خطة 

القطاعني العام والخاصة، لتفويج السفن القادمة 

وتعويم  القناة  فتح  بعد  وذلك  السويس،  قناة  من 

الباخرة الجانحة، بهدف السالمة العامة عىل أرصفة 

املوانئ نتيجة تدفق أكثر من 13 سفينة ستأتي مرة 

واحدة إىل ميناء العقبة محملة بالبضائع والحاويات 

واألغنام والسيارات واملواد الكيماوية“.

جاهزية  عىل  العقبة  موانئ  أن  سلمان:  وأوضح 

بعد  خاصة  محتمل  ظرف  أي  مع  للتعامل  عالية 

زيادة عدد البواخر ودخولها إىل األرصفة املخصصة، 

باإلضافة إىل وضع بواخر أخرى عىل قائمة االنتظار 

التعليمات  وفق  يحدث  قد  طارئ  أي  مع  والتعامل 

التي تصدر عن الهيئة.

منذ  القناة  جيفن“  ”إيفر  الحاويات  سفينة  وتسد 

يوم الثالثاء املايض.

ربيع،  أسامة  السويس،  قناة  هيئة  رئيس  وأعلن 

الفتاح  عبد  املرصي،  الرئيس  أن  األحد،  امس 

أحمال  باالستعداد لسيناريو تخفيف  أمر  السييس، 

السفينة الجانحة يف القناة.

بغداد/ الزوراء:
مجلس  لرئيس  األول  النائب  أشاد 
امس  الكعبي،  كريم  حسن  النواب، 
الوطني يف  األمن  بدور جهاز  األحد، 

مالحقة تجار املخدرات.
األول  للنائب  اإلعالمي  املكتب  وقال 
بيان  يف  النواب  مجلس  لرئيس 
زار  ”الكعبي  إن  ”الزوراء“:  تلقته 
الخاصة  العمليات  دائرة  عام  مدير 
بمستشفى  الوطني  األمن  بجهاز 
الريموك ببغداد بعد تعرضه إلصابة 
عىل  الجهاز  نفذها  مداهمة  خالل 
املخدرات  عصابات  اخطر  احدى 
عىل  لالطمئنان  وذلك  بغداد،  شمال 
عملية  إجرائه  بعد  الصحية  حالته 
النائبان  رافقه  حيث  جراحية، 

برهان املعموري وعالء الربيعي“.
بالدور  أشاد  ”الكعبي  أن  اىل  واشار 
دائرة  عام  مدير  للواء  البطويل 
األمن  بجهاز  الخاصة  العمليات 
الضابط  البطل  وبالشهيد  الوطني، 
املحياوي،  كاظم  داود  سلمان 
والقوات االمنية ملالحقتها احد ابرز 
واملطلوب  بغداد  يف  املخدرات  تجار 
للقضاء العراقي لنرشه هذه االفة يف 

املجتمع، وأثنى عىل الجهود الكبرية 
املبذولة من قبلها للحفاظ عىل أمن 

املجتمع وسالمته“.
تكريم  اىل  دعا  ”الكعبي  أن  وأضاف 
للشهداء  الكبري  الدور  وتقدير 
يف  حياتهم  قدموا  الذين  والجرحى 
معربا  املوت،  تجار  محاربة  طريق 
عن تعازيه ومواساته لعائلة الشهيد 
البطل سلمان املحياوي، سائال املوىل 
بواسع رحمته ويسكنه  يتغمده  أن 
وذويه  اهله  ويلهم  جناته  فسيح 
الشفاء  ومتمنيا  والسلوان،  الصرب 
العاجل للسيد اللواء إلكمال مسريته 
وجهاده يف مواجهة العصابات التي 

تعمل عىل تدمري املجتمع“.

بغداد/ الزوراء:
العايل  التعليم  وزارة  حددت 
نيسان   11 العلمي،  والبحث 
املقبل موعدا لبدء الفصل الدرايس 

الثاني يف الدراسات العليا.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
الحادي  تم  انه  ”الزوراء“: 
موعدا  املقبل  نيسان  من  عرش 
يف  الثاني  الدرايس  الفصل  لبدء 

الدرايس  للعام  العليا  الدراسات 
.2021/2020

عىل  العمل  الوزارة،  واكدت 
للصحة  العليا  اللجنة  قرار  وفق 
وامليض  الوطنية  والسالمة 
العليا  الدراسات  باستمرار 
الثاني  الدرايس  للفصل  حضوريا 
 (14) رقم  اللجنة  قرار  بموجب 

لسنة 2021.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت االمانة العامة ملجلس الوزراء، امس االحد، موافقة املجلس عىل عدد من 
مقررات املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات الستكمال متطلبات االنتخابات 

املبكرة، وضمان إجرائها بموعدها املحدد.
وذكر بيان ألمانة مجلس الوزراء تلقته ”الزوراء“: ان ”القرارات التي حظيت 
واملركز  املحطة  بعدة  الخاصة  الكميات  زيادة  عىل  نصت  املجلس  بموافقة 
استثناًء من  إقليم کردستان  املفوضية يف  املتعلقة بمكاتب  االنتخابي  والحرب 
الضوابط رقم 1 امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2014، وزيادة 
الكميات الخاصة بطباعة بطاقة الناخب البايومرتية وصيانة سريفرات تحليل 
%20) من إجمايل  40 %) بدال من نسبة (  البيانات بما ال يزيد عىل نسبة ( 

مبلغ العقد“.
واضاف البيان ان ”مجلس الوزراء وافق ايضا عىل توصية املفوضية بأن تكون 
أيام عمل، عىل   7 أيام تقويمية بدال من   7 مدة تقديم االعرتاض عىل اإلحالة 
أن تلتزم الجهات املعنية باالعرتاض يف املفوضية باستقبال االعرتاضات طيلة 
مدة االستثناء، بما يضمن تحقيق مصلحة جميع االطراف، ووفقا للتعليمات 

والضوابط املعمول بها“.
املستقلة  العليا  املفوضية  سداد  ”تأجيل  البيان،  بحسب  املجلس،  قرر  كما 
لالنتخابات للرسوم الكمركية الخاصة بالعقود الدولية التي تربمها النتخابات 

مجلس النواب، وشطبها الحقا“.
ونصت مقررات املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات ايضا ”تخويلها صالحية 
 ) والخربة  التخصص  ذوي  من  املتقاعدين،  املوظفني  من  خرباء  مع  التعاقد 
لسنة  الحكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  من  استثناء   (5 عن  عددهم  يزيد  ال 

.“2014

بغداد/ الزوراء:

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، مع سفري روسيا االتحادية 

ماكسيم ماكسيموف والسفري الرتكي فاتح يلدز، سبل تعزيز التعاون 

وفق املصالح املتبادلة.

وذكر املكتب االعالمي لرئيس مجلس النواب يف بيان تلقته ”الزوراء“: 

روسيا  سفري  استقبل  الحلبويس،  محمد  النواب  مجلس  رئيس  ان 

خالل  يلدز،  فاتح  الرتكي  والسفري  ماكسيموف  ماكسيم  االتحادية 

لقائني منفصلني بمناسبة انتهاء مهام عملهما يف العراق.

وأعرب الحلبويس، بحسب البيان، عن تقديره للجهود التي ُبذلت خالل 

فرتة عملهما، متمنياً لهما التوفيق بمهامهم الجديدة.

سبل  وتعزيز  الثنائية،  العالقات  مناقشة  اللقاء  خالل  وجرى  هذا 

التعاون وفقا للمصالح املتبادلة، وبحث عدد من املواضيع ذات االهتمام 

املشرتك.
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آيوا/متابعة الزوراء:
أطلقت السـعودية حملة عالقات عامة 
بعيـدا  األمريكـي،  الداخـل  يف  واسـعة 
عـن العاصمة واشـنطن حيـث النفوذ 
مختلـف  شـملت  املعـادي،  السـيايس 
مكونـات املجتمـع مـن رجـال أعمال 
وأكاديميـني ووسـائل إعـالم مـن أجل 
حشـد الدعـم لعالقـات املصالـح بـني 
البلديـن، وذلـك كـرد فعـل عمـيل عىل 
موقف اإلدارة األمريكيـة الجديدة تجاه 

اململكة ودورها اإلقليمي.
لكـّن أوسـاطا سـعودية تحـذر من أن 
األسـاليب القديمة لحمالت الدعاية قد 
ال تغري صورة اململكـة لدى الرأي العام 
األمريكـي، وتدعـو إىل البحث عن صيغ 
جديـدة تتماىش مع الضغـوط املتعددة 
التي تالقيها بالدهم يف العالقة مع إدارة 

جو بايدن.
وتقـوم هذه الحملة عـىل إظهار أهمية 
السعودية لالقتصاد األمريكي وملصالح 
األمريكيـني مـن حيث توفـري الوظائف 
وتنشيط االقتصاد. كما تعمل عىل إبراز 
طريق اإلصالحات الذي تسـلكه اململكة 
يف بعـده االجتماعـي، خاصة مـا تعلق 

بتحسني أوضاع املرأة.
يف  السـعودية  السـفارة  واسـتأجرت 
واشـنطن رشكة ضغط وعالقات عامة 
مقرها يف قلب أمريكا وخارج العاصمة 
واشـنطن. وتـم التعاقد مـع مجموعة 
الرسون شـاناهان سـليفكا (أل أس 2 
غـروب) بواليـة آيـوا مقابـل 126500 
دوالر أمريكي شهرًيا للوصول إىل وسائل 

اإلعـالم املحليـة ومجموعـات األعمال 
والنسـاء ومجالس الشـؤون العاملية يف 

الواليات النائية.
تطرحهـا  التـي  الوجـوه  أبـرز  ومـن 
مجموعـة ”أل أس 2 غـروب“ للرتويج 
يف  السـعودية  سـفرية  الحملـة  لهـذه 
الواليات املتحدة األمرية ريما بنت بندر، 
أول مبعوثـة خارجيـة للمملكة، والتي 
نشـأت يف الواليـات املتحـدة حـني كان 
والدها األمري بندر بن سلطان سفريا يف 

واشنطن ملدة 22 عاًما.

وتعمـل األمـرية ريما منذ فـرتة طويلة 
يف مجـال الرتويج للرياضة النسـائية، 
وتأمل يف إقناع محاوريها بأن السعودية 
مصدر قوة للواليات املتحدة خاصة بعد 
أن رشعت يف تبني إصالحات اقتصادية 
واجتماعية بعيدة املدى، بما فيها إصدار 

قوانني لتطوير حقوق املرأة.
وتأمـل األمرية ريمـا يف أن تكون أمريكا 

الوسطى هي سالحها الرسي.
وحثـت أوسـاط سـعودية عـىل عـدم 
املبالغـة يف التفاؤل بشـأن هذه الحملة 

ونتائجهـا، محـذرة من اعتمـاد نفس 
األساليب التي تم اعتمادها يف سبعينات 

القرن املايض وثمانيناته.
يف  الفتـة  نتائـج  اململكـة  وحققـت 
حمـالت ضغـط ”لوبيينـغ“ وعالقـات 
عامة ناجحة قبـل أربعني عاماً، عندما 
صنـع  يف  للتأثـري  مواردهـا  حشـدت 
السياسـة العامة األمريكيـة تجاه عقد 
صفقة الــ“أف �15 و“األواكس“، عىل 
الرغم من املعارضة الشديدة وقتها من 
مجموعات ضغط عالقات عامة داعمة 

إلرسائيل.
ودخلت السـعودية هذه الصفقات عىل 
خلفيـة اتهامـات بأنهـا املسـتفيد من 
الصعود األول ألسعار النفط عام 1973 
يف حـرب أكتوبر والثانـي عامي 1979 
و1980 بسبب الثورة اإليرانية والحرب 

العراقية – اإليرانية.
واسـتخدمت السـعودية وقتها تقريباً 
ذات األسـاليب التقليديـة املسـتخدمة 
اليـوم عرب التعاقد مـع وكالء ورشكات 
ضغـط وعالقـات عامـة رائـدة ولهـا 
بإجراءات  للقيـام  سـمعتها وتجاربها 
تشـمل اإلعـالم الشـعبي، والوصول إىل 
رجال األعمال واالتحادات واملسـؤولني 
الحكوميني ووسـائل اإلعـالم وأعضاء 

الكونغرس.
ويعتقـد باحـث سـعودي يف العالقـات 
العامة الدولية أن اسـتخدام األسـاليب 
التقليديـة قـد ال يحقـق ذات النتائـج 
اإليجابيـة وهذا يعود إىل عامل مهم يتم 
إغفالـه ويتمثـل يف أن صـورة اململكـة 
اليوم لدى الرأي العام األمريكي ليسـت 

هي ذاتها صورتها قبل ثالثني سنة.
وقـال الباحـث، الـذي فّضل عـدم ذكر 
اسمه، إن اململكة حينذاك لم تتعرض إىل 
حمالت دعائية مضللة قاسية ومخطط 
لها ترضب صورتها ومصداقيتها، كما 
هـو الحال بعد أحداث الحادي عرش من 

سبتمرب، وحتى اليوم.
وتعمـل عـىل هـذه الحمـالت تيـارات 
يسـارية، باإلضافة إىل  إيران والتنظيم 
املسـلمني  اإلخـوان  لجماعـة  الـدويل 

والقـوى املتحالفـة معهـم، وبعضهـا 
خليجي، وتمتلك شـبكة وسـائل إعالم 
وأدوات ضغـط قوية ومؤثـرة موجهة 
للـرأي العـام الغربـي، واألمريكـي عىل 
وجـه الخصـوص، وتتحـدث بلغتهـم، 

واستطاعت كسب ثقة مهمة لديهم.
ويلفـت الباحـث إىل أنـه يف الوقت الذي 
تشـتد فيه الحمالت عىل اململكة يكتفي 
ذات  باسـتخدام  السـعودي  الحضـور 
األسـاليب الكالسـيكية قصـرية املـدى 
املتمثلة يف التعاقد مـع وكالء ورشكات 
ضغـط وعالقات عامة إلبـراز الجوانب 
اإليجابيـة والحديث عـن أهمية اململكة 
عـىل  الضـوء  وتسـليط  االقتصاديـة 
قصص النجاح التي تخرج من اململكة، 
كموضوعـات تمكـني املـرأة واالنفتاح 
الثقـايف واالجتماعي ونيـوم وغريه من 

املشاريع الجميلة والجبارة.
وحث عـىل القيام بدراسـة عميقة عىل 
صورة اململكة كيف كانت وأين أصبحت 
وكيـف تغريت وملـاذا، والتعامـل معها 
عـرب خطـط اسـرتاتيجية تأخـذ بعني 
االعتبـار ذلك كله، باإلضافة إىل العوامل 
املؤثرة والتطورات السياسية والثقافية 
واالقتصاديـة وأمـن الطاقـة ونحـوه، 
وأن يتـم ذلـك ”عـىل أسـس معرفيـة 
وخربات جيدة، وأن تتوفر لديها األدوات 
والوسـائل املناسـبة التي يسـتند إليها 
كأسـاس ولو بالحـد األدنى، ثـم يأتي 
دور بيـوت الخربة يف العالقـات العامة 

والضغط األجنبية يف مرحلة الحقة“.
للبحـوث  فيصـل  امللـك  مركـز  وقـام 

والدراسـات اإلسـالمية يف الرياض هذا 
 2 أس  ”أل  مجموعـة  بدعـم  الشـهر 
غروب“ بتقرير مكـون من 32 صفحة 
بـني  االقتصاديـة  ”العالقـة  بعنـوان 
الواليات املتحدة والسـعودية: أكثر من 

األسلحة والنفط“.
ويسلط التقرير الضوء عىل استثمارات 
اململكـة يف الواليات املتحـدة واملعامالت 
التجارية والهدايا التي منحت للجامعات 
ورشاء سندات الخزانة األمريكية، وذلك 
بهدف إظهار وزن السعودية ودورها يف 
االقتصـاد األمريكي، وأنهـا دولة مهمة 
ملصالـح واشـنطن، ما يعنـي أن توتري 
العالقـة معها يـرض باألمريكيني مثلما 

يرض بها.
الصـادرات  أن  إىل  التقريـر  وأشـار 
األمريكيـة إىل السـعودية يف عام 2019 
بلغت 24 مليـار دوالر، منها 3.1 مليار 
 165 دّعمـت  أسـلحة،  مبيعـات  دوالر 
ألـف وظيفـة يف الواليات املتحـدة، وأن 
الـرشكات األمريكية تعمل يف مشـاريع 

سعودية بقيمة 700 مليار دوالر.
وذكـر التقرير أن اململكـة كانت تمتلك 
134.4 مليار دوالر من سندات الخزانة 
األمريكية وحـوايل 13 مليـار دوالر من 
األسـهم األمريكية يف نهاية عام 2020، 
بينما بلغ إجمايل االستثمار األمريكي يف 
السعودية يف عام 2019 حوايل 11 مليار 

دوالر.
كمـا رّوج التقريـر لفرص االسـتثمار 
املسـتقبلية أمام الرشكات األمريكية يف 

قطاعات واعدة مثل الرتفيه.

نيويورك/د ب أ:
 أظهـرت بيانـات مجمعـة أن إجمـايل عـدد 
اإلصابـات بفـريوس كورونا يف أنحـاء العالم 
تجاوز 7،126 مليونا حتى صباح امس األحد، 
فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى 

إعطاؤها حول العالم 528 مليون جرعة.
وأظهـرت أحدث البيانـات املتوفرة عىل موقع 
جامعـة ”جونـز هوبكنـز“ األمريكيـة، عند 
السـاعة 0600 بتوقيـت جرينتش، أن إجمايل 
اإلصابـات وصـل إىل 126 مليونـا و 726 ألف 

حالة.
كما أظهرت البيانات أن عدد املتعافني يقرتب 
من 7ر71 مليونا، فيما تجاوز إجمايل الوفيات 

املليونني و 777 ألف حالة.
وفيمـا يتعلـق بإعطـاء اللقاحـات، أظهرت 
البيانـات املجمعة لوكالـة ”بلومربج“ لألنباء 
أنه جرى إعطاء أكثـر من 528 مليون جرعة 

من اللقاحات املضادة للفريوس حول العالم.
وتتصـدر الواليـات املتحـدة دول العالـم من 

حيـث عدد اإلصابات، تليهـا الربازيل ثم الهند 
وفرنسـا وروسـيا واململكة املتحدة وإيطاليا 
وإسبانيا وتركيا وأملانيا وكولومبيا واألرجنتني 

واملكسيك وبولندا وإيران.
كمـا تتصدر الواليات املتحـدة دول العالم من 
حيث أعداد الوفيات، تليها الربازيل واملكسـيك 
والهنـد واململكـة املتحـدة وإيطاليا وروسـيا 

وفرنسا.
وتتصدر الواليات املتحدة كذلك دول العالم من 
حيث عدد الجرعات التي تـم إعطاؤها، تليها 
الصني ثـم االتحاد األوروبي ثم الهند واململكة 
املتحدة والربازيل وتركيا وروسـيا. وال يعكس 
عـدد الجرعـات التـي تـم إعطاؤهـا نسـبة 
امللّقحني بني السكان بالنظر لتباين الدول من 

حيث عدد السكان.
تجدر اإلشـارة إىل أن هناك عـددا من الجهات 
التي توفـر بيانات مجمعـة إلصابات كورونا 
بعـض  بينهـا  يكـون  وقـد  العالـم،  حـول 

االختالفات.

اسطنبول/متابعة الزوراء:
مع اسـتمرار الجـدل والتظاهرات 
النسـائية يف تركيـا احتجاجـاً عىل 
انسـحاب الحكومـة مـن معاهدة 
دوليـة ملكافحة العنف ضـد املرأة، 
شـددت مديرة فرع منظمة العفو 
الدوليـة يف تركيـا، إيجـي أونفـري، 
عـىل أن ”االنسـحاب مـن اتفاقية 
إسطنبول كارثة عىل ماليني النساء 
واألطفـال الذيـن يعيشـون يف هذا 

البلد“.
وطالبت يف مقابلة مع وكالة رويرتز 

أنقرة بالعودة عن هذا القرار. 
أتـى ذلـك، بعـد أن تظاهـر مئـات 
األشخاص السـبت يف عطلة نهاية 
التـوايل،  عـىل  الثانيـة  األسـبوع 
احتجاجـاً عىل قـرار الرئيس رجب 
طيب أردوغان االنسـحاب من أول 
معاهدة ملزمة ملكافحة العنف ضد 
النسـاء، فيما ترتفع أرقام ونسب 

الجرام التي تطال املرأة.
تظاهـروا  األشـخاص  آالف  وكان 

السبت املايض أيضا ملطالبة الرئيس 
الرتكـي بالعـودة عـن قـراره الذي 
قىض بسـحب بـالده مـن اتفاقية 

إسـطنبول (اتفاقية مجلس أوروبا 
للوقايـة مـن العنـف ضد النسـاء 
والعنف املنزيل ومكافحتهما)، وهي 

األوىل يف العالـم التي تحـدد معايري 
ملزمة قانونـاً للوقاية مـن العنف 

ضد النساء.

غضب منظمات وجمعيات
وأثـار هـذا القـرار الذي أتـى فيما 
جرائم قتل النسـاء يف تركيا تشـهد 
ارتفاعـاً متواصالً منذ عقد، غضب 
منظمات الدفاع عن حقوق النساء 
وانتقـادات مـن االتحـاد األوروبي 
السـامية  واملفوضيـة  وواشـنطن 

لحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة.
فيما بررت الرئاسة الرتكية قرارها 
البعـض  إن  بقولهـا  باالنسـحاب 

حرف تلك االتفاقية.
جرائم قتل النساء

يأتـي هـذا فيمـا تظهـر بيانـات 
منظمـة الصحة العامليـة أن 38% 
من النساء يف تركيا يتعرضن للعنف 
من رشيكهـن يف حياتهـن مقارنة 

بنسبة %25 يف أوروبا.
فـإن  مراقبـة  جماعـة  وبحسـب 
معدالت جرائم قتل النساء يف البالد 
زادت ثالثـة أمثـال تقريبـا خـالل 
السنوات العرش املاضية عىل الرغم 

من عدم وجود أرقام رسمية.

كولومبيا/رويرتز:

 قـال فنزويليون فـروا من بالدهم 

إىل كولومبيا تحت وطأة اشتباكات 

بـني الجيش الفنزويـيل وجماعات 

مسـلحة إن جنـودا مـن الجيـش 

قتـل  منهـا  انتهـاكات  ارتكبـوا 

مدنيني.

وبدأ يوم األحد تدفق الالجئني الذين 

قـدر مسـؤول يف بلديـة أراوكيتـا 

الكولومبيـة عددهـم بنحـو أربعة 

آالف بعدمـا شـن الجيـش هجوما 

عىل جماعات مسـلحة يف مدينة ال 

فيكتوريا.

يف  تحقـق  إنهـا  فنزويـال  وقالـت 

اتهامـات بحـق أعضـاء يف الجيش 

شملت احتجاز وقتل مدنيني ونهب 

وحرق منازل.

وقال خوسـيه كاستيلو الذي وصل 

إىل كولومبيـا مـع زوجتـه الحبـىل 

وابنتـه البالغة مـن العمر 12 عاما 

يف ترصيـح لرويـرتز ”لقـد داهموا 

منزلنا وأخـذوا كل يشء… لم أقدر 

عىل البقاء ألنهم يقتلون الناس“.

ولـم يتسـن لرويـرتز التحقق من 

مزاعم الرجل.

إن  الفـارون  املدنيـون  ويقـول 

القـوات  جماعـة  مـن  منشـقني 

الكولومبيـة  الثوريـة  املسـلحة 

(فـارك)، الذيـن يرفضـون اتفاقا 

للسـالم مع الحكومـة الكولومبية 

هـدف  هـم   ،2016 عـام  أعلـن 

العمليات العسكرية.
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ليبيا/ متابعة الزوراء:
فتحـت هيئة الرقابة اإلدارية يف ليبيا تحقيقا 
يف ملـف تزوير عدد من أعضـاء حكومة عبد 
الحميد الدبيبة شـهادات جامعية ومؤهالت 

علمية للحصول عىل مناصب قيادية.
وطلبت من الحكومة الحصول عىل سـريهم 
الذاتيـة ملراجعتها والتثبت من صحتها، وهو 
ما يضع الدبيبة أمام اتهامات جديدة بفسح 
املجـال ملـزّوري الشـهادات بتبـوء مناصب 
حكوميـة، بعـد فضيحـة تقديـم رشـاوى 
ألعضاء من ملتقى الحوار السيايس من أجل 

الوصول للسلطة.

أتى ذلك، بعد أن نرشت وسـائل إعالم محلية 
تقاريـر عن تقديـم بعض أعضـاء الحكومة 
الجديدة سري ذاتية مغلوطة تضمنت شهادات 
مـزّورة ومؤهـالت علميـة غـري صحيحـة 
مـن أجـل الحصول عـىل مناصـب قيادية يف 
البالد تؤهلهـم لالنتفاع من امتيـازات مالية 
متعددة، من بينهم وزير العمل والتأهيل عيل 
العابد الرضا، الذي ذكرت أنه زّور مسـتنداته 
وشهاداته الشخصية ودرجته الوظيفية من 

أجل تقلد املنصب.
وتبعـا لذلـك، طالـب رئيـس هيئـة الرقابة 
اإلداريـة رئيـس الحكومة بتزويده بالسـري 

الذاتية ألعضاء الحكومـة ووزرائها وصورة 
مـن مؤهالتهـم العلميـة، وذلـك بعـد ورود 
معلومـات عـىل الهيئـة تطابقـت مـع مـا 
تناقلته العديد من وسائل اإلعالم حول وجود 
شـهادات مـزّورة لعدد من أعضـاء حكومة 

الوحدة الوطنية.
جاء ذلك وفق كتاب وجهه رئيس الهيئة (أعىل 
سـلطة رقابية يف ليبيا ) سليمان الشنطي إىل 

الدبيبة.
وكان رئيـس الربملان عقيلـة صالح فتح هذا 
امللف قبل حصول الحكومة عىل ثقة الربملان، 
وقال إن ”هناك من يتحدث عن وجود أعضاء 

بتشـكيلة الحكومة مطلوبني يف قضايا أمام 
النائب العـام، وهناك من يتحدث عن أعضاء 
متحصلني عىل شهادات مزّورة“، داعيا دبيبة 
إىل تشكيل الحكومة بـ“إرادته الحرة“، وقام 
الدبيبـة بالفعل باسـتبدال بعض املرشـحني 

املتحفظ عليهم.
ويف الـ10 من مـارس الجاري، نالت حكومة 
ليبيـا الجديدة املكونة مـن 27 وزيرا ونائبني 
لرئيس الحكومة و6 وزراء دولة، ثقة الربملان، 
لتكلّف بقيـادة املرحلـة االنتقالية وصوال إىل 
االنتخابـات نهايـة العـام الجـاري، قبـل أن 

تستلم مهامها رسميا قبل نحو أسبوعني.
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برلني/ متابعة الزوراء:
أظهر استطالع رأي يف أملانيا أن الناخبني بدأو 
يفقـدون الثقـة يف كتلة اتحاد يمني الوسـط 
بزعامة املستشـارة، أنغيال مريكل، وذلك قبل 

ستة أشهر من االنتخابات الوطنية.
وقدر اسـتطالع للرأي نرشته أسبوعية ”بيلد 
آم سـونتاغ“، امـس األحـد، أن دعـم كتلـة 
االتحاد يبلغ %25، متقدمة بقليل عىل حزب 
الخـرض املعني بالدفاع عـن البيئة الذي تبلغ 

نسبته 23%.
جـاء الحـزب الديمقراطـي االجتماعـي من 
يسـار الوسـط يف املركز الثالث بنسبة 17%، 
حسـب االسـتطالع الذي شـمل 1447 ناخبا 

بهامش خطأ يصل إىل 3 نقاط مئوية.
بافاريـا  حاكـم  سـودر،  ماركـوس  وقـال، 
ومنافس محتمل لخالفة مريكل يف سـبتمرب، 
لصحيفـة ”بيلـد آم سـونتاغ“: إن ”الوضـع 
شـديد الخطورة.. أعـداد املصابـني بكورونا 

ترتفع وتقديرات كتلة االتحاد تنخفض“.
وأضاف: ”هناك مزاج للتغيري تشهده البالد.. 
واالتحـاد بحاجة ألن يظهر أنه ال يزال يتمتع 

بالقوة واألفكار، وأنه ليس منهكا ومتعبا“.
يحـاول سـودر أن يضـع نفسـه يف املقدمـة 
عىل أرمني الشـيت، حاكم والية شمال الراين 
ويسـتفاليا، يف السـباق لقيادة كتلة االتحاد 

يف انتخابـات الـ26 سـبتمرب، بعدمـا أعلنت 
مريكل يف وقت سـابق أنها لن ترتشـح لوالية 

خامسة.
ترضر ائتالف االتحاد الديمقراطي املسـيحي 
بزعامة مريكل واالتحاد االجتماعي املسيحي 
يف بافاريا الذي ينتمي إليه سـودر، والذي فاز 
بمـا يقرب مـن %33 مـن األصـوات يف عام 
2017، مـن فضيحـة مزاعم اسـتفادة نواب 
مـن صفقات رشاء الكمامـات واإلحباط من 
حملـة التطعيم البطيئة يف أملانيا ضد فريوس 

كورونا.
حتـى يوم الجمعـة، تلقى ما يزيـد قليال عن 
%10 مـن السـكان جرعة واحـدة عىل األقل 
من لقـاح كوفيـد – 19، بينمـا تلقى 4,5% 

كلتا الجرعتني.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:

اصدرت محافظة بغداد، امس االحد، بيانا يتعلق 

بمنح االجازات لفتح املطاعم يف شـهر رمضان. 

وفيمـا افتتحت ٥ مـدارس جديـدة يف منطقتي 

العبيدي واملعامل، اعلنت يف الوقت نفسـه احالة 

١٤ مرشوًعا خدمياً يف قضاء الزوراء.

وجاء يف بيان املحافظة تلقت «الزوراء» نسـخة 

منـه: أنهـا «تدعـو جميـع اصحـاب املطاعـم 

الراغبـني بالعمـل خالل شـهر رمضـان املبارك 

مراجعة ديوان املحافظة بغـداد/ مكتب النائب 

لتقديـم طلباتهـم  الرابـع،  الطابـق  يف  االداري 

للحصـول عـىل إجـازة فتـح املطعم ابتـداًء من 

تاريخ ٢٠٢١/٣/٢٤، وملدة عرشة ايام، وستكون 

املزايـدة العلنيـة بتاريـخ٢٠٢١/٤/٣ وملدة (٤) 

ايام».

واضافت أنه «سـيهمل أي طلب يقـدم بعد هذا 

املوعد وحسب الرشوط املبينة ادناه»:١. االلتزام 

التام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسالمة.. 

٢.عقـد ايجـار او امللـك نافذ.. ٣.املستمسـكات 

الثبوتيـة االربعة، او البطاقة املوحدة.. ٤. إجازة 

صحيـة مجـددة.. ٥. صـورة حديثـة عـدد (٢) 

لصاحب الطلب.

من جانب اخر، افتتـح محافظ بغداد املهندس، 

محمد جابرالعطا، ٥ مدارس جديدة يف منطقتي 

العبيـدي واملعامل، معلًنا يف الوقت نفسـه احالة 

١٤ مرشوًعا خدمياً يف قضاء الزوراء.

وقال السيد املحافظ، خالل افتتاحه املدارس: ان 

املـدارس الجديدة التي نّفـذت وفقا للمواصفات 

العمرانيـة الحديثـة ستسـهم يف سـد النقـص 

الحاصل باألبنية املدرسـية ومعالجـة االختناق 

الحاصـل والـدوام املـزدوج، حيث تـم افتتاح ٤ 

منها يف منطقـة العبيدي واألخـرية يف املعامل»، 

موضحـا ان « االفتتاح املسـتمر للمدارس يأتي 

ضمـن خطـة املحافظة التي بـارشت بها خالل 

العـام املايض، بتنفيذ ١٥٠ مدرسـة افتتح منها 

نحو ٤٠ مدرسـة اىل اآلن، وستشهد االيام املقبلة 

انجاز البقية لجميع مناطق العاصمة».

من جهة اخرى، اعلن العطا «احالة اكثر من ١٤ 

مرشوعاً خدمياً يف قضاء الزوراء سيتم املبارشة 

بها خـالل الفرتة القليلـة املقبلـة، بضمنها ١٧ 

مدرسـة جديـدة»، مبيًنـا ان» قضـاء الـزوراء 

بصـورة عامـة، ومنطقـة املعامـل عـىل وجـه 

التحديـد، تحتـاج اىل الدعم واإلسـناد من خالل 

تنفيذ املشاريع التي تخدم املواطنني».

بغداد/ الزوراء:

عقد وزير التعليم العايل والبحث العلمي، 

نبيل كاظـم عبد الصاحب، امس االحد، 

اجتماعا مع مجلس جامعة تكنولوجيا 

وناقشـوا  واالتصـاالت  املعلومـات 

اإلجـراءات الخاصـة بـأداء االختبارات 

والتدريس يف ضوء آليات التعليم املدمج 

للعام الدرايس ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وذكـر املكتـب االعالمي لوزيـر التعليم 

يف بيـان تلقـت «الزوراء» نسـخة منه: 

أن «اآلليـات املدمجة تعالـج املتغريات 

املصاحبة للعام الدرايس الحايل وتعطي 

رسـالة علميـة مفادهـا أن الجامعات 

قـادرة عـىل التكيف مـع املسـتجدات 

وامليض بالعملية التعليمية انطالقا من 

رؤيـة مرنـة تضمن كفاءة االسـتمرار 

بصورة فاعلة وتلبـي حاجات املجتمع 

يف املجاالت العلمية كافة».

وحث وزير التعليم «عىل رعاية وتنمية 

القـدرات العلمية واملهارات لدى الطلبة 

الواعـد  املسـتقبل  يمثلـون  كونهـم 

والتعامل معهم من منطلق املسـؤولية 

األخالقيـة، ومواكبـة التقـدم التقنـي 

يف العالـم لتحسـني البيئـة الجامعيـة، 

وترسـيخ  مسـتلزماتها  وتحديـث 

حضورها يف مجتمعات املعرفة».

واشـار اىل أن «الجامعـات تلعـب دورا 

مهمـا يف تنفيذ خطة التنمية الشـاملة 

ألنها تقـوم عـىل مـؤرشات التخطيط 

الصحيـح»، الفتـا اىل أن «املؤسسـات 

التخصصية، والسـيما املستحدثة منها 

وفرت فرصا تعليمية مهمة، فضال عن 

برامج التدريب والتطوير».

واكـد عبد الصاحـب أن «وزارة التعليم 

العـايل والبحث العلمـي تعمل عىل وفق 

خطـة منظمـة لتغطيـة مسـتلزمات 

تلـك الجامعات للحفـاظ عىل منظومة 

رصينة للتعليم، وقادرة عىل اسـتيعاب 

جميـع املتغريات واملسـتجدات العلمية 

والتقنية».

بغداد/ الزوراء:
اعلن وزير الصحة، حسن التميمي، امس األحد، 
طبيعـة إجـراءات اإلغـالق املطبقة خالل شـهر 
رمضـان، مشـريا إىل أن ذلـك يعتمـد ايضـاً عىل 

املوقف الوبائي اليومي.
وقال التميمي يف ترصيح صحفي: إن «األسـباب 
اإلنسـانية دفعـت وزارة الصحـة واللجنة العليا 
للصحة والسالمة الوطنية اىل تخفيف اإلجراءات 
والقيـود املفروضة جراء تفيش الوباء، للتخفيف 
عن كاهل املواطنني ومراعاة ظروفهم املعيشية، 
بعد ما وضعت رشوطاً صارمة من خالل االلتزام 
بالتعليمات املتعلقـة بارتداء الكمامات والتباعد 
االجتماعي والجسـدي وإلغاء إقامة املناسـبات 

والتجمعات».
وأشار إىل أن «املواطن ما زال غري مهتم بخطورة 
هذا املـرض»، مبيناً أن «الوزارة سـجلت إصابة 
ارس كاملـة بالفـريوس يف قـرى وأريـاف بغداد 
واملحافظات، مما أثر يف زيادة نسبة الوفيات بني 
املصابني نتيجة عدم مراجعة املراكز واملؤسسات 

الصحية».
وأوضح التميمي أن «عدد االصابات املرتفع كان 
متوقعـاً، والوزارة كانت دائمـاً تحذر من موجة 

جديدة من الفريوس».
وأكــــد وزيــــر الصحــــة أن «اتخــــاذ 
أي قيـود أو إجـراءات إضافية يعتمـد علــــى 
املوقـف الوبائـي، الســـــيما أن قـــــرارات 
للصحـــــة  العليـــــا  اللجنـــــة 
ســـــارية  ســـــتكون  والســـــالمة 
لشــــهر رمضان املبارك، وال توجد أية قرارات 
جديـدة، وأن الـوزارة تعتمد بشـكل طارئ عىل 

املوقف الوبائي».
تحدثـت وزارة الصحـة، امـس األحد، عـن فئة 
جديـدة مشـمولة بلقـاح فـريوس كورونـا، يف 
مـا حـددت النسـبة املطلوبـة لتحقيـق املناعة 

املجتمعية.

وقالـت عضـو الفريـق االعالمي السـاند لوزارة 
الصحـة، ربى فالح حسـن، يف ترصيح صحفي: 
إنـه «تم تطعيـم املواطنني بلقاح أسـرتازينيكا، 
والحظنا ان هناك اقباال جيدا عىل مراكز التلقيح 

الخاصة بهذا اللقاح».
وأكدت حسـن أن «فئة األعمار فوق الـ ١٦ سنة 
ستكون مشمولة بأخذ اللقاح دون استثناء، عدا 
الحـاالت املرضية التـي يتم اسـتثناؤها من قبل 

الطبيب املختص».
وأضافـت أن «وزارة الصحـة أطلقـت منصات 
ألخـذ  التسـجيل  لغـرض  خاصـة  إلكرتونيـة 
اللقـاح وأطلقتهـا باللغتني العربيـة والكردية، 
وبخطوات بسـيطة من خـالل األجابة عىل عدة 
اسـئلة بسـيطة بعدها يتم تسـليم رقم خاصة 
الـذي يتلقى اللقاح وايضا موعد اخذه»، مردفة 
بالقـول: «والذيـن ال يسـتطيعون التسـجيل يف 
املنصات االلكرتونيـة عليهم التوجه مبارشة إىل 
املركز الصحي وسـيكون هنـاك موظف خاص 

يف تسـجيل بياناتهم وملء االسـتمارة ومنحهم 
اللقاح».

وطالبت حسـن املواطنني بــ»اإلرساع يف التوجه 
إىل التسـجيل سـواء يف املنصات االلكرتونية التي 
اطلقتها وزارة الصحة لحجز اللقاح أو إىل املراكز 

الصحية».
وبينـت أن «اللقـاح متـاح للجميع ونسـعى إىل 
التقليل من أعداد اإلصابـات، ونطمنئ املواطنني 
بأنـه لقـاح آمن وفعـال وموافق عليـه من قبل 

منظمة الصحة العاملية».
ودعت حسن وسائل اإلعالم إىل «مساندة الوزارة 
يف نـرش التوعيـة وحـث املواطنني عـىل رضورة 
اإللتزام بأخذ اللقاح»، مؤكدة أنه «اختياريا وليس 
اجباريـا، ونأمل أن يأخـذون اللقاح، حتى نصل 
إىل مناعـة مجتمعية والتي ال يمكن تحقيقها إال 
يف حال تلقيح ٧٠ إىل ٨٠٪ من السـكان، وبالتايل 
تقليـل القيود التي فرضت عـىل املواطن لعراقي 

مع اإللتزام باإلجراءات الوقاية».

بغداد/ الزوراء:
حذرت مفوضية حقوق اإلنسان يف العراق من 
أن ملف تجارة املخدرات وتعاطيها سـيكون 
التحـدي الرئيـيس واألكـرب الذي سـتواجهه 
البـالد خالل السـنوات القليلـة املقبلة، نظراً 
لـ»ضعف الرقابة والزيـادة املطردة يف أعداد 

املتعاطني».
وجـاءت تحذيـرات املفوضيـة عقب مرصع 
ضابـط برتبـة نقيب يف جهاز األمـن الوطني 
خـالل مواجهـة مع تاجـر مخـدرات ُوصف 

بـ»األخطر» يف بغداد، أمس.
وقال عضـو مفوضية حقوق اإلنسـان، عيل 
البياتـي، يف ترصيـح صحفـي: إن «مشـكلة 
املخدرات سـتكون التحـدي الرئييس واألكرب 
الذي ستواجهه البالد يف السنوات املقبلة، نظراً 
إىل املشكالت األمنية واالجتماعية واالقتصادية 
الخطرة التي ستنجم عن تفّشيها وانتشارها 

املتسارع يف عموم محافظات البالد».
ولفـت إىل أن «العـراق ال يـزال يتعامـل مـع 
ملـف املخدرات من وجهة نظـر أمنية بحتة، 

والجهود األخرى تكاد تكون معدومة».
ويعتقد أن موضوع مكافحة معضلة املخدرات 
«بحاجة إىل تعديـل قانون مكافحة املخدرات 
الصـادر عـام ٢٠١٧، لتشـديد العقوبـة عىل 
االتجار باملخـدرات والتخفيف عن املتعاطني، 

ألنهـم ضحايـا الواقـع واالسـتغالل وغياب 
جهود الدولـة لحمايتهم، رشط أال يتم إفالت 
التجـار مـن العقوبة بحجة أنهـم متعاطون 

فقط أو العكس».
ويرى أن «من أهم الثغرات يف معالجة مشكلة 
املخـدرات هـي افتقـار البالد إىل مؤسسـات 
التأهيل الصحية والنفسية للضحايا والتعامل 
معهـم كمجرمـني، مـا يدفعهـم إىل الخـوف 
وعدم اللجوء إىل املؤسسـات الصحية، إال بعد 

إلقاء القبض عليهم من الجهات األمنية، ألن 
املتعاطي يعد مجرماً يف نظر القانون».

وعن املـواد املخدرة األكثر شـيوعاً يف العراق، 
يقـول البياتـي إن «أغلـب ما يتـم تعاطيه يف 
صـة، لكن يتـم أخذها  العـراق األدويـة املرخَّ
بشـكل غـري قانونـي وبإفـراط مثـل بعض 
الفيتامينات ومسـكنات األلم، إىل جانب مواد 
الكريستال والحشيش والرتياك التي تصل إىل 

العراق عرب دول الجوار».

@›flb»æaÎ@áÓj»€a@>‘�‰fl@¿@ëäaáfl@U@oznnœa

bËn»uaãfl@∂g@Êbõflä@fi˝Ç@bËybnnœbi@µjÀaã€a@·«b�æa@lbzñc@Ï«ám@ÜaáÃi@Úƒœb´

Ô€b®a@Ôéaäá€a@‚b»‹€@Újybóæa@pa7Ãnæa@2b»m@Ú™áæa@pbÓ€�a@Z·Ó‹»n€a

Êbõflä@ãËí@fi˝Ç@ÚÌäbé@ÊÏÿné@bÓ‹»€a@Ú‰v‹€a@paäaã”@ZÚzó€a
fib»œÎ@Âfle@È„c@pá◊cÎ@b„ÎäÏ◊@Åb‘€@Û‹«@›Óvèn‹€@µ‰†aÏæa@o«Ü

Ú‹j‘æa@paÏ‰è€a@¿@5◊˛a@ázn€a@ÊÏÿné@paäáÉæa@Zäâ•@Êbè„�a@÷Ï‘y

بغداد/ الزوراء:
اعلنت قيادة الفرقـة الرابعة من الرشطة 
االتحاديـة، امـس االحـد، تنفيـذ عمليـة 
تفتيش وتطهري عىل الحدود الفاصلة بني 

عمليات سامراء وصالح الدين و دياىل.
وذكرت القيـادة يف بيان تلقـت «الزوراء» 
نسـخة منـه: أن «قوة مـن اللـواء الثالث 
الفرقـة الرابعـة رشطة اتحاديـة، نفذت 

عمليـة تفتيـش وتطهـري عـىل الحـدود 
الفاصلـة بني عمليـات سـامراء وصالح 
نهـر  حـاوي  جهـة  مـن  وديـاىل  الديـن 

العظيم».
واضـاف أن «العملية اسـفرت عن العثور 
عىل وكـر يحتـوي افرشـة بجانبها جثة 
متفسـخة مجهولـة الهويـة، وصـاروخ 

كاتيوشا، وطائرة مسرية».

بغداد/ الزوراء:
أصـدرت وزارة الرتبيـة التعليمات خاصة بشـأن العمل بنظام املحـاوالت للعام الدرايس 
٢٠٢٠ – ٢٠٢١، منوهـًة اىل ان هـذه الخطوة تندرج ضمن اهتمامـات وزير الرتبية عيل 
حميد الدليمي الرامية لتحسني الواقع الرتبوي والتعليمي والحفاظ عىل مستقبل الطلبة.
وقال املكتب اإلعالمي يف الوزارة بحسب بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: إن «هيأة الرأي 
وافقت عىل تفعيل نظام املحاوالت لهذا العام» ، مبيناً أن «التعليمات تنص عىل أن يكون 
الطالـب للعام الدرايس ٢٠١٧ – ٢٠١٨ يف الصـف الخامس اإلعدادي ونجح فيه».واضاف 
البيان ان»يكون الطالب يف عام ٢٠١٨ – ٢٠١٩ سنة أوىل يف الصف السادس االعدادي (ترك 
او رسـب)، هذا وتشـمل التعليمات الطالب الذي يكون يف العـام الدرايس ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ 
سـنة ثانية يف الصف السـادس االعدادي ورسب (بدرس او درسـني)، عالوة عىل ذلك يتم 

شمول الطالب بنظام املحاوالت وفق ما ورد سواء كانت دراستُه صباحية أو مسائية».

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت مديريـة رشطة ميسـان، امـس االحد، عـن إلقاء القبض عـىل عدد من 

املتهمني بينهم متهم بقضايا اإلرهاب يف املحافظة.

وقالـت املديرية يف بيـان ورد «للزوراء»: إن «مفارز قسـم رشطة البلدة تمكنت 

من إلقاء القبض عىل عدد من املتهمني بقضايا جنائية مختلفة»، مبينا أن «من 

بينهـم متهم مطلـوب وفق جريمة اإلرهـاب الرتكابه جريمة إطـالق النار عىل 

منزل احد املواطنني ما يعرف (بالدگة العشائرية)».

وأضافت أن «عمليات القبض اسـتندت إىل معلومات استخبارية دقيقة»، الفتًة 

إىل أنه «تم التحقيق مع جميع املتهمني، وإحالة أوراقهم إىل القضاء».

@µi@Ú‹ñb–€a@ÜÎá®a@Û‹«@ÚÓ‰flc@ÚÓ‹‡«
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بغداد/ الزوراء:

االسـتخبارات  وكالـة  مفـارز  تمكنـت 

العسـكرية والتحقيقات االتحادية، امس 

األحد، إحباط مخطط ارهابي السـتهداف 

قضاة يف كركوك والقبض عىل أحد املنفذين 

يف املحافظة.

وذكرت وكالة االسـتخبارات يف بيان تلقت 

«الزوراء» نسـخة منـه: ان «مفارز وكالة 

االسـتخبارات والتحقيقـات االتحاديـة يف 

وزارة الداخليـة تمكنت مـن القاء القبض 

عـىل احـد االرهابيني يف محافظـة كركوك 

واملطلـوب وفـق احكام املـادة (٤ ارهاب) 

النتمائـه لعصابـات داعـش االرهابيـة». 

واضاف ان»من خـالل التحقيقات االولية 

معـة اعـرتف بانتمائـه لتلـك العصابـات 

االجراميـة، فضـال عـن نيتهم اسـتهداف 

قضـاة محكمـة تحقيـق كركـوك اثنـاء 

خروجهم بعد انتهاء الدوام الرسمي».

واكد البيان انه» تم تصديق اقواله قضائًيا 

القانونية  باالعـرتاف واتخـاذ االجـراءات 

بحقه». 

بغداد/ الزوراء:

تعتزم وزارة الثقافة والسـياحة واآلثار إنشاء 

نصبني عمالقني للراحلـني عالم االجتماع عيل 

الوردي وشـاعر العـرب األكرب محمـد مهدي 

الجواهري وسط العاصمة بغداد.

وقـال مدير عـام دائرة املخطوطـات العراقية 

يف الـوزارة، أحمد العلياوي، يف حديث صحفي: 

إن «الـوزارة بصدد إقامة نصبني لشـخصيتني 

عراقيتني مهمتني، هما الشـاعر الكبري الراحل 

محمد مهـدي الجواهري، وعالم االجتماع عيل 

الوردي»، مؤكداً أن «هذين النصبني سيكونان 

بطول نحو ٧ أمتار ونصف املرت».

وأضـاف أن «الـوزارة تتناقـش اآلن مع أمانة 

بغـداد لتهيئـة سـاحتني يف العاصمـة لتثبيت 

هذين النصبني اللذين سـيكونان بحجم تمثال 

الشـاعر العراقـي معـروف الرصـايف وسـط 

بغداد». 

وأكـد العليـاوي أن «هنـاك بعض السـاندين 

لحملـة الوزارة إلنشـاء هذيـن النصبني، وهم 

عىل اسـتعداد لتقديم الدعم التام إلقامتهما»، 

مبينـاً أن «الجانبـني الفنـي والتقنـي مهمان 

جداً يف هذا املوضوع، لذا فإن الوزارة سـتقابل 

فنانـني ونحاتني لعـرض املواصفـات عليهم، 

وعـىل وفـق خضوعهـا للمواصفـات العاملية، 

ومالحظة مستوى تحملهما لألجواء املوجودة 

يف البلد».

ونبـه مدير عـام املخطوطـات اىل أن «برنامج 

الحكومـة منفتـح عـىل املؤسسـات والـدول 

املانحة، مـع فتح أبوابها ملن يرغـب بالرعاية 

ملثل هذه األنشطة».

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت قيـادة عمليـات قاطع دياىل للحشـد الشـعبي، امـس االحد، 
العثور عىل مضافة لداعش تحوي أسـلحة وأعتدة ومواد لوجستية يف 
منطقـة زور اإلصالح.وقالـت القيادة يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة 
منـه: إنـه ضمن العمليـات املسـتمرة لتفتيش وتطهـري منطقة زور 
اإلصالح شـمال رشق دياىل عثرت قوة من اللـواء ٢٣ ( الفوج الثالث) 
واسـتخبارات قيادة قاطع عمليات دياىل للحشد الشعبي عىل مضافة 
لداعش تحتوي عىل مواد لوجسـتية وأسلحة وأعتدة وهاون عيار ٨١ 
مع قنابر كان داعش يسـتخدمها السـتهداف املدنيني من أهايل شيخ 

بابا ومنطقة اإلصالح وام الحنطة.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت قيادة رشطة نينوى، امس االحد، القبض عىل (خمسة) عنارص 
مـن عصابات داعش االرهابية، بينهم اثنان كانا يعمالن فيما يسـمى 
(الحسـبة) يف املحافظة.القيادة قالت يف بيان ورد «للزوراء»: ان «فوج 
طـوارئ الرشطة الثاني عرش التابع لقيـادة رشطة نينوى، وبناًء عىل 
معلومـات دقيقة وبعد البحث والتحري وتعاون املواطنني، تمكنوا من 
القـاء القبض عىل (خمسـة) عنارص من عصابـات داعش االرهابية، 
بينهم اثنان كانا يعمالن فيما يسمى (الحسبة) والبقية كانوا يعملون 
بصفة مقاتل فيما يسـمى (ديوان الجند وفرقة الفرقان واملعسكرات 
العامة) خالل فرتة سيطرة داعش عىل مدينة املوصل».واضاف البيان 
انه «تم القبض عليهم يف مناطق واحياء ( التحرير واالربجية والزهراء 

) يف الجانب االيرس ملدينة املوصل».

بغداد/ الزوراء:
تمكنـت هيئـة املنافذ الحدودية، امـس االحد، احباط تهريـب أدوية برشية 

واجهزة اتصاالت يف ام قرص.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: انه «استناداً إىل املعلومات 
الواردة من جهاز املخابرات الوطني العراقي تمكن عىل أثرها إحباط محاولة 
تهريب حاويتني تحتويان عـىل أدوية برشية متنوعة وأجهزة اتصاالت نوع 

موترال مخالفة لضوابط االسترياد يف،منفذ،ميناء ام قرص االوسط».
واضاف البيان انه» تمت إحالة ما تم ضبطه إىل الجهات القضائية املختصة 

التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة».

بغداد/ الزوراء:
اعلنت مديرية االسـتخبارات العسكرية، امس االحد، إلقاء القبض عىل احد 

االرهابيني يف قضاء هيت بمحافظة االنبار.
وذكرت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منه: انه «ضمن مسـاعيها 
ملالحقة مـا تبقى من فلول داعـش االرهابي وخالياه النائمة، وبالتنسـيق 
مع قسـم اسـتخبارات قيادة عمليات الجزيرة، تمكنت مفارز االستخبارات 
العسـكرية يف الفوج الرابع لواء املشـاة االيل ٣٠ الفرقة السـابعة من القاء 

القبض عىل أحد االرهابيني يف ناحية كبيسة بقضاء هيت باالنبار». 
واضـاف البيـان أن «االرهابي من املطلوبني للقضـاء بموجب مذكرة قبض 

وفق أحكام املادة ٤ إرهاب». 
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اعالن
اىل الرشيكـة ( ايمان عبدالله همـروز) اقتىض حضورك اىل 
صنـدوق االسـكان الكائن يف النجـف وذلك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك( ضياء عبد الحسـني عاشـور) 
بالبناء عىل حصته املشـاعة يف القطعـة املرقمة ٣/٥٤٥٤٧ 
املقاطعـة حي النـداء حدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه 
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما داخل 
العراق وشـهر واحد خـارج العراق من تاريـخ نرش االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل                     العدد:٢٢١٥/ش/٢٠٢١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
التاريخ:٢٠٢١/٣/٢٨ محكمة االحوال الشخصية يف النارصية            

إىل/ املدعى عليه سلوان عبد الكريم سبتي
م/تبليغ

قامـت املدعية (نور جاسـم محمد) الدعوى الرشعية املرقمة أعـاله والتي تطلب فيها 
نفقة ماضية ومسـتمرة لهـا وإلطفالها وبالنظر ملجهولية محل إقامتك حسـب رشح 
القائـم بالتبليغ لذا تقـرر تبليغك بصحيفتـني محليتني يوميتني بالحضـور امام هذه 
املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق ٢٠٢١/٤/١٣ السـاعة التاسـعة صباحاً وعند عدم 

حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً ووفقاً للقانون .
                                                                 القايض
مرتىض سليم خصاف
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بغداد/ الزوراء:
كشـف وزيـر النفـط، إحسـان عبـد 
الجبـار، امس األحـد، عـن ان العراق 
يناقـش ”اتفاقـا عمالقـا“ مع رشكة 
توتال يس أي الفرنسـية لبناء منشآت 
بنيـة تحتيـة كبـرية وتطويـر حقول 
النفـط وإنتـاج الغـاز، فيمـا لفت إىل 
أن البالد تحـاول تنويـع وارداتها من 

الغاز.
وقال عبد الجبـار يف ترصيح صحفي: 
إن ”العـراق يناقـش اتفاقـا عمالقـا 
مع رشكـة توتـال يس أي الفرنسـية 
العمالقـة لبناء منشـآت بنيـة تحتية 
كبـرية وتطوير حقـول النفط وإنتاج 

الغاز“.
وأوضـح الوزيـر أنـه ”يتوقـع أن يتم 
االنتهـاء مـن العقد قبل شـهر تموز، 
وسـوف تقوم العالقة مـع توتال عىل 
استهداف الصناعة منخفضة الكربون 
واالسـتيالء عىل جميع الغاز املشتعل، 
ومـن املقرر أن تنتـج 1 غيغا واط من 
الطاقة الشمسـية يف املرحلـة األوىل“، 
مبينـا أن ”فريقا متخصصا من وزارة 
النفـط سـيقود هـذه املناقشـات مع 

توتال“.
ولفـت الوزيـر إىل أن ”االتفاق عمالق، 
وحجم االسـتثمار يتجاوز 7 مليارات 
دوالر“، مبينـا أن ”الـرشوط، بمـا يف 
ذلـك القـرارات السياسـية واإلداريـة 
يحمـي  الـذي  االقتصـادي  للنمـوذج 

حقـوق الطرفني، قد تم االتفاق عليها 
بالفعل“.

وبـني الوزيـر أن ”العراق سـيخفض 
وارداته من البنزين وأويل الغاز بنسبة 
50 % يف عـام 2021 و90 % يف عـام 
2022“، مؤكـداً أن ”العراق سـيحتاج 
إىل حجـم محدود جداً من واردات زيت 

الغاز لدعم توليد  الطاقة“.
”العـراق  أن  إىل  عبدالجبـار  وأشـار 
يشـرتي الغاز اآلن من إيران، ويحاول 

تنويع الواردات من قطر وكازاخستان 
ومنتجني آخرين“.

من جانب اخر، أفادت بيانات حكومية 
هندية، امس االحـد، بتقدم العراق اىل 
املرتبـة االوىل ألكرب مـوردي النفط اىل 

الهند، خالل شهر شباط املايض.
واوضحت البيانات أن ”الهند استوردت 
النفـط الخام من العراق بمقدار 2.89 
مليون طـن او مـا يعـادل 20 مليونا 
و230 الف برميل خالل شـهر شـباط 

املايض، وهو بذلك يأتي يف املرتبة االوىل 
بالنسبة للدول املصدرة للنفط“.

واشـارت اىل ان ”أمريكا جـاءت ثانيا، 
حيث بلغت إجمايل تدفقاتها من النفط 
الخام اىل الهند 2.11 مليون طن او ما 
يعادل 14 مليونـا و 110 آالف برميل، 
لتأتي خلفها السـعودية بمقدار 1.61 
مليـون طـن مـرتي او ما يعـادل 11 

مليونا و270 الف برميل“.
واشارت البيانات إىل أن ”واردات الهند 

من النفط الخام بالعموم انخفضت يف 
شباط املايض بنسبة 18.3 %، مقارنة 
بالفرتة نفسـها من العام السـابق إىل 
15.24 مليـون طـن، وهو مـا يعادل 
106 ماليـني و240 الـف برميـل وهو 
أكرب انخفاض عىل أسـاس سنوي منذ 

ترشيـن األول 2020“. 
من جهته، أقّر مجلس الوزراء توصية 
املجلس الـوزاري للطاقة بشـأن عقد 

مناقصة لحفر 96 برئا نفطيا.
وبحسـب بيـان صـادر مـن مجلـس 
الـوزراء تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه 
فقد ”نصت التوصيـة عىل إحالة عقد 
املناقصـة (WQ۰991) لحفـر ( 96 ) 
برئا بأسـلوب تسـليم املفتاح لصالح 
اکسـون   / البـرصة  نفـط  (رشكـة 
موبيـل)، بعهدة رشكة (شـلمربجر) 
قـدره  إجمـايل  بمبلـغ  األمريكيـة 
(480.560.597) أربعمئـة وثمانـون 
مليونا وخمسـمئة وستة وستون ألفا 
وخمسـمئة وسبعة وتسـعون دوالرا، 
الـذي يقـل بنسـبة ( 14٬4 %) عـن 
الكلفـة التخمينيـة البالغة ( 561.6 ) 

مليون دوالًرا“.
واشار البيان اىل انها ”يف ضمن النسبة 
وتتحمـل  التعليمـات،  يف  املسـموحة 
وزارة النفـط الجوانب الفنية واملالية، 
العقـد مـع  تناسـب مبلـغ  ومقـدار 
املناقصة، قـدر تعلق األمر بالصالحية 

املالية“.

بغداد/ الزوراء:
طالبـت لجنة الزراعـة واملياه واألهـوار النيابية 
بمنع دخـول املـواد الزراعية املدرجـة يف قائمة 
الــ ”22“ مادة املمنوعـة من االسـترياد، دعماً 
للقطاع الزراعـي يف البالد ولرشيحـة الفالحني. 
وفيمـا أعلنـت وزارة الزراعـة أسـباب ارتفـاع 
أسعار املحاصيل الزراعية، أشارت إىل أن األسعار 

ستنخفض خالل أقل من أسبوع.
وقـال عضـو اللجنـة، جمـال فاخر الشـبيل، يف 
حديـث صحفـي: إن ”اللجنـة خاطبـت رئيس 
الـوزراء والهيئات املعنية املتمثلـة بهيئة املنافذ 
الحدوديـة واملعنيني، للحد من دخـول املنتجات 
الزراعيـة املمنوع اسـتريادها مـن ضمن قائمة 
الـ(22) مادة زراعية عن طريق تهريبها للداخل 

عرب املنافذ الحدودية“.
وأضاف أن ”ازدهار الزراعة يف العراق يعد بمثابة 
النفـط الدائم، وهو ما تعمـل اللجنة عىل دعمه 
من خـالل الترشيعات القانونية التي تسـهم يف 
دعم وزارة الزراعة والفالحني واملنتجني، وتطوير 
املنتجات الزراعية االستهالكية وتحقيق االكتفاء 

الذاتي منها للبالد“.
وأشار اىل أن ”اللجنة، بمشاركة الوزارة، أصدرت 
الكثـري من القـرارات بمنـع اسـترياد املنتجات 
املائـدة  وبيـض  والدجـاج  واللحـوم  الزراعيـة 
واألسـماك، وكلهـا تصب يف صالـح دعم الفالح 
ومنتجي الثروة الحيوانية“، مشـرياً اىل أن ”دعم 
اللجنـة للفالحني غـري محـدود، لذلك خصصت 
أمـواال يف املوازنة للقروض وتحسـني خطوطهم 
االنتاجية من الحنطة والشعري والشلب والفواكه 

واملنشـآت الزراعية والثروة الحيوانية واألسماك 
والبيـض، إضافـة اىل تخصيص مبالغ لتسـديد 

مستحقات الفالحني بشكل كامل“.
وبني الشبيل أن ”املبالغ التي خصصت للفالحني 
يف املوازنـة تغطـي قـروض املبـادرة الزراعيـة 
ومسـتحقات الفالحني، إضافـة اىل التعويضات 
مـن الفيضانات التي حصلت عام 2018 يف مدن 
(العمارة والبرصة ودياىل) التي ستعوض بشكل 

كامل“. 
وأوضـح أن ”اللجنة مـع وزارة الزراعـة، تتابع 
التطـور الحاصـل يف العالـم يف مجـال املكننـة 

الزراعية، لذلك تسـعى اىل توفريها بشـكل دائم، 
ومنها املرشـات املتطورة التي تسـتهلك نسـبة 
مياه قليلة يف الزراعة، إضافة اىل تطور أسـاليب 
الزراعـة، ونوعية الزراعـة الحديثـة، وقد بدأت 
كنـواة جديدة، وسيشـهد العـراق يف السـنوات 

القليلة املقبلة طفرة يف هذا املجال“.
مـن جهتها، أعلنـت وزارة الزراعة، امس األحد، 
عن أسـباب ارتفاع أسـعار املحاصيل الزراعية، 
فيما أشارت إىل أن األسعار ستنخفض خالل أقل 

من أسبوع.
إن  الجبـوري:  مهـدي  الـوزارة  وكيـل  وقـال 

”محصول الطماطم مـن املحاصيل املهمة التي 
اهتمـت الوزارة بدعمها للفـالح ما انعكس عىل 
زيـادة اإلنتـاج“، مبينـاً أن ”الـوزارة منعت من 
اسـترياد محصول الطماطم منـذ 2019 لوجود 

اكتفاء ذاتي وحتى اآلن“.
وأضـاف الجبـوري، أن ”الطماطـم املسـتوردة 
املوجودة يف األسواق تدخل من الخارج عن طريق 
التهريب ولم تشـّكل نسبًة عاليًة“، مشرياً إىل أن 
”ارتفاع أسـعار بعض املحاصيـل نتيجة انتهاء 
موسـم املغطـاة وبدايـة إنتاج املكشـوفة وهذا 
يسـتمر أليام فقـط ال تتجاوز األسـبوع وتعود 

األسعار إىل ما كانت عليه“.
وأكد، أن ”إنتاج املزارعني مستمر من املحاصيل 
الزراعيـة وخصوصاً يف الزبري يف البرصة وكربالء 
والنجـف وغريها، إذ سـيطرح اإلنتـاج بكميات 
كبرية، وبعد أيام سيشـكي املزارعون من زيادة 
اإلنتاج وانخفاض األسـعار لعدم وجود مصانع 
لسـحب فائض اإلنتاج“، مؤكداً أنه ”خالل العام 

املايض صدرنا الطماطم إىل اإلمارات“.
وأوضـح الجبـوري، أن ”هنـاك تنسـيقاً عاليـاً 
مع مركـز العمليات الوطنيـة والجهات األمنية 
املختصـة ومستشـارية األمن الوطنـي وجهاز 
األمـن الوطني للحـد من عمليـات التهريب وتمَّ 
إتـالف العديد مـن املحاصيل الزراعيـة املمنوع 
اسـتريادها“، الفتـًا إىل أن ”الـوزارة أعلنـت عن 
ومنهـا  محصـوالً   23 مـن  الذاتـي  اكتفائهـا 
اىل  إضافـة  والباذنجـان  والبطاطـا  الطماطـم 
املنتجـات الحيوانية كبيض املائدة ولحم الدجاج 

واألسماك ومحاصيل أخرى“.

بغداد/ الزوراء:
شدد مستشـار رئيس الوزراء للشؤون 
املاليـة واالقتصاديـة، مظهـر محمـد 
صالـح، امـس األحـد، عىل وجـوب أن 
تكـون سياسـات اإلسـكان يف العـراق 
بتكاليف زهيـدة، مبينا عن وجود عجز 

بـ 2.5 وحدة سكنية يف العراق.
وقـال صالـح يف حديـث صحفـي: ان 
”سياسـات اإلسـكان يف بلـد نـاٍم مثل 
العـراق يجـب ان يكون التمويـل فيها 
تمويـل ميـرس  أي  بتكاليـف زهيـدة، 
وبـه عنرص املنحـة التـي ال تعني عدم 
اسـرتدادها وإنما يكون التمويل طويل 
األجـل بفائـدة قليلـة يسـمى بعنرص 

املنحة“.
واضـاف صالح ان ”املـرصف العقاري 
وصنـدوق االسـكان هـم األسـاس يف 
قروضهـم  الن  اإلسـكان  سياسـات 
تنمويـة انمائيـة وميرسة بشـكل عام 
بفوائد جدا بسيطة أقرب إىل التحميالت 
اإلدارية وفرتات سـداد طويلـة“، مبينا 
أن ”الدولة تتجه لتعزيز هذا النمط من 

قروض اإلسكان“.
واشـار صالح اىل ان ”املرصف العقاري 
وصندوق االسكان تم دعمهم من البنك 

املركزي العراقي ضمن مبادرة االسكان 
بمبالـغ قاربـت 3 ترليـون دينار خالل 
السـنوات االربـع او الخمـس املاضية، 
وحققت نجاحا يف حركة قطاع اإلسكان 
بشكل كبري“، مستدركا يف الوقت نفسه 
عن ”وجـود حاجة مرتاكمـة للوحدات 
السكنية والتي يقال عن أن العجز يقدر 
بــ2.5 مليون وحدة سـكنية وهو رقم 

كبري“.
ولفت صالح إىل ان ”املصارف التجارية 
ال تمارس سياسـات اإلسكان إال نادرا، 
وتكـون فوائـد تمويلهـا تجاريا، حيث 
تعامـل مثل هذه القروض عىل أسـاس 

قرض تجاري وليس قرض تنموي“.

ويعاني العراق أزمة خانقة يف السـكن 
العـراق  سـكان  عـدد  تزايـد  بسـبب 
ومحدودية املجمعات السكنية، إضافة 
إىل عدم قـدرة املواطن عـىل بناء وحدة 
سـكنية خاصة به بسبب غالء األرايض 

واملواد اإلنشائية.
مـن جانب اخـر، اكد مستشـار رئيس 
الوزراء للشـؤون املاليـة، مظهر محمد 
صالـح، ان االتفـاق مـع الصـني يمتد 

لنهاية 2038 وما زال ساري املفعول.
وقال للوكالة الوطنيـة العراقية لالنباء 
”نينـا“: ان الحكومـة عندمـا قدمـت 
مسـودة مرشوع قانون املوازنة العامة 
االتحادية ٢٠٢١ اشارت فيه اىل التمويل 
الخـاص باالتفـاق العراقـي الصينـي، 
وسـيصبح حال الترشيع املدخل العميل 

للرشوع بتنفيذ االتفاق.
واضاف صالح: ان االتفاق يشمل البدء 
الجهـات  التـي سـتتوالها  باملشـاريع 
الصينية املنفذة وعىل وفق رغبة العراق 
وأولويـات مشـاريعه االسـتثمارية يف 
البناء واالعمار.ووقع العراق يف ترشين 
االول من عام 2019 اتفاقية مع الصني 
تمتد لعرشيـن عاما مـن فقراتها بناء 

الف مدرسة بعموم البالد.
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بغداد/ الزوراء:
كشـفت هيئة النزاهـة االتحاديَّة، امس االحد، عـن تفاصيل قرار الحكم 
الوجاهـي الصـادر بحـقِّ مدير بلديَّـة يف محافظة واسـط الذي تسـبَّب 
بإلحـاق رضٍر عمـديٍّ باملال العـام، ُمبّينًة أن قرار الحكـم الصادر بحقه 

ن إلزامه بدفع قيمة الرضر الحاصل. تضمَّ
وذكـر بيان لدائـرة التحقيقات يف الهيئـة: ان ”محكمة جنايات واسـط 
اصدرت قراراً يقيض بالحبس الشديد ملدير بلديَّة أسبق ُمدَّة ثالثة سنواٍت؛ 
اسـتناداً إىل أحكام املادة (340) من قانون العقوبات، موضحًة أن القرار 
ـن إلـزام املُدان بدفـع قيمـة الـرضر البالغـة (6,200,000,000)  تضمَّ

مليارات دينار“.
وتابعـت أنَّ ”تفاصيـل القضيَّة ُتشـري إىل إقدام املُدان خـالل ُمدَّة تكليفه 
بمهـام مديـر بلديَّة بإعطاء عدم جـدوى اقتصاديَّة لقطعـة أرٍض داخل 
املحافظة تبلغ مسـاحتها (24) دونماً تمَّ اسـتمالكها وفق القرار (117 

لسنة 2000)“.
وتنـصُّ املـادة (340) من قانـون العقوبـات العراقي عىل أنـه، ”يعاقب 
بالسـجن مدة ال تزيد عىل سـبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف 
بخدمة عامة أحدث عمداً رضراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها 

أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال األشخاص املعهود بها إليه“.

@Üaçfl@¿@ç◊ãæa@pb»Ójfl@…uaãm
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@13@Ä€@Ú‹‡»€a

ÚÓ”aã»€a@fib0a@¿@aäaã‘néa@›vèÌ@kÁâ€a

ÚÓ‹0a@ÚñäÏj€a@¿@…–mãÌ@ä¸Îá€a

بغداد/ الزوراء:
تراجعـت مبيعات البنـك املركزي العراقي مـن العملة الصعبـة، امس األحد، 

لتسجل 13 مليون دوالر.
وشـهد البنك املركـزي العراقي خـالل مزاده لبيـع ورشاء العمـالت االجنبية 
امـس تراجعا كبريا يف مبيعاته بنسـبة 83.33 باملئة لتصل اىل 13 مليوناً و82 
الـف دوالر، غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس بلغ 1460 دينـاراً لكل دوالر، 
مقارنـة بيوم الخميس املـايض، حيث بلغت املبيعات فيهـا 78 مليوناً و 418 

ألف دوالراً.
وذهبت املشـرتيات البالغـة 13 مليونـاً و 82 الف دوالراً، لتعزيـز االٔرصدة يف 
الخـارج عىل شـكل حواالت واعتمادات، فيما لم تقـم املصارف برشاء الدوالر 

بشكل نقدي.. وقامت 3 مصارف بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهب االجنبي والعراقي، يف االٔسـواق املحلية، امس االحد.. 
ففي أسواق الجملة ل   شارع النهر يف   بغداد، سجل سعر املثقال الواحد عيار 21 
من الذهب الخليجي والرتكي واالٔوربي البيع 350 الف دينار، يف حني بلغ سعر 

الرشاء 346 الف دينار.
أما سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سـجل 320 الف 

دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 316 الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصياغة، يرتاوح سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 بني 350 الفـاً و360 ألـف دينار، فيما يرتاوح سـعر بيع 
مثقال الذهب العراقي بني 320 الفاً و330 الف دينار.. ويساوي املثقال الواحد 

(خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
ارتفع سعر رصف الدوالر مقابل الدينار العراقي، امس األحد.وسجل الدوالر 
يف بغداد 1445 ديناراً، أي 144 الفاً و500 دينار.. ويف محافظة البرصة ارتفع 
اىل 1442.5 ديناراً.أما يف اربيل فقد شـهدت أسـعار الـدوالر ارتفاعا طفيفا، 

حيث بلغ سعر البيع 1450 ديناراً، والرشاء بواقع 1447 ديناراً.

@¿@ÚiÏ»ñ@⁄b‰Á@Zb‰◊@‚Üb„ÏÌ@kˆb‰€a
bÓ€by@“ãó€a@ã»é@›Ìá»m

بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيس كتلـة الرافديـن الربملانية، النائـب يونادم كنا، ان تغيري سـعر 
رصف الدوالر مقابل الدينار بعد االنتهاء من إعداد املوازنة بشكلها النهائي 
ووصولهـا اىل مرحلـة التصويت هو امر صعب جـدا، مقرتحا الذهاب بعد 

التصويت عىل املوازنة اىل اعداد موازنة تكميلية ملعالجة املشكلة.
وقال كنا يف حديث صحفي: ان ”البنك املركزي وفقا للدسـتور فهو مرتبط 
بمجلس النواب، بالتايل فأن اىل مجلس النواب سـلطة عىل البنك املركزي“، 
مبينـا ان ”البنـك املركزي ونتيجـة للضغط بسـبب السياسـة املالية غري 
املوفقة يف الفرتة السابقة والحاجة اىل تأمني الرواتب، فقد رضخ للضغوط 
التـي مارسـتها عليه السياسـة املالية مـن وزارة املالية ولـم يحافظ عىل 

استقالليته كسياسة نقدية“.
واضـاف كنـا ان ”ما قام به البنـك املركزي هو خطأ فادح عـىل اعتبار ان 
السياسـة النقدية ارتباطها بشـكل مبارش بمجلس النـواب وليس بوزارة 
املالية“، الفتا اىل ان ”االمور اليوم قد خرجت من يد البنك املركزي وأصبحت 
بيـد الحكومة التـي بنت املوازنـة االتحادية عىل االرقـام الجديدة املعتمدة 
لسـعر الرصف، وبالتايل فال يجوز ان جميع الخطـوات املنتهية والجاهزة 
للتصويـت يتم نسـفها والعـودة اىل نقطـة البداية من خالل تغيري سـعر 
الرصف فهذا امر جدا صعب، وسريبك جميع األرقام التي تضمنتها املوازنة 

واعادة تنظيمها بشكل كامل“.
واكـد ان ”الحـل الواقعـي ملعالجـة االمر هـو الذهاب بعـد التصويت عىل 
املوازنـة عىل إعـداد موازنة تكميلية ال تحتاج ألكثر من اسـبوعني او ثالثة 

الستكمالها وفق املعطيات واالرقام الجديدة“.
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@ÔÌÜb‰€@�bÓˆbË„@�aäaâ„g@ÈuÏm@pb‘ibèæa
·éb‘€aÎ@ÒÎb‡è€a

بغداد/ الزوراء
قررت لجنة املسـابقات يف الهيأة التطبيعية توجيه إنذار نهائي إىل ناديي السـماوة والقاسـم لعدم االلتزام 
بالقرارات التي تم اتخاذها سابقاً من قبل اللجنة، وعدم التزامهما بقرارات خلية األزمة بمنع دخول الجمهور 

اىل املالعب، ويف حال تكرار هذه الحالة ستضطر اللجنة لنقل مباريات الفريقني خارج محافظتهما.
كما قررت اللجنة أيضا توجيه إنذار نهائي ألندية امليمونة والسـكر من محافظة ميسـان، وأكد والنارصية 
مـن محافظة ذي قـار، وذلك لعدم التزامهـم بالتعليمات وقرارات خلية األزمـة الحكومية بخصوص منع 
دخـول الجمهـور للمالعـب، ويف حالة تكرار هذه الحالة سـيتم نقـل مباريات الفرق املشـار إليها خارج 

محافظاتهم.

ãºcÎ@ã–ñc

Ô‹«@áºc@·ÿz‹€@ÒáÌáu@Ú‡Ëfl@á‰èÌ@Ú‹è‹€@Ô€Îá€a@Üb•¸a

بغداد/ متابعة الزوراء
أكـد وليد خالـد، قائد صـاالت نفط الوسـط، أن فريقـه عازم عىل 

استعادة اللقب هذا املوسم بعد قرار إلغاء املوسم املايض.
وقال خالد: ”ان فريقنا يقدم موسـما مميـزا وتصدرنا لالئحة أمر 
طبيعي، ملا يقدمه الفريق من مستوى فني رائع، يتوج بنتائج تليق 
بسـمعة فريقنا الذي يعد عميد كرة الصاالت بتتويجه لـ7 مواسـم 

سابقة“.
وأضـاف ”الجهـاز الفني يبـذل جهودا كبـرية والالعبـني يطبقون 
الواجبات ولدينا إدارة تدعمنا وبالتايل فريقنا يسري بخطوات واثقة 

نحو اللقب، وطموحنا مواصلة التألق لحني حمل لقب البطولة“.
وعن تصدره الئحة الهدافني برصيد 27 هدفا، أوضح وليد خالد: أن 
لعبة الصاالت لعبة جماعية واألهداف أتت بمساعدة زمالئه واألهم 

أن تتوج هذه الجهود بتحقيق لقب الدوري قبل لقب الهداف.
يذكـر أن فريـق نفط الوسـط يتصـدر دوري الصـاالت برصيد 46 

نقطة.

@Â«@›Ìái@¸@Z¡éÏ€a@¡–„@’Ìãœ@áˆb”
p¸bó€a@Òã◊@äÎÜ@k‘€

¡–‰€a@Üb„@ÒäaÜg@›j”@Âfl@>€b”g@lbjéc@›Ëuc@ZÊaÏ‹«

Ú‡◊˝æa@Ô€Îái@fib�i˛a@Ú‰ß@¿@aÏõ«@›Ó‹Ç@›Ó«b8g

بغداد/ متابعة الزوراء
رشـح االتحاد الـدويل لكرة السـلة الحكم 
الدويل أحمد عيل الشوييل لتحكيم تصفيات 
أوملبياد طوكيو للرجال لكرة السـلة والتي 
تقـام يف كندا بالفرتة من 29 حزيران حتى 

الرابع من تموز املقبلني.
وقـال الحكـم أحمـد عـيل: إن التصفيات 
املنتظرة تضم منتخبات (كندا- جمهورية 

تركيـا-  الصـني-  اليونـان-   - التشـيك 
أورجواي). الفتا إىل أن املهمة هي التحضري 
إىل األوملبياد وسـتضاف إىل سجل البطوالت 
املهمة التي أسندت له منذ استالمه الشارة 

الدولية.
وبني: ”ترشيحي لدورة األلعاب األوملبية يف 
طوكيو هو الحدث األهم لسـببني األول ألن 
مشـاركة العراق قليلة جدا وربما ستكون 

يف البطاقـات املجانيـة والسـبب اآلخر ألن 
يف سجيل الشـخيص قدت جميع البطوالت 
القاريـة والدوليـة وكانـت تنقصني فقط 

دورة األلعاب األوملبية“.
يشـار إىل أن أحمد عـيل يعد من أبرز حكام 
آسـيا، وسـبق أن أسـندت له مهـام قيادة 
نهائيـات أسـيا وبطولـة العالم للسـيدات 

والرجال.

@µœ6´@Úné@lbÓÃi@ÔÿiåÎ˛a@ b‘Ì�a@Û‹«@‚ÏÓ€a@Èmâfl˝m@5n≤@înÓ„bmb◊
@@µjÉn‰æa@µi@Ú‘ibé@Òaäbjfl@12

بغداد/ صالح  عبد املهدي
يدخـل منتخبنـا الوطنـي  عـرص اليوم 
يف تجربـة جديـدة يختتم بها معسـكره 
التدريبي املقام  حاليا يف طشـقند عندما 
يواجه نظريه االوزبكـي عىل اديم ملعب 
بونيودكور يف اطار  استعدادات املنتخبني 
لخوض املباريات املتبقية من التصفيات  
القارية املشرتكة  املؤهلة ملونديال 2022  
وكاس اسـيا 2023 املقـرر ان  تنطلق يف 

حزيران  املقبل.

µœ60a@lbÓÀ@
 واقـل مايقـال عـن مبـاراة اليـوم  انها 
تشكل محطة تحضريية مهمة  يف اجندة  
املدرب كاتانيتش ستساعده عىل معرفة 
مكنونات العبيه  املحليني  بشـكل يفوق 
ما افصحت عنـه التجريبيات السـابقة  
اذا عرفنـا ان املباراة تجري بغياب سـتة  
محرتفـني السـباب مختلفـة وحضـور 
الثنائي بشار رسن وصفاء هادي فقط.

Üávnfl@ıb‘€
مباراة اليوم تحمل الرقم 13 يف سلسـلة 
املباريـات الودية والرسـمية التي جرت 
بني منتخبنا الوطنـي ونظريه االوزبكي  
عـىل امتـداد  ربع قـرن  حيث سـبقتها 
12 مبـاراة انتهـت اربـع منهـا لصالح 
للمنتخـب  خمـس  مقابـل  منتخبنـا 
االوزبكي بينما تعادل املنتخبان  يف ثالث 
مباريـات،  وسـجل العبونـا 16 هدفـا 
باملرمى االوزبكي  مقابل 12 كرة  دخلت 

مرماهم.

@Ùã◊â‹€@ıb8a
قـاد منتخبنـا الوطنـي يف اول مبـاراة 
جمعته بنظريه االوزبكـي املدرب يحيى 
علـوان ومثلـه الالعبـون : جليـل زيدان 
واحمد كاظـم وحيدر محمـود وصادق 
سـعدون  وحيدر جبار  وحسـن عباس  
وخالـد محمـد صبـار ( صبـاح جعـري 
)  وحبيـب جعفـر وليث حسـني  وعالء 
كاظم  (  حيدر نجم )  وحسـام فوزي ( 

صاحب عباس ) .
امـا يف اخر مباراة  مـع االوزبك فقد قاد 
املنتخب املدرب السـلوفيني سرتيشـكو 
: محمـد  الالعبـون  كاتانيتـش ومثلـه 
حميد وعيل عدنان ( حسن رائد )  وعالء 
مهاوي ( مصطفى محمد جرب )  وسعد 
ناطـق  وميثم جبار  وعـيل فائز  وامجد 
عطـوان وبشـار رسـن ( محمد قاسـم 
ماجـد )  وهمام طارق  ( مازن فياض )  

وابراهيم بايش ( محمد مزهر )   ومهند 
عيل  ( ايمن حسني ) .

pbÌäbjæa@¡Ìãí
يف الثانـي مـن نيسـان عـام 1997  فاز 
منتخبنـا عـىل املنتخب االوزبكي بسـتة 
اهداف مقابل هدف واحد  سجلها صادق 
سعدون (هدفان ) وحيدر محمود  وليث 
حسني  وحيدر نجم وصباح جعري  ضمن 
منافسـات بطولة نهـرو  الدولية   التي 

اقيمت يف مدينة كويجن  الهندية .
ويف الرابـع عرش من نيسـان عام 1997 
فـاز منتخبنا بثالثة اهداف مقابل هدف 
واحـد سـجلها ليـث حسـني ( هدفـان 
)  وحسـام فـوزي  يف املبـاراة النهائيـة   

للبطولة املذكورة آنفا .
 ويف االول مـن ايلـول عـام 2000 فـاز 
منتخبنا بهدفني دون رد سجلهما عصام 
حمـد وحمزة هادي  يف اطار منافسـات 
بطولـة الصداقة الدوليـة التي ضيفتها 

مدينة  شنغهاي الصينية .
ويف الثامن عرش من شـباط  عام 2004 
تعـادل املنتخبـان بهـدف ملثله سـجله 
ملنتخبنـا  احمد صـالح  والوزبكسـتان 
انور سـولييف  يف املبـاراة التي ضيفتها 
طشـقند ضمن ذهـاب تصفيات بطولة 

كاس العالم .

@ÚÓÿiåÎa@Úœb�»„a
ويف الثامـن عـرش من تموز عـام 2004 
فـاز املنتخـب االوزبكي بهـدف دون رد  
سجله مري جالل قاسـيموف   يف املباراة 
التـي ضيفتهـا  مدينة شـانغدو ضمن 
منافسات النسخة رقم 13 لبطولة كاس 

اسيا التي اقيمت يف الصني .
االول  الثالـث عـرش مـن ترشيـن   ويف 
االوزبكـي  املنتخـب  فـاز   2004 عـام 
بهدفني سـجلهما ماكسـيم  شاتسكيخ  
والكسـندر غينريخ  مقابـل هدف واحد 
لقـيص منري  يف املبـاراة التـي اقيمت يف 

العاصمـة االردنيـة عّمـان ضمـن اياب 
تصفيات كاس العالم .

ويف الثانـي مـن تمـوز عـام 2007 فاز 
رد  دون  بهدفـني  االوزبكـي  املنتخـب 
سجلهما ايراجيموف واولغ بيك باكييف  
يف املبـاراة التجريبيـة التـي اقيمـت يف 

العاصمة الكورية الجنوبية  سيئول .
ويف الخامس والعرشين  من كانون االول 
عام 2014 فاز املنتخب االوزبكي بهدف 
دون مقابل  سجله جامشري اسكندروف  
يف املبـاراة التجريبيـة  التـي  ضيفتهـا  
امارة الشـارقة  واهدر فيها عيل بهجت 

ركلة جزاء ملنتخبنا .

@Ú˜œbÿnfl@Ú–◊
يف الثامـن والعرشيـن مـن  كانون االول 
بـدون  املنتخبـان  تعـادل   2014 عـام 
اهداف يف املبـاراة التجريبية الثانية التي  
ضيفتها الشـارقة واهدر فيها االوزبكي 

سريفر جباروف ركلة جزاء .

ويف الثالـث والعرشيـن مـن تمـوز عام 
2016  فـاز املنتخـب االوزبكـي بهدفني  
والـدور  بكماييـف   مـارات  سـجلهما 
شامرادوف مقابل هدف واحد  لبيار ابو 
بكر  يف املباراة التجريبية التي اقيمت  يف 

طشقند .
  2019 عـام  ايلـول  مـن  التاسـع  ويف 
تعادل املنتخبان بـدون اهداف يف املباراة  
التجريبية التيشهدتها العاصمة االردنية 

عّمان .
ويف السـابع عـرش مـن ترشيـن الثاني  
املايض  فـاز منتخبنا بهدفني سـجلهما  
مهنـد عـيل وعـيل عدنـان مـن ركلـة 
جـزاء  مقابل هدف واحد للدوسـتونبيك 
حامـدوف مـن ركلـة جـزاء  يف املبـاراة 
التجريبية التـي ضيفتها دبي  وهو اول 
فـوز ملنتخبنا  عـىل االوزبـك  بعد غياب 
20 عامـا كمـا انها اخر مبـاراة جمعت 

املنتخبني  قبل مواجهة اليوم .

بغداد/ متابعة الزوراء

أبدى الدكتور يحيى علوان، مدرب النفط السـابق، اسـتغرابه 

مـن قـرار اإلدارة بإقالته رغـم أن نتائج الفريـق جيدة تحت 

قيادته.

وقـال علـوان: ”ان النفط قـدم أداء جيـدا يف أغلـب مباريات 

الـدوري وحققنا نتائج مميزة، بدليـل أن الفريق يحتل املركز 

السادس رغم الظروف الصعبة التي يمر بها هذا املوسم، حيث 

نعاني من ضائقة مالية خانقة“.

وأضاف ”النفط فقد يف هذا املوسم عددا من نجومه وانتقالهم 

صوب األندية األخرى ناهيك عن اإلصابات الكثرية، حتى أن يف 

بعض املباريات تعرض الخط األمامي بكامله لإلصابة ولم أجد 

من يشرتك يف املباراة مع ذلك حافظنا عىل نتائجنا املميزة“.

وتابـع علوان ”مقتنع تماما بما قدمته مـع الفريق ونتائجنا 

وفق ظـروف النـادي تعد ممتـازة“، موضحا ”أنه لـم يتقدم 

باسـتقالته مثلمـا يشـاع يف الوسـط الريايض، بـل أن اإلدارة 

اتخذت قرارا بإقالته وهو يجهل األسباب.

يشـار إىل أن نـادي النفط يحتـل املركز السـادس برصيد 35 

نقطة بعد مرور 25 جولة من الدوري املمتاز.

بغداد/ محمد الخفاجي

اكد امني رس االتحاد املركزي للمالكمة، عيل عبدالزهرة، 

اختيـار البطل العراقي الـدويل اسـماعيل خليل عضوا 

يف لجنـة االبطـال القدامى واملحاربـني يف االتحاد الدويل 

للمالكمة.

وقال عبدالزهرة: ان هذه التسـمية لم تأت من فراغ بل 

جاءت عطفا عىل ما حققه بطلنا الدويل اسماعيل خليل 

من انجازات جعلته يف مصاف االساطري .

واضـاف: ان اختياره ضمن هذه اللجنة مدعاة فخر لنا 

وللمالكمة العربية واالسيوية بصورة عامة سيما وانه 

اول بطـل عراقي عىل مـر التاريخ يقع عليـه االختيار 

ليكـون ضمنة لجنـة االبطـال القدامـى واملحاربني يف 

االتحاد الدويل للمالكمة.
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العدد السادس والعرشين من صحيفة الريايض التي 
تصدر عن االتحاد العراقي للصحافة الرياضية رأى 
النور يـوم امس االحد، وتضمن العديد من املقاالت 
واالخبار واملواضيـع الخاصة برياضـة كرة القدم 
وبقية االلعاب االخرى التـي زينت بأقالم صحفية 
مرموقة.. خالص االمنيات ألرسة الصحيفة الرائعة 

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

الزميـل شـاكر العبـادي اعلـن اصابتـه بفايروس 
كورونـا املسـتجد، امنياتنـا الصادقة بالشـفاء 

العاجل للزميل العزيز وان يلبسـه الرحمن ثوب 
الصحة والعافيـة التامتني، وان يعـود لعأيلته 
وملمارسـة عمله املهني من جديـد خالل االيام 

القليلة املقبلة. 
 *******************

مقدم الربامج يف القناة الرياضية العراقية الزميل 
عيل الشـمري احتفل بعيد ميـالده امس االحد، 
خالص االمنيات للزميل الشـمري بالعمر املديد 

وتحقيق النجاح يف حياته ومشواره املهني.
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الفـوز للمـرة الرابعة برئاسـة املكتـب التنفيـذي  للجنة األوملبيـة الوطنية 
العراقية ينطوي عىل دالالت كثرية تحتاج اىل دراسة معمقة قد يكون مقالنا 

هذا تمهيدا لها.
ومن البديهيات التي ال يجوز بأي حال من األحوال تخطيها  ان ال انتخابات 
فـوق كوكبنـا  امللتهب كوارث وأزمات نزيهة باملعنـى املثايل الذي صدعنا به 
الغربيـون وهـم الذين علموا العالم اجمع كل فنـون التزوير وااللتفاف عىل 
الحقائـق بعد ان جعلوا من املال االله األوحـد لهم فكانت االنتخابات نظاما 
ظاهره ديمقراطي وحقيقته عبدا ذليال يأتمر بأوامر من يملك السطوة بكل 
ادواتها، لذا فإن العالم والسيما بعد مهزلة االنتخابات االمريكية األخرية قد 
يعيد النظر بقواعد ” الحكم الديمقراطي”، ولعله سيبحث عن آلية جديدة ال 

تكون االنتخابات التي نعرفها اليوم أساسا وحيدا لها.
هـذه مقدمة نضعهـا بيد ممـا زال مخدوعـا بالديمقراطيـة وعدالة نظام 
االنتخابـات وتطبيقاتـه مـن اختيـار القدوة يف صفـوف مرحلة الدراسـة 
االبتدائيـة وحتـى إزالـة ترامب من بني قطـع أثاث البيت األبيـض .. وعليه 
سـننظر اىل فـوز النجم رعد حمودي برئاسـة املكتـب التنفيذي مـن زوايا 
محددة  مع التذكري ان ليس كل من امتلك املال او السـلطان سيئا وليس كل 
مـن تكتل  يخطط ألغراض خاصة ولكنها لعبة االنتخابات وعلينا التسـليم 
بهـا. امـا الحكم فيكـون يف ضـوء العطاء بعد تـويل املسـؤولية وليس عىل 

شعارات ما قبل االنتخابات .
اما دالالت فوز النجم رعد حمودي فهي :

  انـه مـا زال يحظـى بمقبولية اكثر من نصـف الهيئة العامة، أي رؤسـاء 
االتحـادات وهـذا العـدد قطعا اكرب عنـد افراد الهيئـة العامة الن لرؤسـاء 
االتحادات يف الكثري من األحيان حسابات ال تنسجم مع حسابات وتطلعات 

من يقودونهم .
ويف هذا االطار عىل حمودي ان يعيد النظر ويدرس أسباب ضياع سبعة عرش 
صوتـا منه، هل ظلمهم يف دورات رئاسـته الثالث السـابقة، وهل ان موقف 
رؤسـاء االتحادات املمتنعة عن التصويت لـه يعرب عن رغبة حقيقية ألفراد 
الهيئـات العامـة يف تلك االتحـادات ام انها اصطفافات شـخصية فرضتها 
اللعبة االنتخابية ؟ والبد ان يصل اىل النتيجة رسيعا ورسيعا جدا كي يصحح 
أخطاء املايض تجاه هذه االتحادات إذا كان االمتناع شعبيا يف تلك االتحادات 
او ليكشـف حقيقة رؤسـاء تلـك االتحادات امـام هيئاتهم العامـة إذا كان 

الرؤساء صوتوا انطالقا من رؤية ضيقة ملصالحهم الخاصة .
ومن الـدالالت أيضا ان حمودي ورغم تداعيات القـرار 140 الذي صمم عن 
قصد او غريه لنسـف األوملبية عاد رئيسـا، ويرتتب عىل هذه الداللة ان ينزع 
حمودي قفازيه كحارس مرمى وان يلعب مهاجما يف السـنني األربع املقبلة 
وال يكتفـي باالختبـاء وراء املدافع الذي صار وزيرا حتـى اذا وقعت الطامة 

الكربى تحمل وحده اللوم والعتاب وحتى التأنيب والت ساعة ندم.
رئيس اللجنـة األوملبية يف املقاييس الرياضية اكرب من وزير رياضة، ولكنها 
تبقـى فرصة نادرة جدا ان يكون الرئيس والوزير زميلني تحمال املسـؤولية 
يف امللعـب زمنا طويـال وعليهما اليوم ان ينهضا بها عـىل افضل وجه وهما 
القيـادة العليـا للرياضة العراقية .. عىل حمـودي ان يهاجم ليضمن حقوق 
الرياضيـني يف رياضة اإلنجاز العايل، وعليـه ان يهاجم ليضمن حق الثقافة 
الرياضية االوملبية التي تتمثل بمنشآت وبرامج تؤكد عليها األوملبية الدولية، 
ونعنـي بهما االكاديمية األوملبية واملتحف األوملبي كما يف كل العالم السـيما 

املتقدم منه رياضيا .
ومن دالالت الفوز املر أيضا للنجم رعد حمودي برئاسـة تنفيذي األوملبية ان 
كثريين يعتقدون ان اإلخفاقات التي حدثت يف واليته األخرية عىل اقل تقدير 
كانت بسـبب حاشيته او من ترك لهم حرية الترصف ولم يكونوا اهال لذلك، 
وهـذا يوجب عليه اليوم ان ينتقـي العاملني يف إدارة وماليـة البيت األوملبي 
بدقـة متناهيـة الحدود تزكية وكفـاءة، وان يكون حـارضا روحا وقرارا يف 
كل تفصيـل من تفاصيـل العمل اليومي فهذه التفاصيـل هي وحدها  التي 
ترسم الصورة النهائية وتحدد شكلها ورونقها جماال او قبحا، كما ان هذه 
التفاصيـل هي املنافذ التي يتسـلل منها شـياطني األنـس للعبث بالرياضة 

العراقية والعذر بعد اليوم وال ينفع القول ” ليس عندي خرب“ .
وهنـاك دالالت أخرى قد نتوقف عندها يف مقـال جديد ..  نتمنى للنجم رعد 
حمودي والية اوملبية موفقة ناجحة.... ولزمالئه يف املكتب التنفيذي النجاح 

والسداد  .



لم يحتمل الربتغايل كريسـتيانو رونالدو عدم 
التعليـق عىل حالة إلغـاء هدفـه الرائع أمام 
رصبيا وتوضيـح ما دار من جدل عقب رميه 

لشارة قيادة املنتخب.
هـدف  أن  التلفزيونيـة  اإلعـادة  وأظهـرت 
رونالدو عىل رصبيا كان صحيحاً، لكن الحكم 
الهولنـدي دانـي ميكايـيل لم يمنـح الفرحة 
للربتغاليـني بل منـح الدون إنـذاراً العرتاضه 

عىل الحكم املساعد.
وقبـل ثـواٍن معدودات مـن النهايـة وعندما 

كانت النتيجة تشـري إىل التعادل 2-2،  أرسـل 
الـدون كرة نحـو مرمى رصبيا لكـن مدافع 
األخرية انطلق وأخرجها بعد أن اجتازت خط 

املرمى.
عـىل  الرسـمي  حسـابه  يف  رونالـدو  وعـّرب 
إنسـتغرام عرب اإلنرتنت عن غضبه من إلغاء 
الهـدف واحرتامـه الشـديد لشـارة القيـادة 
موضحـاً أسـباب انزعاجه مـن الحالة التي 

حرمت بالده من الفوز ضمن .
وكتـب رونالـدو: ”قيـادة منتخـب الربتغايل 

هـي واحدة مـن أعظـم األمور التـي أفخر 
بها واالمتيـازات“ التي حصـل عليها يف 

حياته.
متابعاً: ”أنا دائماً أعطي وسأعطي 

كل يش مـن أجـل بـالدي، هذا لن 
يتغري أبداً“.

وأضـاف: ”لكن هناك أوقات 
عندمـا  خاصـة  صعبـة، 

نشـعر بأن هنـاك أمة 
تعاقـب،  بكاملهـا 

ارفع رأسـك وواجه 

هيـا،  اآلن،  التـايل  التحـدي 
الفار  غياب  الربتغال“.وبسبب 
أو تقنية عني الصقر لم يقتنع 
الحكـم بما رأتـه األعني فقرر 
عدم احتساب الهدف ما أخرج 
رونالـدو غاضبـاً مـن املبـاراة 

التـي أقيمـت ضمـن التصفيات 
األوروبيـة مؤهلة إىل كاس العالم 

2022 يف قطر.
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تحدث اإلنجليزي هاري كني، 
مهاجم توتنهـام، عن رؤيته 
يتخطـى  أن  بعـد  لنفسـه، 

عمره 30 عاًما.
ترصيحـات  يف  كـني،  وقـال 
مـريور  صحيفـة  أبرزتهـا 
أن  ”أعتقـد  الربيطانيـة: 
ليفاندوفسـكي العـب رائع، 
ولديه ملسـة أخـرية مذهلة، 

ويتحرك بشكل رائع“.
وأضـاف: ”يتمتع ليفا بأسـلوب لعـب رائع مـن كل الجوانب، 
وأنـت ترى ذلك عاًما بعد عام من خالل األهداف التي يسـجلها 

والتمريرات الحاسمة التي يقدمها للفريق“.
وتابـع كـني: ”لقـد أحـرز ليفاندوفسـكي الكثري من سـجله 
التهديفي يف السـنوات الخمس املاضية، ويربز هذه األمر بشكل 
واضـح يف هـذه األيـام. إنه ال يوجد سـبب يمنعك مـن تحقيق 

هدفك يف أوائل الـ30“.
وواصل: ”عندما تنظر إىل ليفاندوفسكي ورونالدو ومييس، تجد 
أن الكثري من الالعبني يقدمون أفضل مستوى عندما يتخطون 
30 عاًما“. وأكمل مهاجم توتنهام: ”هذا ما أريد فعله. أبلغ من 
العمر 27 عاًما، وما زلت أشـعر أن لدي املزيد من السنوات كي 
أتعلم وأتحسن“. واختتم: ”عندما أنظر إىل العبني يحققون هذا 
اإلنجاز، فـإن ذلك يمنحني املزيد من الحافز للقيام بذلك أيًضا. 
أشعر أنني يف مكان يمكنني فيه القيام بذلك، وأتمنى أن أسجل 

وألعب لسنوات عديدة“.

ينتظـر مسـؤولو إنـرت ميالن الحصـول عىل نبأ سـار يف نتائج 
االختبارات الجديـدة لفريوس كورونـا. وكان إنرت أعلن إصابة 
كل مـن سـمري هاندانوفيتش ودي فـري وماتياس فيتسـينو 
ودي أمربوزيو بكورونا قبل فرتة التوقف الدويل الحالية. ووفًقا 
ملوقع كالتشـيو مريكاتو اإليطايل، فـإن الحجر الصحي لنجوم 
إنـرت انتهى، وفًقا للربوتوكول الطبي الخاص بفريوس كورونا.
وأشـار إىل أن العبي إنرت يسـتطيعون مغـادرة الحجر الصحي 
اآلن، بسـبب مـرور 10 أيام دون ظهـور أي أعراض للفريوس.

وأوضح أن الالعبني سيخضعون الختبارات جديدة، وإذا جاءت 
النتائج سلبية، سـينضمون عىل الفور إىل التدريبات الجماعية 
للفريق. يذكر أن االتحاد اإليطايل أجل مباراة إنرت وساسولو قبل 
التوقف الدويل بسـبب إصابات كورونا يف صفوف النرياتزوري، 

بينما يستعد الفريق حالًيا ملواجهة بولونيا، السبت املقبل.

كشـف تقريـر صحفـي إسـباني، عن 
مهارة خاصة تجمع بني النجم السويدي 
زالتـان إبراهيموفيتـش مهاجم ميالن، 
والفرنـيس زيـن الدين زيدان أسـطورة 

ريال مدريد.
وقالـت صحيفة مـاركا اإلسـبانية، إن 
األمـور تحـدث برسعـة يف ملعـب كرة 
القدم، حيث يكون لدى الالعبني ثواٍن يف 

أحسن األحوال التخاذ القرارات.
وأضافـت أن مـا يميـز أفضـل الالعبني 
غالًبـا هـو القـدرة عـىل قـراءة املباراة 
برسعـة واتخـاذ القـرار رسيًعـا وفًقا 

للمالحظة والتفكري والتنفيذ.
وينـدرج إبراهيموفيتـش ضمـن هـذه 
الفئة من الالعبني املميزين، رغم تقدمه 
يف السـن، إال أنـه يف حالة جيدة، حيث ال 
يسـتفيد فقط من تكييـف أدائه البدني 
مع أسـلوب لعبه، إال أنه يستخدم عقله 
الحاد الذي يجعلـه متقدًما بخطوة عىل 

اآلخرين.
وأشـارت إىل أن إبـرا لديه رؤيـة ووعي 
مذهلـني باملنطقـة التي يتواجـد بها يف 
امللعب، ما يتيح له تحديد موقعه برسعة 

ووضع خريطة للمباراة يف رأسه.
وهـذا بـدوره يسـمح للنجم السـويدي 
باتخاذ رد فعل رسيع يف املباريات واتخاذ 
قـرارات حاسـمة ورسيعـة بنـاًء عـىل 
قراءته للمباراة وإدراكه ألفضل مسـار 
للكرة. وأجرى جري جورديت، أسـتاذ يف 
املدرسة النرويجية لعلوم الرياضة، بحًثا 
يف علـم النفس بكـرة القدم عـىل نخبة 
الالعبني، مـع الرتكيز عـىل ردود الفعل 
تحت الضغط الشـديد، وتحديد األسس 

املعرفية واإلدراكية التخاذ القرارات.
يعتقد جورديـت أن املهاجم السـويدي 
أحد أفضـل الالعبني، عندما يتعلق األمر 
بهـذا الجانب، حيـث أن رؤيتـه ووعيه 

يقارنان بما يقدمه العبو خط الوسط.
بدأ جورديت عىل زيدان، باسـتخدام 17 
كامـريا ملتابعـة النجم الفرنـيس خالل 
إحدى املباريـات، ووجد أنـه كان قادًرا 
عىل تحريك عينيه 3 مرات يف آخر ثانيتني 

قبل استالم الكرة.
يقوم إبراهيموفيتش بهـذا األمر أيًضا، 
ويبلغ متوسـط االستكشـاف البرصي 

للملعب 0.5 مرة يف الثانية.

ومن بني الالعبني البارزين يف هذه امليزة 
سنجد تشايف هرينانديز (0.83)، سيسك 
المبـارد  فرانـك   ،(0.76) فابريجـاس 
 ،(0.61) جـريارد  سـتيفن   ،(0.62)

وأندريا بريلو (0.58).
ويعتقـد جورديت أن القـدرة عىل قراءة 
املباراة تحدث بالفطـرة إىل حد ما، لكن 
يمكن تدريبها وتطويرها أيًضا، خاصة 

إذا حدث ذلك يف وقت مبكر.
وتمتلك العديـد من األنديـة اآلن أجهزة 
محـاكاة لتطويـر هـذه املهـارات لدى 
الالعبـني، واختـار جورديـت كال مـن 
إيرلينج هاالنـد (بوروسـيا دورتموند) 
ومارتـني أوديجارد (آرسـنال) كأفضل 

الالعبني الحاليني يف هذه الجزئية.
وقـال جورديـت: ”هاالنـد وأوديجـارد 

جيدان حًقا يف هذا األمر“.
وأضـاف: ”بـدأ أوديجـارد تطويـر هذه 
املهـارة يف الثامنـة مـن عمـره بتمرين 
بسيط، حيث قام والده بتمرير الكرة له، 
بينما يتحرك شـقيقه خلفه إىل اليسـار 
أو اليمني، وعـىل مارتني تخمني الحركة 

وقول مسارها قبل استالم الكرة“.

حافـظ منتخبـا بلجيكا وتشـيكيا عىل 
املسـافة ذاتهـا بعدمـا انتهـى اللقـاء 
يف   ،1-1 اإليجابـي  بالتعـادل  بينهمـا 
الجولة الثانية من املجموعة الخامسـة 
للتصفيات األوروبية املؤهلة إىل نهائيات 
كأس العالم FIFA قطـر 2022™، بعد 
أن خـرج كل منهمـا بانتصار يف الجولة 

االفتتاحية.
وتصدرت تشـيكيا املجموعـة برصيد 4 
نقـاط وبفـارق األهـداف عـن بلجيكا، 
وبفارق نقطـة عن بيالروسـيا الفائزة 
عـىل ضيفتها إسـتونيا 2-4 يف مباراتها 
ثانـي هزيمـة  التصفيـات، يف  األوىل يف 
لألخرية بعد أوىل أمام تشـيكيا نفسـها 

بنصف دزينة من األهداف .(6-2) 
ودخلت بلجيكا التي استهلت مشوارها 
بفوز عىل ويلز 1-3، املباراة مع إدراكها 
جيداً صعوبـة مضيفتها، ولكنها عادت 
من ملعب ”إيدن إرينا“ يف براغ مع سجل 
خال من الخسارة يف 35 مباراة توالياً يف 
تصفيـات املونديـال وكأس أمم أوروبا، 
حيـث تعـود خسـارتها األخـرية إىل 12 

حزيران/يونيو 2015 أمام ويلز.
ويأمل فريق ”الشـياطني الحمر“، ثالث 
املونديـال الرويس، أن يتأهل اىل نهائيات 
كأس العالـم للمرة الـ 14 يف مسـريته، 

والثالثة توالياً بعد 2014 و2018.
يف املقابل، تسـعى تشـيكيا للعـودة إىل 
النهائيـات بعد آخر ظهـور لها يف العام 
2006، عندمـا غـادرت مونديـال أملانيا 
مـن دور املجموعات مع فـوز يتيم عىل 
الواليات املتحدة وخسارتني أمام إيطاليا 

وغانا.

ودفـع مدرب بلجيكا اإلسـباني روبرتو 
الفرنـيس  ليـون  بمدافـع  مارتينيـس 
جايسـون دينايـر بـدال مـن تومـاس 
فريمايلن، ومدافع ليسرت سيتي تيموتي 
كاستاني عىل الرواق األيمن مكان توما 
مونييه (بوروسـيا دورتمونـد األملاني) 
ونارص الشـاديل (باشاك شهري الرتكي) 

عىل الرواق األيرس. 
فيما قـاد الهجـوم الثالثي هـداف إنرت 
االيطايل روميلو لوكاكو ونجم مانشسرت 
برويـن  دي  كيفـن  االنكليـزي  سـيتي 
ودريس مرتنس (نابـويل اإليطايل) الذي 
أصيب وحل بدال منه لياندرو تروسار يف 

الدقيقة 56.

وبدوره، أدخل مدرب تشـيكيا تعديالت 
عـىل تشـكيلته فتخـىل يـريي بافلينكا 
حراسـة  عـن  دورتمونـد)  (بوروسـيا 
املرمـى لصالح توماس فاشـليك، وحل 
ميكايل كرمنشيك بدال من باتريك شيك 

يف الهجوم.
ودفـع مدرب بلجيكا اإلسـباني روبرتو 
الفرنـيس  ليـون  بمدافـع  مارتينيـس 
جايسـون دينايـر بـدال مـن تومـاس 
فريمايلن، ومدافع ليسرت سيتي تيموتي 
كاسـتاني عـىل الـرواق األيمـن مـكان 
دورتمونـد  (بوروسـيا  مونييـه  تومـا 
األملاني) ونارص الشـاديل (باشاك شهري 
الرتكـي) عىل الـرواق األيـرس. فيما قاد 
الهجـوم الثالثـي هـداف إنـرت االيطايل 
روميلو لوكاكو ونجم مانشسـرت سيتي 
االنكليـزي كيفـن دي برويـن ودريـس 
مرتنس (نابـويل اإليطايل) الـذي أصيب 
وحـل بـدال منـه ليانـدرو تروسـار يف 

الدقيقة 56.
وبدوره، أدخل مدرب تشـيكيا تعديالت 
عـىل تشـكيلته فتخـىل يـريي بافلينكا 
حراسـة  عـن  دورتمونـد)  (بوروسـيا 
املرمـى لصالح توماس فاشـليك، وحل 
ميكايل كرمنشيك بدال من باتريك شيك 

يف الهجوم.

ÊaáÌåÎ@înÓœÏ‡ÓÁaãig@µi@…‡§@ÚìÁáfl@ÒäbËfl

bÿÓv‹iÎ@bÓÿÓìm@ÚËuaÏfl@·è±@Ôib∞�a@fiÜb»n€a

كشـف تقرير صحفي، عن تطور 
جديد بشأن مستقبل األرجنتيني 
مهاجـم  أجويـرو،  سـريجيو 

مانشسرت سيتي.
مـع  أجويـرو  عقـد  وينتهـي 
الصيـف  سـيتي،  مانشسـرت 
املهاجـم  ويسـتطيع  املقبـل، 
األرجنتينـي التوقيـع اآلن مجاًنا 

مع أي ناٍد.
ووفًقا لشبكة ”ESPN“ األمريكية، 

فـإن أجويـرو ال يزال يتمتـع باهتمام من 
يوفنتوس وباريس سـان جريمان، بعد أن 

حصل عىل رفض من برشلونة.
وزعمت تقارير إسبانية أن رونالد كومان، 
مـدرب برشـلونة، يرفـض ضـم أجويرو، 
يف  للعـب  آخريـن  3 مهاجمـني  ويرشـح 

”كامب نو“.
وأشـارت ”ESPN“ إىل أن أجويـرو يرحب 
أكثـر باللعب مع سـان جريمـان، ملزاملة 
ومـاورو  ماريـا  دي  (آنخيـل  مواطنيـه 

إيـكاردي ولياندرو باريديـس)، باإلضافة 
إىل العمل مع املدرب األرجنتيني ماوريسيو 

بوكيتينو.
وأوضحت أن أجويرو يتوقع انتقال ليونيل 
مييس، نجم برشلونة، إىل سان جريمان، إذا 
قرر الربغوث عدم تجديد عقده مع النادي 

الكتالوني.
وذكـرت أن أجويرو سـيحلل كل الخيارات 
املتاحـة أمامـه، وسـيتخذ القـرار خـالل 

األسابيع القليلة املقبلة.
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يلعـب نادي برشـلونة دوًرا حاسـًما يف اقرتاب ريال 
مدريـد من التعاقـد مع أحد الالعبـني املميزين يف 

املريكاتو الصيفي املقبل.
مدريـد  ريـال  أن  إيطاليـة  تقاريـر  وزعمـت 

نة  شـلو بر عـىل و يتنافسـان 
مـع  ني التعاقـد  سـبا إل ا
رويز،  العب وسط فابيـان 

. يل بـو فًقـا نا و و
و لصحيفـة  نـد مو

اإلسبانية، ديبورتيفو 
ن  فـإ
كان  برشـلونة 
بضـم  مهتًمـا 
رويـز منذ عـام، لكن 
الكتالوني أوقف  النـادي 
اآلن. بالصفقـة  اهتمامـه 
وأشـارت إىل أن كيكي سيتني، 

املدرب السـابق لربشـلونة، كان من أكـرب املعجبني برويز 
وطلب من إدارة النادي التعاقد معه يف املوسم املايض.

وأوضحـت الصحيفـة اإلسـبانية أن برشـلونة اآلن ينوي 
وضـع كل األمـوال يف املريكاتـو الصيفي املقبـل، من أجل 

التعاقد مع مهاجم جديد.

أوضـح جوليان ناجلسـمان، املدير الفني لفريق 
اليبزيج، رأيه يف املدرب املفرتض خالفته ليواكيم 
لـوف يف تدريـب منتخـب أملانيا الصيـف املقبل.
وتقـرر رحيل لوف، عن املانشـافت فـور انتهاء 
مشـوار الفريق يف بطولـة يـورو 2020 املؤجلة 
للصيـف، لكـن االتحـاد األملانـي لكـرة القدم لم 

يستقر حتى اآلن عىل خليفته.
-Bild am Son ”وخـالل ترصيحات لصحيفـة 

tag“، قال ناجلسمان: ”نحن بحاجة ملدرب وطني 
يتحدث بلغة جيل الشباب، ويواصل املراهنة عىل 
العبني بأعمار صغرية“.ورفـض املدرب األملاني، 
ترشـيح أي اسـم ملنصـب املدير الفنـي ملنتخب 
بالده، إال أنه شـدد عىل حتميـة أن يكون له رأي 
يوضع يف االعتبار بشأن تطوير املواهب الشابة.

انتهـاء  ة وفـور  فـرت
الحالية، التوقـف الدويل 

اليبزيـج سيسـتقبل 
يـق  ن فر يـر با
 ، نيـخ ر ميو متصـد
البوندسـليجا، 
ملعـب  يـد عـىل  ر
أرينـا،  لسبت بـول  ا
 ، ملقبـل يف ا

الجولة الـ27.
ث  تحـد و
حـب  صا
عاًمـا  الــ33 
املبـاراة  عـن 

املرتقبـة، قائـًال ”إذا 
نجحنـا يف الظهـور بنفس 

األداء الذي قدمنـاه يف الذهاب، 
فمن املمكن أن تكون مباراة املوسـم 
لنـا“. ونجـح اليبزيـج يف  بالنسـبة 
التعادل مع الفريق البافاري بمعقله 
(3-3) يف مبـاراة الدور األول، بعدما 
كان متقدًمـا حتـى إدراك البايـرن 

التعادل قبل النهاية بربع ساعة.
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يعترب تتبع الطائرات والسفن الحربية 
من املهـام الشـاقة التي يعانـي منها 
الكثـري من الصحفيني االسـتقصائيني 
الذين يعملون عـىل تحقيقات متعلقة 
بالحـروب والنزاعات املسـلحة، والتي 
يحتاجون فيها إىل جمع معلومات حول 
الرضبات الجوية والبحرية التي ُتخٌلف 
وراءهـا دماراً كبـرياً، وضحايا باملئات 
العسـكريني،  أو  املدنيـني  سـواًء مـن 
أيضاً قد يحتـاج الصحفيون إىل توثيق 
واالنتهـاكات  العسـكرية  التهديـدات 
الحدوديـة التـي تحـدث بـني الـدول، 
ولعـل من أبرز األمثلـة الحدود الرتكية 
السـورية، والرصاع املسلح بني إثيوبيا 

والسودان.
يف هذا املقال، تعرفكم شبكة الصحفيني 
الدوليـني عـىل ١٢ آداة لتتبـع السـفن 

والطائرات الحربية.
أوالً، تتبع الطائرات

ADS-B Exchange -١
حركـة  الرائعـة  األداة  هـذه  ُتسـجل 
الطائـرات العسـكرية يف شـتى أنحاء 
العالـم، وتمكنكـم من الحصـول عىل 
بيانـات للطائرات الحربيـة يف أكثر من 
٧٠ دولة، مع إمكانية تسـجيل لقطات 
مبـارشة ملسـارات الطائـرة، يمكنكم 

أيضاً تحميل املشاهد بصيغ متعددة.

يقـدم موقع بيرت المريتينـك معلومات 
ُمفصلة حول استخدام األداة. 

٢- Radarbox 
هـذه األداة املجانية يمكن اسـتغاللها 
الحربيـة  الطائـرات  مسـار  تتبـع  يف 
بدقـة، وتتميز بسـهولة اسـتخدامها 
تكـون  قـد  التـي  معلوماتهـا  ودقـة 
محدودة للمحافظة عىل أمن العمليات 
العسـكرية، أيضـاً يمكن مـن خاللها 
تتبـع الطائـرات الحكوميـة والخاصة 
لكنهـا ال توفـر معلومـات الـرشكات 

املشغلة لها.
الفالتـر  توفـر  أنهـا  مميزاتهـا  مـن 
لتصفية نتائج البحث وخريطة لعرض 

البيانات.
٣- Scramble

بيانـات  قاعـدة  األداة  هـذه  تضـم 
للطائـرات الحربيـة يف كل مـن أمريكا 
والـرشق  وأفريقيـا  وآسـيا  أوروبـا 
األوسـط، وتوفـر عـن طريـق البحث 
املتقدم الذي يمكنك مـن تتبع الطائرة 
باسـتخدام نوعهـا أو إصدارهـا، ثـم 

ينتهي البحث بملـف بيانات كامل عن 
نشـاط الطائرة وتحركاتها واستخدام 
أسـلحتها، ولهذه األداة نسـخة أخرى 
لتتبـع الطـريان السـوفيتي أو الرويس 

.Scramble تحمل نفس االسم
٤- PlaneFlightTracker

تتعقـب هذه األداة الطائـرات الحربية 
شـمال  حلـف  وطائـرات  الروسـية، 
األطليس عرب قاعدة بيانات متخصصة 
وإصـدارات  وأرقـام  أسـماء  تضـم 
الطائـرات الحربيـة وعمليـات اإلقالع 

والهبـوط. بعـض الخدمـات متاحـة 
بشـكل مجاني، أّما الخدمـات األخرى 

فهي متوفرة عرب النسخة املدفوعة.
٥- dictatoralert

يعتمـد هـذا البوت عـىل رصـد حركة 
طائـرات األنظمـة الديكتاتوريـة عىل 
مدار السـاعة، ويمكنه جمع البيانات 
وتصديرها املشرتكني يف ملفات بصيغ 
مختلفـة، كمـا أنـه لديه القـدرة عىل 
تحديـد مواعيد اإلقـالع والهبوط بدقة 

شديدة.
 Aircraft Serial Number Search

٦٥٥-
تمكنكـم هـذه األداة مـن البحـث عن 
طائـرة تابعة لسـالح الجـو األمريكي 
برقمها التسلسـيل أو وصفها. يمكنك 
اسـتخدام الجـزء الخلفـي مـن الرقم 
التسلسـيل، إذا كان هـذا هـو كل مـا 
تعرفه. الكتابة باألحرف الكبرية مهمة 
يف حقـل الوصـف، كما هـو الحال مع 
موضع الرشطة. يجب ملء حقل واحد 

عىل األقل.
املميز يف هذه األداة أنها تضم سـجالت 

الطائرات من عام ١٩٢٢ حتى اآلن.
ثانياً، تتبع السفن

١- Marinetraffic
تعمـل هـذه األداة عىل توفـري خريطة 
مـن  البحريـة  للتحـركات  مبـارشة 

بينهـا التحـركات العسـكرية، وتوفر 
عـن  دقيقـة  بيانـات  للمسـتخدمني 
كل قطعـة بحريـة، بدايـة مـن ميناء 
اإلنطـالق إىل منطقـة الوصول، يمكنك 
أيضاً تتبعها عىل مدار الساعة، إضافة 
إىل إمكانية اإلشـرتاك املجاني للحصول 
عـىل معلومـات دوريـة حـول حركـة 

املالحة عرب الربيد اإللكرتوني.
Mouvementsdesnavires -٢

هـذه األداة ميزتهـا األساسـية أنهـا 
باللغـة العربية، يمكنكم اسـتخدامها 
للتعرف عىل وضعية السفن الحربية يف 
املغرب العربي، وتحديد أماكن تواجدها 
ووجهاتها الحالية واملسـتقبلية، فقط 
كل مـا عليـك أن تدخـل إىل الصفحـة 
اخـرت  الخطـوات،  وتتابـع  الرئيسـية 
اسـم السـفينة ونوعها، واسـم امليناء 
واإلصدار، ثم تخرج لـك قائمة بها كل 
املعلومـات يمكنـك تحميلهـا يف صيغ 

متعددة.
Marine -٣

قاعـدة بيانات تابعة للقـوات البحرية 
األمريكية، توفـر معلومات عن املالحة 
العسـكرية يف الكثـري مـن دول العالم، 
إضافة إىل معلومات عن السفن واألرقام 
التسلسـلية لها، أيضـاً توفر معلومات 
عن التسـليح وأنظمة الدفاع املوجودة 

بالسفينة أو الفرقاطة البحرية.

Fleetmon -٤
 ،٢٠٠٧ يف  أُطلقـت  التـي  األداة  هـذه 
يمكنكـم اسـتخدامها أيضـاً يف التتبع 
املبـارش، إضافـة إىل أنهـا توفـر صور 
املدنيـة والحربيـة،  مبـارشة للسـفن 
وتوفـر أيضاً معلومات عن األسـاطيل 
البحريـة، متوفـرة بنسـختني مجانية 

ومدفوعة.
cruisin -٥

من األدوات املهمة التي توفر املعلومات 
العميقـة عـن الرحـالت البحريـة من 
بينها الرحالت العسكرية، كما يمكنها 
أيضاً يف نسـختها املدفوعـة التطرق إىل 
تتبع الغواصات، غري ذلك يمكنها توفري 
معلومات عـن عدد كبـري من رشكات 

املالحة البحرية العاملية.
Maritime-Database -٦

قاعـدة بيانـات يونانيـة مهمـة تضم 
حجًما هائًال من املعلومات عن الرحالت 
البحرية من بينها الرحالت العسـكرية 
يف كل أنحـاء العالم، يمكنكـم التعرف 
مـن خاللهـا عـىل إصـدارات القطـع 
املسـتخدمة  املالحة  البحريـة وأنظمة 
وطواقم القيـادة، إضافة إىل معلومات 
دقيقـة عـن موقـع اإلنطـالق وأماكن 
التوقف وغريها مـن املعلومات الهامة 
التي يمكنكم تحميلها بصيغ مختلفة.

(املصدر/شبكة الصحفيني الدوليني)

الرباط/متابعة الزوراء:
جرى انتخاب توفيق ناديري رئيسـا للنقابـة الوطنية للصحافة ومهن اإلعالم املغربية، عقب 
انتهاء أشـغال املؤتمر التأسـييس للنقابة ذاتها الذي احتضنه املقر املركـزي لالتحاد املغربي 

للشغل.
وعقب انتخابه بحضور قيادات من االتحاد املغربي للشغل، قال توفيق ناديري، الكاتب العام 
للنقابة الوطنية للصحافة ومهن اإلعالم: ”نؤسس هذه النقابة لتكريس التعددية واملساهمة 
بشكل إيجابي يف تفعيل املقاربة التشاركية مع مختلف املتدخلني يف اإلعالم العمومي والخاص، 
ونؤسـس هذه النقابة لتقوية املمارسة النقابية يف هذا اإلعالم عرب اسرتاتيجية منفتحة عىل 

الجميع بدون إقصاء أو وصاية“.
وشـدد توفيـق ناديري عـىل أن ميـالد النقابة الوطنيـة للصحافـة ومهن اإلعـالم لن يكون 
بديـال ألي نقابـة داخل أو خـارج االتحاد املغربي للشـغل، مبديا اسـتعداده للتعاون مع كل 
التمثيليـات النقابية األخرى ملا فيه مصلحة املهنة واسـتقالليتها، مدافعا يف الوقت ذاته عىل 
أهمية االسـتناد إىل الدستور والقانون وأخالقيات املهنة يف معالجة مختلف القضايا الجهوية 

والوطنية مستقبال.
وقال توفيـق ناديري: ”نعترب أن املناخ الديمقراطي الذي تعيشـه بالدنا يمنحنا فرصة لضخ 
دمـاء جديـدة يف العمل النقابـي املغربي، أخذا بعـني االعتبار العقبات التي تعرتي املمارسـة 

املهنية ببالدنا“.
وأضاف: ”نشـدد يف برنامجنا عىل تعزيز الفلسفة التشاركية مع مختلف املتدخلني يف اإلعالم 
العمومي والخاص، وفق خطة تتأسس عىل االنتصار لقيم العدالة االجتماعية والديمقراطية، 

من خالل االستناد إىل القوانني واملواثيق الدولية وأخالقيات املهنة“.
وعىل هذا األسـاس، يضيف ناديري، ”نقول بكل وضوح، نحن لسـنا بديال عن أحد، ولكننا لن 
نرتدد يف الدفاع عن املكتسبات وخوض االستحقاقات واالنخراط بكل جدية ومسؤولية يف كل 

القضايا املحلية والوطنية“.

طهران/متابعة الزوراء:
قـال التلفزيـون اإليرانـي، السـبت، إنـه 
تـم العثـور عىل جثـة مذيعته السـابقة، 
آزادة نامـداري، يف بيتها، غربي العاصمة 

طهران.
وفـاة  إىل سـبب  التلفزيـون  يـرش  ولـم 
نامـداري، إال أّن وكالـة «مهـر» اإليرانية 
ووكاالت أنبـاء أخـرى أكـدت، نقـًال عن 
أظهـرت  املعاينـات  أّن  مطلـع،  مصـدر 

انتحارها.
وأضافـت الوكالـة أّن املذيعـة اإليرانيـة 
كانت وحيـدة يف بيتها، وأّن أرستها كانت 
يف زيارة ملدينة جالوس، شمايل إيران، قبل 
أن يقلق عليهـا والدها ويتصل بالطوارئ 

الطبية.غـري أّن املتحدث باسـم منظمة الطـوارئ الطبية مجتبى خالدي قـال، للتلفزيون 
اإليرانـي، إن التواصل بينها وبـني والدتها انقطع منذ يومني، وهذا ما دفعها إىل الذهاب إىل 

بيت ابنتها حيث اكتشفت الجثة.
وأوضح خالدي أنه بعد معاينة الجسـد، تبنّي أّن وقتاً طويالً مّر عىل وفاة نامداري، مؤكداً 

أّن الطب العديل هو املخول قانونياً بالحديث عن سبب وفاتها.
وقّدمـت نامداري، البالغة من العمـر ٣٧ عاماً، برامج متعددة يف القنـوات اإليرانية، وهي 

حاصلة عىل جوائز عدة، فضالً عن أنها كانت منتجة لربامج تلفزيونية.
وتزوجـت نامداري عـام  ٢٠١٣ من املذيع اإليراني الشـهري فرزاد حسـني، قبل أن تنتهي 
حياتهمـا الزوجية بالطالق بعد عام من الزواج بسـبب الخالفـات، وقد تزوجت الحقاً من 

الشـاب اإليراني سـجاد عبادي.
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الرباط/متابعة الزوراء:
قالت دراسـة حديثـة إن الصحف 
الحزبيـة باقيـة مـا بقـي الدعـم 
العمومي والحزبي لها، مشـرية إىل 
أن معـدل قراءة الصحـف الورقية 
عامة والصحافـة الحزبية خاصة 

هزيل جدا.
وجاءت هذه الدراسة التي أنجزها 
الصحفـي والباحـث املغربـي عبد 
اللـه أمـوش بعنـوان: ”الصحافة 
الحزبية باملغـرب يف خضم معركة 
كسب الجمهور..هل ينجح رهانها 
عـىل الصيغ الرقميـة؟“، وصدرت 
للدراسـات  معـارف  مركـز  عـن 

واألبحاث.
وأوردت الدراسـة أن ضعف معدل 
قراءة الصحـف الورقية والحزبية 
مرتبط بمشـكل القراءة يف املغرب 
بشكل عام، كما أن عدد املتصفحني 
للصحـف الرقمية الحزبية ضعيف 
جداً، وخلصـت إىل أن املداومة عىل 
قراءة الصحافـة الحزبية الورقية 
يغلب عليها طابـع الندرة؛ كما أن 
تصفح الصحـف الرقمية الحزبية 
ضعيـف رغـم العـدد الكبـري مـن 
املغاربة الذين يتصفحون الصحف 

الرقمية غري الحزبية.
والحـظ الباحث أموش أن األحزاب 
السياسية بدأت تنشط يف منصات 
التواصل االجتماعي بحكم التوسع 
العمودي واألفقي لهذه الوسـائل، 
العمودي من حيث عدد املتواجدين 
عـىل الشـبكة واألفقي مـن حيث 

مدة التواجد.
ويستخلص من نتائج الدراسة أن 
مواكبة التحول الذي يعرفه العالم 
عرب االنتقال من الصحافة الحزبية 
الورقيـة إىل الرقميـة ليـس كافياً 

للظفر بالرهان، ألن الرهان األكرب 
هو كسـب الجمهور واسـتقطابه 

وتقديم منتج يحظى باعرتافه.
وتقول الوثيقة ذاتها إن ”املسألة ال 
تتعلق بمجرد تحويل جريدة ورقية 
إىل جريدة رقمية متصلة بشبكات 
التواصل االجتماعي، وإنما بالقدرة 
عىل الوصـول إىل الفئات العريضة 
بشكل يجعلها قابلة وضع املواقع 
اإللكرتونية الحزبية ضمن املواقع 
لزيارتهـا؛ وبالتايل يمكن  املفضلة 
القول إن الصحف الحزبية الرقمية 

لم تستطع أن تمتد يف الساحة ولم 
تكسـب رهان تجـاوز االنحسـار 

الحاصل يف جرائدها الورقية“.
ومـن أجـل تجـاوز هـذا الوضع، 
أوصت الدراسـة بتوجه الصحافة 
االنحسـار  ”تجـاوز  إىل  الحزبيـة 
الورقـي  املجالـني  يف  الحاصـل 
الجمهـور  بكسـب  واإللكرتونـي 
وليـس فقـط بمجـرد التواجـد يف 
الشـبكة اإللكرتونيـة“؛ كما دعت 
إىل ”اعتمـاد قوالـب عمـل جديدة 
تقنيـات  اسـتثمار  عـىل  قائمـة 
التكنولوجيا الحديثة، مع االنفتاح 
عىل إنتاج وتصميم املحتوى الجيد، 
وتوسـيع هامش الحرية يف تناول 
مواضيع تهم املجتمع والسياسات 
العمومية باالبتعاد عن الخلط بني 
الدعاية الحزبية والعمل الصحفي 
املهني“.وتضمنت التوصيات أيضاً 
التعريـف  عـىل  العمـل  ”رضورة 
الورقيـة  الحزبيـة  بالصحـف 
والرقميـة عـرب إرسـال االشـرتاك 
عـرب الربيـد اإللكرتوني ووسـائل 
التواصل الجماهريية، واالشـتغال 
الخاصة  اإلعالمية  املنابـر  بمنطق 
من حيث التسيري مع الحفاظ عىل 

الخط التحريري“.
إىل  ذاتهـا  املقرتحـات  وتذهـب 
”إنشـاء مواقـع تابعـة لألحـزاب 
بشـكل غـري مبـارش، مـع التحيل 
القضايـا  معالجـة  يف  بالجـرأة 
وتجنـب  واملجتمعيـة  السياسـية 
التفاعـل املوسـمي مـع القضايـا 
اليوميـة للمواطنني، مـع االنفتاح 

عىل األحزاب األخرى“.
وحسب معطيات الدراسة تشتمل 
شـبكة الصحافة الورقية الحزبية 
عـىل ١٦ جريـدة ومجلـة ورقيـة 
سياسـياً  حزبـاً  لــ١٤  مملوكـة 
مـن أصـل ٣٤ حزباً مرخصـاً لها، 
وتتلقـى ١٢ جريـدة منهـا دعمـاً 
ماليـاً يقـدر بأزيد مـن ١٣ مليون 
األرقـام  وفـق  وتطبـع  درهـم، 
املـرصح بها لـدى املكتـب املغربي 
للتحقق من انتشار الصحف حوايل 
٢٤٠٤٥ نسخة يومياً.أما الصحافة 
الرقمية الحزبية فتشري أرقامها إىل 
أن ١٩ حزباً سياسـياً من أصل ٣٤ 
تتوفر عىل موقع إلكرتوني رسمي 
إىل جانـب أخـرى تابعـة للجريدة 
الورقيـة، بينمـا ال يتوفر ١٥ حزباً 

عىل موقع إلكرتوني.
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 واشنطن/ا.ف.ب:
باع الصحفي يف «نيويورك تايمز»، كيفن روس، أحد مقاالته 
بنسق رقمي مقابل ٥٦٠ ألف دوالر، يف أحدث تجليات الشغف 
املتصاعـد بتكنولوجيـا التشـفري الجديـدة «ان اف تي» لدى 

هواة الجمع.
هـذا املقـال مخصص ملبادرة مـن الصحفي كانـت ترمي إىل 
اختبار السوق وتوسيع نطاق األعمال الرقمية املباعة بتقنية 

«ان اف تي».
ويتيـح «ان اف تـي» (نـان فانجيبـل توكنز)، وهو أسـلوب 
تشفري عرب الرموز غري القابلة لالستبدال، منح شهادة تثبت 
أصالة أي منتج رقمي، سـواء أكان صورة أو رسـماً تعبريياً 
أو فيديـو أو مقطوعة موسـيقية، أو مقالة صحفية يف هذه 

الحالة.
وهذه الشـهادة غـري قابلة للخـرق أو النسـخ نظرياً، وهي 
مصممة وفق تكنولوجيا «بلوك تشني» املستخدمة يف تشفري 

العمالت الرقمية مثل بتكوين.

وبـدأت شـعبية «ان اف تـي» تتنامى منذ فـرتة قصرية ال 
تتعدى سـتة أشـهر، ما أدى إىل نمو رسيع يف سـوق هواة 
جمـع املنتجـات الرقمية، بعدمـا كانت تقتـرص عىل فئة 
محـدودة.ويف ١١ آذار/مـارس، بيـع عمـل رقمـي للفنان 
األمريكي بيبل، مقابـل ٦٩٫٣ مليون دوالر، خالل مزاد لدار 
كريسـتيز.وقد حمل مقال كيفن روس عنوان «اشرتوا هذا 
املقال عىل بلوك تشني»، مع عنوان فرعي جاء فيه «ملاذا ال 

يمكن لصحايف أن يكون جزءا من طفرة (ان اف تي)».
وبعـد مزايدات محتدمة اسـتمرت ٢٤ سـاعة، فاز هاوي 
جمع يسمي نفسه «فارزين» بالحق يف رشاء املقال، مقابل 
٣٥٠ إثريوم، وهي من العمالت الرقمية الرئيسة، ما يوازي 

حوايل ٥٦٠ ألف دوالر.
وعلـق كيفن روس، وهو صحفـي متخصص يف التكنولوجيا 
الحديثـة، بعـد دقائق من انتهـاء عملية البيع، عرب حسـابه 
عىل تويرت «أنظر ببسـاطة إىل شاشـتي وال أستطيع التوقف 
عن الضحك». وكان الصحفي أشـار إىل أن ريع البيع سيصب 

لتمويـل أعمال خريية تتوالها «نيويورك تايمز»، بعد حسـم 
نسـبة ١٥٪ هي عمولة منصة «فاونديشن» التي استضافت 

املزاد.
وكان مؤسـس تويرت ورئيسـها جاك دوريس باع، االسـبوع 
املايض، أوىل تغريداته عىل الشبكة بنسق «ان اف تي»، مقابل 

٢٫٩ مليون دوالر.

انقرة/أ.ف.ب:
طلب مدّع عـام تركي حبس أربعة صحفيني 
يف أسـبوعية «شـاريل إيبـدو» السـاخرة ملدد 
تصـل إىل أربـع سـنوات، بتهمـة «إهانـة» 
الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، يف رسم 

كاريكاتوري نرش العام املايض.
وأفـادت وكالـة أنباء «األناضول» الرسـمية 
الرتكية بـأن االتهام وّجـه إىل مديري املجلة 
السـاخرة، جـريار بيار وجوليان سـريينياك 
ولـوران سوريسـو، ورسـامة الكاريكاتور 

أليس بيتي.
وأثار نرش الرسـم الكاريكاتوري، يف ترشين 
وجـاء  أردوغـان،  غضـب  األول/أكتوبـر، 
يف خضـم توتـرات دبلوماسـية بـني أنقـرة 
وباريـس. وبـدا أردوغان يف الرسـم بمالبس 
داخلية ويمسـك بيده عبوة برية، فيما يرفع 

بيده الثانية عباءة امرأة محجبة.
ويف الالئحـة االتهامية التـي يتعنّي أن تقبلها 
املحكمة رسمياً لبدء املحاكمة، اعترب املدعي 
الكاريكاتـري «ال ينـدرج  أن  العـام الرتكـي 
عىل اإلطـالق ضمن إطـار حريـة التعبري أو 

الصحافـة»، واصفـا إياه بأنـه «فظ وقبيح 
ومستهجن ويهدف إىل املس بمشاعر الحياء 

عند اإلنسان».
رسـم  أن  إىل  العامـة  النيابـة  وأشـارت 
الكاريكاتـري يهدف بشـكل واضـح إىل املس 
بــ»رشف وكرامـة واحرتام شـخص رئيس 

الجمهوريـة»، ويعد «إهانة لشـخص رئيس 
الجمهورية» يعاقب عليها القانون الرتكي.

أردوغـان  نـدد  الكاريكاتـري،  نـرش  وبعـد 
بـ»هجوم وضيـع»، واصفـاً منّفذيه بأنهم 

«أوغاد».
وجـاء نـرش الكاريكاتـري يف خضـم توترات 

واّتهـم  تركيـا وفرنسـا،  بـني  دبلوماسـية 
أردوغان نظـريه الفرنيس إيمانويل ماكرون 
بـ»معاداة اإلسـالم»، بسبب دفاعه عن نرش 

رسوم كاريكاتريية للنبي محمد.
ويأتي اإلعالن عن توجيـه االتهام لصحفيي 
شـاريل إيبدو، بعد أيـام من اّتهـام ماكرون 
تركيا بـ»التدّخل» يف شؤون فرنسا الداخلية، 
عىل خلفية موقفه من تمويل جمعية مؤيدة 

لرتكيا مسجدا يف سرتاسبورغ.
والجمعـة، نـددت منظمـة «مراسـلون بال 
بحـق  أطلقـت  التـي  باملالحقـات  حـدود» 
صحفيي شـاريل إيبدو، مّتهمـة أنقرة بأنها 
تسعى إىل «توسـيع نطاق رقابتها إىل خارج 

حدود تركيا».
وتحتـل تركيـا املرتبـة ١٥٤ من أصـل ١٨٠ 
ضمن تصنيـف حرية الصحافة لعام ٢٠٢٠، 

الذي تصدره منظمة مراسلون بال حدود.
وأطلقت السـلطات الرتكية حمـالت قمعية 
يف أعقـاب املحاولة االنقالبيـة صيف ٢٠١٦، 
وأوقف عرشات الصحفيـني، وأغلِق عدد من 

وسائل اإلعالم.
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حياته ومسقط راسه
طالب الفراتي رحمه الله ولد بقضاء 
النارصية، محافظة  الشطرة مدينة 
ذي قـار جنوب العـراق يف (٤ فرباير 
١٩٣٥ وعـاش بمدينـة بابـل حتـى 
وفاتـه يف ٢٠٠٥ , ممثـل تراجيـدي 
السـبعني  سـنواته  طـرز  عراقـي. 
بالجميل واملمتع واملؤثر من األعمال 
واألدوار ففـي التلفاز كان حضوره 
التمثيليـات  مـن  العديـد  يف  بـارزا 
واملسلسالت والسهرات التلفازية اىل 
جانب ابرز فنانـي العراق املعروفني 
والسـيما يف (الـدوارس ) و (جـرف 
امللح) للراحـل ابراهيم عبـد الجليل 
 ً جديـدا   ً منطلقـا  شـكال  اللذيـن 
للدرامـا العراقية بآفاقهـا الواقعية 
واالجتماعية واالنسانية واالبداعية.. 
لتتواصل مشـاركاته التلفزيونية يف 
اعمال اخرى بينها: الالهثون، والعم 
عناد واعماق الرغبة وبركان الغضب 
والعديد من االعمال البدوية..وهكذا 
ديدنـه يف االعمـال االذاعيـة برامـج 
وفيهـا  ومسلسـالت  وتمثيليـات 
بـرز مقدمـا ناجحـا وباسـتقطاب 
جماهـريي كبـري وممثـال محبوبـا 
اصبح محل اعجاب وتقدير الجميع 
متلقني ومعنيني عىل حد سواء. لكنه 
يف الشاشة الكبرية (السينما ) يحقق 
طالـب الفراتـي حضـوره االكرب يف 
العديد من االفالم السـينمائية البرز 
مخرجـي السـينما يف العـراق يقف 
يف مقدمتهـا الفلم الروائـي الكبري ( 
الظامئـون) الـذي قدم فيـه املخرج 
محمد شـكري جميل احدى روائعه 
خاصـة والسـينما العراقيـة عامـة 
حيث كان الفراتي احد الفنانني الذين 
اسهموا يف صياغتها اىل جانب فنانني 
كبار مثل خليل شوقي وناهدة الرماح 
وفوزية عارف وسامي قفطان ومي 
شوقي.. ويكرر التجربة ذاتها يف فلم 
(التجربة ) لفؤاد التهامي باالشرتاك 
مع الفنانني الالمعني سامي قفطان 
املـالك  وقاسـم  التكريتـي  وغـازي 
وبهجـت الجبوري وقائـد النعماني 

وافراح عباس.
بداياته مع الفن  

بـدأ حياتـه الفنيـة مذيعـاً يف دائرة 
اإلذاعة و التلفزيون، حيث قدم العديد 
من الربامج الوثائقية، منها برنامج 
(أرضنا الخرضاء) الذي أعده غازي 
مجدي، وعرف من خالله بشخصية 
أبو سـباهي، ثم تم اختيـاره ليمثل 
يف مسلسـالت ريفيـة وبدويـة منها 
الدوارس وجرف امللـح، بعدها أنتقل 
إىل السـينما فقـدم أول أفالمـه عام 
١٩٧٣ فيلـم (الظامئـون) للمخرج 
محمد شـكري جميل وتوالت بعدها 
ادواره السـينمائية يف أفـالم اخرى 
نذكر منها: (التجربة) و(الباحثون) 
و(االسـوار) و(يوم اخر) و(املسألة 
الكربى) و(عمارة ١٣) و(العاشـق) 
، وإنضـم للفرقة القوميـة للتمثيل، 
فقدم أوىل مرسحياتـه، املحطة عام 

١٩٨٥

زواجه 
قيـل والعهـدة عـىل مـن قالهـا ان 
الفراتـي كان قـد تزوج  مـن اثنتني 
كانت االوىل ربة بيـت خلفت له عدة 
ابنـاء كان مـن بينهم الشـاب نبيل 
الـذي مات عـام ١٩٨١ وهو ما يزال 
طالبا يف كلية الزراعـة .. اما زوجته 
الثانيـة التي كنا نراها يف عملنا فهي 
الفنانـة ازهـار حمـودي التـي كنا 
نشـاهدها يوميا وهي تقدم فقرات 
يف برنامـج ريفي من قسـم الربامج 
بغـداد يشـاركها  باذاعـة  الريفيـة 
عـدد من املمثـالت منها وداد سـالم 
العمـاري  رايض  وكريـم  والشـاعر 
واملخرج الراحل جبـار عباس ووليد 
الدرة وكانوا مخرجني لربامج الريف 
التي تعـد وتقدم من قسـم الربامج 

الريفية باذاعة بغداد .
قدمـت  ازهـار 

االذاعيـة  الربامـج  مـن  العديـد 
والتلفازيـة وغريها مـن التمثيليات 
والسـهرات واملسلسـالت وقد كانت 
رفيقة دربه ومشواره الفني الطويل 
ويف فـرتات مرضـه لجـأت اىل فتـح 
محل من دارها قامت فيه ببيع املواد 
الغذائية كوكيل لتوزيع املواد الغذائية 
ولكي تقوم بتوفري ما يمكن لرعايته 
وإعالته يف وقت لم تمتد له يد العون 
من زمالئه او الدولة باستثناء راتبه 
التقاعدي الذي اليغني وال يشبع من 
جوع رحم الله فناننا طالب الفراتي 
الذي اثرى الحركـة الفنية يف العراق 
الفنية  الثـرة وبأعمالـه  بعطاءاتـه 
وشـكلت وفاته خسـارة اليمكن ان 

تعوض لفنان كان بحق فنانا اصيال 
وبطال لالدوار الشـعبية التي ميزته 
وتميـز بهـا متالزما تالزمـا عضويا 
اليمكن نسـيانه او محوه من ذاكرة 

الفن العراقي االصيل
أعماله يف السينما

الظامئون   ١٩٧٢
التجربة   ١٩٧٧

الباحثون   ١٩٧٨
األسوار   ١٩٧٩

يوم آخر   ١٩٧٩
املسألة الكربى   ١٩٨٢

عمارة ١٣   ١٩٨٧
العاشق   ١٩٨٥

الفارس و الجبل   ١٩٨٧
يشء من القوة   ١٩٨٨
الفجر الحزين   ١٩٩٠

حفر الباطن   ١٩٩٩

٢٠٠٥أحالم 
أعماله يف التلفزيون

كان للتلفزيون الحظوة الكربى فيما 
شارك به طالب الفراتي وقد تضمنت 

اعماله الجدول االتي 
٢٠٠٢القضية ٢٨٣ 
٢٠٠١أيام التحدي 

٢٠٠٠رجل فوق الشبهات 
١٩٩٨بركان الغضب 

١٩٩٦الالهثون 
١٩٩٠الدفرت األزرق 

١٩٩٠وجهة نظر 
١٩٨٨جذور وأغصان 

١٩٨٠الذئب وعيون املدينة 
١٩٧٦أعماق الرغبة 

١٩٧٥الدوارس 
١٩٧٤جرف امللح 

الشيخ غافل
القضوة 

العم عناد 
اعماله يف املرسح

عـرف الراحـل طالـب الفراتـي انه 
ممثل بارع يكسـب اهتمام املشاهد 
من اول وهلة ولهذا شـارك يف العديد 

من املرسحيات منها 
١٩٨٥املحطة 

فندق وسط املدينة 
أحالم العصافري 

البهلوان 
الجوائز التي حصل عليها 

جائـزة أفضل ممثـل يف فيلـم (يوم 
آخر) حيث قدم شخصية اإلقطاعي 
(الشـيخ مجيـد) اضافـة اىل العديد 
من كتـب الشـكر والهدايـا العينية 
التـي حصل عليها جراء مشـاركاته 
االذاعـة  مجـاالت  يف  وابداعاتـه 

والتلفزيون واملرسح والسينما .
رحلته مع املخرجني والفنانني

عارص الفنان طالـب الفراتي خالل 
مسـريته الفنيـة خـرية املخرجـني 
والفنانـني ومنهـم غـازي التكريتي 
وقاسـم املـالك وبهجـت الجبـوري 
النعمانـي وافـراح عبـاس،  وقائـد 
وحصـد الفراتـي يف فلم ( يـوم اخر 
) للراحـل صاحب حـداد بعد ان قدم 
جائـزة  السـينمائية  ادواره  اروع 
افضـل ممثل حيـث قـدم وبانتماء 
ومهنية  عالية شـخصية االقطاعي 
الـذي يشـحذ كل غرائـزه  املتنفـذ 
االسـتغاللية  وشـهواته  الحيوانيـة 
وينقض عىل اولئك الفالحني يف وقته 
، ويف (الباحثون) للمخرج الراحل:د. 
يقـدم  الجنابـي  يوسـف  محمـد 

وزمـالءه الفنانني قصـة ذات رؤى 
ومخيلة إنسانية يف رحلة للبحث عن 
كنز مدفـون يف عمق االهوار جنوبي 
العـراق.. ويعود للعمل السـينمائي 
مجـددا مع املخـرج الراحل  صاحب 
حـداد يف فيلمـه الكوميـدي الجميل 
واملمتـع ( عمـارة ١٣ ).. كمـا يعود 
ليقـدم مجـددا مـع املخـرج الكبري 
محمد شـكري جميل فيلمني اخرين 

هما: ( املسـألة الكربى )و (الفارس 
والجبـل ).. وكذلـك كان حضـوره 
عىل املرسح كبريا ايضا فقدم العديد 
مـن االعمـال املرسحيـة واتسـعت 

جماهرييـة الفنـان طالـب الفراتي 
مع انتقاله للعمل يف الفرقة القومية 
للتمثيل ليكـرس نجوميته يف العديد 
من املرسحيات كان ابرزها مرسحية 
( املحطـة ) لفتحـي زيـن العابدين 
عـام ١٩٨٥م  التـي كانـت ومازالت 
مـن افضـل املرسحيـات الشـعبية 
الكوميدية سـواء التي قدمتها هذه 
الفـرق  التـي عرضتهـا  أو  الفرقـة 
االخرى ملا انطـوت عليه من مواقف 
دالالت  ذات  كوميديـة  ومفارقـات 
بالغة االهمية  اجتماعية وانسـانية 
السـيما يف الشـخصية التي جسدها 
الشـهامة  جسـدت  التـي  الفراتـي 
والنخـوة والطيبـة اىل جانب زمالئه 
الفنانـني املعروفـني: الراحـل عبـد 
الجبار كاظم وعماد بدن وليىل محمد 
، وهـذه املرسحيـة التـي عرضـت 

للمـرة االوىل عـام ١٩٨٥ يف املـرسح 
الوطنـي واعيد عرضها عىل خشـبة 
مـرسح الرشـيد عـام ١٩٨٦ فضال 
عـن عرضهـا يف محافظـات كربالء 
وواسط واملوصل وبأقبال جماهريي 
مازالت عنـد عرضها تلفازياً  تحقق 
ذلـك االثـر وتدخـل البهجـة واملتعة 
اىل النفـوس بالرغم من مـرور اكثر 
مـن عرشيـن عامـا عـىل عرضها.. 
وتوالت مشاركات الفراتي يف اعمال 
مرسحية اخرى منها: فندق وسـط 
املدينة، واحالم العصافري، والبهلوان 
وغريها مـن املرسحيات مـع الفرق 

املرسحية االخرى..
ابداعه يف مرسحية املحطة 

الفراتـي  راحلنـا  ابداعـات  توالـت 
مرسحيا واحبـه الجمهور حبا جما 

واتسـعت جماهريية الفنـان طالب 
الفراتي مع انتقاله للعمل يف الفرقة 
القوميـة للتمثيل ليكـرس نجوميته 
كان  املرسحيـات  مـن  العديـد  يف 
أبرزها مرسحيـة (املحطة) لفتحي 
زيـن العابدين التي كانـت ومازالت 
الشـعبية  مـن أفضـل املرسحيـات 
الكوميدية سـواء التي قدمتها هذه 
الفـرق  التـي عرضتهـا  أو  الفرقـة 
األخرى ملا انطـوت عليه من مواقف 
دالالت  ذات  كوميديـة  ومفارقـات 
اجتماعية وإنسـانية بالغة األهمية 
والسيما يف الشخصية التي جسدها 
الشـهامة  جسـدت  التـي  الفراتـي 
والنخـوة والطيبـة إىل جانب زمالئه 
الفنانـني املعروفـني: الراحـل عبـد 
الجبـار كاظـم وعمـاد بـدن وليـىل 
محمـد التـي تكرسـت نجوميتها يف 
هـذه املرسحيـة بعـد انتقالهـا من 
الفرقـة القوميـة للفنون الشـعبية 
إىل عالـم املـرسح القومـي الرحب.. 

عرضـت  التـي  املرسحيـة  هـذه 
للمـرة األوىل عـام ١٩٨٥ يف املـرسح 
الوطنـي وأعيد عرضها عىل خشـبة 
مـرسح الرشـيد عـام ١٩٨٦ فضال 
عـن عرضهـا يف محافظـات كربالء 
وواسط واملوصل وبإقبال جماهريي 
مازالت عند عرضهـا تلفازياً تحقق 
ذلـك األثـر وتدخـل البهجـة واملتعة 
إىل النفـوس بالرغم من مـرور أكثر 
مـن عرشيـن عامـا عـىل عرضها.. 
وتوالت مشـاركات الفراتي يف أعمال 
(فنـدق  منهـا:  أخـرى  مرسحيـة 
وسـط املدينة - وأحـالم العصافري- 
والبهلوان) وغريهـا من املرسحيات 

مع الفرق املرسحية األخرى.
للزوراء  فنانون معارصون تحدثـوا 

عن مسـرية الراحل
كعادتهـا الـزوراء تسـتقريء يف كل 
استذكار لشخصية رائدة راحلة اراء 
بعـض املعارصين لتلك الشـخصية 
وذكرياتهـم مع الراحل كاشـخاص 
عملوا معه ولهم ذكرياتهم الخاصة 
مـع تلك الشـخصية ويف عـدد اليوم 

استقرأت صفحة ذاكرة اراء عدد من 
الفنان كان منهم 

الفنانة ازهار حمودي زوجة الراحل 
ان  للـزوراء  ازهـار  السـيدة  قالـت 
تاريـخ رحيل  زوجـي الفنان الكبري 
طالب الفراتي الينىس ابدا ، كان ذلك 
مسـاء األربعـاء ٨ حزيـران ٢٠٠٥.
واقولها  شـكرا للزوراء ولكم وعتبي 
عىل ألجهـات املعنية  التـي تتجاهل 
دور وأهمية الفنان 

العراقـي فعىل مـدى تاريـخ الفنان 
العراقـي نجـده بمسـتوى معييش 
بسيط ومعظمهم يعيشون يف بيوت 
لإليجار والفنان املسن ال يجد تأمني 

صحي يكون سنده عند املرض.
ذاكـرة  الفراتـي سـيبقى يف   لكـن 
االجيال واملشاهدين ليس النه زوجي 
ولكـن بدون مبالغـة الن كل اعماله 
جميلـة ومنهـا مرسحيـة املحطـة 
امللح فهي  الدوارسوجرف  ومسلسل 
من اعماله املميزة وستبقى عالمة يف 

تاريخ الدراما ..
املخرج صباح رحيمه

طالب الفراتي صاحب اشهر برنامج 

اذاعي يف السـتينيات ( أبو سـباهي 
) وهـو صاحـب الصـوت املميز مع 
العنينـني املتميزتـني التـي اخافـت 
املمثـل العاملي اولفر ريـد يوم وقف 

امامه يف فلم املسـألة الكربى .
وهو أشـهر ممثل من ممثيل الدراما 
الشـخصيات  وصاحـب  الريفيـة 
املتسـلطة يف االعمـال الريفية وهو 
ممثـل ملتـزم وصحـاب نكتـه عند 
اوقـات فراغنـا حيـث جمعتنا معه 
عـدة اعمـال وسـفرة اىل محافظـة 
البرصة لتصوير مشـاهد مسلسـل 
واىل محافظة بابل ايضاً وهو فاكهة 
السـفر مـع تواضعـه وتعاونه مع 
العاملني والتزامه يف الوقت والحفظ 
وكذلك االداء الطبيعي الفطري الذي 
يقنع املشاهد بأن من يتحرك أمامه 
هو الشـيخ فعالً وليس ممثل يقوم 

باداء الشيخ .
مفارقـة جمعتني معه يف مسلسـل 
املـرشوع الكبـري ونحـن ننتهي من 
تصوير املشـاهد االخرية يف بسـاتني 
منطقـة الـدورة أم العصافري حيث 
عملنا مقلب بزميلنا املرحوم يوسف 

سـواس الذي انهى تصويره وطلبنا 
منـه ان يقـوم بـاداء مشـهد حيث 
نحتاجه للتايتل وهذا مغري بالنسبة 
للممثل فقمنا بتوثيق يديه اىل شجرة 
وعىل انه مجرم وقع بيد ازالم الشيخ 
والبد مـن ان يتعـرض للجلد وهكذا 
بـدأ الجلد الحقيقي الـذي ترك اثاره 
عىل جسـمه . ومـن الطرفة انني قد 
نسـيت ان ادخل هذا املشـهد ضمن 
لقطـات التايتـل وذكرنـي بـه النه 
سيقدم شكوى ضدي وهو قد نرشها 
بني الوسـط الفنـي وراح يظهر اثار 
الـرضب عىل جسـمه وكانت مزحة 

خشنة .
عبد الجبار العتابي

ارى ان طالب الفراتي.. عالمة فارقة 
مضيئة يف الفن العراقي ويف استذكار 
هذا الفنـان الكبري البد مـن وقفات 
حزن والسيما يف املحطة االخرية من 
ايـام حياتـه التي كانـت من اصعب 
املحطات حيث تردت احواله الصخية 
واملاديـة وابتعـد عنـه الجميـع ولم 
تمتد له يد وان كان معروف عنه انه 
غنـي النفس، يمتلك كربيـاء الفنان 
امللتـزم واالنسـان صاحـب املبادئ، 
حتى سـاعة رحيله مساء األربعاء ٨ 

حزيران ٢٠٠٥.
طالـب الفراتي .. االسـم الالمع يف 
تاريخ الفن العراقي السيما الدراما 
التـي توهج فيهـا وجعلت صورته 
موشـومة يف الذاكـرة مـن خـالل 
مشـاركته يف املسلسـلني الريفيني 
(جرف امللح) و (الدوارس) وال اطن 
احـدا ينىس تلك املواجهة بينه وبني 
الفنان غازي الكناني حينما يلتقي 
الشـيهان ويكـون بينهمـا الحوار 
املعـرب بذلـك االداء الـذي ال ينىس ( 
اللـه بالخري يا غافـل / الله بالخري 
يا .. فـزع) ، مثلمـا ال ينىس دوره 
العظيم يف مرسحية (املحطة) وقد 
كان اداؤه العفـوي صورة مرشقة 
لالداء التمثييل الذي يسـمى السهل 
املمتنـع، وقـد اعطى مـن روحيته 
الكثري، مثلما اليمكن نسيان دوره 
يف فيلم (يوم آخر) للمخرج الراحل 
صاحـب حـداد، وقـد نـال جائزة 
أفضـل ممثل حيث قدم  شـخصية 
اإلقطاعـي (الشـيخ مجيـد) الذي 
الحيوانيـة  غرائـزه  كل  يشـحذ 
االهريـن،  السـتغالل  وشـهواته 
فضال عن الكثري من الشـخصيات 
التـي اداهـا وكانفيهـا مميـزا او 

عالمةفارقة.
طالـب الفراتـي... الذي تم نسـيانه 
وغاب اسمه عن املشهد، فلم يذكره 
مهرجـان ولـم يطلـق اسـمه عـىل 
نشـاط فنـي، لكنه سـيبقى عالمة 

فارقة مضيئة يف الفن العراقي
رحيله 

الكبـري طالـب  الفنـان  رحـل عنـا 
 ٨/٦) االربعـاء  صبـاح  الفراتـي 
/٢٠٠٥) وحينها ودع فنانون وحشد 
مـن املحبني واملعجبني مـن مختلف 
رشائـح املجتمـع يف قاعـة املـرسح 
الوطني الفنان طالـب الفراتي الذي 
وافـاه االجـل املحتـوم بعـد معاناة 
طويلـة مـع املـرض وبعـد ان اثرى 
املشـهد الفنـي يف العـراق عىل مدى 
خمسـة عقـود بالعديد مـن االدوار 
املميزة ذات النكهة الشـعبية واألداء 

العفوي والتلقائي .
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الريف العراقي يتحدث بالسياسة ويردد جملة يتذكرها من استمع اليه آنذاك هي ( براغي القوطية ) وكان فيها يوجه 

نقده لدعوات بعض السياسيني الذين يطالبون الحكومات بانتهاج الديمقراطية 
انه الفنان الراحل طالب الفراتي الذي بدأ حياته الفنية مذيعاً يف دائرة اإلذاعة و التلفزيون، حيث قدم العديد من الربامج الوثائقية، 
منها برنامج (أرضنا الخرضاء) الذي أعده غازي مجدي، وعرف من خالله بشخصية أبو سباهي، ثم تم اختياره ليمثل يف مسلسالت 
ريفية وبدوية منها الدوارس وجرف امللح، بعدها انتقل إىل السينما فقدم أول أفالمه عام ١٩٧٣ فيلم (الظامئون) للمخرج محمد 

شكري جميل وتوالت بعدها ادواره السينمائية يف أفالم اخرى نذكر منها: (التجربة) و(الباحثون) و(االسوار) و(يوم اخر) 
و(املسألة الكربى) و(عمارة ١٣) و(العاشق) ، وانضم للفرقة القومية للتمثيل، فقدم أوىل مرسحياته، املحطة عام ١٩٨٥
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املقادير :
البطاطـس: 5 حبـات (مسـلوقة نصف 

سلقة ومقطعة مكعبات)
البيض: 4 حبات

حليب: ملعقتان كبريتان (سائل)
البقدونس: نصف كوب (مفروم)

ملح: ملعقة صغرية
فلفل أسود: نصف ملعقة صغرية

الزيت النباتي: ملعقة كبرية
طريقة التحضري

1. ادهنـي طبـق الفرن بالزيـت ووزعي 
البطاطس املكعبات.

البقدونـس  مـع  البيـض  اخفقـي   .2
والحليـب وامللح والفلفـل وصبي املزيج 

فوق البطاطس.
3. ادخـيل الطبـق للفرن ملـدة 20 دقيقة 
حتى ينضج ويتحمـر وقدميه دافئا مع 

الخبز املحمص.

يقول علماء النفس إنَّ كل سلوك اإلنسان 
ر، مـا يعني أنَّ اإلنسـان  هو سـلوك مـربَّ
دائمـاً لديه دافع داخيل للقيام بالسـلوك. 
ومـن هنا جاء تعريـف االحتياجات بأنَّها 
الدوافع املحركة للسلوك اإلنساني، والتي 
تقـوم أيضـاً بتكـرار السـلوك االيجابـي 
كمحفـز أويل لهذا السـلوك، لكن ال بد من 
الشـخصيَّة  االحتياجـات  بـني  التفريـق 

واحتياجات العالقة الزوجيَّة.
أنَّ االحتياجـات األوىل يف حيـاة اإلنسـان 
يحتاجهـا، سـواء كان متزوجـاً أو غـري 
ج. والثانيـة يحتاجها خصيصاً من  متزوِّ

رشيك الحياة وليس من أحد سواه.
ولعل مـن أهـم األمثلة عـىل االحتياجات 
مـن رشيـك الحيـاة هـي الحاجـة للحبِّ 
واالهتمـام، والحاجة للدعم والتشـجيع، 
والتقديـر، واالحتواء، والرعاية، واشـعار 

الرشيك بأنَّه أولويَّة يف حياة رشيكه.
الطفولـة  مـن  النمـو  مراحـل  وخـالل 
مـروراً باملراهقة والشـباب تتكـون لدى 
اإلنسـان احتياجات خاصة نتيجة الحياة 
والصعوبـات التـي يواجههـا الشـخص. 
ويحتـاج االنسـان، يف الغالـب من رشيك 
االحتياجـات  هـذه  توفـري  إىل  الحيـاة، 
وتلبيتهـا. وعدم توفري هـذه االحتياجات 
املناسـبة لرشيـك  تلبيتهـا بالصـورة  أو 
الحياة يحول هذه االحتياجات إىل مخاوف 
متزايـدة يف الحياة الزوجيَّـة التي بدورها 
تزيد من وترية السـلوك السلبي يف العالقة 
الزوجيَّـة، وبالتـايل زيادة وترية املشـاكل 
وتوليـد االحتياجات مرَّة أخـرى، وهو ما 

يعرف بالدائرة السلبيَّة بسبب:
ـ االحتياجات غري امللباة.

ـ املخـاوف املتولدة مـن االحتياجات غري 
امللباة.

ـ السلوك السلبي املتولد من الخوف.
للسـلوك  نتيجـة  املتكـررة  املشـاكل  ـ 

السلبي.
وهـذه الدائـرة ال يمكن الخـروج منها إال 
بالعمل عـىل تلبية احتياجـات كل رشيك 

من رشكاء العالقة الزوجيَّة.

• كيفيَّة تلبية احتياجات رشيك الحياة؟
وتفهـم  اكتشـاف  عـىل  مسـاعدته  ـ 

احتياجاته من خالل ثالث وسائل:
• معرفـة مـايض رشيـك الحيـاة وما مرَّ 
به من عالقات أرسيَّـة وصداقة قد تكون 
ولدت لدى الرشيك احتياجات اليوم، مثال 
ذلك لو اشـتكت الزوجة من تغيب والدها 
املسـتمر عـن املنزل وعـدم قضائـه وقتاً 
مع أرسته فهـذا يدلُّ عىل حاجتها لقضاء 
الوقـت معها. لو اشـتكى الزوج من عدم 

اهتمـام والديه به وهو صغـري، ألنَّه كان 
أكرب اإلخـوة ومن املفـروض أن يهتم هو 
بمـن أصغـر منه قد يـدل عـىل احتياجه 

لالهتمام والعناية.
• معرفة نوعيَّـة االحتياجات التي تولدها 
الحياة الزوجيَّـة لدى كل رشيك من خالل 
التفاعـالت اليوميَّـة. مثال ذلـك لو قالت 
الزوجـة لزوجهـا لو أنَّـك أكثـر اهتماماً 
بمشـاعري لكنـت أكثر شـعوراً باألمان. 
أو أن يقول الزوج لزوجته، لم تشـعريني 

يوماً بأنَّك فخورة بانجازاتي.
• تحويل املشـاكل اليوميَّة التي يتم حلها 
إىل دروس يتعلم فيها كل رشيك احتياجات 

رشيكه.
وتوفريهـا  االحتياجـات  هـذه  تلبيـة  ـ 

بالصورة املناسبة للرشيك:
• سؤال الرشيك لرشيكه عن كيفيَّة رغبته 
أو رغبتهـا يف تلبيـة االحتيـاج لديه. مثال 
ذلك أن يسـأل الـزوج زوجته عـن أفضل 
الوسـائل التي تجعلها تشعر بأنَّها أولويَّة 
يف حياته. أو أن تسـأل الزوجة زوجها عن 
كيفيَّة إشعاره بأنَّها تقدِّر كل ما يقوم به 

من أجل رخاء األرسة.
• التوقـف عن كل سـلوك يزعزع شـعور 
الرشيك باحتياجاته ويحولها إىل مخاوف. 
فلو كان التغيُّب عن املنزل كل يوم للذهاب 
لألصدقاء يولد لدى الزوجة شـعوراً بعدم 
األمـان فعـىل الـزوج التوقـف عـن هـذا 
السلوك، أو التخفيف منه. ولو كان انتقاد 
الزوجة لزوجها يف كل قراراته يشعره بأنَّ 
الزوجة ال تحرتمه فعىل الزوجة أن تتوقف 

أو تقلل من هذا السلوك.
ختامـاً تعدُّ مسـاعدة رشيـك الحياة عىل 
معرفة احتياجاته أو احتياجاتها وتلبيتها 
لرشيـك الحيـاة أحد أهـم ثـالث مهارات 
يحتاجهـا الزوجـان يف العالقـة األرسيَّـة 
وهي مهـارات الحوار اإليجابي، ومهارات 
التعامـل مـع الضغـوط الزوجيَّـة، وتعدُّ 
مهـارات معرفـة االحتياجـات الزوجيَّـة 
وتلبيتها من أصعب وأدق وأخطر مهارات 

صناعة أرسة سعيدة.
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كشـفت دراسـات جديدة عـن أن الرسعـة بتناول 
الطعـام يمكن أن تؤثر سـلًبا عىل الصحة وتسـبب 

اإلصابة باألمراض املزمنة مثل السمنة وغريها. 
ويعتـرب النظـام الغذائي املتبع أسـاس الوقاية من 
العديد من األمراض خاصة السـمنة، ولكن تشـري 
األبحاث إىل أن األمر يشـمل ألبعد مـن مجرد تناول 
غذاء صحـي ومتوازن إىل الطريقـة التي نأكل بها، 
حيث ال ينصح خرباء التغذية بتناول الطعام بشكل 
رسيع ألنه أساس زيادة الوزن خاصة أننا ال نعي ما 
نتناوله.وتشري نتائج األبحاث إىل أن الرسعة بتناول 
الطعام تلعب دوًرا كبريًا يف اإلصابة بالسمنة وتهدد 
طول العمر، حيث أن اتباع العادات الصحية السيئة 
يؤثر عىل متوسـط عمـر الفرد املتوقـع واملرتبطة 
باإلصابـة باألمـراض املزمنـة مثـل التـي تصيـب 
القلـب وهي الناتجة عن حـاالت صحية أهمها داء 

السمنة.وأشـارت نتائج الدراسـة التي أجريت عىل 
عدد من مرىض السـكري من النـوع 2 لتحليل آثار 
التغيريات يف عادات نمط الحياة وعالقتها بالسمنة، 
إىل تأثـريات كربى لعادات نمـط الحياة األخرى من 
تنـاول العشـاء يف غضـون سـاعتني قبـل النـوم، 
وتناول وجبات خفيفة بعد العشاء، وتخطي وجبة 
اإلفطار، واإلفراط يف استهالك الكحول، وعدم النوم 
بقـدر كاىف، والتدخني. و تـم تصنيف قياس رسعة 
األكل إىل ثـالث فئات رسيعة وعادية وبطيئة، حيث 
اكتشـف الباحثون أن األشـخاص الذيـن يتناولون 
الطعام ببطء يعيق تطور السمنة خاصة يف محيط 
الخـرص مقارنـة بغريهم ممـن يتناولـون الطعام 
برسعـة، لذلك فإن التقليل مـن الرسعة عند تناول 
الطعـام تعترب طريقـة فعالة للوقاية من السـمنة 

ومن ثم تقليل املخاطر الصحية املرتبطة بها.

عـىل  الجـزر  عصـري  يحتـوي 
كالبيتـا  األكسـدة  مضـادات 
و  Cو  A وفيتامـني  كاروتـني 
H إضافـًة إىل األمـالح املعدنّيـة 
الكالسـيوم،  كالفسـفور، 

البوتاسيوم والحديد.
يف ما ييل أبرز فوائد رشب عصري 

الجزر عىل الريق:
1 - يساعد يف تأخري الشيخوخة، 
يرّطب البرشة ويمنحها اإلرشاقة 

الالزمة.
2 - يسـاهم يف خسـارة الـوزن 
خصوصـاً إذا مـا تـّم خلطه مع 
عصـري الليمون أو الشـمّندر. ال 
ترشبوا هذا الخليط خالل النهار 

ألّنه غنّي بالسّكر.
3 - يحتـوي عصـري الجـزر عىل 
الكثري من الزيوت امللّينة لألغشية 
املخاطية ما يسّهل عملية الهضم 

ويحمي من اإلمساك.
4 - يسـاعد عصـري الجـزر عىل 
إمداد األطفال بنسـبة كبرية من 
فيتامـني ”أ“ إذ يعتـرب مـن أهم 
العصائر الغنيـة بهذا الفيتامني. 
لذلـك ينصـح األطبـاء بإضافـة 

عصري الجزر اىل اللبن.

5 - أثبتت العديد من الدراسـات 
أن نوعية السـوائل التي تتناولها 
املـرأة خـالل فـرتة الحمـل تؤثر 
عـىل صحة الطفـل، لذلك ينصح 
األطبـاء املـرأة الحامـل بتنـاول 
كميـات كبرية مـن عصري الجزر 

التي تمّد الجنني بفيتامني ”أ“.
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الشـفاه لديها لتنعيمها وترطيبها 
وكذلـك للتخلص من الجلد امليت أو 
اللون األسـود عىل الشفاه وحولها 
أيضـا فمـا رأيـك بمقـرش طبيعي 
يمكنه فعل كل ذلك؟ يقرش الشفاه 
وأيضـا يكسـبها نعومـة وترطيب 
طبيعـي؟ املقـرش اليـوم هـو من 
العسـل حيث يعترب العسل مرطب 
طبيعـي للبـرشة كما أنه يسـاعد 
يف إزالـة الجلـد امليـت اصنعي اآلن 
مقرش الشـفاة بنفسـك كي يكون 
جاهزا لالسـتعمال وقتما تشـائني 
استخدميه لتقشـري شفتيكي مرة 
أو اثنان أسـبوعيا وليـس أكثر من 
ذلـك حيـث أن الشـفاة تتكون من 

الجلد الرقيق الحساس.
تقشري الشفاه

بمقـرش  الشـفاه  تقشـري  أوال: 
العسل:

املكونات األساسية
ملعقة عسل ( 15 جم )

ملعقة زيت زيتون (5 مل) ويمكنك 
اسـتبدالة بـأى نـوع مـن الزيوت 

الطبيعية
ملعقة سـكر (الكاسـرتد أو الناعم 

البني )
مكونات اختيارية

ملعقـة زبدة الشـيا أو زيـت جوز 
الهند أو 5 مل

1/8 ملعقة فانيليا
نقطتـني مـن أى نوع مـن الزيوت 

األساسية .
الخطوات

العسـل  مـن  ملعقـة  ضعـي 
باملايكروويـف لتسـخينها ملدة 20 
ثانيـة حتى يصبح سـائال وسـهل 

االستخدام .
اخلطيه مع السكر .

قلبيهم مع ملعقة من الزيت سواء 
الزيتـون أو اى نوع آخـر تفضليه 
مثل الجاجوبا أو اللوز للمسـاعدة 
عـىل تقشـري وترطيـب الشـفتني 

وجعلهما أكثر نعومة و نضارة.

الخليـط  قلبـي 
مـع ملعقتـني مـن السـكر أو 10 
مـل ليعمل عـىل إزالة الجلـد امليت 
ويفضل استعمال السكر البني النه 

أنعم من السكر األبيض .
إذا كانت شفتيك حساسة أو تعاني 
من بعض التقرحات بها اسـتعميل 
سكر الكاسرتد ألن حبيباته صغرية 

جدا ورقيقة .
تكـون طبقـة الجلـد امليتـة عـىل 
الشفتني رقيقة جدا لذا ال تبالغي يف 
تقشريها وهذه الطريقة تضمن لك 

التقشري والرتطيب أيضا .
إذا ذابت كمية السـكر تماما ضعي 
القليل بعد حتى تحصيل عىل خليط 

محبب قليال .
 بلـيل أصبعـك النظيـف أو قطعـة 
قطن بالخليط وافركي به الشـفاة 
برفـق ملدة 10 ثوان قد تذوب بعض 
حبيبات السكر بينما تبقي البعض 

عىل الشفتني .
اتركيه عىل الشـفاة لدقيقتني حتى 

تستفيدي من الخليط كمرطب بعد 
تقشري الطبقة السطحية كما يعمل 

عىل تهدئة الشقوق والتقرحات.
الفاتـر  باملـاء  شـفتيك  اشـطفي 
واستمتعى بشفاة منتعشة وناعمة 

ومتجددة.
للحصول عـىل مزيد مـن الرتطيب 
اسـتعميل بلسم الشـفاة بعد غسل 

الخليط السابق.
احتفظـي بالكمية املتبقية يف عبوة 

بلسم الشفاة القديمة.
يبقـي الخليط صالحا لالسـتعمال 

بعد حفظه بالثالجـة قبل أن يتلف 
أو يتعفـن ملـدة أسـبوع أو اثنـني 
املسـتخدمة  الزيـوت  حسـب نوع 

وكونها طازجة أم ال .
اذا تجمد العسـل أو تحول لبلورات 
يمكنك وضـغ طرف الوعـاء تحت 

صنبور املاء الساخن حتى يذوب .
حافظـة  كمـادة  العسـل  يعمـل 
طبيعيـة لكن تقل خواصـه عندما 
لـذا ال  األخـرى  بالزيـوت  يخفـف 
تتوقعـي أن تظـل هـذه الوصفـة 

صالحة ملدة طويلة.

السلوك املتحدي للمراهقني هو أحد األشياء 
التـي تحبـط وتخيـف كل والـد تقريًبا، من 
الصعـب للغاية عىل اآلباء التعامل مع هؤالء 
املراهقني، السـلوك املتحدي ليـس أمرًا غري 
طبيعي عند املراهقني الذين يجدون أنفسهم 
عىل أعتاب حياة جديدة، غالًبا ما يعربون عن 
تحديهـم من خالل املقاومة والخالف وحتى 
من خالل العصيان والرد، إذا وجدت أيًضا أن 
ابنك املراهق يمر بهذه املرحلة ، فهذه املقالة 

مخصصة لك ولطفلك فقط.
قال الدكتور محمـد هاني أخصائي الصحة 
النفسـية واستشـارى العالقـات األرسيـة، 
أن سـلوك املراهقني املتحدي شائع جًدا، قد 
تقول إنه جزء ال يتجزأ من النمو، ولكن يجب 
أن تدق جرس اإلنذار إذا اسـتمر هذا السلوك 
ألكثر من 7-6 أشهر، ُتعرف هذه الحالة عند 
املراهقني باسـم اضطراب التحدي املعارض 

(ODD). التعرف عىل التحدي املراهق؟
مـن  يعانـون  الذيـن  املراهقـني  إن  يقـال 
اضطراب التحدي املعارض يعانون من تدني 
احرتام الذات ويصابون باإلحباط بسـهولة. 
فيمـا ييل بعض العالمات الواضحة لسـلوك 

املراهق املتحدي:
نمط مسـتمر من املعارضة وعـدم التعاون 
والجدل والعصيان املسـتمر لألشـخاص يف 
السلطة - سـواء أكانوا الوالدين أو األشقاء 

أو املعلمني أو أي من كبار السن.
مزاج منزعج دائم تجاه كل ما ال يعمل وفًقا 

لها.
تحميـل اآلخرين املسـؤولية عـن أخطائهم 

وأخطائهم.
استخدام لغة مسيئة وبذيئة للتعبري عن كل 

يشء.
الرفض املستمر التباع القواعد والطلبات.

رحلـة مليئـة باملشـاعر مليئـة بالغضـب 
واالستياء.

أسباب العناد الشارد
عىل الرغم من أن السـبب الدقيق الضطراب 
التحـدي املعـارض لـدى املراهقـني لـم يتم 
اكتشافه بعد ، فمن املعتقد أن مجموعة من 

األسـباب يمكن أن تكون وراء هذا السـلوك 
عنـد املراهقني. قد تكون أسـباب اضطراب 

العناد الشارد:
وراثـي:  يمكـن توريـث اضطـراب العنـاد 
الشـارد إذا كان أحد أفراد األرسة يعاني من 
نفس املشكلة. يمكن لألمراض العقلية مثل 
اضطـراب الشـخصية أو اضطـراب القلـق 
أو اضطـراب املزاج لـدى أحد أفـراد األرسة 
املقربـني أن تجعل الطفـل يف الواقع عرضة 

ملثل هذه االضطرابات.
بيولوجـي: تشـري  الدراسـات إىل أن بعـض 
اإلصابـات أو العيـوب يف أجـزاء معينـة من 
الدمـاغ قد تـؤدي أيًضا إىل اضطـراب العناد 
الشـارد عند األطفال. عندما ال تعمل بعض 

املـواد الكيميائيـة يف الدمـاغ بشـكل جيد ، 
يمكن للطفل أن يصاب بمثل هذه املشـكلة 

السلوكية.
البيئـة:  يمكـن أن يـؤدي الوالـدان والحياة 
األرسية العامة املضطربة أيًضا إىل اضطراب 
العنـاد الشـارد. إذا أظهـر املراهـق تاريًخا 
عائلًيا من األمراض العقلية أو حتى تعاطي 
املخدرات ، فقد يؤدي ذلك إىل اضطراب العناد 

الشارد.
تشـخيص اضطـراب العنـاد الشـارد عنـد 

املراهقني
إىل حد كبري ، ستساعدك العالمات واألعراض 
عىل تحديد هذه املشـكلة لـدى ابنك املراهق. 
إذا وجدت هذه املشـاكل والسلوك مستمرًا ، 
يجب أن تذهب لزيارة الطبيب يف أرسع وقت 

ممكن.
سـيقوم الطبيـب بعـد ذلـك بفحـص ابنك 
املراهق مـن خالل تقييم التاريخ الطبي أوالً 

وإجراء فحوصات جسدية معينة.
يمكـن للطبيـب حتـى أن يحيلـك إىل طبيب 

نفيس أو طبيب نفيس للمراهقني.
عالج اضطراب العناد الشارد عند املراهقني

 العناد
بمجرد أن يقوم طبيبك بتشـخيص السـبب 
وراء سلوك املراهق املتحدي ، سيبدأ بعد ذلك 

يف عالجه. 
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 عـىل الرغـم مـن سـهولة تنظيف 
األوانـي التيفـال غري الصقـة ، إال 
أنهـا يف الكثـري من األحيـان تكون 
أكثـر عرضة للخدش أو التلف، وقد 
نتسـبب بالعديد من الخدوش لها، 
مـا يؤثر عـىل صحة الطعـام الذي 
نعده فيها، لذلك ُنقدم لكم خطوات 
سهلة ورسيعة، حتى ننظف املقالة 

غري الالصقة بطريقة مثالية.
أوالً: ال لغسالة األطباق

ربمـا يكـون هـذا القـرار صعبـاً 
يف بعـض األحيـان، ألن آلـة غسـل 
األطبـاق وّفـرت علينـا الكثري من 
الجهـد والوقـت يف عمليـة تنظيف 
فيمـا  ولكـن  واألوانـي،  األطبـاق 
الغـري  أو  التيفـال  يخـص مقـالة 
الصقـة، علينا أن نتخـىل عن هذه 
اآللـة، ألن طبقـة الطـالء املانعـة 
لاللتصـاق أكثر عرضـة للتلف عند 
وضعهـا داخـل غسـالة األطبـاق، 
باإلضافـة إىل أن الحـرارة العاليـة 
بداخل هذه اآللة واملنظفات القوية 
التي يتم اسـتخدامها سوف تؤذي 

هذه األواني الحساسة.
ثانياً: باملاء الدافئ والصابون

ُيفضـل أن ال نـرتك أوانـي التيفال 
لوقت طويل بعد اسـتخدامها دون 
تنظيـف، فعلينا أن نقـوم مبارشة 
بتنظيفهـا يواسـطة املـاء الدافئ 
مـن  نتمكـن  حتـى  والصابـون، 
إذابة الدهون التـي ترتكها وجبات 
الطعـام بسـهولة ويـرس، وعلينـا 
القيام بغسلها من الداخل والخارج 

وجيداً.
ثالثاً: الليفة الناعمة مناسبة

فيما يخص مقالة أو أواني التيفال، 
علينـا الحذر مـن اسـتخدام ليفة 
الجيل املعتادة، أو سلكة األلومنيوم 
أو االسـتانلس، وعلينـا اسـتخدام 
ليفة جـّيل ناعمة حتى ال نتسـبب 
بالخدوش لهـذه األواني، وبطبيعة 
الحال، علينا أن ال نستخدم فرشاة 
التنظيف القاسية عند تنظيف هذه 
األواني، كما علينا استخدام منشفة 

ناعمة لتجفيفها بعد غسلها.
رابعـاً: صـودا الخبـز تخلـص من 

البقع الصعبة
حتى نسـتطيع التخلص من البقع 
الصعبـة والحـروق التـي تصيـب 
أواني التيفال، بإمكاننا االسـتعانة 
بصـودا الخبـز، وذلـك مـن خـالل 
خلطهـا مع قليل من املـاء أو زيت 
الزيتـون للحصـول عـىل معجون 
ناعم، ومن ثم تنظيف األواني بهذا 
املعجون، وسـنالحظ كيف يساعد 
عىل إزالة الدهون الصعبة بسهولة، 
ويتخلص من الروائح غري املرغوب 

بها.
خامسـاً: خلطـة تنظيـف خاصة 

وسهلة
كل ما علينـا أن نخلط نصف كوب 
من الخل، مع كوب ونصف من املاء، 
ونضيفـه يف اآلنية التيفال، ومن ثم 
نضعه عىل النار ونرتكه يغيل ملدة ال 
تتجـاوز الـ10 دقائـق، و بعد ذلك، 
نرتكه حتى يربد، وبواسطة قطعة 
مـن قمـاش املايكروفايرب، وبعض 
نقـوم  الدافـئ،  واملـاء  الصابـون 
بغسـل اآلنية، وسوف نرى النتيجة 

املذهلة.



يحكى أنه كان هناك رجل شـديد 
الطمـع مشـهور بحب املشـاكل 
حقـوق  عـىل  دائمـاً  والتعـدي 
اآلخريـن، فاجتمع ابنـاء القرية 
الـذي يعيـش فيهـا هـذا الرجل 
لينظـروا يف امرهـم ويقـرروا ما 
يفعلـوا بـه، ويف النهاية قرروا أن 
يبعدوه تماماً من القرية ويطردوه 
وافعالـه  رشوره  لتجنـب  منهـا 
السـيئة، ذهب الرجل الطماع اىل 
قرية آخرى وهناك ايضاً تسـبب 
يف العديد من املشـكالت إيل اهلها 
حتى طـروده مـن جديـد منها، 
ثم ذهـب الرجل اىل قريـة آخرى 
كان فيها شـيخ حكيـم معروف 
بحكمته وفطنتـه وذكاءه، ذهب 
الرجل اىل هذا الشـيخ وطلب منه 
أن يعطيـه ارض يف وسـط هـذه 
القرية، فأعطاه الشـيخ ما يريد 
وبعد فرتة قـام بالنهب والتعدي 
الجـريان وحقوقـه  ارايض  عـىل 
وتسـبب يف كثـري مـن الخسـائر 

إليهم .
اتجـه ابنـاء القريـة اىل الشـيخ 
وطلبـوا منـه ان ينتقم مـن هذا 

الرجـل الطمـاع وأن يعوض لهم 
ما حل بهم من خسـائر فادحة، 
فكر الشيخ الحكيم قليالً ثم قال 
لهـم : إن لدي الحل الذي سـوف 
يخلصنـا مـن هـذا الرجـل ومن 
رشوره، ولكـن دعونـي اتعامـل 
مع األمـر بطريقتي الخاصة، ثم 
طلب من الرجل أن يأتيه، فحرض 
الرجـل، قال له الشـيخ : تعال إيل 
غـداً صباحـاً بعـد صـالة الفجر 
مبارشة، وطلـب من ابناء القرية 
الحضـور، وعندما جاء الرجل ايل 
مجلـس الشـيخ الحكيـم قال له 
امـام الناس : إنـي اطلب منك أن 
تعيـد إىل كل شـخص حقـة ولك 

منـي أن اعطيـك هـذه السـكني 
وتذهب لها ولك من هنا إىل املكان 
الذي سوف تضع به هذه السكني 
ملـك لـك، بـرشط أن تعـود قبل 

غروب الشمس .
وافـق الرجـل دون تـردد واخـذ 
السكني الذي اعطاها إليه الشيخ، 
ثم ذهـب متجهاً اىل قرية متصلة 
بالصحـراء وسـط دهشـة اهـل 
القرية مـن قرار الشـيخ وطلبه 
العجيـب، اتجـه الرجـل مرسعاً 
يحـاول الوصـول اىل ابعـد نقطة 
ممكنة قبل غروب الشمس حتى 
يعطيه الشيخ هذه االرايض كلها 
وتصبح ملكه، وبعد كل مسـافة 

يتوقـف ويرى أن مـا قطعه قليل 
فيتحـرك مرسعـا ليصـل ألبعـد 

نقطة .
جلـس النـاس ينتظـرون الرجل 
حتيى حل املساء ولم يعد، سألوا 
الشـيخ عـن مكانه فقـال لهم : 
ال أدري، سـوف نبحـث عنـه يف 
الصبـاح، وعند الصبـاح بدأ اهل 
القريـة مع الشـيخ يبحثون عن 
الرجل وبعد مسـافة كبـرية جداً 
وجـدوه ميتـاً وال تزال السـكني 
يف يـده، فقـال لهم الشـيخ : ألم 
أقل لكم أني سـأحل مشـكلتكم 
وأخلصكم من ذلك الرجل ؟ فإنه 
رجل طماع ال يكتفـي ابداً بما يف 
يديه وعند ذهابه كان يرى أن كل 
مسافة يقطعها قليلة فيسعي اىل 

الحصول عىل املزيد حتى مات .
الحكمة من القصـة : ليتنا ندرك 
ان هـذه الدنيـا فانيـة، ونحن ال 
ندري عند اي نقطة سوف نفارق 
الحياة، فال داعي للطمع او اللهث 
باستمرار وراء امللذات التي يمكن 
أن نرتكها فجأة ورائها قبل حتى 

أن نتمتع بها .

االختبارات السـيكولوجّية ترتكـز أّوالً عىل 
املشـهد أو التفصيـل األّول الذي يراه املرء يف 
الصورة املعروضة أمامه. نقّدم إليك تالياً 4 
اختبارات رسيعة؛ قومي بها لتساعدك عىل 
تحديـد مكامن شـخصّيتك الداخلّية، والتي 

يمكن أن ال تكوني مدركة لها بعد.
الصورة األوىل:

رأيـِت أمـرأة شـاّبة: أنـِت عىل األكيـد ذات 
وتّتبعـني  الحيـاة،  يف  تفاؤلّيـة  شـخصّية 
غريزتـك يف التـّرصف إزاء كّل ما يحدث لك. 

يمكن أن تقويل إّنك إمرأة سعيدة.
رأيـِت امـرأة عجـوز: هـذا يدّل عىل وسـع 
خربتك يف الحياة. تميلني إىل التفكري النقدي، 
وتنظرين إىل املشاكل التي تعرتضك، من كّل 

جوانبها، لتقّيميها قبل أن تتّرصيف.
الصورة الثانية:

رأيِت جمجمـة: أنِت امـرأة واقعّية وفقدت 
أي أمل باألشـياء الجميلة من حولك. َفْهُمك 
للحيـاة أّن كّل مـا هو جّيد فيهـا، ما هو إال 

رساٌب آٍن، وليس حقيقًة ملموسًة بالفعل.
رأيـِت امرأة: لديـك حّس طفـويلّ وبريء يف 

التعاطي مع أمور الحيـاة. وعند اإلمتحان، 
تخرسيـن دومـاً يف مالحظة العثـرات التي 
تنتبهـني  ال  حّتـى  أو  طريقـك،  تعـرتض 

للمخاطر.
الصورة الثالثة:

رأيِت بّطة: إذا نظرنا إىل دماغك، فمن املؤّكد 
أّن نصـف الكـرة املخّيـة األيمن هـو الجهة 
الغالبة لديك، وهذا يعني أّنك ذات شـخصّية 

تهتّم أّوالً باألبعاد اإلنسانّية.

رأيـِت أرنباً: هذا يـدّل أّن نصف الكرة املخّية 
األيرس هـو الجهـة الغالبة لديـك، ما يعني 
أّن شـخصّيتك تهتّم أّوالً بالتقنّيات، ولسـت 
مّيالـة إىل التعاطـف مع اآلخريـن أو مع ما 

يجري يف الحياة.
ترين برسعـة وبالتنـاوب البّطـة واألرنب: 
هـذا يدّل عىل قّوة االبتكار التي تمّيزك. لديك 
خيال واسـع جّداً وقوّي، ويمكنك بسـهولة 

القراءة ما بني السطور.
الصورة الرابعة:

رأيِت قّطة تصعد الساللم: أنِت ال تنتبهني إىل 
التفاصيل. كما أّنك عىل األرجح غري منّظمة 
وطفولّيـة إىل حـّد مـا. تصّدقني مـا ترينه، 
وهذا هو السـبب وراء حّبـك للحياة، وكذلك 
تحّررك من املشـاعر السـلبّية تجاه األمور، 

وعدم شعورك بالقلق بتاتاً.
رأيِت قّطة تنزل السـاللم: أنِت أّما شخصّية 
تنتبـه ألدّق التفاصيـل، أو أّن لديـك حـّس 
غريـزّي قـوّي جـّداً. تتفّقديـن أّي مسـألة 
ُتتطـرح عليـك، دون ارتـكازك عـىل الحّظ 

ملساعدك عىل إيجاد الحلول لها.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.
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1970 - القوات األمريكية تبدأ يف الجالء عن قاعدة 
هويلس العسـكرية، وهي آخر القواعد العسكرية 

األمريكية التي كانت تستأجرها من ليبيا.
1986 – يـوري موسـفني يؤدي القسـم رئيسـاً 

ألوغندا.
1987 - الرئيسـة الفلبينية كورازون أكينو تقمع 
حركـة تمـرد قام بهـا عدد مـن ضبـاط الجيش 
سـيطرو خاللها عـىل مبنى اإلذاعـة والتلفزيون، 
وهـذه الحادثـه هـي خامـس محاولـة انقالبية 

بعهدها.
1992 - الهنـد تعلـن إقامة عالقات دبلوماسـية 

كاملة مع إرسائيل.
2002 - منتخـب السـعودية لكـرة القـدم يفـوز 
ببطولـة كأس الخليـج العربـي الخامسـة عرش 

املقامة يف اململكة العربية السعودية.
2004 - حصـول عمليـة تبـادل بـني حـزب الله 
أسـري   400 رساح  خاللهـا  أطلـق  وإرسائيـل، 

فلسطيني و23 لبنانياً.
2006 - مجلـس األمـة الكويتي يبايـع باإلجماع 
الشـيخ صبـاح األحمـد الجابـر الصبـاح أمـرًيا 
للكويت، والشـيخ صباح يؤدي اليمني الدستورية 

أمام املجلس.
2008 - نيـزك 2007 تي يو 24 يمر عىل مسـافة 
قريبة جدا من األرض كما كان متوقًعا من دون أن 

يشكل أي خطر الحتمال اصطدامه بها.
2009 - رئيس الوزراء الرتكي رجب طيب أردوغان 
ينسـحب من جلسـة باملنتدى االقتصادي العاملي 
يف دافـوس بسـويرسا بعد مناقشـه مـع الرئيس 
اإلرسائييل شمعون برييز حول الهجوم الذي شنته 
إرسائيل عـىل قطاع غزة ودفاع الرئيس اإلرسائييل 
عنـه وقوله عـن ما الذي سـيفعله أردوغان لو أن 

الصواريخ أطلقت عىل إسطنبول كل ليلة.
2011 -الرئيـس املـرصي محمـد حسـني مبارك 
يعـني رئيس جهـاز املخابرات العامـة اللواء عمر 
سـليمان نائًبـا للرئيـس، ويكلـف الفريـق أحمد 
شـفيق بتشـكيل الحكومة خلًفا لرئيـس الوزراء 
األسـبق أحمد نظيـف وذلك بعد خمسـة أيام من 

إندالع ثورة 25 يناير.
منتخـب اليابـان لكرة القـدم يفوز بـكأس األمم 
اآلسـيوية الخامسـة عرش واملقامة يف دولة قطر 

بعد تغلبه عىل املنتخب األسرتايل.
فوز املغرب بحق اسـتضافة النسـخة الثالثني من 
كأس األمـم األفريقيـة لكرة القـدم واملقررة عام 
2015 بعد تفوقها عىل جنوب أفريقيا، بينما نالت 
جنـوب أفريقيا حق اسـتضافة النسـخة الحادية 

والثالثني واملقررة عام 2017.
2014 - رئيـس الـوزراء التونـيس الجديـد مهدي 
جمعة يسـتلم مهامه رسـميا خلفا لعيل العريض 
بعد أن صادق املجلس الوطني التأسييس التونيس 

عىل حكومته.
2015 - مقتل 32 جندياً ومدنياً مرصياً يف هجمات 

دامية يف سيناء.
2016 - مقتـل 4 وإصابـة 18 آخريـن يف تفجـري 
انتحاري اسـتهدف املصلني بمسجد اإلمام الرضا 

بمحافظة األحساء.
2017 - مقتـل 6 أشـخاص وجـرح 17 أخريـن 
إثر إطـالق نار بعد انتهاء صالة العشـاء يف املركز 

الثقايف اإلسالمي يف مدينة كيبك الكندية.
الديناصـور  حفريـات  -اكتشـاف   2018
منصوراسـوروس يف الصحـراء الغربية يف مرص، 
االكتشـافات يف مجـال  أبـرز  أحـد  يعـد  والـذي 

األحفوريات.

الكلمات األفقية 
1 - دولة أوربية - قادم

2 - للتمني - نادر
3 - متشـابهان - مينـاء جزائـري 

دويل -  استرت
4 - انسجام - عملة آسيوية

5 - ريض بمـا أُعطـي - كل طعام 
صنع لَجْمع (م)

6 - أترك ! - مدينة سورية
7 - قصة نثرية - تقبيل (م)

8 - صحراء
9 - مـن األنبيـاء عليهـم الصالة و 

السالم (م) - عرب
10 - داوم عـىل اليشء و لم يفارقه 

- عدم انحياز

غزل عراقي
حـب تـايل العمـر علتـه مـن البسـكــــوت
ياشـايل حالوة خـوف الحديثــــــــــــات
ومحمـل سـحر ضحكـة بنـات بيـــــــوت
يـا مايـع ترافـه اتهيـب مـن أحويــــــــك
أتمـوت بيـدي  أصعـب عليـك وخـاف  خـاف 
هلكد ماتلـح راج الثمر بالعــــــــــــــود
التـــوت وأحمـر عـىل شـفافك كبـل وكتـة 
يمعود دخيلك والكلب شيصيــــــــــــــر
مـن تكطـع أبتوتـه منـني أجيـب بتـــــوت

أبـــــــراج

شـخصيتك مليئة بالعيوب ولكن تريـد أن تخفي هذه 
العيـوب عن من حولك. الهروب من اليشء ال يعني حله. 
فكـر يف كل رد فعـل قمت بـه اليوم، وستكتشـف أنك قمت 
بأخطاء عديدة دون أن تشـعر. تخلص من همومك ومشاكلك، 

وحاول أن تسرتخي يف املساء.

تعيـش حالة مـن الحزن واليـأس اليوم وتشـعر 
بالقلـق طوال الوقت. ما عليك اليوم سـوى الراحة 
واالسرتخاء بقدر اإلمكان باإلضافة إىل عدم التفكري يف 
املشـاكل والقضايا املعقدة. استمتع بوقتك الذي تقضيه 

بالقرب من الرشيك.

أنـت محظوظ اليـوم بالتأكيـد، فربمـا تحصل عىل 
مبلـغ من املال يمكنـك من الدخـول يف مرشوع مهم 
كنت تطمح للمشـاركة فيه من قبل. أصدقاؤك سيكون 
لهـم دور كبـري يف حياتك اآلن. تحرك بحرص شـديد لكي ال 

تخرس كل يشء.

قلقـك عىل وضعـك املـايل هـذا الوقت سـيجعلك 
منفعـال لوقـت طويل. مـن األفضـل أن تركز عىل 
القضايا املهمة وأن تحل املشـاكل بـدال من أن تضيع 
وقتك يف الغضب واالنفعال. إذا قررت الرتكيز بالفعل عىل 
األمور املهمة، سـتجد أنك تنجز العديد من املهام يف وقت غري 

متوقع.

إذا كنت تفكر منذ فرتة يف استثمار جزء من أموالك، 
فقـد حانت اللحظـة املناسـبة. ال داع لتأجيل هذه 
الفكـرة اآلن، ولكـن ال بأس إذا كنـت بحاجة إىل وقت 
للتفكـري. اقـرأ االختيارات املتاحة أمامك جيدا واسـترش 

أحد الخرباء.

انعـدام التواصل بينك وبينك أحـد رشكائك يف العمل 
أو بينك وبني الحبيب قد يتسـبب يف حدوث مشـاكل 
عديـدة اليـوم. يمكنـك أن تتجنب هذا مـن خالل رشح 
املوقف بكل تفاصيله لرشيكك أو للحبيب. تأكد أن الشخص 
الذي يسـمعك يفهم ما تقوله جيدا قبل أن يرتكك! ال تخجل من 
كثرة أسـئلتك اليوم، فالسـؤال الذي تراه غبيـا من وجهة نظرك 

اآلن أفضل بكثري من ارتكاب خطأ بسببه!

يمر حبيبك ببعض املشاكل مع زمالئه يف العمل 
أو مـع أصدقائه، ولذلـك يبدو منشـغال وبعيدا 
عنك. هذه املشـكلة سـتنتهي اليوم. يجب عليك أن 
تفعل شـيئا ما من أجل الحبيب، ألنه يشعر أنه وحيد. 

تأكد أنك تعامله كما تحب أن يعاملك.

عندمـا تشـعر أنـك وحيـد اليـوم وتفتقـد للحب 
والرومانسية، تتناول الشيكوالتة لتحسني مزاجك. 
هـذه فكـرة جيـدة، ولكـن عليـك أال تتجـاوز الكمية 
التـي أوصاك بها الطبيب لكي ال تؤثـر يف صحتك. ربما ال 

تستطيع السيطرة عىل نفسك.

تهتـم اليوم بمراجعة بعـض األوراق املالية الخاصة 
بعملـك، وهـذه املهمة قد تبعـدك عـن الحبيب وعن 
أرستك بالكامل. ال تعمل سـاعات عديدة متواصلة حتى 
ال تفقـد توازنك فجـأة. العمل لسـاعات طويلـة يؤثر عىل 
أدائك، وربمـا ترتكب أخطاء عديدة. تصحيـح هذه األخطاء قد 

يستغرق وقتا طويال.

من الواضح اليوم أنك لن تسـتطيع حضور نشاط 
جماعي كنت تتمنى املشاركة فيه منذ فرتة طويلة. 
التغيري املفاجئ يف خططك يجعلك تشعر باإلحباط. ال 
داع للشـعور باإلحباط، فلديـك العديد من املهام عليك أن 

تركز عليها اليوم.

سـيتعرض أحد أفراد أرستك ملشـكلة مـا يف العمل 
اليوم، لذلك تظهر عليه عالمات القلق والتوتر. ربما 
يطلب منك هذا الشـخص مسـاعدته ومسـاندته ألنه 
يشعر بالوحدة. قد يزورك أكثر من شخص اليوم ليجلبوا 

لك أخبارا سارة جدا. 

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

هل أنت مشـغول جدا اليوم؟ أبسـط املهام وأسهلها 
ستسـتغرق منك وقتـا طويال اليوم. يجـب أن تكون 
اليـوم أرسع من أي وقت. ربما يظن البعض أنك مريض 
أو حزين أو غاضب. تحدث معهم وأخربهم بالسبب. دعهم 

يعرفون سبب صمتك املستمر اليوم.

الكلمات العمودية
1 -من بحور الشعر العربي

2 -مـن الحمضيـات - إحـدى البلدان 
التأسيسية األربع من اململكة املتحدة

3 -كمل (م) - تحضري
4 - يبس - مصّحة

5 -الكالم الكثري و الفلسـفة الزائدة , 
أو أكل الطعام ببطء (ن) - رضوري

6 -يدخل - من الدواجن - متشابهان
7 -جزيـرة إيطالية (م) - إسـم أديبة 

عربية
8 -بلدان (م)

9 - طائـر ليـيل مـن الجـوارح (م) - 
بسط

10 - دولة عربية - سحب
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احتفـل محرك البحـث ”جوجل“ 
بذكرى الطبيبة التونسية توحيدة 
بن الشـيخ، التي تعـد أول طبيبة 
مسـلمة يف العالـم العربـي، التي 
ولـدت يف الثانـي مـن ينايـر عام 
1909 شمال تونس، ويرجع سبب 
االحتفـاء، إىل تزامـن تاريخ اليوم 
مـع ذكرى طـرح البنـك املركزى 
التونيس للتـداول، ابتـداًء من 27 
مارس العام املايض 2020، ورقة 
نقديـة جديدة من فئة 10 دنانري، 
واختـريت الدكتـورة توحيـدة بن 

الشـيخ شـخصية رئيسـة لتلـك 
الورقـة النقديـة، وفقا لوسـائل 

إعالم تونسية.
ولـدت توحيدة بن الشـيخ لعائلة 
ميسورة، حيث كان والدها مالكا 
عقاريا ببلـدة رأس الجبل التابعة 
حاليـا إىل والية بنـزرت، أما أمها 
فهي مـن عائلة بن عمـار إحدى 
بالعاصمة، وتويف  الثرية  العائالت 
والدها وتركها صغرية فعاشت إىل 
جانب أخويها تحـت رعاية أمهم 

التي حرصت عىل تعليمهم.

ابتكر تطبيق جديد يذكر مستخدمه ألخذ قسط من الراحة اثناء ضغط 
العمل  يسـمي Pause for Mac ملطـوره Harshil Shah ، وذلك بتذكريه 
باإلبتعـاد عن مكتبه بانتظام عىل فرتات مختلفة طوال سـاعات العمل 

خاصة تلك التي تشهد ضغوطا كبرية .
ويتم استخدامه بمجرد تثبيته عىل الهاتف، حيث سيطلب من املستخدم 
تحديـد أوقات لعدد املـرات التي يريد فيها أخذ فـرتات راحة واملدة التي 

يجب أن يستمر فيها.
وبشـكل افـرتايض، يتبع التطبيـق قاعـدة 20-20-20 الشـهرية التي 
اقرتحهـا أحـد األطباء لألشـخاص الذيـن يقضون أوقـات طويلة أمام 
الشاشـات اإللكرتونيـة وهي تقيض بأنـه كل 20 دقيقة، تنظر إىل يشء 
بعيد عنك بـ20 قدم ملدة 20 ثانية، حتى ال يتسـبب األمر يف إجهاد العني 

ومن ثم يفقد القدرة عىل الرتكيز. 
لـذا يعمل التطبيق عـىل تذكيز املسـتخدم بالتوقف عـن العمل ملدة 20 
ثانية كل 20 دقيقة. لكن يمكنه تعديل ذلك بسـهولة، وإضافة تذكريات 

مخصصة مثل تناول مرشوب من املاء أو النهوض والتمدد وغريها.
كما يمكن للمسـتخدم تشـغيل وضع الرتكيز أو اإليقاف املؤقت وإعادة 
تشـغيل التطبيـق يف الوقت الـذى يريده اذا كان يشـارك يف اجتماع وال 

يرغب يف تلقي إشعارات. 
يأتـي ذلـك عـىل الرغم مـن توافـر الكثري مـن التطبيقات ملسـاعدة 
املسـتخدمني عىل تذكر أخذ فرتات راحـة، ولكنها مصممة يف الغالب 

للتعامل مع العديد من التذكريات.
وأشار التقرير إىل أن Pause هو تطبيق مجاني، ويمكن ألي شخص 

يقوم بتشغيل macOS Big Sur أو أحدث استخدامه. 

كشـف تقرير عن أن امـرأة تدعى، أنجـى كاريري، تمكنت من اسـتعادة 
هاتفها iPhone 11 Pro بعد شهر من إسقاطه يف مياه البحرية الجليدية 
بكندا، حيث كانت املرأة تزور بحرية واسكيسـيو لالحتفال بعيد ميالدها 
الخمسـني، وبينما كانت تضع هاتفها عىل ركبتهـا، إال أن الهاتف انزلق 
عن ركبتها وسـقط مبارشة يف البحرية.وبحسـب التقريـر ففي البداية، 
لـم يكن لدى ”كاريري“ رغبة يف إنقاذ الهاتف مـن البحرية املتجمدة، لكن 
الحًقا اعتربتها بمثابة تحٍد، ويف رحلتها الثالثة، تمكنت من تحديد موقعه 
باسـتخدام مكتشف األسـماك ومغناطيس بعد البحث عنه ملدة ساعتني، 
وبعد العثور عليه، قامت بتشـغيله رغم أنها توقعت انه لن يعمل بشـكل 
صحيـح، لكن حدث عكس ذلك حيث عمل الهاتف بشـكل طبيعي.وقالت 
كاريـري: ”ظهرت شاشـة التوقف، والتي كانت صادمـة يف البداية ثم بعد 
ذلك عندما قمت بمسحه ... كان كل يشء ال يزال عىل الهاتف“، واضافت 
”كنت أبحث عن صوري من حفلتى الخمسـني، وقال تكاريري: ”ال يوجد 
يشء يف الهاتـف ال يعمـل“، مضيًفة: ”إنه ألمـر مدهش“.ويمكن وصف 
البقـاء عىل قيد الحياة ملـدة 30 يوًما يف املياه الجليديـة بأنه حالة نادرة، 
حيـث ال تقدم رشكة أبل من جانبها مثل هذه االدعاءات، ووفًقا للرشكة، 
يقدم iPhone 11 Pro تصنيف IP68، مما يعني أنه ُيزعم أنه يعيش عىل 

عمق 4 أمتار من املاء ملدة تصل إىل 30 دقيقة.

أوضحـت تقاريـر جديدة عن ميزة جديدة يف سـاعة ”آبـل“ الذكية، 
وهـي قدرتها عىل قياس هشاشـة مرىض القلـب واألوعية الدموية 

بدقة.
وقـال باحثون من جامعة سـتانفورد: ”إن سـاعة ”آبـل“ يمكنها 
معرفـة ذلك مـن مسـافة يقطعهـا املرىض داخـل منازلهم سـريا 
عـىل األقدام ملـدة 6 دقائق فقط، ليؤكدوا أنها أشـبه بكشـف داخل 

العيادة“.
 Apple” وتوصـل الباحثـون إىل ذلك االكتشـاف باسـتخدام سـاعة
Watch Series 3“  وتطبيق ”فازك تراك“، الفتني إىل أن نظام تشغيل 
”ووتـش إو إس 7“ يحتوي عىل اختبار املـيش ملدة 6 دقائق وبيانات 
التنقـل األخـرى، ويمكـن ألصحاب السـاعات مراجعـة أدائهم عرب 

تطبيق ”هيلث“ املوجود عىل هواتف ”آيفون“.
وتشـري نتائـج الدراسـة الحديثـة إىل أن سـاعة ”آبـل“ وغريها من 

السـاعات الذكية، ويمكـن أن توفر عىل املرىض عنـاء زيارة الطبيب، 
لقياس قدراتهم الوظيفية، ويمكنهم ببساطة االطمئنان عىل صحتهم 
بالتجـول يف منازلهـم، والدخـول إىل تطبيـق ”هيلـث“ إذا كانت هناك 

عالمات عىل وجود مشكلة صحية لديهم.

بعد حملة تشـويقية اسـتمرت 
ليومـني، أطلقـت النجمة، مايا 
ديـاب ،أغنية جديـدة باللهجة 
”الكعـب  بعنـوان  املرصيـة 
العايل“.. هذه األغنية التي كان 
قد سـبقها نـرش مايـا العديد 
من الصـور الفريـدة التي غلب 
الغرافيكس  عليهـا طابـع 
عـرب  املتميـز  الفنـي 
الخاص عىل  حسابها 

انستغرام، دفعت الناس للتساؤل 
عّمـا تحـرضه مايـا التـي لطاملا 
اعتمـدت أسـاليب جديـدة وغـري 
الجمهـور  تشـويق  يف  اعتياديـة 
”الكعـب  ألعمالهـا..  والرتويـج 
العـايل“ هي أغنيـة راقصة فريدة 
مـن نوعهـا، تعاونت فيهـا دياب 
مع امللحن رحيم، وهي من كلمات 
محمـود صـالح وتوزيـع هـادي 

رشارة.

ومنذ إطالق  أغنية ”الكعب العايل“ 
عىل قناة مايا الخاصة عىل موقع 
يوتيوب، شـهدت األغنية انتشاراً 
واسعاً ملا تحمله من خّفة وأجواء 
إيجابية. وقد أعادت مجموعة من 
أبرز الصفحات الفنية والصحفية 
وصفحات مدّونـي العرب نرشها 
لتتخطـى األغنيـة يف يومها األول 
املليون مشـاهدة، وتتصّدر الرتند 

عىل أكثر من تطبيق. 

مايا ديـاب اعتمدت عىل أسـلوب 
تصويـر  يف  الشـبابي  الكليـب 
األغنية، وشـاهدها الجمهور من 
خالله تؤدي عدة تحديات انترشت 
أخرياً عـرب تطبيقات السوشـيال 
ميديـا، ال سـيما تلك التـي تعتمد 
عىل التغيـري الرسيـع لإلطالالت. 
كذلـك سـتطلق مايـا بالتعـاون 
مع عـدد من املنصـات الرائجة يف 
األيام القليلة تحّدياً خاصاً بأغنية 

”الكعب العايل“. 
العـايل“  ”الكعـب  أغنيـة  تتمّيـز 
بمـزج مـا بـني اإليقـاع الرشقي 
والغربـي، لتثبت مايا ديـاب مرّة 
جديـدة تمّيزهـا يف تقديـم أعمال 
شـخصيتها  عـن  تعـّرب  غنائيـة 
املتجـددة، ولتؤكد عـىل إرصارها 
عىل تقديم األفضل ونرش رسـالة 
الفـن الحقيقية وهـي الفرح من 

خالل املوسيقى.

مايا دياب أمام تحديات جديدة في األيام القليلة المقبلة

بـني  الحماسـية  املنافسـات  تسـتمر 

مشـرتكني يبدعون بغنائهـم عىل املرسح 

وأمام الجمهور يف برنامج ”عراق آيدول“ 

عىل ”MBC العـراق“. ويف الحلقة الثامنة 

من العروض املبارشة، تبارى 6 مشرتكني 

يف مـا بينهـم، يف حلقة مليئة بالحماسـة 

مقدمـة  وكشـفت  األنفـاس،  وحبـس 

الربنامـج، ميس عنرب، عن أن 4 فقط من 

املشـرتكني الـستة سـيتأهلون إىل نصف 

النهائّيات يف األسبوع املقبل. 

ويف لحظـة الكشـف عن النتائـج، وقفت 

املواهـب عـىل أعصابهـا تنتظـر إعـالن 

االسـمني اللذيـن سـيغادران، لكـن عنرب 

أبلغتهـم بمفاجأة، وهي أن اسـماً واحداً 

فقط هـو الـذي سـيخرج مـن التحدي، 

وأعلنـت انتهـاء رحلـة دالل كريـم التي 

حصلـت عـىل أقـل نسـبة تصويـت مـن 

الجمهور. فقد غـرّي التصويت املكثف من 

الجمهور للمشرتكني قواعد الربنامج، إثر 

حصول مصطفى سـمري، محمد سـّجاد، 

حسـني فلـك، عيل ليو، وغسـان بريسـم 

عىل نسـب متقاربة يف التصويـت، علّقت 

عنرب بالقول: ”إن الجمهور يتمسـك بكم 

جميعاً، لذا سـُينقل الخمسـة إىل العرض 

املقبل، الذي سـينتهي فيه مشـوار اثنني 

منهم، ليتأهل 3 فقط إىل الحلقة الختامية، 

ثم الكشف عن اسم الفائز الذي سيحصل 

عىل عقد فني، إلنتاج أغنية وفيديو كليب 

من رشكة ”بالتينوم ريكوردز“.

وكانت لجنة التحكيم الثالثية املؤلفة من 

حاتـم العراقـي، ورحمة رياض، وسـيف 

نبيـل، أشـادت باملواهب التـي أجادت يف 

الغنـاء. وقبيـل ظهـور كل مشـرتك عىل 

املرسح، كشـف كل منهم أثناء تحضرياته 

يف املطبخ عن األكل الذي يجيد طهوه، عن 

معاناتـه يف الغربة، وعىل أكثـر ما يحزنه 

ويجعلـه متأثـراً، وغري ذلـك. كذلك رافق 

مهنـد املرسـومي املشـرتكني يف كواليس 

الربنامج، هذا باإلضافة إىل تضمن الحلقة 

ثالثة دويتوهات، جمع كل منها بني اثنني 

من املشرتكني 

وُيعرض برنامج ”IRAQ IDOL“ محبوب 

العـراق عـىل ”MBC العـراق“، كل ليلـة 

جمعة يف تمام السـاعة 10 ليـًال بتوقيت 

بغداد.

كشـفت الفنانـة املرصيـة، سـمية الخشـاب، عـن 

سـعادتها بتعاونها مع الفنـان محمد رمضان يف 

مسلسـل ”موىس“، الذي مـن املقرر عرضه يف 

رمضان 2021.وعن تعليقات محمد رمضان 

عـىل الصـور، التـي ينرشها مـن كواليس 

العمل، قالت سـمية الخشاب: ”معاكسات 

ومغـازالت وإيفيهات بينهما يف املسلسـل، 

فعندمـا يقول لها يا ملبن تـرد عليه وتقول 

لـه بالراحة عـىل امللبن، هي جمل يف السـياق 

الدرامي“.وأكـدت سـمية ”أن محمـد رمضـان 

شـخص محرتم للغاية ومؤدب ولطيـف يف تعامله“، 

مشرية إىل أن البعض يظلمه عندما يقولون عليه أنه متكرب.

وكانت الفنانة املرصية، سـمية الخشـاب، قـد تفاعلت مع الضجة 

التـي أحدثتها مغازلة مواطنهـا الفنان محمد رمضـان لها، عندما 

شـارك أول صـورة تجمعه مع سـمية الخشـاب من 

أحداث مسلسـل ”موىس“، وعلق عليها: ”عندما 

يكـون امللبن أمامـك والدكتـور يمنعك منه“، 

فيمـا ردت سـمية الخشـاب، بنـرش املزيـد 

مـن الصور لهـا معه من نفس املشـهد، و 

قـد علقـت: ”بالراحة عىل امللبـن يا موىس 

لينكرس“.

ومسلسـل ”مـوىس“ يشـارك يف بطولته إىل 

جوار الفنان محمد رمضان كال من الفنانني، 

سـمية الخشـاب، وسـيد رجب، وعبـري صربي، 

ورياض الخويل، وهبة مجدي، وعارفة عبد الرسـول، 

وتارا عمـاد، وصربي فواز، وحمدي الوزيـر، ومنذر رياحنة، 

وفريدة سيف النرص، وهو من تأليف نارص عبدالرحمن، ومن إخراج 

محمد سالمة، وإنتاج رشكة سينرجي.

خرجـت الفنانة ”هنـا“ لتطمنئ 
جمهورهـا عـىل صحتهـا بعـد 
إصابتها بعدوى فريوس كورونا 
قبـل أيام، كمـا تواصـل متابعة 
ردود فعـل الجمهور عىل حلقات 
مسلسلها الدرامي الجديد ”حلوة 

الدنيا سكر“,
فقـد نجحـت هنـا الزاهـد يف أن 
تقـدم توليفـة دراميـة خاصـة 
بأوىل تجاربها بالبطولة املطلقة؛ 
فاختارت أن تطل عىل جمهورها 
من خـالل قصص وشـخصيات 
مختلفة كل خمـس حلقات عىل 
مـدار 40 حلقـة، كي تثبـت أنه 
بإمكانهـا تجسـيد العديـد مـن 
وصـدق  بنجـاح  الشـخصيات 
بـدون  القلـوب  تدخـل  جعلهـا 
استئذان، حتى إنها جذبت جميع 
فئـات الجمهـور مـن األطفـال 
الكبار؛  البيـوت وحتـى  وربـات 

وهذا ما أكدته هنا الزاهد معتربة 
تجربتها يف مسلسل ”حلوة الدنيا 
سـكر“ من أهم التجارب الفنية 

لها يف مسريتها الفنية.
ومـن يراقـب خطـوات هنـا يف 
أعمالهـا الفنية، سـواء الدرامية 
بدأتهـا  التـي  السـينمائية  أو 
2009 بدورهـا يف  تقريبـاً عـام 
وأحفـاده“،  ونيـس  ”يوميـات 
يـدرك أن اختياراتهـا لـم تكـن 
متشـابهة منذ البدايـة، فهي لم 
تعتمـد عـىل جمالها الـذي كان 
مـن املمكن أن يحرصهـا بأدوار 
الفتـاة األجنبيـة الجميلة، لكنها  
رسعـان مـا تمـرّدت عـىل هـذا 
النمـط مـن األدوار وحاولت منذ 
الخطوات األوىل لهـا يف املجال أن 
تثبت للجمهور موهبتها، سـواء 
يف أعمـال الرتاجيديـا كدورها يف 
مسلسل ”أيوب“ أو يف الكوميديا 

التـي نجحـت فيهـا يف أكثر من 
عمـل، بداية من دورها يف ”سـك 
عىل أخواتك“ و“حتى الواد سـيد 
الشـحات“ أمـام زوجهـا أحمد 

فهمي.
جديـر بالذكـر أن هنـا حصلـت 

عـىل إجازة جربية بعـد إصابتها 
بفـريوس كورونا لحني تعافيها، 
ومن املقرر أن تشـارك يف املوسم 
البطولـة  يف  املقبـل  الرمضانـي 
النسـائية أمـام محمـد إمـام يف 

مسلسله الرمضاني ”امللك“.

تطـّل نجمـة الخليـج، هدى حسـني، يف شـهر 
رمضان املبارك يف مسلسـل ”الناجية الوحيدة“ 
عرب MBC Drama وShahid VIP، لتنافس هذا 
العام، بمادة درامية مختلفة شكالً ومضموناً، 
طارحة قصة اجتماعية مشـّوقة جداً ضمن 
إدارة  تحـت  ومفاجئـة،  صادمـة  أحـداث 
املخرجة هيا عبدالسالم، لنص ملنى النوفيل، 

إنتاج Eagle Films لجمال سنان.
يلعـب البطولـة إىل جانب هدى حسـني، 
مجموعة من نجـوم الخليج منهم: ملياء 
طارق، محمد العلـوي، جمال الردهان، 
فوز الشـطي، سـلوى الجراش، شهاب 

حاجية وغريهم.
العمـل اجتماعّي درامـّي يحكي قصة 
امـرأة تخرج حّيـة من حـادث حريق 
مـرّوع يطـال منزلهـا ويقـيض عـىل 
عائلتها بالكامـل، لتبدأ أحداث العمل التي 
تقلب حياة البطلة رأسـاً عـىل عقب، فتدخل 
رصاعـات وتعيـش أحداثاً مشـوّقة تربطها بمن 

حولها وسط أحكامهم واتهاماتهم.

يسـتعد أمـري الغناء العربـي ونقيب 
املوسـيقيني الفنـان، هاني شـاكر، 
لطرح دعـاء ديني جديـد تزامناً مع 
حلول شـهر رمضان املبـارك يحمل 
عنوان ”يا رب يا رحمن“، من كلمات 
الشـاعر محمد الجبايل وألحان حنني 

عيل.
الفنـان هانـي شـاكر  وقـد أعـرب 
عـن سـعادته بالتعاون مـع امللحنة 
حنـني عيل واصفاً إّياها باالكتشـاف 
الجميـل، مشـرياً إىل أن الدعـاء قـد 
يكون بداية تعاون مشرتك بينهما يف 

أعمال مقبلة.
ومن جانبها، قالت حنني إنها شعرت 
بأن صوت هاني شـاكر هو األنسـب 
ألداء الدعـاء منـذ أن بـدأت بتلحـني 
الكلمات، وقد كانت سـعادتها كبرية 
بإعجابـه باللحن، فهـو امتداد لجيل 
العظمـاء، ومنذ بدايتـه الفنية يهتم 
بالعمـل الفنـي ليعيش أطـول فرتة 
ممكنـة، فـال ترتبط أعمالـه بعرص 
معنّي لذلك يـرى جمهوره من جميع 
األعمـار، واليقترص عـىل فئة عمرية 
معينـة، فهو مطـرب صاحب تاريخ 

طويل من األعمال املتميزة املحفورة 
يف وجدان أجيال عديدة.

ُيذكـر أن امللحنة حنني عـيل تعاونت 
يف رمضـان املـايض مع الفنـان عيل 
الحجار، حيث لّحنت له دعاء ”طرقت 
بابك“ الذي أُذيـع يف معظم القنوات، 
قاً  واإلذاعـات العربية واملرصية محقِّ
نجاحـاً كبـرياً، كمـا لّحنـت األغنية 
الوطنيـة ”بكـرة جاي ليـا“ للفنانة 
فاطمـة عيـد بمناسـبة ذكـرى 30 
يونيو، حيث تخّطـت النصف مليون 
مشاهدة فور طرحها عىل اليوتيوب.

شـارك النجـم، محمد منـري، برأيه حـول الهجـوم الذي 
تعرضت له الفنانة التونسـية، هند صربي، عقب انتشار 
خـرب مشـاركتها يف موكـب نقـل املوميـاوات امللكية من 

املتحف املرصي ملتحف الحضارة.
وكتـب منري، عرب حسـابه بموقـع التواصـل االجتماعي 
”تويرت“: ”أرفض بكل األشـكال هـذه اللهجة التي تعامل 
بهـا بعض الجهـالء مع الفنانـة التونسـية هند صربى، 

والتي أعتربها مرصية قبل أن تكون تونسية“.
وتابـع: ”كفانا جهال وكراهيـة وعنرصية، ولنتذكر كيف 

يعامـل التونسـيون أشـقاءهم فنانـي مـرص يف تونـس 
الشقيقة“. 

ومن جانبها؛ علّقت هند صربي عىل تعليق ”منري“ قائلة: 
”امللك ملك“.

والجدير بالذكر أن هند صربي أعلنت مشاركتها يف موكب 
نقـل املوميـاوات امللكية مـن املتحف املـرصي إىل متحف 
الحضارة، وانتقد البعض اختيارها ألنها تونسية الجنسية 
وفنانات مرص أحق، فيما كشفت هند صربي عن أن هناك 

نجمات مرصيات يشاركن أيًضا يف هذا الحدث.
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استكماال ملقالنا السـابق، وبعد تدمري محطة الراشدية التابعة لوكالة 

االنبـاء العراقيـة (واع) مـن قبل الطـريان االمريكـي وتدمريها تدمريا 

كامال، انتقلنا أنا ومجموعتي اىل محطة ثانية وتقع يف منطقة سـلمان 

بـاك قرب الطاقة الذرية، وكانت عبارة عـن دار كبرية مجهزة بأجهزة 

اتصاالت وسـط غابة من االشـجار والشـجريات الكثيفة يقال انها يف 

غايـة الخطورة بسـبب تواجد خنازير برية يف جحـور منترشة مغطاة 

بـ“الدغـل“، وتم تحديد عملنا يف غرفة صغرية بعيدة عن موقع البناية 

الرئيسـية ملواصلـة عملنا يف بث االخبار، وما ان حـل الليل حتى حدثت 

املفاجأة، حيث انطفأت الكهرباء بحدود السـاعة العارشة ليال، فطلب 

مني رئيس املجموعة، ويف تلك الليلة املمطرة، الذهاب اىل البناية الرئيسية 

إليقاظ املهندس والطلب منه متابعة موضوع وتصليح العطل الحاصل 

يف الكيبـل الرئييس، فذهبت لتنفيذ املهمة الصعبة بعد تزويدي بسـالح 

ناري ”مسدس“ وتغطية جسدي من األمطار الساقطة بغزارة، وما ان 

بدأت املسـري وسط االحراش حتى سمعت اصوات الخنازير الربية التي 

من املحتمل ان تفاجئني يف هجوم صاعق، لكنني واصلت املسـري بحذر 

حتـى وصلت تلك البناية اللعينة، وأيقظـت املهندس املقيم الذي نهض 

مرسعا لتنفيذ العمل وتم اكماله يف تلك الليلة املوحشـة وسـط اصوات 

االنفجـارات املوجهة اىل منطقة الطاقة الذرية وتصاعد النريان من تلك 

املنطقة، وكانت ليلة رهيبة مرت بسـالم، لكن هذه املحطة اسـتهدفت 

برضبـة جويـة بعد ايـام وتم تعطيلها عـن العمل اسـوة بما حصل يف 

محطة الراشدية.
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“IRAQ IDOL”  خمسة مشتركين إلى مرحلة نصف النهائي من

سمية الخشاب لمحمد رمضان: ”بالراحة على الملبن“

هنا الزاهد: مسلسلي يناسب جميع األعمار

هدى حسين.. نجمة 
رمضان في مسلسل 
”الناجية الوحيدة“

هاني شاكر ودعاء ديني جديد في رمضان

”محمد منير“ يتضامن مع ”هند صبري“ بعد الهجوم 
الذي تعرضت له 
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