
@@@3ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m

بغداد/ الزوراء:

اللقاحـات  ان  الصحـة  وزارة  اكـدت 

املسـتوردة ملكافحـة الوبـاء ”آمنـة“ 

ولـم تسـجل اي اعـراض جانبيـة او 

اآلن،  حتـى  للملقحـني  مضاعفـات 

ويأتي ذلك يف وقت يخىش فيه البعض 

من تلقي جرعـات اللقاح.وقال مدير 

صحة الكـرخ، جاسـب الحجامي، يف 

حديـث صحفـي: ان ”االف املواطنني 

توافـدوا عىل مراكـز التلقيح املنترشة 

يف جانـب الكـرخ 90 باملئـة منهم من 

مراكز املدن و10 باملئة من االطراف“.

قضـاء  يف  امللقحـني  عـدد  ووصـل 

الطارمية 44 شخصا، وهم اقل عددا، 

تليهـا املحمودية، وبعدهـا التاجي ثم 

ابـو غريب، علما ان عـدد االصابات يف 

هـذه املناطق مرتفع جدا، بينما بلغت 

نسبة عدد امللقحني لالعمار فوق سن 

الخمسـني عاما 37 باملئة، واملصابني 

باالمـراض املزمنـة 20 باملئـة. واكـد 

الحجامي ان ”اللقاح آمن وال مخاوف 

منه ومسـتورد من مناشـئ رصينة، 

وهناك العديد من الدول قامت بتطعيم 

مواطنيها من هذا اللقاح سعيا لعودة 

الحيـاة اىل طبيعتها“.ولفت الحجامي 

اىل ان ”عـدد امللقحني الـكيل يف جانب 

الكرخ حتى اآلن وصـل اىل 3403، اما 

عدد امللقحني اليومي فوصل اىل 1369، 

وان عدد امللقحني بلغ خالل يوم واحد 

يف العراق 10470 مواطنا“. 

بغداد/ الزوراء:

اعلن جهاز االمن الوطني، امس الثالثاء، 

القبـض عـىل مسـؤول يف رشكـة نفط 

ذي قـار متلبسـا بالرشـوة.وذكر بيـان 

للجهـاز تلقته ”الـزوراء“: انـه بتوجيه 

وإرشاف مـن قبل محافـظ ذي قار عبد 

الغني االسـدي تمكنت مفرزة من جهاز 

األمن الوطني بعد اسـتحصال املوافقات 

القضائية من القاء القبض عىل مسؤول 

كبـري يف رشكـة نفـط ذي قار وسـائقه 

متلسـبني بالرشـوة بعـد نصـب كمني 

محكـم لهمـا وسـط املحافظة.واشـار 

البيـان اىل ”ضبط بحوزتهما مبلغاً قدرُه 

مئة الف دوالر مع كتب ووثائق رسمية، 

فضالً عن عدد من االختام االدارية، فيما 

دونت اقوالهم اصوليـاً وجرى احالتهما 

عىل الجهات القضائية إلتخاذ االجراءات 

القانونية بحقهما“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
قال الرئيـس األمريكي السـابق، دونالد 
ترامب: إنه ”أنقذ العالم بأرسه“، معتربا 
أن الدكتور أنتوني فاوتيش واملستشـارة 
الطبية السابقة للحكومة ديبورا بريكس 
عرّضا ”ماليني األرواح للخطر“.وأشـار 
ترامـب، يف ترصيح، إىل: أنـه تجاهل كال 
املسؤولني أثناء وجوده يف البيت األبيض، 
وأنه كان مسـؤوال عن تطوير اللقاحات 
املضادة لفريوس كورونا واملوافقة عليها 
لالستخدام. معتربا أن فاوتيش وبريكس 
”يحـاوالن إعادة اخرتاع التاريخ لتغطية 
توصياتهمـا الخاطئـة، والتـي لحسـن 
الحـظ ألغيت“.وأضـاف: ”كانت لديهما 
قرارات سياسـية سـيئة من شـأنها أن 
تـرتك بالدنا مفتوحة للصـني واآلخرين، 

ومنغلقة عـىل إعادة فتح اقتصادنا رغم 
وجـود اللقاح مما يعـرض حياة املاليني 
للخطر“.وقـال ترامب: ”طورنا لقاحات 
أمريكيـة من قبل رئيس أمريكي يف وقت 
قيايس، تسعة أشهر، وهو ما أنقذ العالم 

بأرسه“.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
هـدد الرئيـس املـرصي، عبدالفتـاح 
السـييس، بأنه ”لن يسـتطيع أحد أن 
يأخـذ نقطة ماء واحـدة من مرص“، 
مشـدداً عـىل أن ”ذراع مـرص طويلة 
وقـادرة عـىل مواجهـة أي تهديـد“، 
مشـرياً إىل ”أن املسـاس بمياه مرص 
خـط أحمـر وسـيؤثر عىل اسـتقرار 
أنـه  إىل  بالكامل.“وأشـار  املنطقـة 
”سـيحدث عدم اسـتقرار إقليمي لو 
انتهـك أحـد حقـوق مـرص املائية“.

وقـال خـالل ترصيحـات لـه، عـىل 
هامش زيارتـه التفقدية ملرافق قناة 
السـويس: إنه لـن يسـتطيع أحد أن 
يأخـذ نقطة ميـاه من مـرص، وهذا 
ليس تهديـداً ألحد. مضيفـاً بالقول: 
إن حوارنـا رشـيد جدا وصبـور جدا، 
وال أحـد يتصـور أنه سـيكون بعيدا 
عن قدراتنـا ورد فعلنا عىل املسـاس 
بمياه مرص.وأضاف السييس بالقول 
”إن معركتنا معركة تفاوض والعمل 
العدائـي مرفوض.. ولكـن إذا تأثرت 

إمداداتنا املائية فإن رد مرص سيرتدد 
صـداه يف املنطقة“.وأضـاف الرئيس 

املـرصي: أن العمـل العدائـي قبيـح 
ولـه تأثـريات تمتد لسـنوات طويلة، 
والشـعوب ال تنىس ذلك، ومـا نطلبه 
أمر ال يخرج عن القوانني فيما يتعلق 
بامليـاه العابـرة للحدود.وأضـاف، يف 
إشـارة ملفاوضـات سـد النهضة: أن 
هناك تحركاً إضافياً للموضوع خالل 
األسـابيع املقبلـة، ونتمنـى أن نصل 
التفـاق. مؤكداً عىل ثوابت مرص التي 
تسـعى للتوصـل إىل اتفـاق قانونـي 
عادل وملزم مللء وتشـغيل السـد.ويف 

وقت سـابق، أبلغت إثيوبيـا املبعوث 
األمريكي للسـودان أنها سـتميض يف 
عمليـة املـلء الثانـي لسـد النهضة.

وخـالل املؤتمـر الصحفـي للناطـق 
الرسمي للخارجية اإلثيوبية، السفري 
دينـا مفتي، امـس الثالثـاء، قال: إن 
املبعوث  أبلغـت  اإلثيوبية  الخارجيـة 
األمريكي للسودان، دونالد بوث، بأننا 
سنميض يف عملية امللء الثاني لبحرية 
سـد النهضة، وأنها جـزء من عملية 

بناء السد التي تخطط لها البالد.

بغداد/الزوراء:
أوىص رئيـس مجلس الـوزراء، مصطفى الكاظمي، 
امـس الثالثاء، بدعـم البطاقة التموينيـة مع قدوم 
شـهر رمضان، وفيما وجه بالرشوع ويوجه بتنفيذ 
االتفاقيـة مـع الصني، صـّوت مجلس الـوزراء عىل 
تمويـل وزارة الصحة لـرشاء املزيد مـن اللقاحات.

وذكر املكتب اإلعالمـي لرئيس الوزراء يف بيان تلقته 

«الزوراء»: أن «مجلس الوزراء عقد جلسته االعتيادية 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي». 
وأكـد الكاظمـي خالل جلسـة مجلس الـوزراء أن» 
التحديات مسـتمرة يف البلد بسبب طبيعة األوضاع، 
مـا يتطلـب تكاتـف وتعـاون الجميـع لتجاوزها». 
وأضاف:» نتطلـع اىل اإلرساع يف إقرار قانون املوازنة 
االتحادية، وما تحتويه من فقرات تعالج احتياجات 

الطبقـات األكثـر فقـراً، وتدعم املشـاريع الخدمية 
ذات املسـاس بحيـاة املواطن».وبـني الكاظمـي:» 
نتمنـى االبتعاد عن املزايدات يف قضية سـعر رصف 
الـدوالر، فالقرار تم اتخاذه مـن البنك املركزي وفق 
رؤية واسـرتاتيجية هادفتني، وبدأنـا نلمس النتائج 
عىل نمـو االحتياطي النقدي، وعـىل تصنيف العراق 
االئتمانـي دوليـا». ودعا الكاظمي جميـع الوزارات 

إىل العمل بكل جهودها لدعم وزارة التجارة من أجل 
توزيـع مفردات البطاقـة التموينية عـىل املواطنني 
وعـدم إعطـاء فرصـة لبعـض التجـار السـتغالل 
احتياجات املواطن». ووجه الكاظمي وزارة الداخلية 
وجهاز األمن الوطني بمراقبة االرتفاع غري املنطقي 

يف األسعار نتيجة جشع بعض التجار».

الزوراء/ حسني فالح:
ان  النيابيـة  املاليـة  اللجنـة  اكـدت 
الخالفات حول بعض مـواد املوازنة ما 
زالت مستمرة، فيما استبعدت تمريرها 
خالل الفرتة الراهنة، رأى خبري قانوني 
ان الربملان ال يحق له تعديل سعر رصف 

الـدوالر، وانمـا يقـرتح سـعرا جديـدا 
الحكومة.وقـال  اىل  املوازنـة  ويرسـل 
عضـو اللجنة املاليـة النيابيـة، النائب 
شـريوان مريزا، يف حديث لـ»الزوراء»: 
ان الخالفـات مـا زالت مسـتمرة حول 
بعض مـواد املوازنـة، وال جديـد يذكر 

منـذ ان اخفق مجلس النـواب بانعقاد 
جلسـة التصويـت عليها.واضـاف: ان 
الخالفات حول مواد عدة وليست حول 
املادة الخاصة بإقليم كردسـتان. الفتا 
اىل: ان املـادة ١١ الخاصـة باالقليـم تم 
االتفـاق عىل جميـع فقراتها وبشـكل 

كامل.واشـار اىل: ان الخالفات تعمقت، 
واصبح موضـوع تمريـر املوازنة اكثر 
تعقيدا.من جهته، قال الخبري القانوني، 
عيل التميمـي، يف حديـث لـ»الزوراء»: 
ان مجلـس النـواب ال يحـق لـه تعديل 
سـعر رصف الـدوالر يف املوازنـة، وانما 

يقرتح سـعرا جديدا فيها ويرسـلها اىل 
الحكومة لغـرض املوافقة.واضاف: ان 
املادة ٦٢ من الدسـتور اجازت للربملان 
عند وصول مرشوع املوازنة له ان يقوم 

باملناقلة بني األبواب والفصول.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
للشـؤون  الدولـة  وزيـر  املاليـة  وزيـر  كشـف 
االقتصادية واالسـتثمار، خليفـة حمادة، عن أن 
املبلـغ املتبقي من التعويضـات العراقية للكويت 
يبلـغ مليارين و99 مليـون دوالر أمريكي، مؤكداً 
أن العراق لم يطلب ال بشكل مبارش وال عن طريق 
وسـطاء إلغاء مـا تبقـى عليه مـن تعويضات.

واوضـح حمـادة، يف رده عـىل سـؤال الربملـان 
الكويتي: أن ”املبلغ املتبقي يتم سداده عىل فرتات 
ربع سنوية“.واضاف أن ”عملية الدفع مستمرة 
عىل هذا املنوال حتى سـداد كامـل املبلغ املتبقي، 
ومن املتوقع االنتهاء من سداد كامل التعويضات 

منتصف العام 2022، وذلك يف حال اسـتقر سعر 
النفـط عند مسـتوى 60 دوالراً للربميـل، ذلك أن 
مبلغ التعويضات مرتبط بأسـعار النفط العاملية 
ومسـتويات مبيعات النفـط العراقي“.ويتوجب 
عـىل العراق بأن يودع نسـبة 5 باملئة من عائدات 
صادراتـه من مبيعات النفـط ومنتجاته والغاز، 
يف صندوق أممي تم إنشـاؤه تحت اسـم صندوق 
األمـم املتحـدة للتعويضات.ويف 1991، تشـكلت 
لجنـة أمميـة للتعويضـات، ألزمت بغـداد بدفع 
52.4 مليـار دوالر تعويضـات لألفراد والرشكات 
واملنظمات الحكومية وغريها، ممن تكبد خسائر 

ناجمة مبارشة عن غزو واحتالل الكويت.

دمشق/ متابعة الزوراء:
اعترب الرئيس السـوري، بشـار األسـد، أن بالده 
وحكومته تواجه حربا اقتصادية، ال تقل رضاوة 
عن الحرب العسـكرية التي خاضتها، وأن ارتفاع 
أسعار املواد وسـعر الرصف يف البالد هو معركة، 
مشـريا إىل تحقيق الحكومة إنجـازات لم تتحقق 
سابقا.وقال األسد، يف كلمة أمام أعضاء الحكومة 
امس اإلثالثاء: ”سعر الرصف معركة وتمكنا من 
تحقيق إنجازات لم تتحقق سابقا، ربما لها عالقة 

بالظروف، ولهـا عالقة بعوامل كثرية، ولكن أهم 
عامـل يف هـذه الحالة هـو اإلرادة“.وأضاف ”بما 
أنها حرب وليسـت معركة، فنحـن ربحنا بعض 
املعـارك ومنذ يومني بدأ الضـخ املعاكس من قبل 
األعـداء وربحوا بعض املعارك قبل الظهر وربحنا 
بعض املعارك بعد الظهر، والخطأ يف هذه الحاالت 
أن يعتقد أي مسـؤول أو مواطن أن هذا املوضوع 

موضوع إجرائي، املوضوع أوسع من ذلك.
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الزوراء / يوسف سلمان:
اتفقـت الكتل السياسـيـة عىل نقل 
لحلحلـة  التداوليــة  اجتماعتهــا 
النقـاط الخالفية يف مـرشوع قانون 
املوازنـة العامة 2021 خـارج مبنى 
بالتنسـيق  النـواب، وذلـك  مجلـس 
مع رئاسـة مجلس النـواب واللجنة 
املالية النيابية، فيما ترتقب االوساط 
النيابية تحديد املوعد املرتقب لجلسة 

التصويت عىل القانون .
ويف هـذه االثنـاء يخوض نـواب كتل 
مختلفـة حراكا متسـارعـا للضغط 
عـىل رئاسـة مجلـس النـواب لعقد 
جلسة التصويت عىل مرشوع قانون 
املوازنـة العامة قبل نهاية االسـبوع 
الحايل، حيث كشف النائب عن تحالف 
الفتـح، حامـد املوسـوي، عن حملة 
تواقيع نيابية لعقد جلسة التصويت 
عـىل املوازنة، اليـوم األربعـاء، فيما 
توقـع النائـب عن تحالف سـائرون 
غايب العمريي تمريـر املوازنة اليوم 
االربعاء او غـدا الخميس .ويف تطور 
جديد، اكـد تحالف سـائرون انه لن 
يغادر جلسـة مجلس النواب إال بعد 
تحقيـق نصاب الجلسـة والتصويت 
عـن  النائـب  املوازنة.وكتـب  عـىل 
عـرب  املوسـوي،  جـواد  التحالـف، 
موقـع  عـىل  الشـخصية  صفحتـه 
فيسـبوك للتواصل االجتماعي: ” لن 
نغـادر مجلس النواب ”غـدا“ اليوم، 

الجلسـة  نصـاب  تحقيـق  بعـد  إال 
والتصويـت عـىل املوازنـة ”.وحـول 
مقرتحات تغيري سعر رصف الدوالر، 
افصح تحالف الفتح عن وجود حراك 
برملانـي فاعـل إلعادة النظر بسـعر 
رصف الـدوالر مقابـل الدينار .وقال 
النائب عن التحالف نارص هركي لـ“ 

الـزوراء“: ان ” هناك حـراكا برملانيا 
لجمع التواقيع، وعرض طلب رسمي 
لغـرض دعـوة الحكومـة اىل اعـادة 
النظـر بتسـعريات رصف الـدوالر“.
مقرتحـات  هنـاك   ” ان  واضـاف 
العتمـاد سـعر جديد يـرتاوح -130
125  إلعـادة السـيطرة عـىل قيمـة 

الدوالر وحركة السـوق واسعار املواد 
الغذائيـة واالنشـائية ”، مبينـا ان ” 
ارتفاع اسـعار الدوالر بشـكل متزايد 
دليـل عـىل عـدم وجود سـيطرة عىل 
اسعار العملة، ما ادى ايضا اىل ارتفاع 
اسـعار املـواد الغذائيـة يف االسـواق 
املحليـة ”.واوضـح ان ” اعادة النظر 

بالتسـعرية هو الحل املناسب إلعادة 
وضع السـوق اىل اسـتقراره، واتخاذ 
سـعر وسـطي بـني الـذي اعتمدتـه 
الحكومة بـ 145 وبني السعر السابق 
120 ”.ولـم ينجـح مجلـس النـواب 
يف اقنـاع كتله النيابيـة باالتفاق عىل 
عقد جلسة التصويت ملرشوع قانون 
املوازنـة العامـة 2021 مسـاء االحد 
املايض، بعـد ان فشـلت االجتماعات 
املاراثونـية املتواصلة يف حسم النقاط 
الخالفية العالقة ليغادر ممثلو الكتل 
واملحافظات مبنى الربملان  .باملقابل، 
اكـد نـواب مـن كتـل تحالـف الفتح 
استمرار الخالفات العالقة يف مرشوع 
قانـون املوازنــة العامــة االتحادية 
2021 ، املتعلقة بحصص املحافظات 
ومنها املادة 11 الخاصة بحصة اقليم 
كردستان، وتغيري سعر رصف الدوالر 
يف مـرشوع القانون، ماسـيؤثـر عىل 
املرتقبـة  التصويـت  جلسـة  موعـد 
.كمـا افصـح نـواب كتـل مختلفـة 
عـن خالفـات سياسـية يف مـرشوع 
قانـون املوازنـة العامـة االتحاديــة 
2021 ، املقـرر ان تعـرض للتصويت 
يف جلسـة مجلـس النـواب املرتقبة، 
الوظيفيـة  الدرجـات  فقـرة  منهـا 
لعودة املفسـوخـة عقودهم، وفقرة 
تعويـض املغيبني، وفقـرة القروض 
الخارجيـة واالسـتثمار يف مشـاريع 

الطاقة.
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بغداد/ الزوراء:
امس  كرستان،  إقليم  يف  الصحة  وزارة  أعلنت 
فيما  كورونا،  ملواجهة  جديدة  إجراءات  الثالثاء، 
الخميس  ايام  الشامل  التجوال  قررت فرض حظر 
والجمعة والسبت.وقال وزير صحة االقليم، سامان 
تابعته  حرضته  صحفي  مؤتمر  خالل  برزنجي، 
استمرار  قررت  االقليم  «حكومة  إن  «الزوراء»: 
املقبل ومنع  نيسان  العارش من  اىل  املدارس  إغالق 
كل الندوات واالجتماعات واملؤتمرات»، الفتاً اىل أن 
والجمعة  الخميس  أيام  سيكون  التجوال  «حظر 
والسبت، وأن املطاعم والكافرتيات ستغلق الساعة 

التاسعة مساًء حتى السادسة صباحاً».
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بغداد/ الزوراء:

يصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 

الكاظمي، اليوم االربعـاء، اىل اململكة 

العربية السـعودية يف زيارة رسـمية.

وقال السفري السعودي يف العراق، عبد 

العزيز الشـمري، يف ترصيح صحفي: 

ان زيـارة رئيـس الـوزراء العراقـي، 

اململكـة،  إىل  الكاظمـي،  مصطفـى 

اليـوم، تعد مهمـة ويف توقيـت مهم.

سـيبحث،  «الكاظمـي  أن  وأضـاف: 

بزيارتـه للمملكـة، قضايا سياسـية 

وأمنية واقتصادية».

بغداد/ الزوراء:

املسـتقلة  العليـا  املفوضيـة  أكـدت 

لالنتخابـات، امس الثالثاء، اسـتمرار 

البايومرتية  البيانـات  عملية تحديـث 

للناخبني، فيما أشارت إىل رفع الغرامات 

املالية عن فاقدي البطاقات االنتخابية.

املفوضيـة،  باسـم  املتحدثـة  وقالـت 

جمانـة الغـالي، يف ترصيـح صحفي: 

والتسـجيل  التحديـث  «عمليـة  إن 

مستمرة، وعىل جميع املواطنني زيارة 

اقرب مركز تسجيل لتحديث بياناتهم 

«عمليـة  أن  اىل  الفتـة  البايومرتيـة»، 

بايومرتيا،  للمسجلني  التحديث ليست 

وإنمـا للذيـن لديهـم حالـة وفـاة أو 

مواليـد جديدة».وأوضحـت الغالي أن 

«مـن لديه بطاقـة تالفـة أو مفقودة 

ال يحتـاج اىل غرامة، وإنمـا املفوضية 

أعفت الغرامـة وال يحتاج اىل املراجعة 

وكتابة تعهد».وأشـارت إىل أن «جميع 

أسـماء الناخبـني متوفـرة يف مراكـز 

التسجيل، من ضمنها املواليد الجديدة، 

ولكن عـىل جميع املواطنـني مراجعة 

املراكز ألخذ بياناتهم الحيوية»، مبينة 

أنه «ال يوجد هناك من ال يتوفر اسـمه 

يف سـجالت الناخبـني، إذ إن البيانـات 

تعتمد عىل البطاقـة التموينية، وحتى 

من رفعـت عنه البطاقة يبقى اسـمه 

موجودا لدى املفوضية».
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بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الثالثاء، املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد 
يف العراق، فيما اكد تسجيل ٥٩٩٥ اصابة جديدة و٣٧ حالة وفاة وشفاء ٤٩١٥ حالة.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ٤٠٩٦٤ ، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: ٧٩٩١٢٣٩ ، مبينة انه تم تسجيل ٥٩٩٥ اصابة جديدة و٣٧ حالة 
وفاة وشفاء ٤٩١٥ حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: ٧٥٥٣٥٠ (٨٩٫٥٪) ، بينما 
عدد حاالت االصابات الكيل: ٨٤٤١٦٠ ، أما عدد الحاالت التي تحت العالج: ٧٤٦٢٤ ، يف حني 
ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ٤٧٧ ، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ١٤٢٨٦، الفتة 

اىل ان عدد امللقحني ليوم امس:  ١٣٠٢٠، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ٤١٢٨٦.
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سياسة
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بغداد/الزوراء:

الوزراء  مجلس  رئيس  أوىص 

امس  الكاظمي،  مصطفى 

الثالثاء، بدعم البطاقة التموينية 

وفيما  رمضان،  شهر  قدوم  مع 

بتنفيذ  ويوجه  بالرشوع  وجه 

صوت  الصني،  مع  االتفاقية 

تمويل  عىل  الوزراء  مجلس 

من  املزيد  لرشاء  الصحة  وزارة 

اللقاحات.

لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: 

أن ”مجلس الوزراء عقد جلسته 

االعتيادية برئاسة رئيس مجلس 

الوزراء مصطفى الكاظمي“. 

جلسة  خالل  الكاظمي  وأكد 

التحديات  أن“  الوزراء  مجلس 

طبيعة  بسبب  البلد  يف  مستمرة 

تكاتف  يتطلب  ،ما  األوضاع 

وتعاون الجميع لتجاوزها“. 

يف  اإلرساع  اىل  نتطلع  وأضاف:“ 

االتحادية،  املوازنة  قانون  إقرار 

تعالج  فقرات  من  تحتويه  وما 

احتياجات الطبقات األكثر فقراً، 

ذات  الخدمية  املشاريع  وتدعم 

املساس بحياة املواطن“.

وبني الكاظمي:“ نتمنى االبتعاد 

سعر  قضية  يف  املزايدات  عن 

تم  ،فالقرار  الدوالر  رصف 

وفق  املركزي  البنك  من  اتخاذه 

هادفتني،  واسرتاتيجية  رؤية 

نمو  عىل  النتائج  نلمس  وبدأنا 

االحتياطي النقدي، وعىل تصنيف 

العراق االئتماني دوليا“. 

الوزارات  جميع  الكاظمي  ودعا 

لدعم  جهودها  بكل  العمل  إىل 

توزيع  أجل  من  التجارة  وزارة 

التموينية  البطاقة  مفردات 

إعطاء  وعدم  املواطنني  عىل 

الستغالل  التجار  لبعض  فرصة 

احتياجات املواطن“. 

الداخلية  وزارة  الكاظمي  ووجه 

بمراقبة  الوطني  األمن  وجهاز 

االرتفاع غري املنطقي يف األسعار 

نتيجة جشع بعض التجار“.

الوزارات  أنه“عىل  وتابع 

القرارات  لدعم  الدؤوب  العمل 

االسرتاتيجية  وفق  االإصالحية 

أن  يجب  والضغوط  لها،  املعدة 

تواجه بالصرب والعمل ”.

باسم  املتحدث  قال  جهته،  من 

يف  ناظم  حسن  الوزراء  مجلس 

الكاظمي  ان  االسبوعي:  املؤتمر 

التموينية  البطاقة  بدعم  أوىص 

مع قدوم شهر رمضان، الفتا اىل 

ان هناك تدابري يف وزارة التجارة 

باستيفاء الحصة التموينية اآلن 

ويف بداية شهر رمضان.

مقبلة  الحكومة  ان  واضاف: 

عىل  سياستها  يف  االنفتاح  عىل 

البلدان، مؤكدا ان رئيس الوزراء 

يويص بالرشوع بتنفيذ االتفاقية 

وقتاً  ستستغرق  ألنها  الصينية 

طويالً.

واشار اىل ان الحكومة ماضية يف 

للعراق  جديد  مستقبل  تأسيس 

يكون خالله نقطة التقاء، مبينا 

: لدينا إصابات عديدة متصاعدة 

لبث  ونحتاج  متزايدة  ولقاحات 

الوعي ألخذ اللقاحات.

ودعا ناظم إىل تشجيع املواطنني 

ألخذ اللقاح املضاد لكورونا، الفتا 

استعادة  إىل  متجه  العالم  ان  اىل 

الحياة الطبيعية مع تصاعد أخذ 

اللقاحات.

الوزراء  مجلس  ان  اىل  واشار 

صوت عىل تمويل وزارة الصحة 

لرشاء املزيد من اللقاحات.

وجهت  الحكومة  ان  واوضح، 

لتهيئة  عمل  فريق  بتشكيل 

االستعدادات الستضافة خليجي 

استضافة  ان  اىل  الفتا   ،25

مهماً  حدثاً  يعد   25 خليجي 

سيعني العراق عىل االنفتاح.

قرر  الوزراء  مجلس  ان  وتابع: 

ومجنون  الزبري  حقيل  تطوير 

لتصدير املزيد من النفط.

الزوراء/ حسني فالح:

حول  الخالفات  ان  النيابية  املالية  اللجنة  اكدت 

فيما  مستمرة،  زالت  ما  املوازنة  مواد  بعض 

استبعدت تمريرها خالل الفرتة الراهنة، رأى خبري 

رصف  سعر  تعديل  له  يحق  ال  الربملان  ان  قانوني 

املوازنة  وانما يقرتح سعرا جديدا ويرسل  الدوالر، 

اىل الحكومة.

وقال عضو اللجنة املالية النيابية، النائب شريوان 

ما  الخالفات  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  مريزا، 

زالت مستمرة حول بعض مواد املوازنة، وال جديد 

يذكر منذ ان اخفق مجلس النواب بانعقاد جلسة 

التصويت عليها.

واضاف: ان الخالفات حول مواد عدة وليست حول 

املادة الخاصة بإقليم كردستان. الفتا اىل: ان املادة 

11 الخاصة باالقليم تم االتفاق عىل جميع فقراتها 

وبشكل كامل.

واشار اىل: ان الخالفات تعمقت، واصبح موضوع 

تمرير املوازنة اكثر تعقيدا.

التميمي، يف  القانوني، عيل  من جهته، قال الخبري 

له  يحق  ال  النواب  مجلس  ان  لـ“الزوراء“:  حديث 

تعديل سعر رصف الدوالر يف املوازنة، وانما يقرتح 

لغرض  الحكومة  اىل  ويرسلها  فيها  جديدا  سعرا 

املوافقة.

واضاف: ان املادة ٦٢ من الدستور اجازت للربملان 

باملناقلة  يقوم  ان  له  املوازنة  عند وصول مرشوع 

إجمايل  تخفيض  وايضا  والفصول،  األبواب  بني 

مجلس  إىل  يعيدها  ان  الرضورة  عند  وله  املبالغ، 

الوزراء واقرتاح زيادة إجمايل النفقات .

وتابع: كما أن املادة ٥٧ من الدستور توجب ترشيع 

الترشيعي،  الفصل  انتهى  اذا  حتى  املوازنة  قانون 

يخفض  أن  يستطيع  ال  الربملان  أن  ذلك  معنى 

وإنما  املوازنة،  يف  حدد  الذي  الدوالر  رصف  سعر 

مجلس  إىل  املوازنة  ويعيد  يقرتح  ان  أي  يستطيع 

وكونها  لذلك،  القصوى  الرضورة  لوجود  الوزراء 

تخالف املادة ٣٠ من الدستور التي توجب ان توفر 

الحكومة العيش الكريم للمواطنني.

كونه  تاريخي  موقف  أمام  الربملان  ان  واوضح: 

ومنع  الناس  جانب  إىل  الوقوف  يف  الشعب  يمثل 

زيادة صعوبة العيش. مؤكدا: انه إذا رشع الربملان 

املحكمة  أمام  للطعن  قابلة  فهي  املوازنة  قانون 

ذلك  كون  دستور،   ٩٣ املادة  وفق  العليا  االتحادية 

يخالف املادة ٣٠  دستور واملواد ٢٣ و٢٦ من ميثاق 

العهد الدويل.

النائب عن تحالف سائرون،  ويف وقت سابق، قال 

مستمرة  زالت  ما  ”الخالفات  ان  العمريي:  غايب 

يتم  ”لم  انه  باملوازنة“، مؤكدا  االقليم  حول حصة 

التوصل التفاق نهائي عىل املادة 11 باملوازنة“.

املادة  حول  اختالفات  ”هناك  ان  واضاف 

الحذف  ودرجات  الخارجي  واالقرتاض   11

واالستحداث“، الفتا اىل ان ”بعض الكتل السياسية 

قامت باستحداث مواد اضافية عىل املوازنة“.

واشار اىل ان ”رفع سعر رصف الدوالر جاء باتفاق 

رئيس الوزراء مع الكتل السياسية“.

وتابع ان ”املوازنة تحولت من فنية اىل سياسية“، 

مبينا ان ”قروض املوازنة رضورية ملشاريع خدمية 

والرأي للجنة املالية“.

يومي  خالل  املوازنة  ”تمرير  العمريي  ورجح 

االربعاء والخميس املقبلني“.

تعلـُن الرشكة العامـة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري الخطوط واملشـيدات املدرجة  ادناه يف 
محافظة (البرصة) يف اليوم ( الثالثني) تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 

(٢١) لسنة ٢٠١٣ املعدل .
والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسم الرشكة اعاله لقاء مبلغ (٥٠٠٠) دينار غري قابل للرد

فعىل الراغبني الحضور يف السـاعة الحادية عرش يف قسـم الرشكة يف محافظة (البرصة) عىل ان يقدم املزايد كتاب 
يؤيـد بـراءة ذمته من الرضيبة معنون اىل ( الرشكة العامة الدارة النقل الخاص ) وهوية االحوال املدنية وشـهادة 
الجنسـية او ( البطاقة الوطنية املوحدة) وبطاقة السكن ( النسـخة االصلية) ويدفع التأمينات القانونية البالغة 
٢٠٪ مرضوبا يف عدد سـنني العقد بصك مصدق و يتحمل من ترسـو عليه املزايدة اجور خدمة بنسـبة ٢٪ وكذلك 
يتحمـل النـاكل فرق البدلني يف عدد سـنني العقد ويف حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسـمية تجري املزايدة يف 

اليوم التايل

مدة االيجارسنتان عدا الفقرة (١) ملدة سنة واحدة ... يدفع بدل االيجار  قسط واحد لكل سنة.
كريم هاشم حسني الجابري
املدير العام        
رئيس مجلس االدارة     
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واشنطن/متابعة الزوراء:

(فالديمـري  الرئيـس  نجـاح  أن  رغـم 

بوتـني) يف تغيري روسـيا وجعلها العبا 

رئيسيا عىل الساحة الدولية، يف غضون 

عدة سـنوات، قد أزعج الغـرب عموما 

والواليـات املتحدة بشـكل خاص، فإن 

املحللـني يقفون عـىل النقيض من ذلك 

تمامـا، حيث تتشـكل لديهـم حقيقة 

مفادها أنه ال يجب استنقاص إمكانات 

الـروس وتجاهـل قدرتهـم عىل رسـم 

الخارطة الجيوسياسية يف العالم.

وتظـل الخالفـات القائمة بني روسـيا 

والغـرب مشـكلة تـؤرق كال الجانبني، 

نتيجة التباين يف املصالح تارة، والرصاع 

عـىل النفوذ تارة أخـرى، فبينما تتمثل 

اسـرتاتيجية الـروس يف ظـل الرئيـس 

اسـتعادة حـدود  بوتـني يف  فالديمـري 

االتحـاد السـوفييتي القديـم ومناطق 

الظل الخاصة بهم بشـكل ما، يسـعى 

الغربيون إىل ثنيهم عن ذلك.

وتسـري العالقات بني الواليـات املتحدة 

وروسـيا تحديدا، عىل نفـس القدر من 

السوء، الذي كانت عليه يف آخر سنوات 

الحرب الباردة، أي أثناء رئاسـة ليونيد 

بريجنيـف والوالية األوىل إلدارة الرئيس 

الراحـل رونالـد ريغـان، وهـو الوقت 

الـذي اعتقد فيه الكثـري من األمريكيني 

واألوروبيـني بـأن خطر حـدوث املزيد 

مـن التدهـور أو حتـى الحـرب كانت 

حقيقية.

واليوم، يعتـرب الرئيس جـو بايدن من 

أكثر املناهضني لبوتني، فقد كان مكلَّفا 

من طرف الرئيس األسـبق باراك أوباما 

بمفاوضة الكونغـرس لتمرير معاهدة 

الرؤوس  ”سـتارت“ جديـدة لخفـض 

النووية بـني البلدين، بمعنـى أنه كان 

معنيـا بشـكل مبـارش بالتعامـل مع 

الرئيس الرويس.

والعالقات الشخصية بني بايدن وبوتني، 

والتـي توتـرت خـالل الفـرتة األخرية 

بعد ترصيحـات الرئيس األمريكي التي 

هاجم فيهـا الرئيس الرويس، شـبيهة 

بالعالقـة بـني أوبامـا وبوتـني، وهـي 

عالقة كانت تخلو من الثقة املتبادلة.

ونظـرا ألن الخالفـات سـتكون عملية 

طويلة، ودون فائز واضح، فإن روبرت 

كابالن الخبري بمعهد أبحاث السياسـة 

الخارجيـة يف الواليـات املتحـدة يعتقد 

أن للدبلوماسـية والتسوية دورا مهما، 

ألنـه حتى يف ظـل وجود نظـام رويس 

أكثـر ليربالية، سـتظل موسـكو لديها 

مصلحة ذاتية يف توسيع نفوذها خارج 

مناطقها الحدودية.

ويرشح كابـالن يف تحليل نرشته مجلة 

األمريكيـة،  إنرتيسـت“  ”ناشـونال 

بالقـول إن ”كفاح الغـرب وإحباطاته 

يتعلـق  مـا  يف  وأحالمـه  وإخفاقاتـه 

بروسـيا جزء من قصـة قديمة، وإنها 

ستسـتمر يف املسـتقبل“. ويدلل دخول 

روسـيا إىل الـرشق األوسـط عـىل قوة 

عظمى صاعدة، وليسـت منحدرة، كما 

أن تعامل أملانيا مع روسـيا وخاصة إذا 

ما تعلق األمر بمرشوع ”نورد سـرتيم 

2“، الـذي تحـاول واشـنطن عرقلتـه 

يعطي بعدا إضافيا عىل ذلك.

مـرة  ذات  األمريكيـون  افـرتض  وقـد 

يف  العسـكري  موسـكو  تـورط  أن 

سـوريا سـيكون بمثابـة عقـاب لهـا 

بنفـس الطريقـة التي يعاقـب العراق 

األمريكيـني. لكن الروس تعلموا درسـا 

مختلفـا مفـاده عـدم الدفـع بأعـداد 

كبـرية من القوات الربيـة بحيث يكون 

ثمـن املغامرة العسـكرية يف هذا العالم 

منخفضـا للغايـة يف الواقـع، وهو أمر 

يمكن تطبيقه بشكل مفيد يف التدخالت 

املستقبلية.

ويعتقد املحلل األمريكي أن قدرة روسيا 

عـىل تشـكيل ”عاملنـا الجيوسـيايس“ 

ليست جديدة فقد كانت هزيمة روسيا 

عـىل يد القيرصيـة األملانيـة، هي التي 

عّجلت بالثورة الروسية، التي غرّيت يف 

املقابل القرن العرشين بشـكل جذري. 

وأدى انتصـار االتحـاد السـوفييتي يف 

سـتالينغراد عـام 1943 يف النهايـة إىل 

هزيمـة هتلر وانقسـام أوروبا يف إطار 

الحرب الباردة.

ونتيجة ذلك، شـكل االتحاد السوفييتي 

عنـرصا أساسـيا فيما آلت إليـه نتائج 

الحرب العامليـة الثانية بدرجة لم تصل 

إليهـا الواليـات املتحدة. وقـال كابالن 

”لقـد كان االنهيـار الداخـيل لالتحـاد 

السـوفييتي هو الـذي وصـل بالحرب 

الباردة إىل نهاية مظفرة للغرب“.

وكان فشـل الغرب يف تسعينات القرن 

املايض يف إعادة تشكيل روسيا املهزومة 

الناحيتـني  بقـوة عـىل شـاكلته مـن 

إخفاق  السياسـية واالقتصادية، وهو 

يعـادل يف نطاقـه فشـل نابليـون، هو 

الذي أدى مبارشة إىل وجود نظام بوتني 

االستبدادي االنتقامي.

ومـن هنا تشـكل انطباع لـدى كابالن 

بأن روسيا أثبتت دائما أنها جرس بعيد 

للغايـة عمـا يصممه الغـرب الحديث، 

وهذه نقطة يـرى أنه ال بد من قبولها، 

فإدانة بوتني بسـبب انتهاكاته لحقوق 

اإلنسـان هي مجرد أسـلوب لبق، لكنه 

لـن يبدد القلـق يف ما يتعلـق بمواجهة 

معضلة روسيا األبدية.

وتبدو الحقيقـة املؤملة أنه ال يجب ردع 

بوتـني وإدانته أخالقيـا فقط، بل يجب 

االنخـراط معه أيضـا، ألن فرص تغيري 

نظامه عىل النمط الغربي شبيه بإعادة 

تشكيل روسيا يف التسـعينات، أو قيام 

نابليـون أو هتلـر بإضافة روسـيا إىل 

إمرباطورتيهما.

وتتشـابك روسـيا مـع أبـرز الجهـات 

الفاعلة عىل املسـتوى الجيوسيايس يف 

العالم، فهـي مهمة ألملانيا أيضا، أقوى 

دول االتحاد األوروبي، ويتضح ذلك من 

خالل حرص األملان عىل استكمال خط 

أنابيـب الغـاز الطبيعي ”نورد سـرتيم 

.“2

وليس بالـرضورة أن يشـكل املرشوع 

أمـرا حيويـا لالقتصاد األملانـي، حيث 

يمكـن لألملان، إذا لزم األمـر، الحصول 

عـىل الغاز من شـبكة خطوط األنابيب 

الناشـئة بالبحـر املتوسـط وأيضا من 

أمريكا الشـمالية عـن طريق محطات 

تحويل الغـاز، بل يرغبـون يف ذلك ألنه 

سـيزودهم بإمـدادات طاقـة رخيصة 

عالقتهـم  ويثّبـت  نسـبيا  ومبـارشة 

السياسـية مـع روسـيا، البلـد الـذي 

يعتربونه أكرب من أن يتغري أو يهزم.

وقد وصـل األملـان إىل صيغـة للتعامل 

مع روسـيا، حيث قاموا بما يف وسعهم 

لدعم املعارض الرويس أليكيس نافالني 

ضـد بوتني، لكـن دون إلغـاء مرشوع 

”نورد سـرتيم 2“، وهذه اسـرتاتيجية 

يمكن لبوتني التعايش معها.

ويـدرك األملان أن هناك حدودا ملا يمكن 

تحقيقـه مـع موسـكو، حتـى وهـم 

تهديـدا  يواجهـون  ال  أنهـم  يعرفـون 

عسـكريا من ناحيتها. ويشـري كابالن 

إىل أن السـلوك األملانـي يعكـس الواقع 

وهـو  للعالـم،  األسـايس  املأسـاوي 

االعـرتاف العلنـي بحقـوق اإلنسـان، 

واملدعوم بسياسـة واقعيـة غري معلنة 

وقاسية.

ويـرى كابالن أن األمريكيـني يخدعون 

أنفسـهم بالنظر إىل روسـيا عـىل أنها 

قوة متدهـورة، وبالتـايل يعتقدون أنه 

ليـس عليهـم أن يتصالحـوا معها كما 

فعـل األملان. وقال ”ال ينبغي اسـتبعاد 

القوة الروسـية، فباإلضافة إىل قدرتها 

الواضحة عىل شـن هجمات إلكرتونية 

ضخمة، والتدخل يف العملية االنتخابية 

األمريكية، وتزويد جزء كبري من العالم 

بالنفـط والغاز، تعد روسـيا أيضا أكرب 

مصدر للحبوب يف العالم“.

وعالوة عىل ذلك، تبيع روسيا عىل نطاق 

واسـع محطات الطاقة النووية ومواد 

البناء والنيكل واألملاس ومعدات التعدين 

املتقدمة واألسـلحة عالية التقنية، كما 

تشري إىل ذلك كاثرين ستونر الخبرية يف 

الشؤون الروسـية، ونائب مدير معهد 

فريمان سبوغيل بستانفورد.

ليسـت  روسـيا  فـإن  املحصلـة،  ويف 

عـىل وشـك االنهيـار، أو حتـى يمكـن 

إخضاعهـا بشـكل كبـري، وسيسـتمر 

بوتني يف تحسـس الفـرص حيثما رآها 

سـانحة. وحتـى إذا أصيـب بمرض أو 

ترك السـلطة، فمـن الخطري االفرتاض 

بالـرضورة أن نظاما أفضل سـيتبعه. 

أو  روسـيا  تنهـار  أن  يمكـن  ولكـن 

تسـقط يف أيدي قوميني متحمسني أقل 

مسؤولية من الزعيم الحايل.

ووفق كابـالن، يعترب الوضـع اآلن بني 

واشـنطن وموسكو غري مسـتقر عىل 

نحـو خـاص، ويعـود ذلـك جزئيـا إىل 

أن الغـرب وسـع نطـاق حلف شـمال 

األطلـيس (ناتو) يف جميـع أنحاء حلف 

وارسـو السـابق، ألنه وسـع عضويته 

عىل وجه التحديد لتشمل دول البلطيق 

الثـالث التي كانت يف السـابق جزءا من 

االتحـاد السـوفييتي وحدودهـا قريبة 

بشـكل خطـري من سـان بطرسـربغ 

وموسـكو. وهـذا يف نظـر بوتـني يعد 

اسـتفزازا تاريخيـا وجغرافيـا يجـب 

العمل باستمرار عىل تقويضه.

بغداد/ الزوراء: 

أظهرت نتائج تصنيف Scimago العاملي 

تقـدم الجامعـات العراقيـة الحكومية 

واألهلية بواقـع 22 جامعة وكلية لعام 

.2021

وذكر بيان لوزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي تلقتـه ”الزوراء“: انه بحسـب 

 22 فـإن  املعلنـة  الرسـمية  النتائـج 

جامعة وكلية عراقية سـجلت تقدمها 

وحضورها يف هذا التصنيف الذي سجل 

زيـادة أربع جامعـات (4) بالقياس اىل 

نتائج عام 2020.

وأوضحـت النتائج، بحسـب البيان: أن 

جامعة بغداد جاءت باملركز األول محليا 

وباملركـز (755) عامليـا، فيمـا احتلت 

املركـز الثانـي محليـا كلية املسـتقبل 

الجامعـة وباملركـز (757) عامليا وهي 

أول كلية أهلية تظهر يف هذا التصنيف، 

يف حني جـاءت جامعة املوصل يف املركز 

الثالث محليا وباملركز (770) عامليا.

 وأرشت نتائـج التصنيف العاملي دخول 

عدد من الجامعات الحكومية ألول مرة 

يف هذا التصنيف، وهي الجامعة التقنية 

الشـمالية وجامعـة كركـوك وجامعة 

املثنى.

 Scimago الجديـر بالذكـر أن تصنيـف

العاملي يعتمد عىل ثالثة معايري رئيسـة 

 (50%) بـوزن  العلمـي  البحـث  هـي 

والتأثـري   (30%) بـوزن  واالبتـكارات 

املجتمعي بوزن (20%).

بغداد/ متابعة الزوراء:
طالب املديـر العام ملنظمة الصحـة العاملية، 
تيدروس أدهانوم غيربيسوس، بإجراء خرباء 
متخصصـني تحقيقـا أعمـق حـول فرضية 
تـرسب فريوس كورونـا من مختـرب ووهان 

للفريوسات يف الصني.
وانتقـد املديـر العام ملنظمة الصحـة العاملية 
تشـاركهم  ”لعـدم  الصينيـني  املسـؤولني 
البيانات بشـكل كاٍف“ حول فريوس كورونا، 
وتقييدهـم حصـول الخـرباء الدوليـني عـىل 

البيانات األصلية حول الوباء.
وأكد تيدروس، خـالل إحاطة للدول األعضاء 
يف منظمـة الصحـة العامليـة حـول التقريـر 
حول منشـأ الفـريوس، والذي نرش رسـمياً، 
امـس الثالثاء: أنه عىل الرغـم من أن الخرباء 
الذين أجـروا يف ينايـر وفربايـر تحقيقات يف 
الصـني حول منشـأ الفريوس خلصـوا إىل أن 
فرضية تّرسب الفريوس من مخترب هي األقل 
ترجيحاً، لكن ”األمر يتطلّب تحقيقاً أوسـع، 
عـىل األرجـح عرب بعثـات جديدة مـع خرباء 

متخصصني أنا عىل استعداد إلرسالهم“.
هذه الفرضيـة القائلة إن الفريوس املسـبب 
لكوفيـد19- قـد يكـون تـرسب مـن مخترب 
دافعت عنها بشدة اإلدارة األمريكية السابقة 

برئاسـة دونالد ترمب، مستندة إىل معلومات 
من أجهزة االسـتخبارات. لكـن الصني نفت 

عىل الدوام، وبشدة، هذا االحتمال.
وكان تيـدروس يتحدث قبل النرش الرسـمي 
للتقريـر حـول منشـأ الفـريوس واملؤتمـر 
الصحـايف لبعـض الخـرباء الدوليـني الذيـن 
توجهـوا إىل الصـني يف ينايـر 2021 إلجـراء 
التحقيق بعد أكثـر من عام من ظهور الوباء 

يف مدينة ووهان يف ديسمرب 2019.
وأكـد أيضاً أن الخـرباء الدوليـني ”عربوا عن 
صعوبـات يف الوصـول إىل البيانـات األولية“ 
أثنـاء إقامتهـم يف الصني، وهـو انتقاد علني 
نادر لكيفية تعامـل الصني مع هذا التحقيق 
املشـرتك. وقال: ”آمل أن تسـتند الدراسـات 
الجديدة املشـرتكة عىل تقاسم بيانات بشكل 

أوسع وأرسع“.
من جهته، قلل رئيس وفـد الخرباء الدوليني، 
بيـرت بن امبـارك، من أهمية األمـر يف مؤتمر 
صحـايف قائـًال: إنـه يف الصني كمـا يف أماكن 
أخـرى ال يمكـن مشـاركة بعـض البيانـات 

ألسباب تتعلق باحرتام الخصوصية.
من جانبه، شـدد املدير العام ملنظمة الصحة 
العامليـة عـىل أن ”هـذا التقريـر بداية مهمة 

جدا، لكنه ليس كلمة الفصل“.

بغداد/ الزوراء:
اكد مجلس النواب، امس الثالثاء، عزمه بناء 

عالقات دبلوماسية مع اليابان وفرنسا.
وذكـر املكتب االعالمي للنائـب االول لرئيس 
مجلس النواب، حسن الكعبي، يف بيان تلقته 
”الـزوراء“: أن ” الكعبي اسـتقبل السـفري 
الياباني يف العراق كوتارو سوزوكي بحضور 
النائـب عمر ريكانـي، وبحث معـه تطوير 
التعاون املشرتك بني البلدين، وتعزيز العالقة 
بما يعود بالنفع عىل الشعبني، وبحث العديد 

من امللفات ذات االهتمام املتبادل“. 
ودعا الكعبـي اىل ” االسـتفادة من الخربات 
اليابانية يف املشاريع التنموية الكبرية والتي 
تحتاج لتمويل وتصاميم واستشـارات فنية 
وهندسـية، خصوصـا يف قطاعـي الطاقـة 
واملوانـئ“، مبينـا ان ”العـراق لديـه رغبـة 
كبرية يف توسـيع العالقة عىل كل املستويات 
واملجـاالت سـواء االقتصاديـة او الصحية، 
التعليميـة والثقافيـة وغريهـا  اضافـة اىل 
مع اليابـان لتحقيق يف اطـار تحقيق خطة 

التنمية الشاملة“. 
واكـد ان ” مجلـس النـواب عازم عـىل بناء 
عالقـات دبلوماسـية برملانيـة مـع اليابان 
والبعثـات الدبلوماسـية االخـرى املتواجدة 
يف العـراق لتطوير وتبـادل الخربات، واقامة 
عالقـات متوازنـة مـع الجميع بمـا يخدم 
سيادة واستقرار ومصالح البالد“، داعيا اىل 
”بناء جسور العالقات عىل املستوى الشعبي 

من خالل اقامة النشاطات والفعاليات داخل 
الجامعات، وعىل مسـتوى املنظمات لتعزيز 

الثقة الشعبية“.
بـدوره، اثنى السـفري اليابانـي ببغداد عىل 
”الجهود التي يبذلها مجلس النواب يف اصدار 
الترشيعـات املهمة، وانها املؤسسـة ركيزة 
الديمقراطية يف العراق“، معربا عن ”حرصه 
الشـديد لتمتني العالقـة مـع الحكومة بما 

يلبي تطلعات البلدين والشعبني“.
ويف سـياق اخر، طالب النائب الثاني لرئيس 
الثالثـاء،  امـس  الحـداد،  بشـري  الربملـان، 
برضورة تبـادل الزيارات بني مجلس النواب 
والجمعيـة الوطنيـة الفرنسـية، فيمـا أكد 

القائم باألعمال يف السـفارة الفرنسـية لدى 
العـراق، جـان نويـل بونيو، اسـتمرار دعم 

حكومة بالده للعراق.
وقال مكتب الحداد يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
إن ”نائـب رئيـس مجلـس النـواب، بشـري 
خليـل، الحـداد اسـتقبل، امـس الثالثاء، يف 
مكتبـه الرسـمي ببغـداد، القائـم باألعمال 
يف السـفارة الفرنسـية لـدى العـراق، جان 
نويل بونيو، واملستشـارة الثانية للسـفارة 
ليـىل مرغاد، بحضور عضـو لجنة العالقات 
الخارجيـة النيابية ورئيس لجنـة الصداقة 
العراقية الفرنسـية النائـب آال الطالباني“، 
مبينـاً أنه ”جرى بحث مسـتجدات األوضاع 

األمنية والسياسـية عىل السـاحة والقضايا 
ذات االهتمـام املشـرتك، فضـًال عن السـبل 
الكفيلة لتوسـيع حجم التعاون االقتصادي 
والثقـايف ومسـتقبل العالقات بـني البلدين 

الصديقني“.
وأكـد الحـداد ”أهميـة تفعيـل االتفاقيـات 
العالقـات  لتعزيـز  التفاهـم  ومذكـرات 
التاريخية بني البلدين وتطويرها عىل أساس 
الصداقة واحرتام السـيادة، واالستفادة من 
خـربة الرشكات الفرنسـية يف إعادة اإلعمار 
وتنفيـذ مشـاريع البنـى التحتيـة يف مجال 
الطاقة والنقـل“، مطالباً ”بـرضورة تبادل 
الزيـارات بـني الجانبـني، والسـيما الوفود 
النيابيـة بـني مجلـس النـواب والجمعيـة 
الوطنية الفرنسـية لتبادل الخربات يف مجال 

الترشيعات والقوانني“.
 وتطرقـت النائبـة آال الطالبانـي إىل ”الدور 
الفعال للجنة الصداقة العراقية الفرنسية يف 

توطيد العالقات بني البلدين“. 
من جانبه، أعرب القائم باألعمال يف السفارة 
الفرنسية لدى العراق، جان نويل بونيو، عن 
سـعادته بلقائـه مـع نائب رئيـس املجلس 
والبحـث يف امللفات والقضايـا ذات االهتمام 
املشـرتك، مؤكداً ”اسـتمرار دعـم الحكومة 
البنـاء واالسـتقرار،  الفرنسـية للعـراق يف 
وتطلـع بالده إىل زيادة التعاون واالسـتثمار 
وتنفيـذ املشـاريع الكبـرية يف هـذه املرحلة 

ليشمل جميع املجاالت“.
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دمشق/ متابعة الزوراء:
بشـار  السـوري،  الرئيـس  اعتـرب 
األسـد، أن بـالده وحكومتـه تواجه 
حربـا اقتصاديـة، ال تقل رضاوة عن 
الحرب العسكرية التي خاضتها، وأن 
ارتفاع أسعار املواد وسعر الرصف يف 
البالد هو معركة، مشـريا إىل تحقيق 
الحكومة إنجازات لم تتحقق سابقا.

وقـال األسـد، يف كلمة أمـام أعضاء 
اإلثالثـاء: ”سـعر  امـس  الحكومـة 
الـرصف معركة وتمكنـا من تحقيق 
إنجازات لم تتحقق سـابقا، ربما لها 
عالقة بالظروف، ولها عالقة بعوامل 
كثرية، ولكن أهم عامل يف هذه الحالة 

هو اإلرادة“.
وأضـاف ”بمـا أنهـا حرب وليسـت 
معركة، فنحن ربحنـا بعض املعارك 
ومنـذ يومني بدأ الضـخ املعاكس من 
قبـل األعـداء وربحوا بعـض املعارك 
قبـل الظهـر وربحنا بعـض املعارك 
بعد الظهر، والخطـأ يف هذه الحاالت 
أو مواطـن  أي مسـؤول  يعتقـد  أن 
أن هـذا املوضوع موضـوع إجرائي، 
املوضـوع أوسـع مـن ذلـك، هنـاك 
مضاربـون وهناك مسـتفيدون من 
جانب، ولكن هنـاك معركة تقاد من 
الخـارج وأصبحـت أداور األعـداء يف 
هـذه  املعركة واضحة بالنسـبة لنا، 

ومن خالل وضوحها ومعرفة اآلليات 
املسـتخدمة قمنـا باسـتخدام آليات 

معاكسة“.
وقال االسـد، خالل اجتماع هو األول 
منـذ تعافيه من فـريوس كورونا: إن 
”انهيـار العملـة السـورية معركـة 
تـدار من الخـارج، وتسـتلزم وقوف 

املواطنني مع الدولة“.
ودعا األسـد إىل معاقبة التجار الذين 
يستفيدون من انهيار اللرية السورية، 
مشـددا عىل أن ”ارتفاعات األسـعار 
يف غضون سـاعات غري املنطقية وال 
مربر لها، ويجـب التعامل معها عىل 

أنها معركة“.

وأضـاف: ”إذا لـم يقـف املواطـن إىل 
الدولـة يف هـذه  جانـب مؤسسـات 
الحرب سـتخرس املؤسسـات“. وأكد 
توعيـة  أهميـة  السـوري  الرئيـس 

املواطن يف هذه املرحلة.
أصبحـت  العـدو  ”أدوات  وقـال: 
واضحـة لنـا، ومن خـالل وضوحها 
ومعرفـة اآلليـات التـي اسـتخدمت 
قمنـا باسـتخدام آليات معاكسـة.. 
يجـب توعيـة املواطنـني عـىل أن ما 
يحصل اآلن بالنسـبة لسـعر الرصف 
ال يقل أهمية عن املعركة العسـكرية 

الستقرار البلد“.
وختم ”ارتفاع سـعر الرصف صباحا 

ال يربر ارتفاع األسـعار مسـاًء، هذه 
نقطة أساسـية ال يمكن تربيرها وال 
يمكـن القبـول بهـا، ارتفاع السـعر 
غـري منطقـي وانخفاضـه كان غري 
منطقي، فكل تاجر يسـتفيد يف هذه 

الفرتة القصرية هو لص“.
وشـهدت العملـة السـورية تقلبات 
حيـث  املاضيـة،  الفـرتة  يف  حـادة 
بلـغ سـعر رصف الدوالر يف السـوق 
السـوداء يف منتصف مارس مستوى 
4730 لـرية، لكنه عـاد للرتاجع ليتم 
تـداول العملـة األمريكيـة يف الفـرتة 
الراهنـة عند 3800 لرية، وفقا ملواقع 

إلكرتونية غري رسمية.

اديس ابابا/سكاي نيوز:
قـال املتحـدث الرسـمي باسـم الخارجية 
اإلثيوبيـة، دينـا مفتـي، إن بـالده أبلغـت 
املبعـوث األمريكـي للسـودان، دونالد بوث، 
بمـيض إثيوبيـا يف عملية امللء الثاني لسـد 
النهضـة، وإنها جـزء من عملية بناء سـد 

النهضة.
وأوضـح، خـالل مؤتمر صحفـي: أن نائب 
رئيس الـوزراء اإلثيوبي ووزيـر الخارجية، 
دمقي مكونني، أجرى محادثات ناجحة مع 
املبعـوث األمريكي تناولت فرص مسـاهمة 
الواليـات املتحدة يف دفـع عملية مفاوضات 
سـد النهضة املتعثـرة وفقا إلعـالن املبادئ 

املوقع بني البلدان الثالث.

وقـال إن مكونـني أطلـع كذلـك املبعـوث 
األمريكي عـىل حاجة إثيوبيا يف االسـتفادة 
من مواردها للتنمية وإن أكثر من 60 باملئة 

من اإلثيوبيني ال يحصلون عىل الكهرباء.
وأضـاف مفتـي بتأكيـدات مكونـني التزام 
إثيوبيـا بالقوانني الدوليـة املنظمة لألنهار 
العابرة وعدم إلحـاق أي رضر بدول املصب 

جراء بناء سد النهضة.
الخارجيـة  باسـم وزارة  املتحـدث  وشـدد 
اإلثيوبيـة عـىل أن ”حل الخالفـات يجب أن 
يكـون باملفاوضـات، وأي تغيـري يف آليـات 
املفاوضـات يجـب أن يكون حسـب إعالن 

املبادئ“، عل حد تعبريه.
وقبـل أسـبوع، أكـد الرئيس املـرصي عبد 

السـعي  رضورة  عـىل  السـييس،  الفتـاح 
للتوصـل ”يف أقرب وقت ممكـن“، إىل اتفاق 
قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد 
النهضة، ”بعيدا عن أي منهج أحادي يسعى 
إىل فـرض األمـر الواقـع وتجاهـل الحقوق 

األساسية للشعوب“.
وأشـار السـييس خالل مؤتمر صحفي مع 
نظرية البوروندي إيفاريست ندايشيمي، إىل 
التعاون القائم بـني البلدين يف مجال املوارد 
املائية والـري، والجهود املشـرتكة لتعظيم 

االستفادة املستدامة من موارد نهر النيل.
كمـا أكد عىل رؤية مـرص ”لجعل نهر النيل 
مصدرا للتعـاون والتنميـة، كرشيان حياة 

لجميع شعوب دول حوض النيل“.

ويف 23 مـارس الجـاري، قـال وزيـر الري 
املـرصي محمد عبـد العاطـي، إن القاهرة 
لن تقبـل اإلجراءات األحاديـة التي تتخذها 
إثيوبيـا يف سـد النهضـة، الـذي تبنيه فوق 

النيل األزرق أحد أهم روافد نهر النيل.
وأضاف عبد العاطي يف ترصيحات صحفية 
أن سـد النهضة اإلثيوبـي وتأثريه عىل مياه 
نهر النيـل ُيعترب أحد التحديات الكربى التي 
تواجه مرص حاليا، خاصة يف ظل اإلجراءات 

األحادية التي يقوم بها الجانب اإلثيوبي.
ولفت إىل إجراءات أديس أبابا املتمثلة يف ملء 
وتشغيل سد النهضة، مؤكدا أن ما ينتج عن 
هذه اإلجراءات األحادية من تداعيات سلبية 

ضخمة لن تقبلها الدولة املرصية.
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امن ومجتمع

 بغداد/ الزوراء:
أعلَنت وزارة الكهرباء أن إنتاجها من الطاقة 
ألـف ميغـاواط، وتسـعى   ١٩ يبلـغ حاليـاً 
الوصول به اىل ٢٢ ألف ميغاواط قبل موسـم 
الصيف املقبل، كاشـفة عـن تكثيف التعاون 
مع وزارة النفط إلنشـاء مشـاريع مشرتكة 
تسـهم بتحسـن واسـتقرار إنتـاج الطاقـة 

الكهربائية.
وقـال الناطق باسـم وزارة الكهربـاء، أحمد 
العبـادي، يف حديـث صحفـي: إن «الـوزارة، 
وبالرغم من محدوديـة التخصيصات املالية 
وعدم إقـرار املوازنة االتحاديـة، تمكنت من 
الوصـول باإلنتـاج إىل ١٩ ألف ميغـاواط من 
خـالل تكثيف الجهـود إلنجاز أعمـال إعادة 
التأهيـل عـىل عدد مـن الوحـدات التوليدية، 
وإنجاز عدد من املشـاريع التي تسهم بزيادة 

موثوقية الشبكة الكهربائية».
وأضاف أن «الوزارة تسعى اىل تحقيق هدفها 
والوصـول بالطاقـة اإلنتاجيـة اىل ٢٢ ألـف 
ميغاواط قبل موسـم الصيـف املقبل، إذ من 
املومل أن تدخل عدد من الوحدات التوليدية يف 
محطات (صالح الديـن الحرارية والنارصية 
والسماوة)، فضالً عن إضافة طاقات جديدة 
يف محطة بسـماية، وصيانة وحدات توليدية 

يف محطـات (املسـيب والهارثـة والنجيبيـة 
والخريات)».

وأوضح العبـاد، أن «الجانـب اإليراني يجهز 
العراق حالياً بـ ٢٢ مليون قدم مكعب قيايس 
مـن الغاز، بعـد أن كانت الكميـة ٥٠ مليون 

قدم مكعب قيايس».
وبـني أن «مشـكلة تلكـؤ الجانـب اإليرانـي 
بتجهيـز العراق بالغاز، كانـت تتعلق بوجود 
مسـتحقات للجانـب اإليرانـي عـىل العـراق 

والتـي تبلـغ ملياريـن و٦٠٠ مليـون دوالر، 
وأن هذه املبالـغ مؤمنة من الجانب العراقي 
ومودعـة يف (املـرصف العراقـي للتجارة) إال 
أن العقوبـات املفروضة عىل الجانب اإليراني 
حالت دون تحويل املبلغ»، كاشفاً عن حلحلة 
هذا املوضـوع بني الجانبني «لضمان معاودة 
الجانب االيراني ضخ الغاز وبواقع ٥٠ مليون 
قدم مكعب قيايس يومياً قبل موسـم الصيف 

املقبل».

مـن جانـب متصـل، اكـد وزيـر التخطيط، 
خالد بتـال النجم، امس الثالثـاء، ان الوزارة 
ستقدم توصياتها الخاصة باستئناف العمل 
يف مرشوع خـط كهرباء (بغداد- حديثة)، إىل 

مجلس الوزراء خالل االيام القريبة املقبلة.
جـاء ذلك خـالل ترؤس النجـم اجتماعا ضم 
رئيـس صندوق اعادة االعمار محمد هاشـم 
العاني، وممثلني عن وزارة الكهرباء واألمانة 
العامـة ملجلـس الـوزراء، فضال عـن وكييل 

وزارة التخطيط.
وشـدد وزيـر التخطيـط ان «خـط كهربـاء 
(بغداد- حديثة) يمثل أهمية كبرية يف تحسني 
واقع الكهرباء الوطنية يف عموم العراق، وسد 
حاجة محافظة االنبار من الطاقة»، مشـريا 
إىل «ان هـذا املرشوع سـريبط خط الشـبكة 
الوطنية مـن منطقة الحامضية غرب بغداد، 
باملحطة املائية لسـد حديثة التي تحتوي عىل 
٦ وحدات، والتي سـتوفر ٦٦٠ ميگا واط عند 

اكتمال تأهليها والذي هو يف طور االحالة».
 مؤكـدا «ان وزارة التخطيـط حريصـة عىل 
ايجاد املعالجات املناسـبة السـتئناف العمل 
يف هـذا املـرشوع الحيوي، املتوقـف منذ عام 
٢٠١٧،وبمـا يضمن حقـوق الطرفني(وزارة 

الكهرباء والرشكة املنفذة)».

بغداد/ الزوراء:
وفرْت وزارة الهجرة واملهجرين وسائل 
نقل مجانية لالرس القاطنة بمخيمات 
بالعـودة  الراغبـة  كردسـتان  اقليـم 
ملناطق سـكناها االصلية، بينما عزت 
تأخـر رصف منحـة املليـون ونصـف 
املليون دينار للنازحني، اىل تأخر وصول 

تخصيصات الوزارة للعام الحايل.
وذكر املتحدث الرسـمي باسم الوزارة 
الفـروع  شـؤون  دائـرة  عـام  مديـر 
فيها، عـيل عباس جهاكـري، يف حديث 

صحفـي: أن «الوزارة أعدت مشـاريع 
وخططـا تصب يف مصلحـة النازحني، 
بيد انها غري منفذة حاليا بسـبب عدم 
وجـود التخصيصـات املاليـة»، مؤكدا 
انهـا «من املشـاريع الداعمة لعودتهم 
اىل مناطقهم املحررة، كونه سيسـهل 
عودتهم، اضافة اىل انه سـيؤمن حياة 

كريمة لهم وألرسهم».
وبـني ان «عدد النازحني الذين ما زالوا 
يقطنـون يف اقليم كردسـتان، بلغ ٣٧ 
الف ارسة»، منوها بأن «الوزارة عملت 

بالتنسيق مع مسؤويل االقليم لتسهيل 
االصليـة»،  مناطقهـم  اىل  عودتهـم 
كاشـفا يف السياق نفسـه عن ان «ما 
يقرب من ١٤٠٠ ارسة ما زالت تقطن 
القيـارة  يف مخيـم الجدعـة بناحيـة 
جنوب مدينة املوصل، اضافة اىل  ٦٥٠ 
ارسة يف عامريـة الفلوجة يف محافظة 

االنبار».
وكانـت الـوزارة قـد اعلنـت، يف وقت 
سـابق، ان عـدد املخيمـات املتبقية يف 
العراق باسـتثناء كردسـتان بلغ اثنني 

فقط، أما عـدد املخيمات داخل اإلقليم 
فيصـل عددهـا اىل ٢٦، أغلبها للمكون 

االيزيدي.
وتابع جهاكري ان «الوضع االقتصادي 
واالمني والبنى التحتية حال دون عودة 
هـذه االرس اىل مناطقهـا االصليـة»، 
مشـريا اىل «مسـاعي الوزارة الحثيثة 
لدعـم هذا الجانب من خالل التنسـيق 
مع الجهـات ذات العالقـة، اضافة اىل 
املنظمـات الدولية بالشـكل الذي يلبي 
الطمـوح من اجل اغـالق ملف النزوح 

بشكل نهائي».
ودعا جميـع االرس القاطنة بمخيمات 
اقليـم كردسـتان الراغبـة بالعودة اىل 
مناطق سكناها االصلية، اىل «التواصل 
مبـارشة مـع مـدراء فـروع الـوزارة 
باالقليـم لتوفري وسـائط نقل مجانية 
وتقديـم  متعلقاتهـم  مـع  إلعادتهـم 
جميع التسـهيالت املمكنـة لهم، كما 
تـم تخصيـص رقـم هاتـف للنازحني 
القاطنني باملخيمات، للتواصل مبارشة 

مع الوزارة».
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بغداد/ الزوراء:

امـس  االسـتخبارات،  وكالـة  أعلنـت 

الثالثـاء، القبـض عـىل ارهابيـني اثنني 

ضمـن املتورطني يف مجـزرة قرية «البو 

دور» يف صالح الدين.

وذكرت الوكالـة يف بيان تلقت «الزوراء» 

نسـخة منه: أنـه «مـن خـالل املتابعة 

املسـتمرة لقواطـع املسـؤولية تمكنت 

مفارز وكالة االستخبارات والتحقيقات 

االتحاديـة يف وزارة الداخليـة مـن القاء 

القبـض عـىل ارهابيني اثنـني مطلوبني 

وفـق احكام املادة (٤ ارهاب) النتمائهم 

لعصابـات داعش االرهابيـة، وهما من 

ضمن املجموعة االرهابية التي اشرتكت 

بمجزرة قرية البو دور التي راح ضحيتها 

(٧) شهداء من عائلة واحدة».  

خـالل  «ومـن  أنـه  البيـان  وأضـاف 

اعرتفـا  معهمـا  االوليـة  التحقيقـات 

بانتمائهمـا لتلك العصابـات االجرامية، 

وقـد اشـرتكا ضمن املفـرزة التي نفذت 

الجرم اعالة».  

واشار البيان اىل «تصديق اقوال املعتقلني 

قضائيـا باالعـرتاف واتخـاذ االجراءات 

القانونية بحقهما».

بغداد/ الزوراء:

أعلن الحشـد الشـعبي، امس الثالثاء، تدمري نفق لعصابـات لداعش االرهابية يف 

منطقة أم الحنطة شمال رشق دياىل.

وقال اعالم الحشـد يف بيان ورد «للـزوراء»: ان «الكتيبة الثانية يف مديرية مقاتلة 

الدروع للحشـد الشـعبي دمرت نفقا لداعش يف منطقة أم الحنطة شـمال رشق 

دياىل».

واضاف البيان ان «عنارص داعش كانت تستغل النفق للتنقل والتخفي يف عملياتها 

االجرامية شمال رشق دياىل».

بغداد/ الزوراء:

حـدد عضـو خليـة االزمـة النيابية، 

النائب سـلمان حسن، امس الثالثاء، 

مصري املوسم الدرايس يف العراق، مبينا 

ان عـودة الطـالب للمـدارس صعبة 

للغاية مع ارتفاع عدد االصابات.

وقال حسـن يف حديـث صحفي: ان“ 

معـدالت االصابـة بفـريوس كورونا 

وفـق االحصائيـات اليوميـة لـوزارة 

الصحـة التـزال مرتفعـة جـدا وهي 

ترتاوح بني ٥-٦ االف اصابة». مؤكدا 

«انـه اليمكن املخاطر بعـودة ماليني 

الطـالب اىل مقاعـد الدراسـة يف ظـل 

هذه االرقام“.

واضاف حسـن ان“ عـودة الطلبة اىل 

مقاعد الدراسة ياتي من خالل تقييم 

شـامل للموقف الوبائي عـرب اللجنة 

املعنيـة  والسـالمة  للصحـة  العليـا 

بإصدار القرارات الحاسـمة يف تنظيم 

االوضاع مع املوقف الوبائي».

 مؤكـدا «ان عـودة الطلبـة حضوريا 

للمـدارس يف ظـل معـدالت اصابـات 

فـوق ٦ االف اصابة يوميا صعب جدا 

وسـيبقى الكرتونيا، لكن ان انخفض 

بشكل اكرب ربما سيعاد النظر وتعود 

الدراسة مع تشـديد اجراءات التباعد 

وااللتزام باالجراءت الوقائية لحماية 

ابنائها الطلبة من الوباء“.

وتابع ان“ عـودة املدارس اىل وضعها 

الطبيعـي امـر بالـغ االهميـة، لكن 

املوقف الوبائي هو من يحدد البوصلة 

يف نهاية االمر ”.

وكانـت االمتحانـات نصـف السـنة 

اجريـت حضوريـا ملاليـني الطلبة يف 

املراحـل الدراسـية الثـالث يف جميـع 

املحافظات العراقية.

بغداد/ الزوراء:

أكد وزير العدل، سـاالر عبد الستار محمد، امس الثالثاء، ان املعالم الرتاثية  والحضارية 

يف بالد الرافدين لها اهمية بالغة ومرموقة من بني الحضارات  العريقة.

وقالـت العـدل يف بيان ورد إىل «الـزوراء»: ان «وزيرهـا التقى وزير الثقافة والسـياحة 

واالثار حسـن  ناظـم، وتم خالل اللقاء بحث التعاون والتنسـيق بني الجانبني،  السـيما 

فيما يخص جملة من امللفات الثقافية، وعىل رأسـها  اسـتعادة اآلثار العراقية املهربة يف 

الخارج، وبحضور مدير عام الدائرة القانونية الست حنان منذر نصيف».

واكـد وزيـر العدل أن «املعالـم الرتاثيـة  والحضارية يف بـالد الرافدين لهـا اهمية بالغة 

ومرموقـة من بـني الحضارات  العريقـة»، الفتـا اىل «ان وزارة العدل تبدي اسـتعدادها 

للتعاون  بني الجانبني يف ملف اسرتداد االثار العراقية يف الخارج «. 

وأشـار إىل أنه «تم االتفاق ايضا عىل تشكيل لجنة  مكونه من قسم اسرتداد االثار ومدير 

املتحف الوطني مع الدائرة القانونية التابعة لوزارة العدل لدراسة هذا  املوضوع وبأرسع 

وقت ممكن من اجل اسرتجاع االثار العراقية يف الخارج».

مـن جانبـه، أبدى وزيـر الثقافة والسـياحة واالثـار «اسـتعداد وزارته التـام للتعاون 

 والتنسيق بني الطرفني «.

∂bÌÜ@¿@î«aá€@b‘–„@ãfláÌ@áì®a

@·éÏæa@7ófl@Üá•@ÚÓibÓ‰€a@Úflå˛a
á‹j€a@¿@Ôéaäá€a

@äbq�a@ bu6éa@Êbrzjm@Úœb‘r€aÎ@fiá»€a
xäb©a@¿@ÚÓ”aã»€a

@Òäçv∑@b◊äbí@µÓibÁähi@Úyb†�a
ÂÌá€a@Å˝ñ@¿@CäÎÜ@Ïj€aD

بغداد/ الزوراء:

اعلنت الرشطـة االتحادية املتمثلـة بوزارة 

الداخليـة، امـس الثالثاء، الـرشوع بعملية 

تفتيـش اسـفرت عـن العثور عـىل عبوات 

ناسفة وقنابر هاون يف محافظة كركوك.

تلقـت  بيـان  يف  الداخليـة  وزارة  وذكـرت 

«الـزوراء» نسـخة منه: أن «قـوة من مقر 

ووحدات اللواء الحادي عرش الفرقة الثالثة 

رشطـة اتحاديـة رشعـت لتنفيـذ واجـب 

تفتيش قرية {العظيبية} يف ناحية الرياض 

بكركوك».

واضاف البيان أن «نتائج التفتيش اسفرت 

عن العثور عىل (٤ عبوات ناسـفة مختلفة 

االنـواع ، ٣ قنابر هـاون ١٢٠ملم ، ٣ قنابر 

هاون ٨٢ ملم)»

واشـار البيان اىل انه «تم رفـع جميع املواد 

وإتالفهـا من قبـل مفارز الجهـد الهنديس 

للواء».

بغداد/ الزوراء:
أكـدْت لجنـة العمـل والشـؤون االجتماعية 
والهجـرة واملهجرين أنها تأمـل إقرار قانون 
الضمـان االجتماعـي عقـب إقـرار املوازنـة 
مبارشة، مبينة أن القانـون يعد من أولويات 

اللجنة.
وقال رئيس اللجنة، رعـد الدهلكي، يف حديث 
تنظيـم  يف  الحكومـة  «خطـة  إن  صحفـي: 
البطاقـة التموينية وتعزيزها خطوة إيجابية 
نحو تحقيق األمن الغذائـي للمواطنني الذين 
ال دخـل لهم أو دخولهم محـدودة»، مبيناً أن 
«الخطة تقتـيض بأن تحجـب التموينية عن 
بعـض رشائـح املجتمـع، وحددتها باالسـم 
وحجـم الدخـل الشـهري، وهو ضمـن مبدأ 

العدالة االجتماعية».
وأكد أن «تحقيق العدالة االجتماعية يف تأمني 
املجتمع لالحتياجات الغذائية بشـكل سلس، 

يجـب أن يكـون مبنيا عـىل رؤيـة اقتصادية 
رصينة معـدة من خـرباء اقتصاديني، وليس 
عىل طريقة الفعل ورد الفعل حسـب الوضع 
االقتصـادي أو وفـق رؤية سياسـية وبدافع 

مكاسب تحصد من قبل تجار».
وأشـار اىل أن «هذه الطريقـة فيها إيجابيات 
وتصـب يف زيادة مفـردات البطاقة التموينية 
وذهابهـا اىل االرس املسـتحقة وتوفري القوت 
اليومـي الغذائي لها، ويف الوقت نفسـه فيها 
سلبيات، ومنها أن توزيع البطاقة التموينية، 
وبهذا الكم املحدود، لن يؤثر يف معدالت ارتفاع 
األسعار يف السوق املحلية»، مضيفاً أن «هذه 
الدراسـة أعدت كفقـرة من فقـرات املوازنة، 
وهو قرار ملجلس الوزراء يطبق من قبل وزارة 

التجارة».
ولفت الدهلكي اىل أن «زيادة مفردات البطاقة 
التموينية وزيادة نسـبة الشـمول يف الرعاية 

االجتماعيـة، تذهـب اىل الطبقـة املسـتحقة 
من أبناء الشـعب العراقي»، موضحاً أن «من 
أهم الخطوات التي تسـاعد عـىل تأمني هذه 
الفقـرات واألمـن الغذائي، هو إقـرار قانون 
الضمـان االجتماعـي الـذي يشـمل رشائـح 
مهمة من أبناء الشـعب العراقـي والعاطلني 
عن العمل، وإقـراره يعد نقلة نوعية للقطاع 

الخاص».
وتابـع: «نأمل بعد إقـرار املوازنـة، أن يكون 
قانون الضمان االجتماعـي هو أول القوانني 
التـي تقـرأ قـراءة ثانيـة ومن ثـم التصويت 
عليه»، مؤكداً عـزم لجنته عىل إقرار القانون 
«ألنـه يعـد إنصافا كبـريا لرشيحة الشـباب 
واملواطنـني، ويبعد عنهم شـبح الوقوف عىل 
طابور الوقوف عىل شباك التعيينات ويضمن 
أسـوة  االجتماعـي  الضمـان  مـن  التقاعـد 

باملوظف».

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت الرشطة املجتمعيـة التابعة لوزارة 

الداخليـة، امـس الثالثـاء، احبـاط عملية 

ابتزاز ضد فتاة من العاصمة بغداد.

وقالـت املجتمعية يف بيـان ورد «للزوراء»: 

إنـه « الرشطـة املجتمعية التابعـة لدائرة 

ميسـان  بمحافظـة  واإلعـالم  العالقـات 

تدخلـت يف إنقاذ فتاة مـن العاصمة بغداد 

من ابتزاز شـاب من أهايل ميسـان، حيث 

هددها بنرش صورها عىل مواقع التواصل 

االجتماعـي، مقابـل الخضـوع لرغباتـه 

الدنيئة».

وأضافت ان «املجتمعية اتخذت بحق املبتز 

اإلجـراءات الالزمـة بعـد أن قامت بحذف 

محتـوى االبتزاز وتأمني حسـاب الفتاة»، 

النسـاء  وخصوصـا  «املواطنـني  داعيـة 

والفتيـات، إىل عدم الخضـوع للغرباء عرب 

مواقع التواصل االجتماعي».

بغداد/ الزوراء:

تمكـن جهاز االمـن الوطني، امس 

الثالثـاء، مـن ضبـط عيـادة طبية 

وهمية يف محافظة النجف.

أمنـي، يف ترصيـح  وقـال مصـدر 

صحفي: ان «جهـاز األمن الوطني 

يف النجـف تمكن من ضبـط عيادة 

طبيـة وهمية، والقـى القبض عىل 

متهمني بعضهم يحملون جنسيات 

عربية».

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت مديرية قيادة رشطـة نينوى، امـس الثالثاء، 
القبض عىل ٩ مطلوبني بقضايا رسقة وترويج العملة 

املزيفة يف املحافظة.
املديرية قالت يف بيان ورد «للزوراء»: ان «قوة مشرتكة 
من مكاتـب مديرية مكافحة االجـرام التابعة لقيادة 
رشطـة نينوى، وبناًء عىل مذكـرات قبض صادرة عن 
القضاء وتعاون املواطنـني، تمكنت من القاء القبض 
عىل (تسعة) مجرمني مطلوبني قضائيا بجرائم رسقة 
وترويـج العملة املزيفـة وفق املـواد القانونية ( ٤٤٤ 
ق ع و٤٤٦ ق ع ) و ٥٢ أ مـن قانـون البنـك املركزي، 
وضبـط بحوزة احدهم مبلغ مايل قدره ٧٧٠٠ سـبعة 
االف وسـبعمائة دوالر امريكـي فئة مئة دوالر مزيفة 

.«(
واضاف البيان انه «تم القبض عليهم يف عدد من مناطق 

واحياء الجانب االيمن وااليرس ملدينة املوصل».
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اعالن
إىل الرشيكـة ( فاطمـة عبـد حذيه فياض) 
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان الكائن 
يف النجـف وذلك لتثبيـت اقـرارك باملوافقة 
عـىل قيام رشيكك( زينب فالح عبد الواحد) 
بالبنـاء عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعة 
املرقمة (٣/١٢٤٥٤) املقاطعة (حي صدام) 
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
مـن تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

اعالن
اىل الـرشكاء ( فـراس كامل رزيـج وعباس 
فاضـل رزاق وعبد الزهرة جدوع حسـون) 
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان الكائن 
يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك( محمد سـلطان عبد برهان) 
بالبنـاء عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعة 
املرقمـة (١٠٩٥٩) املقاطعة (براق جديدة) 
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
مـن تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

فقدان
فقـد منـي الوصـل املرقـم 
(٧٦٩٥٠٣) يف ٢٠٢١/١/٢٧ 
بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون 
دينـار والصـادر مـن بلدية 
النجف باسـم (عـيل فاضل 
جاسم) فعىل من يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.

فقدان هوية
املرقمـة  الهويـة  فقـدت 
(٧٦٨) والصادرة من نقابة 
باسم  العراقيني  الصحفيني 
(عبـد االمـري سـلطان عبد 
النبـي الديـراوي) فعىل من 
اىل  يعثـر عليهـا تسـليمها 

جهة االصدار.

جمهورية العراق                            العدد : ١٧٣/ب/٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل                  التاريخ:٢٠٢١/٣/٢٨

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداء املناذرة 

اىل/ املدعى عليه (سيناء هشام رشيف)
م/ اعالن

أقـام املدعى (عـيل كاظم مطر) الدعـوى البدائيـة املرقمة ١٧٣/
ب/٢٠٢١ املتضمنة طلبه الزامك بإعادة مبلغ البيع لكامل  سهامك 
يف الـدار املرقمـة ١٢٠٠/١ مقاطعـة ٣٣ الحـرية البالـغ خمسـة 
وثالثون مليون دينار . بالنظر ملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائم بالتبليغ وتأييد مختار املنطقة، وعليه قررت هذه املحكمة 
تبليغـك اعالنا بصحيفتني رسـميتني يوميتـني محليتني للحضور 
أمام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف ٢٠٢١/٤/٧ الساعة 
الثامنة صباحا، ويف حال حضورك أو ارسال من ينوب عنك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
 القايض

عيل حميد الحيدري  
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بغداد/ الزوراء:
أكد عضو لجنة االقتصاد واالسـتثمار 
النيابيـة، النائـب عن تحالـف الفتح، 
حامـد املوسـوي، امـس الثالثـاء، ان 
السياسات التي يتبعها البنك املركزي 
لسياسـات  تخضـع  وهـي  خاطئـة 
صنـدوق النقد الـدويل الخاضع أصال 
أن  معتـربا  االمريكيـة،  للتوجيهـات 
تثبيـت سـعر رصف الدينـار اتجـاه 

الدوالر مصدرها توجيه امريكي .
وقال املوسـوي يف ترصيـح صحفي: 
ان “ رفع سـعر رصف الدينار لم يكن 
بـإرادة داخليـة وانما يمثل سياسـية 
اتبعهـا البنـك املركـزي للخضـوع اىل 
صندوق النقـد الدويل، وقـد أدت هذه 
السياسة النقدية اىل ارتفاع جنوني يف 
األسـواق املحلية، حيث أدت اىل ارتفاع 
نسبة الفقر بسبب عدم قدرتهم لتوفري 

ما يحتاجونه يف قوتهم اليومي“.
واتهم املوسوي الحكومة بـ“محاولة 
إبقاء االقتصاد العراقي أسريا للواليات 
عـىل  املهيمنـة  األمريكيـة  املتحـدة 

سياسات صندوق النقد الدويل “ .
وأضـاف انـه “ لألسـف هنـاك بعض 
القـوى السياسـية تؤثر بشـكل كبري 
عـىل قـرارات الحكومة بهـذا االتجاه 
سواء كان بعلمها او فهمها الخاطىء 
لقرار رفع سـعر الـرصف“. محذرا “ 

من تثبيت سـعر رصف الدينار اتجاه 
الدوالر، وربمـا قد يرتفع اىل 160 الف 

دينار “.
مـن جانب متصـل، اكد رئيـس لجنة 
مراقبـة تنفيـذ الربنامـج الحكومـي 
النيابيـة،  االسـرتاتيجي  والتخطيـط 
حـازم الخالـدي، ان اللجنة سـتبارش 
بإجراءات سحب الصالحيات من غري 
املؤهلني يف حال استمرار االرصار عىل 

قرار رفع سعر الدوالر .
صحفـي:  بيـان  يف  الخالـدي  وقـال 
إعرتفت الحكومة يف اكثر من مناسبة 
بـاألرضار والتأثـريات السـلبية لقرار 
رفـع سـعر الـدوالر مقابـل الدينـار 
العراقـي، منها تقرير الجهاز املركزي 
لإلحصـاء التابـع لـوزارة التخطيـط 
والـذي أقر بزيـادة معـدالت التضخم 
السـنوي بشـكل مسـتمر منذ شـهر 

ترشيـن الثانـي لسـنة ٢٠٢٠ ولغاية 
شـباط ٢٠٢١ اىل قرابـة الــ٥ %، ما 
يعني تواصل الزيادة يف أسـعار السلع 
االسـتهالكية داخل األسـواق املحلية 

العراقية.
واضاف: تمت اضافـة فقرة للموازنة 
تعويضـات  تخصيـص  تضمنـت 
للمقاولني املترضرين من قرار سـعر 
رصف الـدوالر بنحو ٥٠٠ مليار دينار 

ما يعد اعرتافـا واضحا بوجود أرضار 
للقـرار، فتتوجه الحكومـة لتعويض 
املقاولني وتهمل املاليني من العراقيني 

الذين يعيشون تحت خط الفقر.
وزارة  تأكيـد  ان  الخالـدي:  واوضـح 
التخطيط عىل ارتفـاع معدالت الفقر 
إىل نحـو ٢٥ % يعني وجـود نحو ١٠ 
ماليني مواطـن فقري داخـل البالد، ال 
سيما يف محافظات الوسط والجنوب.
واشـار اىل: تحذيرات املفوضية العليا 
لحقوق اإلنسـان من اسـتمرار زيادة 
أسـعار املواد الغذائية وارتفاع نسـب 
الفقـر ودعوة الحكومـة إلعالن حالة 

الطوارئ االنسانية.
وتابع الخالـدي: رغم هذه االعرتافات 
والتحذيرات تستمر الحكومة مدعومة 
ببعض القوى السياسية باإلرصار عىل 
هـذا القرار رغم سـلبياته ومخاطره، 
املـربرات  كل  انتفـاء  عـن  فضـال 
الحكوميـة املطروحة التخـاذه، وهو 
أمـر مسـتغرب بعد الحملة الشـعبية 

التي اطلقها املواطنون إللغاء القرار.
وبـني: انه يف حال اسـتمرار الحكومة 
والبنـك املركـزي بـاإلرصار عـىل هذا 
برملانيـة  بحملـة  فسـنبارش  القـرار 
لتعديل قوانني البنـك املركزي ووزارة 
املالية، وسـحب هذه الصالحيات من 

غري املؤهلني.

بغداد/ الزوراء:
اشـار عضو لجنة الخدمـات واالعمار 
النيابية، النائب عن تحالف عراقيون، 
جاسـم البخاتـي، اىل تقديـم مقـرتح 
بشـأن سـعر رصف الـدوالر مقابـل 
الدينـار يتضمن اعتماد سـعر رصف 
وسـطي بـني القديـم والجديـد، فيما 
رجـح عقـد جلسـة مجلـس النـواب 

األربعاء املقبل.
وقـال البخاتي يف حديـث صحفي: ان 
”هنالك العديـد من امللفات التي كانت 
تمثل عائقا يف موضوع حسـم املوازنة 
بينهـا  املـايض، مـن  بجلسـة االحـد 
املتعلقة بموضوع االقرتاض الخارجي 
والتي حصل عليهـا اعرتاض كبري من 
بعـض القـوى السياسـية، اضافة اىل 
حصـول امتعاض وصدمـة من حذف 
الفقـرة املتعلقـة بقضية الــ30 الف 
درجـة وظيفيـة من اصحـاب العقود 
يف الحشـد الشـعبي“، مبينا ان ”كثرة 
الخالفات جعلت مجلس النواب يدخل 
يف متاهـات عديـدة وأصبـح النصاب 
ينخفض شـيئا فشـيئا، وبالتايل كان 

القـرار اسـتمرار الحـوارات لحلحلـة 
املشاكل يف جلسات مقبلة“.

واضـاف البخاتـي ان ”مـا نتوقعه ان 
يتـم عقد الجلسـة املقبلـة االربعاء او 

الخميس املقبلني، والتـي نتمنى فيها 
حلحلـة املشـاكل خصوصـا املتعلقة 
بالعقود واالقرتاض الخارجي والذهاب 
اىل التصويت عىل املوازنة التي تأخرت 

طويـال“، الفتـا اىل ان ”التوجـه العام 
بقضية سـعر الرصف هو التمني من 
الحكومـة بتخفيـض سـعر الـرصف 
ملـا له مـن تأثريات سـلبية ومـا نجم 

عنـه من ارتفاع األسـعار يف السـوق، 
وخصوصا عىل الرشائح الهشة وذوي 

الدخل املحدود“.
وتابـع انـه ”تـم اقـرتاح آليـة معينة 
وتسليمها اىل وزير املالية وهي اعتماد 
سـعر رصف وسـطي مابـني القديـم 
والجديـد وهـي تـرتاوح بـني -1300

1350 دينار ليكـون الرضر أخف عىل 
املواطن، وبالوقت نفسه ال يؤثر كثريا 
عـىل الحكومـة، لكن الحكومـة لديها 
ارصار يف بقاء السـعر عىل ماهو عليه 
بحسـب ما جاءت به يف ورقة االصالح 
الورقـة  تسـمى  مـا  او  االقتصـادي 
البيضاء واملتضمنة عدم خفض سـعر 

الرصف“.
الخالفيـة  النقطـة  ”امـا  موضحـا   
االخرية فهـي ترتبط بقضية املادة 11 
من املوازنة واملرتبطـة بحصة االقليم 
يف املوازنة وصادرات النفط من االقليم 
وسعر الربميل، فهناك خطوات متقدمة 
وصلت اليها الحوارات بانتظار االلتزام 
يف التنفيذ خالل مرحلة تطبيق االتفاق 

بحال تمريره يف املوازنة“.

رويرتز/ متابعة الزوراء:
النفط، امس  استقرت أسعار 
الثالثاء، مع اسـتئناف حركة 
الشـحن عـرب قناة السـويس 
بعد أيام مـن االنتظار وتحول 
االهتمـام إىل اجتمـاع أوبك + 
هذا األسـبوع، حيث قد يكون 
تمديـد قيـود اإلمـدادات عىل 
الطاولة وسط عمليات إغالق 

جديدة لفريوس كورونا.
وانخفـض خـام برنت سـنتا 
واحدا أو 0.02 باملئة إىل 64.91 
للربميل بحلول الساعة  دوالراً 
جرينتـش  بتوقيـت   05:20
باملئـة   0.6 ارتفاعـه  بعـد 
يـوم االثنـني.. وارتفع سـعر 
النفط األمريكي 3 سـنتات إىل 
61.58 دوالًرا للربميل، بعد أن 
انخفض بنسبة ٪1 يف الجلسة 
السـفن  السـابقة.وكانت 

تتحـرك عـرب قناة السـويس 
مرة أخرى امـس الثالثاء بعد 
القاطـرات تعويم  أن أعـادت 
حاملـة الحاويـات العمالقـة 
إيفر جيفن، التي كانت تسـد 
مقطًعـا ضيًقا مـن املمر ملدة 
أسـبوع تقريًبا، مما تسبب يف 
تراكم هائل للسفن حول املمر 

املائي.

يكـون  أن  احتمـال  مـع 
يحـول  ضئيـًال،  االضطـراب 
السـوق تركيـزه إىل اجتمـاع 
يوم الخميـس ملنظمة البلدان 
(أوبـك)  للبـرتول  املصـدرة 
وحلفـاء من بينهم روسـيا يف 
فيينا، املعروفني باسم أوبك +

كانـوا  إذا  مـا  وسيناقشـون 
سـيبقون قيـوًدا عـىل اإلنتاج 

أبقـت ماليني الرباميـل يومًيا 
خارج السـوق لدعم األسعار، 
إىل  وهي اسـرتاتيجية نجحت 

حد كبري يف األشهر األخرية.
وقـال مصدر مطلـع، اإلثنني، 
إن اململكة العربية السـعودية 
تمديـد  لقبـول  مسـتعدة 
حتـى  اإلنتـاج  تخفيضـات 
يونيو، ومستعدة أيًضا إلطالة 
أحاديـة  الطوعيـة  القيـود 
الجانب وسـط موجة اإلغالق 

األخرية لفريوس كورونا.
األعـداد  تثـري  أوروبـا،  ويف 
املتزايـدة يف املوجة الثالثة من 
السـلطات  اإلصابات مخاوف 
مما يضغط ذلـك عىل النفط، 
املاليـة  وزيـر  قـال  حيـث 
الفرنـيس، برونو لـو مري: إن 
”جميـع الخيارات مطروحة“ 

لحماية الجمهور.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن رئيس مجلس إدارة رشكة مناجم الفوسـفات األردنية، محمد الذنيبات، 
اسـتعداد الرشكـة إلجابة طلـب وزارة الزراعة يف العراق وتزويدها باألسـمدة 
الفوسفاتية ”الداب“.وأشار الذنيبات إىل أنه ”بحث مع وزير الزراعة العراقي، 
محمـد كريم الخفاجي، الذي يزور اململكة، سـبل تعزيـز عالقات التعاون بني 
البلدين الشـقيقني، وبخاصة يف مجال صناعة األسـمدة الفوسـفاتية، وكذلك 
مرشوع إنشـاء مصنع لألسمدة الفوسـفاتية بالرشاكة بني الجانبني“.واتفق 
الطرفان عىل ترتيب لقاء يف عمان ملواصلة بحث هذه األمور، وقد وجه الذنيبات 
الدعـوة لوزير الزراعة العراقي السـتضافته والوفد الـذي يرافقه لالطالع عىل 
عملية إنتاج وصناعة األسمدة الفوسفاتية يف األردن، واستكمال البحث يف هذا 

املجال وصوال إىل اتفاق يؤسس لرشاكة حقيقة يف هذا الجانب.

بغداد/ الزوراء:
تلقـى وزيـر الزراعة، محمـد الخفاجي، طلبـا من الصني لالسـتثمار يف ثالث 
محافظات.وقالـت وزارة الزراعـة يف بيـان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: إن“ 
الوزير محمد الخفاجي، اسـتقبل ممثيل إحدى الرشكات الصينية املتخصصة 
باالسـتثمار الزراعـي واالقتصادي، لغرض االسـتثمار يف القطـاع الزراعي يف 
العـراق، وذلك اسـتجابة للدعوات املتكـررة التي وجههـا الخفاجي للمجتمع 
العربـي والعاملي، لغرض التعاون الزراعي واالسـتفادة مـن الخربات الزراعية 
العاملية يف هذا املجال والذي يعود بالفائدة االقتصادية للبالد“. وبحسب البيان، 
فقد ”تسلم الخفاجي، طلبا من الرشكة، تضمن استثمار مساحات كبرية من 
األرايض الزراعيـة يف محافظـات (املثنى - النجف – كربالء)، وعرب اسـتخدام 
تقنيـات وتكنولوجيـا متطـورة وآالت زراعيـة حديثة“.وتعهد وزيـر الزراعة 
”بتجاوز الروتني والبريوقراطية لتسـهيل االسـتثمار“، مشريا إىل أن ”الخطوة 
األخـرية التي اتخذتها الحكومة عرب منح سـمات الدخول الفورية يف املطارات 

لـ37 دولة حول العالم، من بينها الصني“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة التخطيط، امس الثالثاء، عن ارتفاع أسـعار مواد 

البناء يف العراق لشهر شباط املايض.
وقال الجهاز املركزي لإلحصاء التابع للوزارة يف تقرير له اطلعت 
عليـه ”الـزوراء“: ان ”ارتفـاع سـعر رصف الدوالر يف األسـواق 
املحلية ادى اىل رفع اسعار املواد االنشائية املحلية واملستوردة يف 
القطاع الخاص بنسـب متفاوتة عىل مستوى املحافظات كافة 
ما عدا اقليم كوردسـتان“، مبينا أنه ”تمت متابعة وتسجيل 64 
مادة بناء تم تسـجيلها يف األسـواق املحلية لشهر شباط املايض 
ومقارنتها مع شـهر ترشين الثاني 2020 الـذي تم خالله رفع 
اسـعار الدوالر“.واضاف ان ”معدل سعر الطابوق العادي لشهر 
شـباط املايض بلغ 162 ألف دينار لكل 1000 طابوقة مسـجال 
ارتفاعا بلغ %16 عن معدل سـعر شـهر ترشيـن الثاني 2020 
الـذي كان قد بلغ 140 الف دينـار لكل 1000 طابوقة، فيما بلغ 
سعر الطابوق الجمهوري لشـهر شباط املايض 172 الف دينار 
لكل 1000 طابوقة مسـجال ارتفاعا بنسبة %7 عن معدل سعر 

شـهر ترشين الثاني 2020 الذي بلغ 161 ألف دينار لكل 1000 
طابوقة“.

واضاف ان ”معدل سـعر االسـمنت العادي لشهر شباط املايض 
بلغ 104 والفي دينار للطن الواحد مسجال ارتفاعا بنسبة 16% 
عن معدل سـعر شهر ترشين الثاني 2020 بسعر 90 الف دينار 
للطـن الواحـد، فيما بلغ معدل سـعر االسـمنت املقاوم لشـهر 
شـباط 127 الف دينـار للطن الواحد مسـجال ارتفاعا بنسـبة 
%13 عن معدل سـعر شـهر ترشين الثاني 2020 بسـعر 112 
ألف دينار للطن الواحد“.واشار اىل ان ”اسعار الحديد ”الشيش“ 
من املنشـأ األجنبي لشهر شـباط بلغت مليونا و155 الف دينار 
للطن الواحد مسجال ارتفاعا بنسبة %48 عن معدل سعر شهر 
ترشين الثاني 2020 بسـعر 779 ألـف دينار للطن الواحد، فيما 
بلغ معدل سـعر الحديد“ الشـيلمان“ لشـهر شـباط 2021 18 
ألف دينار للمرت الواحد مسـجال ارتفاعا بنسبة %20 عن معدل 
سـعر شـهر ترشين الثاني 2020 الذي بلـغ 15 ألف دينار للمرت 

الواحد“.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار نفط خام البرصة الخفيف وخام البرصة الثقيل، امس الثالثاء، 

بعد افتتاحهما االثنني.
وارتفـع نفط البرصة الخفيف املصدر الٓسـيا إىل 65.91 دوالرا للربميل بمقدار 
0.53 دوالر وبنسـبة 0.81 % عن يوم الخميس املايض، فيما سـجلت اسـعار 

خام البرصة الثقيل 61.6 دوالرا للربميل بارتفاع بلغ نسبته 1.11%.
وسـجل نفط البـرصة الخفيف أعىل االسـعار مقارنة بالنفـوط االٔخرى لدول 
منظمة اوبك، حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 63.34 دوالرا 
للربميل، وسـجل مزيج مربان االماراتي 63.64 دوالرا للربميل، وسـجل مزيج 
سـهران الجزأيري 62.20 دوالرا للربميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجريي 

62.85 دوالرا، وجرياسول االنغويل 63.34 دوالرا.
وكانت أسعار النفط العاملية قد انخفضت امس ليسجل خام برنت 65 دوالرا، 

وخام غرب تكساس االمريكي اىل 61.59 دوالرا.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت مبيعـات البنـك املركزي 
العراقـي من العملـة الصعبة، امس 

الثالثاء، لتسجل 25 مليون دوالر.
وشـهد البنك املركزي العراقي خالل 
مزاده لبيـع ورشاء العمالت االجنبية 
امـس انخفاضـا يف مبيعاته بنسـبة 
29.48 باملئـة لتصـل اىل 25 مليونـاً 
غطاهـا  دوالرا،  و199  االف  و905 
البنك بسعر رصف اساس بلغ 1460 

بيـوم  مقارنـة  دوالر،  لـكل  دينـاراً 
االثنني، حيث بلغت املبيعات فيها 35 

مليوناً و 234 ألف دوالراً.
وذهبت املشرتيات البالغة 25 مليوناً 
لتعزيـز  دوالراً،  و199  االف  و905 
االٔرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت 
واعتمـادات، فيما لم تقـم املصارف 
برشاء الدوالر بشكل نقدي.. وقامت 
7 مصـارف بتلبيـة طلبـات تعزيـز 

االرصدة يف الخارج.

بغداد / نينا:
أكد االستشاري يف التنمية الصناعية 
واملدن الصناعية واالسـتثمار، عامر 
الجواهري: ان البالد بحاجة اىل إدارة 
مقتـدرة وفريق دولة عايل املسـتوى 
لرتجمـة االتفاقيات مع الدول لواقع 

ملموس.
العراقيـة  الوطنيـة  للوكالـة  وقـال 
لالنبـاء ”نينـا“: ممـا يؤسـف له أن 
الحـوارات مع الجانـب الصيني مثال 
اقترصت عـىل الكالم رغم املسـتوى 
الرفيع لها والتوصل إىل إتفاق يف أيلول 
٢٠١٩ يمكن أن يكـون واعدا وقابال 
التقاطعـات  ولوحظـت  للتوسـع، 
والتداعيـات التـي لم تسـهم سـوى 
التنظيميـة و  يف تأخـري اإلجـراءات 

التنفيذية له.
واضـاف الجواهـري: ان اإلتفاق مع 
الصـني موضوع تحٍد محيل واقليمي 

ودويل كبري، ويرتبط باإلرادة الفعلية 
واسـتدامة التنفيـذ بأسـلوب مهني 

وحرص عايل املستوى.
واوضـح: ان املنافسـة االقتصاديـة 
مهنيـة  إدارة  اىل  تحتـاج  الدوليـة 
بـإرادة وطنية عراقيـة مدعومة من 

املرجعيات كافة.

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
تراجعـت أسـعار الذهب، امـس الثالثـاء، إىل أدنى مسـتوى فيما يزيد 
عن أسـبوعني، إذ تعرضت لضغوط بفعل قوة الدوالر وعائدات سـندات 

الخزانة األمريكية مع تنامي التوقعات بتحسن اقتصادي رسيع.
ويتأثـر الذهـب، الذي يعـد مخزنا آمنـا للقيمـة يف أوقـات االضطراب 
االقتصادي، بارتفاع عائدات السـندات، حيـث إنها تزيد تكلفة الفرصة 

البديلة لحيازة الذهب، الذي ال يدر عائدا.
1706.43 دوالرا  إىل  باملئـة   0.3 الفوريـة  السـوق  الذهـب يف  وهبـط 
لألونصة، بحلول السـاعة 05:25 بتوقيت غرينتش. ويف وقت سابق من 
الجلسة، المس الذهب 1704 دوالرات وهو أدنى مستوى منذ 12 مارس 

الجاري.
فيمـا انخفض الذهب يف التعامالت يف السـوق اآلجلة يف الواليات املتحدة 

0.4 باملئة إىل 1707.30 دوالرا لألونصة.
وقالـت مارغريـت يانغ، املحللـة االسـرتاتيجية يف ”ديـيل فيكس“: إن 
”العامـل الرئيـيس الـذي يضغط عـىل أسـعار الذهب اسـتمرار ارتفاع 

عائدات السندات األمريكية طويلة األجل“.
وأضافت: أن ثمة هبوطا مسـتمرا يف أسعار املعدن األصفر رغم أنه من 

املفرتض أن يرتفع بوصفه أداة تحوط يف مواجهة التضخم.
وزاد من الضغط عىل الذهب صعود الدوالر ألعىل مستوى يف عام مقابل 
الـني اليـوم جراء مخـاوف املسـتثمرين مـن النتائج املحتملـة النهيار 

صندوق التحوط ”أرشيغوس كابيتال“.

@pbzÓuãmÎ@ b–mä¸a@ÜÎb»Ì@ä¸Îá€a
ÍÜÏ»ñ@äaã‡nébi

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر، امس الثالثاء، يف البورصة الرئيسة يف بغداد. 

فيما توقع مختصون استمرار ارتفاعه يف االيام املقبلة.
وسـجلت بورصتا الكفاح والحارثيـة املركزيتني يف بغـداد 145100 دينار 

عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
يشـار إىل أن اسـعار البيع والـرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باالٔسـواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 145500 دينار عراقي، بينما بلغت 

اسعار الرشاء 144500 دينار لكل 100 دوالر امريكي.
وعزا بعض املختصني بالسياسـة املالية إىل أن اتفاق الكتل السياسـية عىل 
تمرير املوازنة املالية لعام 2021 بدون تغيري سـعر رصف الدوالر تسبب يف 
ارتفاع سعر الدوالر باألسواق املحلية، مشريين اىل ان الدوالر سريتفع اكثر 

خالل االيام املقبلة.
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@�aäaâ„g@ÈuÏm@p¸bó€a@Òã◊@Ú‰ß
@¡éÏ€a@¡–„@Üb‰€@�bÓˆbË„

بغداد/ الزوراء
قـررت لجنة كرة الصاالت والشـاطئية يف الهيأة التطبيعية توجيه إنـذار نهائي إىل نادي 
نفط الوسـط، لعدم قيامه بالتنسـيق مع قوة أمن املالعب، وتأمني تواجدهم يف املباريات 

التي تقام عىل ملعبه ضمن دوري كرة الصاالت.
 وُشـمَل باالنذار أيضـا فريق بلدية النارصية لعـدم االلتزام بالقرارات التـي تم اتخاذها 
سـابقاً مـن قبل اللجنة، وعـدم التزامه بقـرارات خلية األزمة بمنع دخـول الجمهور اىل 
املالعب، ويف حال تكرار هذه الحالة ستضطر لجنة كرة الصاالت لنقل مباريات الفريقني 

خارج محافظتهما.

ãºcÎ@ã–ñc

ÊbnèÿiåÎc@kÉn‰fl@—Óõnèæa@Û‹«@a7j◊@aåÏœ@b„äáÁc@Z?†Ï€a@Ïj«¸

ıaÏö˛a@Ú◊ãí@…fl@ÚÓ»Ój�n€a@á‘«@›Óñb–ni@Ènj€b�fl@Â$@…œáÌ@b‰ÌÜb„@ZÚ†ãì€a@ÒäaÜg

بغداد/ متابعة الزوراء
رفض االتحاد اآلسـيوي بشـكل رسـمي اعرتاض العراق عىل تغيري 
جدول املباريات املتبقية من التصفيات املزدوجة املؤهلة لكأيس آسيا 

2023 يف الصني والعالم يف قطر 2022.
وقـال مصدر مطلع إن االتحاد اآلسـيوي رفض االعـرتاض العراقي 
بشـكل رسـمي، وأكد أن مواعيد املباريات تم تثبيتهـا يف الثالث من 
حزيـران املقبل.وأوضـح االتحاد أن العراق سـيكون يف حالة انتظار 
يف الجولـة األوىل بتجمع املنامـة، عىل أن يخـوض مباراته األوىل مع 
كمبوديا والثانية مع هونج كونج عىل أن تكون األخرية مع املنتخب 

اإليراني.
وبـني املصدر أن االعرتاض العراقي طالب بالتمسـك بالجدول، حيث 
كان مقررا أن يخوض العراق مباراته األوىل مع هونج كونج ومن ثم 
كمبوديا وبالتـايل التقديم والتأخري يف املباراتني دفع االتحاد العراقي 
لتقديـم االعرتاض.وعـىل صعيد  متصـل، اكدت مصـادر مطلعة أن 
االتحاد اآلسيوي إىل اآلن لم يرد بشكل رسمي عىل االعرتاض اإليراني 
الذي اعرتض عىل قبول استضافة املنامة ملباريات املجموعة ورفض 
الطلـب اإليراني السـتضافة املباريات.ومـن املؤمل أن يـرد االتحاد 

اآلسيوي بشكل رسمي خالل األيام املقبلة عىل االعرتاض اإليراني.

@÷aã»€a@üa6«a@ùœãÌ@ÏÓé�a@Üb•¸a
@pbÓ–ón€a@pbÌäbjfl@fiÎáu@7ÓÃm@Û‹«

åbn‡æa@äÎá€a@¿@Âflbõn€a@‚çËm@ıaãõ©a@ÒäbrÓ‘€a@Ú‹é

بغداد/ متابعة الزوراء
عـرب العبـو املنتخـب الوطنـي العراقي عن 
رضاهم التـام عن األداء ونتيجـة مباراتهم 
الودية ضد أوزبكسـتان التي فاز فيها أسود 

الرافدين 1-0.
وجرت املباراة عىل ملعب بونديكو بالعاصمة 
األوزبكيـة طشـقند، بحضـور جماهـريي 

كبري.
وقال عالء عبـد الزهرة إن ”الفوز مهم رغم 
أنها مباراة ودية، ويعزز معنويات الالعبني، 

كما تعد دافعا للفريق يف مبارياته املقبلة.
معسـكر  ثمـار  جنـى  املنتخـب  أن  وأكـد 

أوزبكستان بهذا الفوز املعنوي.
ويرى عبـد الزهـرة أن الفريق قـدم مباراة 
جميلـة بأداء رائع ”أمـام فريق كبري بحجم 
أوزبكستان يف ملعبه، وأمام جمهور كبري لم 

نشهد مثله منذ نحو عام ونصف العام“.
وأشـار إىل أن الفريـق نجـح يف خلـق فرص 
سـهلة، ”لـو اسـتثمرناها لكانـت النتيجة 
أكرب، لكننا حققنا األهم، وهو الفوز واألداء 

الطيب“.
أما بشار رسـن فأكد صعوبة املباراة ”أمام 
فريـق كبـري ومتمـرس يضـم نخبـة مـن 

املحرتفني يف دوريات محرتمة“.
وشـدد عىل أن الحضور الجماهريي لم يؤثر 

عليهم.
وأوضح: ”منتخبنا احرتم املنتخب األوزبكي 

حتى آخر لحظة من املباراة“.
ولفـت إىل أن إهداره انفرادين ”كان بسـبب 
الترسع، ألننـي أتأقلم عـىل اللعب كمهاجم 

رصيح، وسأعوض يف قادم املباريات“.
وأشـار إىل أن الالعبني طبقوا تماما ما أراده 
املـدرب من حيث دفـاع املنطقـة، والهجوم 

املرتد.
وأردف: ”املبـاراة كانت مفيـدة لالعبني وال 

شك أيضا للجهاز الفني“.
ورصح همام طارق فقال: ”الالعبون أبدعوا 
يف اللقاء مـن خـالل االداء الكبري فضال عن 
تسيري املباراة بأسلوبنا رغم صعوبة املنافس 

وتطوره، إضافة إىل لعبه بني جماهريه“.
تصاعـد  عـىل  نحافـظ  أن  ”نأمـل  وبـنّي: 
املسـتوى، حتـى نبلغ التصفيـات املزدوجة 

بجاهزية تامة“.
وكشف: ”األسلوب كان جديدا، لكننا التزمنا 
بواجباتنـا، وقدمنـا مبـاراة تليـق بمنتخب 
العـراق وسـجلنا هدفـا مـن عـدة فـرص، 

وحافظنا عليه لنهاية املباراة“.
ومـن جانبه قـال الالعب إبراهيـم بايش أن 
الفـوز عـىل أوزبكسـتان يف املبـاراة الودية 
بهـدف نظيف يمنـح الفريق دافعـا معنويا 

قبل الدخول يف التصفيات املزدوجة.
وأضـاف بايـش أن الفـوز يف لقـاء ودي قد 
يكـون أمـرا طبيعيا لكـن التأثـري اإليجابي 
للنتيجة هو املكسـب الحقيقي السـيما وأن 
الفوز جاء مقرتنا بـأداء مميز ومقنع يرتك 
انطباعـا جيدا لدى الجهـاز الفني والالعبني 

والجماهري العراقية.
مباريـات  إىل  بحاجـة  املنتخـب  ان  وبـني 
تجريبيـة أخـرى قبـل خـوض التصفيـات 
املزدوجـة وهدفنـا قطـع بطاقة املـرور إىل 
التصفيـات النهائية املؤهلـة ملونديال قطر 
2022 ومـن ثـم التخطيط للتأهـل إىل كأس 

العالم حينها“.
وأشـار إىل أن املعسـكر التدريبي يف طشقند 
كان مثمـرا والالعبون شـعروا براحة كبرية 
نتيجة األجواء املثالية التي أحاطت باملعسكر 
والشـك أن الفائـدة كبـرية من املعسـكر يف 
ظل الضغط الكبري الذي عاشـه الالعبون يف 

الدوري املحيل.

بغداد/ الزوراء
عـن  الرشطـة  نـادي  يف  مصـدر  كشـف 
إمتعـاض و انزعاج إدارته والكوادر الفنية 
مـن اإلجـراءات والقرارات التي تمارسـها 
الهيئة التطبيعية بحـق فريقي كرة القدم 
للساحات املكشـوفة،  وكذلك فيما يخص 

فريق كرة الصاالت .
و أكد املصـدر ان ادارة ناديـه تدفع ثمن 

مطالبتهـا بتفاصيـل بنـود عقـد رشكة 
األضـواء الناقل الرسـمي لدورينا، حيث 
بعثـت إدارة الرشطـة خطابا رسـميا يف 
الخامس عرش من اذار الجاري اىل الهيئة 
التطبيعيـة اعلنـت فيـه عـدم موافقتها 
عىل نقل الرشكة املذكورة ملباريات فريق 
الرشطة معللة السـبب بـأن ” األضواء“ 
تعمل وفق األهواء واألمزجة الشـخصية 

دون ضوابط . 
كما طالبت ادارة الرشطة نسخة من العقد 
املوقـع بـني التطبيعيـة ورشكـة االضواء 
إضافة لتفاصيل الحصة املخصصة للنادي 
طوال املوسـم مع اإلحتفاظ بحـق النادي 
التعوييض بسبب عدم نقل الرشكة الراعية 
ألكثـر من مبـاراة،  رغـم ان الفريـق يعد 
منافس ساخن عىل لقب البطولة املحلية . 

وتابع املصدر : خروقـات عدة و تجاوزات 
وظلـم متعمـد بـدأ يف مباريـات الفريق يف 
دوري الكـرة املمتـاز، وإمتد اىل تعمد لجنة 
االسـتئناف طعن اعرتاضنا ورد قرار لجنة 
االنضبـاط الذي نـص عىل اعتبـار فريقنا 

فائزا عىل نفط الوسط . 
وبـني: ان ادارة الرشطـة ال خيـار امامها 
إلسـرتداد حـق األمـة الرشطاوية سـوى 

اللجوء للقضاء سـواء عرب املحاكم املحلية 
او تفعيـل االمـر دوليـا ان تطلـب االمر يف 

محكمة كاس .
جديـر بالذكـر ان ادارة الرشطـة هـددت 
باللجـوء اىل املحاكم إلسـرتداد حق ناديها 
عىل حد وصف املقربني منها معللة سـبب 
محاربة ناديهـا بمطالبتها الرشعية لبنود 
عقد رشكة األضواء مع الهيئة التطبيعية .

aáu@“ãìfl@ã�”@—”ÏflÎ@@25@ÔvÓ‹Ç@Úœbõnéa@¿@ÚÓ€Î˚èæa@äá”@Û‹«@ÊÏÿ‰é@ZÊbÓ‰i
ÚÓvÓ‹©a@paÜb•¸a@äÎÜ@Â‡rÌ@fibuäÜ

بغداد/ حسـني عمـار – محمد 

حمدي

أعلن رئيـس الهيـأة التطبيعية 

التحـاد كرة القدم، ايـاد بنيان، 

أن قطر لم تتنازل عن استضافة 

خليجي 25 لصالح العراق فقط، 

بـل قدمت اعتذارا رسـميا بذلك 

كونهم دولة بديلة عن العراق يف 

استضافة البطولة.

وأوضح بنيان أن ”قطر أرسلت 

رسـالة آخـرى نصـت عـىل أن 

تتطلـع  العراقيـة  الجماهـري 

بشـغف لبطولة خليجـي 25“، 

مؤكدا أن ”هذه مسألة طبيعة، 

ألنـه تربطنـا أوارص أخـوة بني 

االشـقاء العـرب، وخاصة دول 

الخليج“.

 وأشار إىل أننا ”سنكون عىل قدر 

املسؤولية“، معربا عن ”شكره 

لدولة قطـر ولجميع االتحادات 

الخليجية“.

”الجهـود  اىل  بينيـان  وأشـار 

التي بذلت عىل مدى الشـهريني 

املاضيـني مـن اجل اسـتضافة 

معربـا  العـراق“،  يف  البطولـة 

عـن ”شـكره لرئيـس الـوزراء 

لتدخلـه  الكاظمـي  مصطفـى 

الذي كان له اثـر طيب، ولوزير 

الشباب والرياضة عدنان درجال 

الشـأن  الطيبـة بهذا  لجهـوده 

التطبيعيـة  الهيـأة  وألعضـاء 

الذيـن اجتمعـوا قبـل اكثر من 

شهر يف قطر“.

ومن جانبه، قدم وزير الشـباب 

درجـال  عدنـان  والرياضـة 

وبالـغ  الشـكر  آيـات  أسـمى 

لإلتحـاد  واالمتنـان  التقديـر  

القطـري لكرة القدم ورئيسـه 

سـمو الشـيخ حمد بـن خليفة 

املـرشف  للموقـف  ثانـي،   آل 

القطري  الـذي قدمـه اإلتحـاد 

الشقيق رسـميا اىل األمني العام 

إلتحـاد كاس الخليـج العربـي 

بكرة القـدم جاسـم الرميحي، 

لحـق  قطـر  دعـم  واملتضمـن 

العـراق يف اسـتضافة النسـخة 

25 مـن البطولـة  الجماهريية، 

التي يتطلـع لها جمهور العراق 

بفارغ الصرب . 

أن  درجـال:  الوزيـر  وأضـاف 

االشـقاء يف دولـة قطـر محط 

فخـر وتقدير جماهري وشـعب 

العراق ويسـجلون السـبق كما 

هو معهـود عنهم بــ كِل همٍة 

َيعـُز  واقـداٍم  وعمـل مـرشف 

العرب يف مختلف امليادين. 

الداعـم  موقفهـم  وُنثمـُن 

خليجـي  البـرصة  إلسـتضافة 

25، الـذي يؤكد عمـق، ووثاقة 

العالقـات األخوّيـة التـي تربط 

بني بلديًنا وشعبيًنا.

وختـم الوزير درجـال بالقول : 

واثقون  أن مواقف االشـقاء يف 

دول الخليـج سـتكون كموقف 

دولة قطـر لدعم  حق العراق يف 

إستضافة  البطولة.

وبني درجال ان الـوزارة اكملت 

الجهـود  تنسـيق  اجـراءات 

السـتقبال وفـد لجنـة االتحاد  

بدراسـة  الخاصـة  الخليجـي 

بطولـة  إسـتضافة  ملفـات 

خليجي 25.

وأضـاف: أن محافـظ البـرصة 

املهندس أسعد العيداني سيكون 

يف استقبال الوفد، االحد، الرابع 

من شـهر نيسـان املقبل، حيث 

سـيطلع عـىل اسـتعداد العراق 

إدارياً وفنًيا إلسـتضافة الحدث 

الخليجي الكبري، فضالً عن البنى 

التحتية ملحافظة البرصة.

منوًها: ان الوفد سيتفقد مالعب 

ومنشـآت البـرصة ألجـل رفع 

الرئييس للجنة املنظمة  التقرير 

النهائـي  املفصـل  وسـيكون 

لفـوز البـرصة الحبيبـة بهـذه 

املهمة التي تنتظرها جماهرينا 

الكروية بشغف . 

ان  إىل  درجـال  الوزيـر  وأشـار 

الـوزارة  يف  املعنيـة  الدوائـر 

بالتنسـيق  حـارضة  سـتكون 

مع الحكومـة املحلية ملحافظة 

البرصة للتهيئـة لربنامج الوفد 

والوقوف عىل جميع االحتياجات 

التي يجب توافرها ليكون ملف 

االستضافة عىل اتم جاهزية.

لجنـة  أكـدت  جهتهـا،  ومـن 

الشباب والرياضة النيابية قدرة 

العراق عىل اسـتضافة خليجي 

25 يف محافظة البرصة.

وقـال رئيـس اللجنـة عبـاس 

هـذه  ”أهميـة  إن  عليـوي 

البطولـة تكمـن يف أنها تجمع 

االشـقاء الخليجيـني“، مؤكدا 

العراقيـة  الحكومـة  ”قـدرة  

والحكومة املحلية يف محافظة 

البـرصة عىل إقامة هذا املحفل 

الريايض“.

الشـباب  ”لجنـة  أن  وأضـاف 

سـتكون  النيابيـة  والرياضـة 

عامـال مسـاعدا يف اسـتضافة 

محافظـة  يف   25 خليجـي 

البـرصة، وأن الجمهور العراقي 

يسـتحق احتضان هذا النشاط 

”أهميـة  اىل  الفتـا  الريـايض“، 

أن تدعـم االتحـادات الرياضية 

الخليجيـة هـذا النشـاط املهم 

واقامته يف العراق“.

شـكره  عـن  عليـوي  وأعـرب 

”ملوقـف االشـقاء يف قطر لعدم 

رغبتهم باستضافة خليجي 25 

كبديل للعـراق، مـا يمثل دعما 

الخليجية يف  وقـوة لالتحـادات 

املوافقة عىل اسـتضافة العراق 

للبطولة“.

ودعا عليـوي ”االعالم الريايض 

والنجوم الرياضيني اىل التكاتف 

مـن اجـل تعزيـز دور العـراق 

باسـتضافة بطولة خليجي 25 

التي تمتـاز بنكهة خاصة لدول 

املنطقـة وللعـراق“، متمنيا أن 

”تميض األمور عـىل اكمل وجه 

بهذأ الشأن“.

وأشـار اىل أن ”لجنـة الشـباب 

والرياضة النيابية ستتواصل مع 

دول الخليـج بهدف اسـتضافة 

البطولة يف العراق“.

وقـرر االتحـاد القطـري لكـرة 

القـدم االعتذار عن اسـتضافة 

خليجي 25.

وجـاء يف نـص رسـالة رئيـس 

االتحاد القطري لكرة القدم حمد 

بـن خليفة ال ثانـي املقدمة إىل 

األمني العام التحاد كأس الخليج 

العربـي لكـرة القـدم، مايـيل: 

”يرسني أن أتقدم إىل سـيادتكم 

بأطيـب التحيات، باإلشـارة اىل 

للمادة  أعـاله ووفقـا  املوضوع 

رقم (-2 أ) من الئحة مسابقات 

البطولة والتـي تتضمن توجيه 

الدعـوات إىل االتحادات الوطنية 

للمشاركة يف بطولة خليجي 25 

قبل سـنة ميالدية من إقامتها، 

وحيث إن هـذه الدعـوة لم يتم 

تسـلمها حتـى تاريخـه وذلـك 

لعـدم تحديـد البلد املسـتضيف 

حتى هذه اللحظـة، ودعما منا 

إلتاحة الفرصة الكاملة لالتحاد 

العراقي لكرة القدم باستضافة 

البطولـة ملـا تمثله مـن أهمية 

حيوية للشعب العراقي الشقيق 

العراقية  الكرويـة  وللجماهـري 

التي تتطلع بشـغف الستضافة 

هذه البطولـة الغالية يف العراق، 

وبنـاء عىل مـا ذكر أعـاله قرر 

االتحـاد القطـري لكـرة القدم 

االعتـذار عن اسـتضافة بطولة 

خليجي 25 كدولة بديلة“.

بغداد/ متابعة الزوراء
عـاد فريق الرشطة لكرة السـلة من مدينة النجف بفوز مسـتحق 
عىل التضامن، بنتيجة (71-83)، يف قاعة التضامن لحساب الجولة 
الثانية من املرحلة الثانية.وفرض فريق الرشطة سيطرته منذ بداية 
املباراة، وتمكن من حسـم الربع األول ملصلحته بنتيجة (26–20).
وواصل الرشطـة أفضليته لينهي الربع الثانـي بنتيجة (18–14)، 

ليحسـم الشـوط األول لصالحـه بنتيجـة (34-44).وتأثـر فريق 
التضامن بغياب مدربه عن املنطقة الفنية، بسبب قرار حرمانه من 
مرافقـة الفريق لخمس مباريـات.ويف الربع الثالث حافظ الرشطة 
عىل تقدم بنتيجة (21–19)، وانتهى الربع األخري بالتعادل بنتيجة 
(18–18).ثـم كسـب الرشطة املباراة بنتيجـة (83–71)، ليعوض 

خسارته يف املباراة املاضية أمام نفط البرصة.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عضـو االتحـاد العراقـي للصحافـة الرياضيـة 
الزميل بالل زكي اعلن شـفاء نجله (عيل) من 
االزمـة الصحيـة التي تعـرض لها قبـل ايام، 
مثمنا يف الوقت نفسه جميع الزمالء الصحفيني 
واالعالميـني والرياضيـني الذي اتصلـوا  وبعثوا 
برسائل من اجل االطمئنان عىل صحة نجله، داعيا 

الخالق عز وجل ان يحفظ الجميع ويجنبهم كل سوء مكروه.
  ****************

املذيع يف القنـاة العراقية االخبارية حسـني بديع 
اعلـن اصابتـه بفايـروس كورونـا املسـتجد، 
امنياتنا الصادقة بالشفاء العاجل للعزيز بديع 
وان يلبسـه الرحمـن ثـوب الصحـة والعافية 

التامتـني، وان يعـود لعائلتـه وملمارسـة عمله 
املهني من جديد خالل االيام القليلة املقبلة.

  ********************
احتفـل عضـو اللجنـة االجتماعيـة يف االتحـاد 
العراقـي للصحافـة الرياضيـة الزميل قاسـم 
حنون اول امس االثنـني بعيد ميالده ... نتمنى 
العمـر املديـد والتألـق والنجاح للزميـل العزيز 

حنون يف حياته ومشواره املهني.
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يغيـب هداف بايـرن ميونيخ األملانـي ومنتخب بولنـدا روبرت 
ليفاندوفسـكي عن املواجهة املرتقبة لفريقه ضد إنكلرتا اليوم 
األربعاء يف التصفيات األوروبية املؤهلة إىل نهائيات كأس العالم 
FIFA قطر 2022™ بداعي االصابة يف ركبته، بحسـب ما أعلن 

االتحاد البولندي لكرة القدم
وتعرض ليفاندوفسـكي لالصابة يف ركبته اليمنى خالل مباراة 
فريقه ضد آندروا األحد املايض بعد أن سجل هدفني خاللها قبل 

أن يخرج يف الدقيقة 63.
وقـال بيان صادر عـن االتحـاد البولندي إن ”التعـايف من هذه 
االصابـة يحتاج عـادة إىل ما بني 5 إىل 10 أيام وبالتايل سـيعود 

روبرت ليفاندوفسكي إىل ناديه حيث سيخضع للعالج“.
ويعانـي املنتخـب البولنـدي من اصابـات عدة أيضـاً بجائحة 
كوفيـد19- تتعلـق بالحارس لـوكاس سكوروبسـكي والعب 

الوسط ماتيوش كليتش.

أفاد تقرير صحفي إسباني، بأن ريال مدريد سيعرض عددا كبريا 
من العبيه للبيع يف املريكاتو الصيفي املقبل، من أجل جمع األموال 
الالزمة لعقد الصفقـات الكربى.وارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع 
الثنائي كيليان مبابي وإيرلينج هاالند، نجما باريس سان جريمان 
وبوروسـيا دورتمونـد، وهـو ما يسـتلزم توفري مبالـغ ضخمة.

وبحسـب صحيفة ABC اإلسـبانية، فإن ريال مدريـد بحاجة إىل 
200 مليـون يـورو لرشاء هاالنـد أو مبابي، ولكن قبـل إتمام أي 
صفقـة سـيتعني عىل املرينجي بيـع بعض من العبيـه كي يكون 
قـادًرا عىل توفري هذا املبلغ.وأضـاف التقرير، أن إدارة ريال مدريد 
تفكر يف طرح 8 العبني للبيع يف الصيف املقبل، لجمع األموال، وقد 
يتجاوز املبلغ 230 مليون يورو يف حالة بيع رافائيل فاران.وأشار 
التقريـر، إىل أن ريـال مدريـد يفكر يف بيع جاريث بيل، وإيسـكو، 
وألفـارو أودريـوزوال، وماريانو دياز، وداني سـيبايوس، وبورخا 
مايورال، ولوكا يوفيتش، ومارسيلو هذا الصيف، من أجل التعاقد 

مع واحد من الثنائي إيرلينج هاالند، أو كيليان مبابي.

ليفربـول  نجـم  صـالح  محمـد  تحـّدث 
اإلنجليـزي ومنتخـب مـرص، عـن أمـور 
عديـدة قبـل املواجهة املرتقبـة أمام ريال 
مدريد، يف ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقـال صالح يف حوار مـع صحيفة ماركا 
اإلسـبانية: ”أول ما فكرت به بعد الوقوع 
ضد ريال مدريد يف القرعة، هو كم سيكون 

رائعا تخطي هذا الدور“.
وأضاف: ”لم أهتم بتفضيل مواجهة فريق 
عن آخـر، نحن يف ربع النهائي وكل الفرق 
عىل أعىل مسـتوى، ولم يشغلني مواجهة 

الريال يف هذا الدور أو مرحلة الحقة“.
وزاد: ”ال أنشغل باملباراة النهائية يف كييف 
عـام 2018، كل مـا أفكـر به هـو الفوز 
والتأهـل لنصـف النهائـي، ما سـيحدث 
خالل مواجهة الفريقني العام الجاري لن 

يغري مما حدث يف كييف“.
وبسـؤاله هل تريـد االنتقام مـن راموس 
بعدما تسـبب يف إصابتك قبل 3 أعوام، رد 
صالح ضاحكا: ”لقد انتهى األمر، ال أفكر 
يف ذلـك، بـل أركز مـع فريقـي، كل العب 

يفكر يف فريقه وكيفية تحقيق الفوز“.
وأوضح: ”ما تغـري يف ليفربول عن مباراة 
2018 أننـا أصبحنـا أبطـال، لقـد فزنـا 
بالـدوري اإلنجليـزي ودوري األبطال، إنه 
تغيـري كبـري، لقد رحـل عن ريـال مدريد 
العبـون كبار مثـل كريسـتيانو رونالدو، 
الـذي يعـد األفضـل يف تاريخهـم بفضـل 

الوقـت  يف  ولكنهـم  العديـدة،  أهدافـه 
نفسـه تعاقدوا مع هـازارد، لكنه لم يكن 

محظوظا وأصيب أكثر من مرة“.
وتابـع: ”الفريـق اإلسـباني تأهـل لدور 
الثمانيـة ويضـم بـني صفوفـه العبـني 
بارزين رغـم أنهم افتقـدوا كثريا ألهداف 
رونالـدو، وهنا ال أقصد مـن األفضل بني 
كريسـتيانو وهـازارد، ولكننـا يف جميـع 

األحوال مستعدون لهذه املواجهة“.
وأشار هداف الليفر: ”أكثر ما يقلقني من 
ريال مدريد هو قدرتـه عىل الفوز بدوري 
األبطـال، إنهم يؤدون بشـكل جيد للغاية 
يف هذه املسـابقة، لقد فـازوا بها 4 مرات 
يف آخـر 10 سـنوات، إنهم فريـق مميز يف 

التشامبيونزليج“.
وعـن العبـه املفضل بني صفـوف الفريق 
امللكـي، أجاب صـالح: ”ال يمكـن اختيار 
العـب بعينـه، كلهـم العبـون رائعـون، 
وأرتبـط بعالقـة قوية مـع هـازارد، لقد 
قـدم أداء رائعـا مـع تشـيليس، لكنه غري 
محظوظ، وكذلك لـوكا مودريتش التقيت 

به أكثر من مرة“.
وبسؤاله من الالعب الذي يتمنى انضمامه 
من ريـال مدريـد إىل ليفربـول، رد صالح 
”أعتقد أن فريقنا جيد بما فيه الكفاية“.

وتطرق صـالح للحديث عن فينيسـيوس 
جونيـور العب الريـال: ”ال داع للقلق عىل 
فينيسـيوس، لـم أولد هدافـا، لكن عملت 

بجدية ألصل ملعـديل الحايل، عندما كنت يف 
صفـوف بازل لم أسـجل أهدافا كثرية، ثم 
تنقلت بني تشـيليس وفيورنتينـا وروما، 
ويف العاصمـة اإليطالية عملـت كثريا مع 
سباليتي، الذي سـاهم يف تحسني قدراتي 
أمام املرمـى بتدريبات يومية متخصصة، 
كمـا بنيـت ملعبا خاصا يف منـزيل للتدرب 
عىل بعض األلعاب، حاسة التهديف تحتاج 
لعمـل متواصـل، ومع الوقت ستتحسـن 
األمـور، كل مـا يحتاجه فينيسـيوس أن 

يتدرب كثريا“.
واسـتطرد: ”زيدان مدرب رائـع، لقد فاز 
بـدوري األبطـال 3 مـرات، ويقـوم بعمل 
مميز مـع ريال مدريـد، لقد عـاد مجددا 
ملسـاعدة الفريق يف الفـوز باأللقاب مرى 
أخـرى، كمـا كان قـدوة يل عندمـا كنـت 

صغريا“.
وفرس محمد صالح تذبـذب نتائج فريقه 
هذا املوسـم، قائال: ”لقـد تداخلت عوامل 
عديـدة منهـا أن الحـظ لم يكـن حليفنا، 
ابتعدنـا عـن لقب الـدوري، ممـا ضاعف 
من إرصارنـا عىل الفوز بـدوري األبطال، 

وأتمنى أن ننجح يف ذلك“.
ونوه: ”عالقتي مع املـدرب يورجن كلوب 
طبيعيـة وتقوم عىل االحرتافية، وال يمكن 

أن أجد لها وصفا أكثر من ذلك“.
ورد هـداف الربيمريليج عىل تسـاؤل آخر 
بشـأن مـن الخـارس األكرب بـني ليفربول 

وريال مدريد يف ظل غياب الجمهور، قائال 
بال تـردد: ”أنفيلد.. الجميـع يعرتف بقوة 
جماهرينـا يف أنفيلـد، لقد خرسنـا الكثري 
دون جماهرينا، وأعتقد أننا الفريق األكثر 

ترضرا من اللعب دون جمهور“.
يف سـياق آخر، حدد محمد صالح إمكانية 
مشـاركته يف أوملبياد طوكيو صيف العام 
الجـاري، بقوله: ”مهما يحـدث، بالتأكيد 
سـيتفق الجميع عـىل أمر ما، بمـا فيهم 

إدارة نادي ليفربول“.
وأردف: ”أتمنـى مـع بلوغـي 29 عاما أن 
أواصـل بنفـس القـوة، وأكرر مـا فعلته 
يف املواسـم املاضيـة مـن فـوز بالجوائـز 
وتسجيل األهداف ومسـاعدة فريقي عىل 
الفـوز بالبطوالت، إنه أهم يشء بالنسـبة 
يل“.وبسـؤاله هل ترى نفسـك يف ناد آخر 
بعـد 4 مواسـم بقميـص الريـدز، وهـل 
اقرتبت مسريته مع النادي اإلنجليزي من 
النهايـة، رد محمد صالح: ”األمر ال يتعلق 
بـي فقط، سـنرى مـا سـيحدث، ولكني 
أفضل عدم الحديث عن هذا األمر يف الوقت 
الحايل“.وبشـأن إمكانيـة خـوض تجربة 
جديـدة يف الدوري اإلسـباني بعد اللعب يف 
إيطاليا وإنجلرتا، ختم صالح ترصيحاته: 
”أتمنـى االسـتمرار يف املالعـب لسـنوات 
عديـدة، وملـا ال ألعـب يف الليجـا، ال يعرف 
أحد ما سيحدث يف املستقبل، ربما يوما ما 

ألعب يف إسبانيا“.

ماكيـيل  دانـي  الهولنـدي  جـدد 
حكـم لقـاء الربتغـال ورصبيا يف 
املؤهلـة  األوروبيـة  التصفيـات 
لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 
اعتذاره لعدم احتساب   ،™2022
هدف النجم كريستيانو رونالدو.

وقال الحكـم الهولندي البالغ 38 
عامـا يف ترصيح لصحيفـة ”ايه 
بـوال“ الرياضية اليومية: ”كل ما 
يمكنني قوله، إني طلبت السماح 
من املدرب فرناندو سانتوس ومن 

املنتخب الربتغايل عما حصل“.
وأضـاف: ”كفريق مـن الحكام، 
نعمـل دائمـا التخـاذ القـرارات 
األفضل وعندما نتصدر العناوين 
ال  ذلـك  فـإن  الطريقـة،  بهـذه 

يرضينا أبداً“.
الربتغـال  مبـاراة  وشـهدت 
ومضيفتها رصبيا السبت املايض 

نهاية مثرية للجدل، ففي الدقيقة 
الثالثـة مـن الوقت بـدل الضائع 
وصلت كرة طويلة خلف املدافعني 
اىل  منديـش  نونـو  البديـل  مـن 
رونالدو داخـل املنطقة، فتابعها 
نجم يوفنتوس اإليطايل واجتازت 
خط املرمى قبل أن يبعدها املدافع 
ستيفان ميرتوفيتش، لكن الحكم 
لـم يحتسـبه الهـدف فاجتاحت 
رونالـدو موجـة غضـب عارمة 
واحتـج برمي شـارة القيادة، ما 

أدى إىل تلقيه بطاقة صفراء.
وطالب ”يس آر7“ مرارا باحتساب 
تشـبث  الحكـم  أن  إال  الهـدف، 
بقراره علًما بأن تكنولوجيا خط 
املرمـى وحكـم الفيديو املسـاعد 
يف  معتمديـن  غـري  آر“  ايـه  ”يف 

التصفيات.
الربتغـال  مـدرب  ورصح 

سانتوس يف مؤتمر صحايف عقده 
اإلثنني عشـية لقاء منتخبه أمام 
الجولـة  ضمـن  لوكسـمبورغ 
الثالثـة: ”قام الحكـم علنا بنرش 
مـا قاله يل بعد اللقاء، إنه يشـعر 

بالخجل وأنه كان خطأ رهيبا“.
واستهل أبطال أمم أوروبا 2016 
مشـوارهم يف التصفيـات بفـوز 
متواضع عىل أذربيجان -1صفر، 
قبل أن يسـقطوا يف فـخ التعادل 

أمام رصبيا.
وتحتـل الربتغـال املركـز الثانـي 
 4 برصيـد  األوىل  املجموعـة  يف 
خلـف  األهـداف  بفـارق  نقـاط 
غريمتهـا رصبيـا الفائـزة عـىل 
جمهورية إيرلنـدا 2-3 يف الجولة 

االفتتاحية.
التـي طالت  االنتقـادات  وتجـاه 
عدم االعتماد عىل تكنولوجيا 

خـط املرمـى أو حكـم الفيديـو 
املساعد ”يف ايه آر“ يف التصفيات، 
لكـرة  األوروبـي  االتحـاد  رشح 
القـدم األسـباب يف بيـان قائـال: 
”يف عـام 2019، اقـرتح ”يويفا“ 
عـىل االتحـاد الدويل تطبيـق الـ“ 
يف ايـه آر“ يف التصفيـات املؤهلة 

للمونديال“.
وأضاف: ”غـري أن تأثري الجائحة 
وألسـباب  كورونـا)،  (فـريوس 
لوجستية قادته إىل تأجيل تطبيق 
املجموعـات  دور  يف  آر  ايـه  يف 
الـدوري األوروبي وإىل  ملسـابقة 
يف  تطبيقـه  اقرتاحـه  سـحب 

تصفيات كأس العالم“.
وختم قائال: ”لم يسـتخدم يف ايه 
آر أيضـاً يف دوري األمم األوروبية 
يف خريـف 2020 ويف التصفيـات 

املؤهلة لكأس أمم أوروبا“.

@ÔˆbË‰€a@—ó„@ŒÏ‹j€@Û»è„Î@biÎäÎc@¿@›õœc@›ÿìi@ãËƒÌ@fibÌã€a@ZÅ˝ñ@á‡´
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قـال نجـم املنتخـب الويلزي والعـب توتنهـام غاريث 
بايـل إنـه عـىل اسـتعداد ملقاطعـة وسـائل التواصل 
االجتماعـي من أجل التصدي لإلسـاءآت التي يتعرض 

لها الالعبون.
هـذا وتعـرض اثنـان من زمـالء بايـل يف املنتخب هما 
بـن كابانغـو ورابـي ماتوندو إلسـاءآت عنرصية عىل 

إنستغرام بعد الفوز عىل املكسيك يف مباراة ودية.
وأكد بيل أن املقاطعة الجماعية فقط هي التي سيكون 

لها تأثري.
وجـاء هـذا الترصيح مـن النجـم الويلـزي يف أعقاب 
مقاطعـة نجم املنتخب الفرنيس السـابق تيريي هنري 

لوسائل التواصل االجتماعي لذات السبب.
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تألق نجم واشـنطن ويزاردز راسل وسـتربوك ونجم بروكلني 
نتـس جيمـس هـاردن بتحقيـق كل واحـد منهمـا ”تريبل - 
دابل“ وقـادا فريقيهما للفوز عىل إنديانا بايرسز ومينيسـوتا 
تمربوولفز توالياً يف أمسـية حطما خاللها األرقام القياسية، يف 
دوري كرة السـلة األمريكي للمحرتفني.يف املباراة األوىل، وعىل ملعب 
”كابيتال وان أرينا“ حقق يستربوك 35 نقطة و21 تمريرة حاسمة، 
هي األعىل يف مسـريته، و14 متابعة وقاد فريقه للفوز عىل ضيفه 
بايـرسز  124-132.وهـي الـ ”تريبل - دابـل“ الـ 162 يف 
مسـرية ويسـتربوك، والــ 16 بقميـص 
ويـزاردز، محققـا رقمـا قياسـيا يف 
موسـم واحد خالل 38 مباراة فقط 
خاضهـا مـع فريقـه الجديد.ولم 
يتكِف ويسـتربوك بكونه الالعب 
الوحيد ينهي 3 مواسـم توالياً 
مع ”تريبل - دابل“، أو حامل 
الرقم القيايس يف هذا االنجاز 
يف موسـم واحـد (42)، بل 
بـات ثالث العـب يف تاريخ 
الــ ”NBA“ يحقق ”تريبل 
- دابـل“ مـع 30 نقطة أو 
أكثر و10 متابعات أو أكثر 
و20 تمريـرة حاسـمة أو 
ويسـتربوك  أكثر.وقـال 
الفخـور  عامـاً)   32)
فخـور  ”أنـا  بإنجـازه: 
كقائد يف املساهمة بجعل 
رفاقي أفضل. سـاعدني 
الجميع هذه األمسـية يف 
تسـديدة الكـرة وجعلهـا 
باسـتمرار“.وتابع:  تتحرك 
املبـاراة  أخـوض  أن  ”قـررت 
بعدائيـة والتأكد مـن تمهيد الطريـق لرفاقي 
كما كنـت افعل طـوال املوسـم، والتأكد من 
أنهم سيشـعرون بالثقة قبـل خوض الرابع 
الرابع“.وأردف: ”عندما حّل (الربع) الرابع، 
حان الوقت لتويل املسؤولية“.وأضاف للفائز 
اليابانـي روي هاشـيمورا 26 نقطـة، فيمـا 
سـجل 6 العبني 10 نقاط أو أكثر.وهو الفوز 
الثانـي توالياً لويزاردز وتقـدم للمركز الـ 12 
يف املنطقـة الرشقيـة (28-17)، خلف تورونتو 
رابتورز الذي خرس للمبـاراة الثالثة تواليا أمام 
ديرتويـت بيسـتونز 118-104.وكان الليتواني 
دومانتـاس سـابونيس أفضـل املسـجلني عند 
بايرسز مـع 35 نقطة، إىل جانب 11 متابعة و6 
تمريرات حاسـمة.يف نيويورك، سجل هاردن 38 
نقطة ومرر 13 كرة حاسمة والتقط 11 متابعة، 
يف مباراة الفوز عىل الضيف مينيسـوتا تمربوولفز 

107-112.وهي الـ ”تريبل - دابل“ الـ 12 لهاردن يف 32 مباراة فقط 
مع نتس، متسـاويا مع نجم الفريق السـابق جايسون كيد صاحب 
الرقـم القيايس لهذا االنجاز يف موسـم واحد، وقد حققه مرتني لكنه 
احتاج إىل 80 و51 مباراة توالياً. قال مدرب نتس الكندي ستيف ناش 
عـن هاردن: ”إنه قائدنا. نجح يف تحقيق ”تريبل - دابل“... وهو أمر 
ال يجـب وضعه ضمن خانة املضمون مسـبقاً، ولكننـا نميل لتكرار 
ذلـك، ألنه قادر عىل إخراجهم من قبعة كل أمسـية“.وأضاف كايري 
إيرفينـغ، الغائـب عن صفوف بروكلـني يف املباريـات الثالث األخرية 
ألسباب شـخصية، 27 نقطة و7 متابعات و3 تمريرات حاسمة و3 
خطف للكرة وصدة أمام صاحب أسـوء سجل يف الدوري هذا املوسم 
تمربوولفـز (36-11).ومقابـل عودة إيرفينغ، اسـتمر غياب كيفن 
دورانت عن بروكلني والذي سـيمتد لفرتة أسـبوع عىل األقل بسـبب 
عـدم تعافيه من اصابة يف أوتـار الركبة.وعزز بروكلني نتس وصافة 
املنطقـة الرشقية مع 32 فوزاً و15 خسـارة، مقابـل 32 فوزاً و14 
هزيمة للمتصدر فيالدلفيا سـفنتي سيكرسز.ويف يوتا، قاد الفرنيس 
رودي غوبري بتسجيله 18 نقطة و17 متابعة و4 صدات فريقه يوتا 
جـاز للفوز عىل  كليفالند كافاليريز 114 - 75، معززاً أفضل سـجل 
يف الـدوري وصدارتـه للمنطقـة الغربية  مع 35 فـوزاً و11 هزيمة.

وسـاهم دونافان ميتشل مع 19 نقطة ومايك كونيل مع 18، بالفوز 
الخامـس تواليـاً ليوتا الذي دفع مدربه بــ 15 العباً إىل أرض امللعب، 
سـجل منهم 14 يف واقعة نادرة الحدوث.وعىل غرار يوتا، تابع لوس 
أنجليس كليربز سلسـلة انتصاراته محققا فوزه السادس توالياً عىل 
حساب ميلووكي باكس 129 - 105، رافعاً رصيده يف املركز الثالث يف 
املنطقة الغربية إىل 32 فوزاً مقابل 16 هزيمة.وبرز يف صفوف الفائز 
ماركـوس موريس مـع 25 نقطة، فيمـا أضاف كواهـي لينارد 23 
نقطة و8 متابعات و9 تمريرات حاسـمة.ورد نجم  باكس اليوناني 
يانيـس أنتيتوكومبو عىل ثنائي كليربز بتسـجيله 32 نقطة لم تحل 
دون خسـارة فريقه.وفاز ميامي هيت عىل نيويورك نيكس 98-88، 
بفضل 27 نقطة من جيمي بوتلر، فيما أضاف بام أديبايو 20 نقطة 
و17 متابعة.وكان يوليوس راندل أبرز املسجلني عند الخارس مع 22 
نقطة.ويحتـل هيت املركز الثامن يف املنطقة الرشقية متسـاويا مع 
بوسطن سلتكس (24-23)، الخارس أمام نيو أورليانز بيليكانز 109 
- 115.سـجل للفائز الشـاب زيون وليامسون 28 نقطة إىل جانب 8 
متابعات و3 تمريرات حاسمة و4 خطف للكرة، فيما أضاف براندون 

إنغرام 25 نقطة و9 تمريرات حاسمة.
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بغداد/متابعة الزوراء:

عّرف كاتب هذا املقال مارك زيمري 
عن نفسـه، الفًتـا إىل أّنه حائز عىل 
الدكتـوراه ويـدّرس مادة  درجـة 
الكيميـاء، كمـا أّنـه يجـري بحًثا 
علمًيا، وخالل اطالعه عىل وسـائل 
اإلعـالم، كثريًا ما يتسـاءل إن كان 
املحتوى أمامه له أسـاس علمّي أم 

أّنه غري واقعي.
وتطـّرق الكاتـب إىل سـت نصائح 
تسـاعد القرّاء يف اكتشاف األخبار 
العلميـة املزيفـة، التـي تنـرش يف 

بعض وسائل اإلعالم:
النصيحـة األوىل: تأّكد من مراجعة 

العلماء للمحتوى العلمي املنشور
املجـالت  عـىل  العلمـاء  يعتمـد 
العلمية ملشاركة نتائج دراساتهم، 
أبحاثهـم  العالـم عـىل  وليطلعـوا 
وأبـرز مـا خلصـت إليـه، وما هي 
الطريقـة التي اعتمدوهـا للتوّصل 

إىل النتائج.
وأوضـح الكاتـب أّنـه بعـد تأكـد 
الباحثـني مـن نتائـج دراسـتهم، 
يكتبون ملخًصا عنها ويرسلونه إىل 
مجلة علمّية، ليقوم املحرر بدوره 
بإرسال امللّخص إىل خرباء يف مجال 
ويقرتحـوا  لرياجعوهـا  الدراسـة 
نرشهـا، أو الطلـب مـن الباحـث 
أن يعـّدل فيهـا ويجـري املزيد من 
التجارب، وقد يويص الخرباء الذين 
يراجعون الدراسـة بعـدم نرشها. 
وتسـّمى هـذه العمليـة «مراجعة 

األقران» أو «مراجعة النظراء». 

والجديـر ذكـره أّن ٢٨٠٠ مجلـة 
سـنوًيا  تنـرش  محكمـة  علميـة 
حـواىل ١٫٨ مليـون ورقـة علمية، 
ويمكـن الوثـوق بهـذه األبحـاث 
التـي تخضع للمراجعـة والتدقيق 
قبـل النرش، ال سـيما وأّن مراجعة 
األقران تستغرق شهوًرا، ومن أجل 
كسب الوقت، ينرش العلماء أحياًنا 
أوراًقـا بحثيـة وغالًبـا مـا يكـون 
 MedRXiv مثل «RXiv» بإسـمها
وBioRXiv. وتحتـاج هذه األوراق 
البحثية ملراجعـة الخرباء والتحقق 

مـن صحتهـا، ويمكـن أن يقّيمها 
ويسـتخدموا  اآلخـرون  العلمـاء 

البحث يف أبحاث أخرى يعّدونها.
تعني «مراجعـة األقران» أن يطلع 
خرباء عىل الدراسـة قبـل نرشها. 

املصدر: من صور جيتي
جائحـة  تفـيش  خـالل  والالفـت 
«كوفيـد ١٩» هـو أّن الكثـري مـن 
األبحـاث ُنـرشت وبشـكل رسيـع 
بسـبب رسعة الفريوس املسـتجّد، 
لكّنها كانت تحتاج للتنقيح والتأّكد 

مما ورد فيها.  

النصيحـة الثانية: أبعـد املعتقدات 
التي تالزمك

عـىل كّل قـارئ أن يبعـد التحيزات 
الخاصـة وما يفّكر بـه، ما يجعله 
العلمية  عرضة لتصديـق األخبـار 
النـاس  وأّن  خصوًصـا  املزيفـة. 
وتجاربهـم  ذكرياتهـم  يعطـون 
الصعـب  مـن  تجعـل  مصداقيـة 
والنظريـات  األفـكار  يتقّبلـوا  أن 
الجديدة. يسمي علماء النفس هذا 
األمر بـ»تحيُّـز التوافر»، ويتحقق 
يتخـذ  أن  القـارئ  يريـد  عندمـا 

قـرارات رسيعـة وال يملـك الوقت 
الكايف لتحليل املعلومات والبيانات، 
فريشـده تحيزه إىل تصديق بعض 
املعلومـات، ويـّرض ذلـك بمهارات 

الشخص يف تقيص الحقائق.
وكان الفًتـا أيًضـا سـعي وسـائل 
اإلعالم إىل جـذب اإلنتباه، واللجوء 
إىل العبارات املثرية مقابل الحقائق 

غري املثرية.
أو  التأكيـدي  التحيـز  ويحـدث 
اإلنحيـاز الذاتي يف العمـل أيًضا، إذ 
يميـل النـاس إىل تصديـق األخبار 
معتقداتهـم  مـع  تتناسـب  التـي 
وتفكريهم. وتسـاعد هـذه امليول 
األشـخاص املناهضني لتغري املناخ 
والرافضـني للقاحات، عـىل الرغم 

من وجود إجماع علمي ضدهم.
الذيـن  األشـخاص  أّن  إىل  إشـارًة 
يقّدمـون أخبـاًرا علميـة مزيفـة 
يركزون عـىل نقـاط الضعف لدى 
البرش ويحاولون أن يستفيدوا من 

التحيزات لديهم.
وبحسب الكاتب، فإّن هذا التدريب 
يسـاعد يف التعرف عـىل التحيزات 
املعرفيـة لدى كّل شـخص وكيفية 

التغلّب عليها.
النصيحة الثالثة: ال رضورة للعالقة 

السببية بني موضوعني
أشـار الكاتـب إىل انتفـاء العالقـة 
السـببية بـني الكثـري مـن األمور، 
فليس من الـرضورة أن يكون أمر 
يتسـبب بآخـر، ملجـرد أن القارئ 
وجد عالقة بني األمرين. عىل سبيل 

املثـال، بحال صـادف القارئ خربًا 
أّن اسـتطالًعا للرأي خلـص إىل أّن 
األشـخاص الذين يعيشـون لفرتة 
األحمـر،  النبيـذ  أطـول يرشبـون 
فهـذا ال يعني أّن تنـاول جرعة من 
النبيـذ يومًيا تطيل العمر، إذ يمكن 
أن يكـون متناولـو هـذا النبيذ من 
األشـخاص األكثر ثراًء ويتمتعون 

برعاية صحية أفضل.
 ما ينطبق عىل القوارض ال ينطبق 
بالرضورة عىل البرش. املصدر: من 

صور جيتي
 النصيحـة الرابعة: حول من وماذا 

تتمحور الدراسة؟
عىل سـبيل املثال، بحـال تمحورت 
موضـوع  حـول  معينـة  دراسـة 
خاص بالبرش أو بصحتهم، فيجب 
التحقق من كيفية إعداد الدراسـة، 
فعىل سـبيل املثال، قـد يتم اختيار 
بشـكل  اإلختبـار  يف  املشـاركني 
عشـوائي ويزّودون بعالج معنّي أو 
باللقـاح، بينما ُيعطى املشـاركون 
اآلخرون نسـخة مزيفة من اللقاح 
ويعتقد املشـاركون أّنها حقيقية. 
وتمّكن هذه الطريقة الباحثني من 
اكتشاف تأثري اللقاح وتبعد التحيز 
واألفكار املسـبقة  لدى املشاركني، 
الذيـن ال يدركون مـن يحصل عىل 

الدواء الفعال أو الدواء الوهمي.
ويجب اإلنتباه عند اإلطالع عىل أي 
بحث صحي أجري عىل األشخاص، 
وبحـال وجـد عقـار معـنّي يفيـد 
الجـرذان أو الفرئان بعـد التجربة، 

فال يعني ذلك أّنه يفيد كل البرش.
النصيحة الخامسة: العلم ال يحتاج 

تأييًدا  
يف الوقت الـذي يحتاج فيه النقاش 
السيايس إىل جانبني متعارضني، ال 
يتطلّب اإلجماع العلمي ذلك. وتدفع 
وسـائل اإلعالم إىل تقويـض العلم 

عند الحديث عن املوضوعية.
التغطيـة  السادسـة:  النصيحـة 

الصحفية ليست الهدف 
يف  أولويـة  الدقـة  تشـّكل  ال  قـد 
الربامج الصباحية والحوارية التي 
تبحـث دائًمـا عن مواضيـع مثرية 
وجديدة. وعىل الرغم من أّن الكثري 
مـن الصحفيني العلميني يسـعون 
الجديـدة  األبحـاث  تغطيـة  إىل 
واالكتشافات العلمّية بدقة، إال أّنه 
ُيفّضل اعتبـار الكثري من وسـائل 
اإلعـالم العلمية، بأّنهـا ترفيهية ال 
تعليمية. عىل سبيل املثال، ال يمكن 
أن يعترب اعتبار برامج الدكتور أوز 
والدكتـور درو والدكتور فيل بأّنها 
مصادر طبية نهائية يمكن اللجوء 

إليها.
وال بّد من الحذر والتشـكيك الدائم 
بالنوايـا والدوافـع وراء الكثري من 
األمور العلمية التي تنرش، والعودة 
دائًمـا إىل املجلـة العلمية التي ُنرش 
فيهـا البحـث العلمـي بالتفصيـل 
التحقـق  للمـرة األوىل، مـن أجـل 
الـواردة  املعلومـات  جميـع  مـن 
فيه.  (املصدر/شـبكة الصحفيني 

الدوليني)

بغداد / نينا :
 عـرب املرصـد العراقي للحريات الصحفية عن رفضه اي إجراء، أو سـلوك تمارسـه أي جهة 

محلية، أو دولية من شأنه املساس بوسائل اإلعالم العراقية، أو العاملني فيها.
وعـد املرصد يف بيان : قيام وزارة العدل األمريكية بإجراءات سـاعدت يف تعطيل موقع وكالة 
املعلومة العراقية عىل شبكة األنرتنت وفيسبوك ترصفا غري مقبول ألنه يفتح الباب ملزيد من 
التضييـق، ويهدد حرية التعبري، ويعرض الصحفيني ووسـائل اإلعالم اىل خطر مبارش نتيجة 
تداخل املواقف، وتقاطع املصالح خاصة يف بلد مثل العراق لم يصل بعد اىل مرحلة االسـتقرار 

السيايس واألمني، وهو بحاجة اىل اإلنفتاح، وعدم التضييق عىل وسائل اإلعالم.
ورأى املرصد إن : هذه اإلجراءات تولد ردات فعل قد تعطل حرية الصحفيني األجانب، ومنهم 
األمريكيني، ولهذا فاملسـاس بالصحفيني بغض النظر عن إنتماءاتهم الفكرية وجنسـياتهم 

يعد سلوكا غري مسؤول، ويستحق الرفض.
وتابع ان : وكالة املعلومة تبث منذ ستة أعوام، وتضم عددا من الصحفيني والكتاب والتقنيني، 
وهـي جزء من منظومة اإلعالم العراقي والسـلوك األمريكي تجاهها هـو جزء من الهمجية 
التي مورسـت ضد صحفيني، ووسـائل إعالم محلية ودولية عملت يف العراق خالل السـنوات 
املاضية بمافيها األمريكية واألوربية، وهي مناسـبة لتأكيد املوقف الثابت من احرتام وسائل 

اإلعالم والصحفيني يف مناطق النزاع.

عواصم/ا.ف.ب:
من املتوقع أن تبدأ وسـيلة اإلعالم الجديدة «إي إن 
تـي آر» قريباً بثها عرب اإلنرتنت وبالفيديو حرصاً، 
وهي تابعة ملجموعة «فرانس ميديا موند» (إذاعة 
فرنسـا الدولية وفرانـس ٢٤ وإذاعة مونت كارلو 
الدوليـة الناطقـة بالعربيـة) ونظريتهـا األملانية 
دويتشه فيله، وستكون متعددة اللغات وتستهدف 
الشباب األوروبيني الذين ترتاوح أعمارهم بني ١٨ 

و ٣٤ عاماً.
وأعلنـت املجموعتـان اإلعالميتـان الحكوميتـان 
اللتان تتعاونان يف مبادرات مشـرتكة منذ سنوات 

عـن هذا املرشوع االثنـني، وهو يوفر برامج رقميـة متعددة اللغات لعموم أوروبا، سـيبدأ 
بث محتواه عىل «يوتيوب» و»فيسـبوك» و»إنسـتغرام» قبل الصيف بالفرنسـية واألملانية 

واإلنكليزية والبولندية والربتغالية والرومانية.
وتبلغ موازنة «إي إن تي آر» لعام ٢٠٢١، ٣,٢ ماليني يورو، ويعمل فيها فريق فرنيس أملاني 

يضم ١٢ صحفياً، وستتعاون مع حواىل عرش وسائل إعالم رشيكة يف ستة بلدان.
وتعتزم «إي إن تي آر» توفري مقاطع فيديو «عن كل املوضوعات التي تثري اهتمام الشـباب 
وتفاعلهـم عىل اإلنرتنت والشـبكات االجتماعية، من خالل التوجـه إليهم بلغتهم األم ومن 
خالل الوسـائل الرقمية واألنماط التحريرية اإلعالمية الجديـدة»، عىل ما رشحت الجهتان 

اللتان تقفان وراء املرشوع يف بيان.
ويذّكـر هذا الخط التحريري بوسـائل إعالم أخرى رقمية بالكامل تسـتهدف الشـباب عىل 

الشبكات، منها «بروت» و»مانكي» و»سالش» (من «فرانس تلفزيون»).
وباإلضافة إىل ُبعده متعدد اللغات، فإن من خصائص هذا املرشوع الذي يشـارك يف تمويله 
االتحاد األوروبي أنه يهدف إىل تشـجيع املشـاركة والحوار لدى الشـباب يف أوروبا، وإظهار 

البعد األوروبي للقضايا التي تهمهم.
وأضاف بيان «فرانس ميديا موند» و»دويتشه فيله» أن تقارير «إي إن تي آر» التي تتناول 
مواضيـع كاملنـاخ والتوظيـف والتضامن والثقافـة والتكنولوجيا «تهـدف من خالل كرس 
حواجـز اللغة إىل جعل الشـباب يف كل أنحاء أوروبا يتفاعلون حول القضايا الرئيسـة التي 

تعني جيلهم، أياً كانت االختالفات بينهم، من خالل املساهمة يف (وعيهم األوروبي)».
وأشارت املجموعتان إىل أن املرشوع يسعى إىل االنفتاح عىل لغات أخرى، من خالل االعتماد 

عىل رشكاء جدد.
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الجزائر/متابعة الزوراء:
الجزائريـة  السـلطات  أعلنـت 
الرتخيـص لــ٤٥ موقعـاً إخبارياً 
هـذه  توطـني  بعـد  بالنشـاط، 
املواقـع محليـاً، يف سـياق إعـادة 
تنظيم املجال اإلعالمي يف الجزائر، 
وتعهـدت بالعمـل عـىل مسـاعدة 
املواقـع اإلخبارية يف الحصول عىل 

نصيبها من سوق اإلعالنات.
الناطـق  االتصـال  وزيـر  وقـال 
باسـم الحكومـة، عمـار بلحيمر، 
يف ترصيـح صحفـي عـىل هامش 
فعاليات الجلسة الوطنية القتصاد 
املعرفـة، إنه تم الرتخيـص لـ ٤٥ 
موقعـاً إخباريـاً بصفـة قانونيـة 
ضمن نطاق التوطـني املحيل «دي 
زاد»، مشـرياً إىل أن الدولة ستدعم 
إنشاء املزيد من املواقع اإلخبارية. 
 ٧٠ أن  بلحيمـر  الوزيـر  وكشـف 
يف املئـة مـن الجزائريـني يتلقـون 

األخبار من خالل املواقع اإلخبارية 
اإللكرتونيـة، معتـرباً أن ذلك يؤكد 
لدعـم  هـي  اليـوم  «األولويـة  أن 
باعتبارهـا  اإللكرتونيـة،  املواقـع 
مسـتقبل الصحافة، بحيث انتهى 

زمن الصحافة املكتوبة». 
وتعهـد املتحـدث باسـم الحكومة 
بمواصلة مسـاعي دعم ومساعدة 

جميـع  يف  اإللكرتونيـة  املواقـع 
الجوانـب عامـة، ويف الوصـول إىل 
اإلشـهار خاصة، موضحا أنه من 
حـق كل املؤسسـات اإلعالمية أن 
تحصل عىل اإلشهار العمومي بكل 

شفافية.
وينشـط يف الجزائـر أكثر من ١٥٠ 
موقعـاً إلكرتونيـاً، أغلبها موطنة 

كلهـا يف الخارج. ومنـذ انتخابه يف 
ديسمرب/كانون األول ٢٠١٩، تعهد 
الرئيـس الجزائـري بدعـم اإلعالم 
فرباير/شـباط  ويف  اإللكرتونـي. 
٢٠٢٠ كلـف الحكومـة بصياغـة 
قانـون ينظـم نشـاط الصحافـة 
ديسـمرب/  ٢٠ ويف  اإللكرتونيـة. 
كانـون األول املـايض طـرح نص 
القانون الذي ينظـم قطاع املواقع 
اإلخباريـة واإلعالمية عىل اإلنرتنت 
ورشوط اعتمادهـا، تضمن جملة 
من الرشوط، تتعلق برضورة تمّتع 
مالك املوقع بالجنسـية الجزائرية 
أو توطـني املوقع يف الجزائر ضمن 
نطاق الرمز الجزائـري (دي زاد)، 
وحصـول مديـر نـرش املوقع عىل 
شهادة جامعية أو شهادة معرتف 
بمعادلتهـا، والتمتع بخربة ال تقل 
عن ثالث سنوات يف ميدان اإلعالم، 
والتمتع بالحقوق املدنية، واشرتط 

أيضا خلو سجله القضائي من أي 
حكم بعقوبة سـابقة عـن جرائم 
القذف أو السب أو الشتم أو اإلهانة 
أو التمييز أو الكراهية والتحريض 

عليها.  
ويفـرض القانـون عىل مؤسـس 
املوقـع اإللكرتونـي إنشـاء رشكة 
يكـون مقرهـا مبينـاً يف العنـوان 
وتوضيـح  املوقـع،  عـىل  الدائـم 
لرأسـمال  املكونة  األمـوال  مصدر 
والتجهيـزات، منعـا ألي تمويل أو 
دعـم مادي مبـارش أو غري مبارش 
صادر عـن أية جهـة أجنبية، كما 
يتعني عليه أن يوظف بصفة دائمة 
صحفيا واحدا عىل األقل، وااللتزام 
بمكافحة املـحتوى غري القانوني، 
يتضمـن  محتـوى  كل  سـيما  ال 
التحريـض عىل الكراهية أو العنف 
أو التمييـز عـىل أسـاس االنتمـاء 

الجهوي أو العرقي أو الديني.
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الرباط/متابعة الزوراء:
 أكـد املنتـدى املغربي للصحفيني الشـباب انشـغاله العميق 
بإرصار بعض وسائل اإلعالم خارج املغرب، عىل نرش األخبار 

الزائفة، عقب تحرير املعرب الحدودي ”الكركرات“.
ودعا املنتدى الذي يضم صحفيني من مختلف وسائل اإلعالم 
املغربيـة التقليديـة واإللكرتونية، الصحفيني واملراسـلني إىل 
رضورة االبتعـاد عـن كل مـا يفاقـم التوتـر يف املنطقة، مع 
االحتـكام إىل املهنية وأخالقيات الصحافـة، واالبتعاد عن كل 

ما يمكن أن يساهم يف توسيع الهوة بني الشعوب.
وتثري األخبار الكاذبة والشائعات قلق العاملني يف املهنة الذين 
يطالبون برضورة تأهيل القطاع اإلعالمي والحّد من مختلف 
أشكال التسيب وخرق أخالقيات املهنة، والعمل عىل محاربة 
وانتشـار ”األخبار الزائفة“، عرب إطالق حوار وطني يشـارك 
فيه جميع املعنيني ملناقشـة القضايا واإلشـكاليات املتعلقة 

باإلعالم وحرية الصحافة.
كما يجري نقـاش حول متابعة الصحفيني بموجب القانون 
الجنائـي يف قضايـا النـرش، وهـو األمر الـذي أبـدى منتدى 
الصحفيني الشـباب رفضه له، مطالبـا بتعديل القانون رقم 
٨٨٫١٣ املتعلـق بالصحافة والنرش، واحرتام معايري املحاكمة 
العادلة وقرينة الرباءة املنصوص عليها دستوريا، يف القضايا 

التي يتابع فيها الصحفيون خارج إطار ممارستهم ملهنتهم، 
حتـى يتالءم مـع املعايـري الدوليـة ومراعاة فصـول امليثاق 
الوطنـي ألخالقيـات مهنـة الصحافة والنرش عنـد التعاطي 

اإلعالمي معها.
 ويطالـب الصحفيـون أيضـا بضمـان حقهـم يف املتابعـة 
إذا تبـني توفرهـم عـىل  القضائيـة وهـم يف حالـة رساح، 
الضمانات القانونية للمثـول أمام العدالة، فضال عن ضمان 
جميـع حقوق املشـتكني يف التقايض وعدم التشـهري بهم أو 

التحريض ضدهم.
وعىل الضفة األخرى، عىل اإلعالميني االلتزام بمختلف أشكال 

خرق ”امليثاق الوطني ألخالقيـات مهنة الصحافة والنرش“، 
بينمـا يتحمـل املجلـس الوطنـي للصحافـة مسـؤوليته يف 
هـذا اإلطار، عرب تفعيـل كل اإلجـراءات التأديبية املنصوص 
عليهـا، مع العمـل عىل تعديـل القانون رقـم ٩٠٫١٣ املتعلق 
باملجلـس الوطنـي للصحافة، حتى تتسـنى إعـادة النظر يف 
تركيبته وتمثيلية بعض املؤسسـات داخله ورشوط الرتشح 

لعضويته.
وطالب املنتدى السـلطات باالسـتمرار يف منـح حرية التنقل 
للصحفيـني، من منطلق أن حرية ممارسـة العمل الصحفي 
هـي املدخل األسـايس لنقل الوقائـع كما هـي ومحاربة كل 

أشكال األخبار الزائفة.
وأشـاد بجهود الصحفيني، لدورهـم يف ضمان حق املواطنني 
يف املعلومات الصحيحة، داعيا إىل اإلرساع يف مراجعة شـاملة 
لالتفاقيـة الجماعيـة، مـع رضورة ربـط دعم املؤسسـات 
اإلعالمية بالحفاظ عىل حقوق الصحفيني وضمانها ألدائهم 

لرسالتهم املجتمعية يف أفضل الظروف.
وعـرب املنتدى عـن تضامنه املطلـق مع الصحفيـني بجريدة 
”أخبار اليوم“، جراء التعسف الذي تعرضوا له بعد حرمانهم 
من أجورهم ملدة أشهر، منددا بإعالن مالكي الجريدة إغالقها 

دون أي احرتام ملقتضيات مدونة الشغل.

واشنطن/متابعة الزوراء:
شـارون  الربيطانيـة  املذيعـة  غـادرت 
أوسـبورن برنامج ”ذا توك“ األمريكي بعد 
مراجعـة داخليـة ملحادثـة سـاخنة حول 
العرق بسبب دوقة ساكس ميغان ماركل، 

يف وقت سـابق من هذا الشـهر.
وقالـت شـبكة ”يس.بـي.يس“ يف بيان إن 
شارون أوسبورن قّررت مغادرة الربنامج، 
إذ كانـت أحـداث بـث ١٠ مـارس مزعجة 
لجميـع املعنيني، بما يف ذلك الجمهور الذي 

كان يشاهد يف املنزل“.
وتابـع البيـان ”وكجـزء مـن مراجعتنـا، 
خلصنا إىل أن سلوك شارون تجاه ضيوفها 
املشـاركني خـالل الحلقـة ال يتماىش مع 

قيمنا بالنسبة إىل مكان عمل محرتم“.
وأضاف ”يف الوقت نفسـه، نقـّر بأن فرق 
الشبكة واالستوديو باإلضافة إىل املسؤولني 

عـن العـرض، هم مسـؤولون عّمـا حدث 
أثنـاء ذلك البث حيـث كان من الواضح أن 
الضيوف املشاركني لم يتم إعدادهم بشكل 
صحيح من قبل املوظفني إلجراء مناقشـة 

معقدة وحساسـة كالتي حصلت“.
ودافعـت أوسـبورن خـالل الربنامـج عن 
زميلهـا بـريس مورغـان الـذي سـبق أن 
استقال النتقاده ماركل عرب برنامج ”غود 
مورنينغ بريتني“ (صباح الخري بريطانيا) 

عىل قناة ”آي.تي.يف“.
وكان مورغـان قـد قـال إنـه ال يصـدق 
”الشـهادة العاطفيـة“، التـي أدلـت بهـا 
ميغـان يف مقابلة مع أوبـرا وينفري، قبل 
أسـابيع، واتهمـت خاللها العائلـة املالكة 

الربيطانية بالعنرصية.
وتوجه زمالء أوسـبورن بأسئلة حادة لها، 
يف شـأن دفاعهـا عـن مورغان ما أشـعل 

نقاشا ساخنا، أشارت فيه األخرية إىل أنها 
تتعـرض لتحقيق، و“عىل وشـك أن أوضع 
يف الكـريس الكهربائـي ألن لـدي صديـق 
يعتقد الكثري من الناس أنه عنرصي، وهذا 

يجعلني عنرصية“.
وأوقـف القائمـون عـىل الربنامـج بثـه، 
وأعلنت شبكة ”يس.بي.يس“ فتح تحقيق 
يف األمـر، قبـل اإلعالن عن قرار أوسـبورن 

االستقالة.
واعتذرت أوسـبورن الحًقا عن سلوكها يف 
الربنامج، وقالت يف تغريدة عىل تويرت ”ألي 
شـخص ملون أسـأت إليه أو ألي شخص 
يشعر باالرتباك أو بخذالن بسبب ما قلته، 

أنا آسفة حقا“.
يذكر أن ماركل تقدمت بشـكوى رسـمية 
ضـد قنـاة ”آي.تـي.يف“ الربيطانيـة، بعد 
تعليقات مورغان. وأشارت إىل أن الشكوى 

ال تتعلـق بهجمـات مورغان الشـخصية 
ضـد ميغان بل تتعلـق بالتأثري الذي يمكن 
أن تحدثه تعليقـات مورغان عىل اآلخرين 
وكيف يمكن أن تقلل مـن خطورة قضايا 

الصحة العقلية.
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سـؤال شـّكل مـادة زخمـة للباحثـني والكتاب 
األجانـب والعـرب عىل امتـداد سـنوات عديدة. 
وتفاوتـت اجاباتهـم عنه، فمنهم مـن عزاه إىل 
األمراض النفسية التي ابتيل بها بعضهم، ومنهم 
من رده اىل الظروف االجتماعية والسياسية التي 
عصفت بمجتمعاتهم، يف حني أرجعه البعض إىل 
أسـباب عاطفية وخالفات زوجية، وبعض رابع 
رأى بأنه يكمن يف فشـلهم بتحقيق طموحاتهم 
األدبيـة.  وما يزال هذا السـؤال مـادة لالجتهاد، 
وأعـداد املنتحريـن مـن هـؤالء املبدعـني تزداد 
باضطراد.  فعىل سـبيل املثـال ال الحرص قدرت 
الشاعرة اللبنانية جمانة حداد عددهم يف القرن 
املـايض يف كتابهـا: «سـيجيئ املوت وسـتكون 
عيناك» بنحو ١٥٠ شـاعراً وكاتباً عىل مسـتوى 

العالم، من بينهم ١٥ مبدعاً عربيا.
وعـىل الرغـم مـن أن ظاهرة املـوت انتحـاراً لم 
تقترص عىل الشعراء والكتاب، وإنما طالت فئات 
اجتماعية عديدة وكل له أسبابه ومربراته.  ولكن 
املبدعـني، عمومـا، يف مجال األدب، سـواء الذين 
انتحروا أو الذين نّظروا للموت، كانوا صادقني يف 
ما ذهبوا اليه.  وهنا بعض من أقوالهم، ونبدأها  
بسـقراط الذي قـال: «املوت قد يكـون خرياً من 
الحياة». ورأى الفيلسوف األملاني نيتشه أن عىل 
اإلنسـان أن يجعـل من موته عيـداً، فيختار هو 
موعده وشكله ولحظاته، وال يرتك للقدر واملوت 

املفاجئ أن يخطف منه هذا االختيار اإليجابي.
وقال اميل سوران، الفيلسوف والكاتب الروماني: 
«ال ينتحـر إال املتفائلـون .. املتفائلـون الذين لم 
يعـودوا قادرين عىل االسـتمرار يف التفاؤل.  أما 
اآلخـرون فلماذا يكون لهـم مربر للموت وهم ال 

يملكون مربرا للحياة».
وقال الروائي وعالم الفيزياء والرسام األرجنتيني 
ارنستو سـاباتو: «يعيش اإلنسان اليوم يف حالة 
توتر دائـم، وهو يقف وجها لوجـه أمام الدمار 
واملوت والتعذيب والوحدة .. إنه انسـان الحاالت 
املتطرفة وقد أوشـك أو عىل وشـك بلـوغ نهاية 

وجوده».
أما الروائي الرويس تولسـتوي فقـال: «املوت .. 
املوت ينتظرك يف كل لحظة»، يف حني رأى األديب 
األملانـي فرانـس كافـكا «أن االنتحـار هو الحل 

الوحيد املمكن أمام اإلنسـان».
وردد كثـري من الفالسـفة الغربيني يف أحاديثهم 

وكتاباتهـم العبـارة الفلسـفية اآلتيـة: «عندما 
أكون موجـوداً يكون املوت غري موجود، وعندما 
يوجد املـوت أكون غري موجـود، لذلك ال يهمني 

موتي». 
وهنـاك الكثري الكثـري من آراء وأفكار الفالسـفة 
الغربيـني األقدمـني واملعارصين تناولـت حقيقة 
املـوت، ورأوه أمـراً غامضـاً وحدثـا مقلقـاً لدى 
الشعراء والفنانني، أوردها الكاتب جاك شورون يف 
مؤلفه « املوت يف الفكر الغربي» الصادر بالعربية 
عـام ٢٠٠٠ عـن املؤسسـة العربيـة للدراسـات 

والنرش، وترجمه كامل يوسف حسن.
*  *  *

املـوت، عمومـا،  اإلنتحـار وفلسـفة  لعنـة  إن 
والكتابة عنها لم تقترص عىل املبدعني الغربيني، 

وإنما تناولها كّتاب عرب عديدون.
وحسـب الكاتـب اللبناني عبـده وازن، يف مقال 
كتبـه يف صحيفـة «الحيـاة» اللبنانيـة بتاريـخ 
١٩٩٨/٨/٨ تحـت عنـوان: «املثقفـون العـرب 
واالنتحـار: كتاب خليل الشـيخ هل ينفصل أدب 
املنتحريـن العرب عىل حياتهم أو يكملها ؟» فإن 
اإلنتحار لم يشكل حالة مميزة يف الحياة الثقافية 
العربية، بل ظل حدثاً عىل هامشـها.  واملثقفون 
(العـرب) املنتحـرون لـم يؤلفوا ظاهـرة عامة 
مرتسـخة يف صلـب الحركـة الثقافيـة العربية، 
مقـدار ما كانـوا افراداً مارسـوا داخل الجماعة 
أفعالهـم الخاصـة  جـداً.  ولعل نـدرة املثقفني 
املنتحريـن انعكسـت عىل األبحـاث التي تناولت 

ظاهـرة اإلنتحـار فعـدت نـادرة بدورهـا.
وأضـاف أن كثـريا من األدباء العـرب، كتبوا عن 

اإلنتحـار واملوت من غري أن يقدموا عليه وبعض 
آخر فاجأ القراء والنقاد وانتحروا، فيما كان من 

املستبعد أن يقدموا عىل هذا الفعل.
وموضـوع اإلنتحـار لـدى األدبـاء واملفكريـن 
العرب، كظاهـرة، لم تكن موجـودة يف العصور 
القديمـة بهذا الشـكل الذي بدت عليـه يف القرن 
العرشيـن ومطلـع القـرن الحـادي والعرشين.  
وهـو األمر الذي تناوله املفكـر البحريني محمد 
جابـر األنصـاري يف كتابـه: «انتحـار املثقفـني 
العرب وقضايا راهنة يف الثقافة العربية» وبحث 
فيه النزعـات االنتحارية لدى املبدعني واملثقفني 
العـرب باعتبارهـم أكثـر الرشائـح االجتماعية 
ميـًال لالنتحـار، لغلبـة الجانب املبدئـي القيمي 
عىل تكوينهـم وتفكريهم.  وشـبههم بالرهبان 
أنفسـهم  يف  النـار  يشـعلون  الذيـن  البوذيـني 

احتجاجاً عىل الظلم وللتنبيه إىل قضية عادلة.
ورأى األنصـاري يف مؤلفه سـالف الذكر أن املبدع 
صاحب النزعـة اإلنتحارية يعاني من مشـكلتني 
مبدأيتـني: األوىل تتثمـل يف اسـتحالة االنسـجام 
مـع اآلخرين، أو مع العالـم، أو حتى مع النفس، 
بينما تتمثل الثانيـة يف العجز أو القصور الجنيس 
والغرامـي أو اإلخفاق املريـر يف العالقة الزوجية، 
بحيث تتضافر هاتان املشكلتان مع شعور املبدع 
بإخفـاق قضيته الكربى، سـواء كانـت قومية أو 
فكرية أو إنسـانية، وبشـكل تؤدي إىل بلورة قرار 

اإلنتحار أو االنجراف نحوه بصورة أو بأخرى.
وعـن تقاطـع الحب مـع املوت قال الفيلسـوف 
املـرصي عبد الرحمـن بـدوي يف كتابـه «املوت 
والعبقرية»: «لست ادري ما العلة يف هذا االرتباط 

الوثيق الذي احسست به دائما بني الحب واملوت، 
مـن اللحظة األوىل التي بدأ يمازج تجاربي الحية 
يشء من الوعـي،  وربما الـذي أعلمه حق العلم 
أنـي ال أكاد اتصـور أحدهمـا دون اآلخـر، وال 
اسـتطيع أن أحيـا تجربـة الحـب يف نفيس دون 
أن أحيا يف اآلن نفسـه تجربة املوت، إن كان ثمة 

تجربة للموت».
وأدىل األديـب النوبي الراحل ادريـس عيل دلوه يف 
مسـألة اقدام الكتاب والشـعراء عـىل اإلنتحار يف 
حوار صحـايف اجري معه قبل وفاتـه عام ١٩١٠ 
بقليل فقال: «أرى أن مسألة اإلنتحار أرشف وأنبل 
وسـيلة لالنسـحاب من واقع مهني.  فأنا لم أحب 
الحياة ملـا فيها من تفاهـات ورصاعات وتفاوت 
طبقـي. وروايتـي «تحت خط الفقـر» تعري هذا 
الواقع وتفضح املسـتور وتكشف املسكوت عنه.  
وقـد مـات ابني منتحـرا، واكتشـفت أن ال فائدة 
مـن الكتابة.  لقد حاولت اإلنتحار بالقاء نفيس يف 
نهر النيل أكثر مـن مرة، ولكن النيل أبى أن يبتلع 

جثتي».
وللكاتـب السـعودي عبـد الرحمن منيـف رأي يف 
الحيـاة واملوت، عـرب عنه بقولـه: «الحيـاة كلها 
صعوبـات والدليل عىل ذلـك أن الطفل حني يخرج 
مـن رحـم امـه يبـدأ الحيـاة بالبـكاء والرصاخ، 
وتسـتمر الصعوبات يومـا بعد يـوم، منذ لحظة 
امليـالد وحتى سـاعة املـوت، وال يخفـف منها إال 
رغد  العيش.  أما املوت فإنه يضع حدا للصعوبات 
كلها، والدليـل أن امليت يتوقف عن األلم .. يتوقف 
عـن الرصاخ واإلحتجاج تـاركا هذه املهمة للذين 

حوله .. للذين ما زالوا عىل قيد الحياة».
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أن ينام املدوّنوَن بال قياثٍر 
وأن تسمَع بالوطِن وال تراُه  

وأن يشتبَك الرواُة عىل شظايا من رماٍد 
هو حاصُل رضِب املُدِن باليتامى 

وقَتها تحتـاُج الفوانيُس لُتزيـَح البالغَة 
عن الظهرية 

أن تمَيش وقلُبـَك يحِفُر َخندقاً بني رسايا 
العشائر 

هو رْسٌم وطني 
أن تؤمَن بليٍل نزَف نهاَرُه 

وتؤثُث األطفاَل بالدروِع وأناشيِد املوِت 
هذا قنٌص وطني 

أن تمُكـَث يف عاهِتَك َعقديِن من الدمِع يف 
طابٍع بريدي 

وتقتنَي آسَمَك من فضالِت اللغِة 
َك بمياٍه مستعملٍة  ـِّ وتغِسَل قَرب أم

هو أيضا رسٌم وطني 
ها أنذا واقٌف بال مصابيح 

ُف الظالَم  أصفِّ
عىل شـكِل مناديَل ألُلقَي بها عىل قارعِة 

األلهة 
وأحشَو مداخَن السومرينَي 

بُحزمٍة من ِجياع 
ألترَك الوقَت بال ضماٍد

من بياِن القبيلِة 
وهي ُتذيُعُه َعَرب األنهاِر 

أيها الراحلوَن 
خذوني حتى لو عالمًة للتعّجِب 

أو داللًة ملوتى مهاجرين 
لقد ملَّ قلبي ديباجَة الحرائِق 

وُزكاَم القصائِد
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إذا كان النقد قراءة مغاِمرة، فإّنه أيضا مغامرة قراءة
فرنسواز فان روسم غيوم

    النص األدبي عالم مغلق، مسـتقّل بذاته. وكّل قراءة هي 
بالـرضورة مغامرة داخل أنسـاق الخطاب فيـه، وعىل هذا 
األسـاس فالقـارئ مغاِمر بمـا يحدثه من تفاعـل منِتج يف 
فضائه الفسـيح، يتحّول إىل رشيك مهّم وعنرص فاعل يعيد 
إنتاجه وتوليد خرائط املعنى. وكل قراءة هي محّددة لوجهة 
النّص، فكم من نص جميل يسقطه تناول ضعيف، وكم من 
نص ضعيـف يرفعه درس جميل، الجمـال والضعف فعالن 
تصنعهمـا القـراءة، وهذا مـا يوّطد العالقة بـني الطرفني: 
القارئ والنص. ولكـن ماذا نعني بالنص؟ ومن هو القارئ 
الذي يكتسح هذا النسيج اإلبداعي ويحلّق يف زواياه النائية، 
يقتحم أغواره ويكتنه أرساره؟ النص يف املعجم اللّسـاني، 
هو مجموعـة ملفوظات لغوّيـة قابلة للتحليـل، وهو عند 
البعض من املنّظرين نظام إيحائـي يتحّدد بطبيعة القراءة 
املحايثـة التـي تجعل النـص مجاال مسـتقالّ بذاتـه. وعند 
البعـض اآلخر هو فضـاء ومـرسح إلنتاجّيـة مجالها لغة 
يشـّكلها نظام ثقايف وتاريخي، يغدو بمقتضاه النص لعبة 
عالمـات، وبهذا ال يمكن أن ينظر إليه بوصفه بنية جاهزة، 
وإنمـا باعتباره مرشوعـا يتحّقق وفعل بناء مسـتمّر. إّنه 
محاورة تنهض عىل توزيـع النظام اللغوي وإعادة توزيعه 
إنتاجا للتدالل، وهو أمر موكول إىل كفاءة القارئ ومخزونه 
الثقايف، ومعرفته بقوانني النـص. بهذا يمكن أن نجيب عن 
السؤال الثاني: من هو ذلك القارئ؟ إّنه أّوال ذلك املتذوق الذي 
يجذبـه العمل املبـدع، ومن ثّم تختلـف النصوص يف طريقة 
شـّد املتلّقـي، فمنها ما يثـري يف الدارس متعة ما، ويشـّده 
إليه عنوة. وكأّنه يغريه، ويسـتدرجه ليقتحم غماره، بذلك 
فالقـراءة النقديـة هي غالبـا فعل تلقائـي، يفرضه النص 
ودرجة تأثريه يف املتلقي. وهو ثانيا ذلك العارف بمداميكه، 
وبآلياتـه املعجمّيـة والصوتّيـة والرتكيبّية... وهـذا يجعله 
يفّجر نسيجه الداخيل بدربة وقدرة عاليتني. وأما ثالثا فهو 
املبحر يف املسـكوت عنه، ال يقرأ ما بني السطور، بل يقرأ ما 
بنفسـه فيحاور الصمت ويبني املعنى عـىل املعنى. أقطاب 
ثالثـة ال بّد أن تتوّفر يف القـارئ الواحد حتى ينصف النص. 
إّنـه الناقد الحقيقي الذي يسـائل أنظمة الخطاب وأنسـاق 
اللغـة الجمالّيـة والتعبريّية. ينفذ إىل مظـاّن النص ويكتنه 
مجمل قيمه الفنّية وإشـاراته القريبة أو البعيدة. والقراءة 
النقدّيـة الواعية هي التي تعطي قيمـة للعمل املبدع وتعيد 
إنتاجـه، ألّنها ببسـاطة هي النص املحايـث لألصل، تكّمله 

وتعيد تشكيله.
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تبقى الصورة الشـعرية مقياسـا عىل قدرة 
ومهارة الشـاعر وان اختلفـت يف بنائها بني 
القصيـدة العموديـة او مـع غريهـا اال ان 
جوهرهـا يبقـى معتمدا عـىل ابـراز املعنى 

وايصاله اىل املتلقي بصورة مدهشة .
لم تكـن الصـورة الشـعرية وليـدة املرحلة 
الراهنـة فالشـعر منـذ وجـوده يقـوم عىل 
الصـورة الشـعرية وحتـى يومنا هـذا رغم 
االختـالف يف صياغـة الصـورة وبنائهـا من 
شـاعر اىل آخـر اال ان القواسـم املشـرتكة 
تظـل قائمة ، ولعل يف مقدمتها هو تجسـيد 
العواطف واالحاسيس والخيال الخصب وعرب 
عدة قنوات اهمها الرمز والتشـبيه والكناية 

واملجاز اىل غريها من رضوب البالغة .
َمْن يقرأ قلم الشـاعرة حياة الشمري يجده 
يزخر بالصور الشعرية القائمة عىل الرباعة 
يف انتقـاء األلفـاظ التـي تعـرب عـن فكـرة 
القصيـدة ويتيـح لهـا الخروج عـن الكالم 
املألـوف ، والتعبـري عن مشـاعرها فتندمج 
بذلك االحاسـيس يف عنارص الصورة يف لوحة 

متكاملة يف البناء والداللة .
حياة الشـمري لديها تسع دواوين شعرية ، 
وتجيد كتابة القصة القصرية ، وحصلت عىل 
العديـد من الجوائـز والشـهادات التقديرية 
، وكتـب عنها الكثـري من النقـاد اضافة اىل 
نرشها املستمر يف الصحف العراقية والعربية 

.
الشاعرة حياة الشمري عضو يف اتحاد االدباء 
والكتـاب يف العـراق ، ويف رابطـة املجالـس 
الثقافيـة البغداديـة ، ويف رابطـة مصطفى 
جمـال الديـن ، ولهـا نشـاطات متميـزة يف 

الكثري من املحافل الثقافية العراقية .
يف سياحة مع الشاعرة حياة الشمري خرجنا 

منها بهذا العطاء .
* هناك من يقول بأّن الشـعر النسـوي أكثر 
تأثريا ألنه يحمل احساسـا صادقا وعميقا ، 

فماذا تقولني ؟
ـــ ال أحبـذ التقييـم ، ولكـن أرى هـذا من 
مجهود الشـاعرة املثمر بعد سيادة الساحة 

الذكورية ، أما بالنسبة لألحاسيس فهي لدى 
اإلنسان واحدة عند التعبري الصادق .

* كيـف تنظرين اىل دعم املحافظات من قبل 
املركز يف بغداد ؟

ـــ ال وجود ألي دعـم كّل يعمـل عىل هواه 
وشـاكلته، وكأنـه يقـول هانـذا ، نطمـح 
باملسـتقبل إن يكون هناك دعماً ومسـاندة 

ألن املسرية الثقافية عنوان التقدم يف البلد .
* ما هو رأيك باملشهد النقدي العراقي ؟

ـــ كثـريا مـا أنزعج حـني ُيقـال ان ال نقاد 
لدينا ، بل أرى نقادنا يتمتعون بثقافة عالية 
وتمـرس يف مهنتهم ، وهـم كثريون وهذا ما 

نتلمسه يف املهرجانات العربية والعراقية .

* ترجمـت قصيدتـك ( رفيقـي ) إىل اللغـة 
الفرنسـية ، أما ترين بأنهـا فقدت جزء من 
عذوبتها ، وما هو رأيك بالقصائد املرتجمة؟

ـــ  - بالتأكيد كل نص شـعري يفقد بعض 
تماسكه حينما يرتجم ، ولكني وجدت هذه 
الرتجمة جيدة ألن املرتجم كان شاعر ، وهنا 

تكمن رس اإلشادة بالنص .
* كنت من املكرمات ضمن مجموعة مبدعات 

عراقيات ، ماذا يعني لك هذا التكريم ؟
ـــ يعني يل الكثري الثقـة العالية ، ثم التجدد 
وإطالع األدباء عـىل نصويص ومعرفتهم بّي 

يعني يل الشهرة .
* وقوفك أمام املرآة ، ماذا تقولني لنفسك؟

ــ كوني جميلة معطاء ، ال تيأيس اذا أصابك 
مكـروه فـإن اللـه معـك دائمـاً .

* (بـول كوفمـان) شـاعر زنجـي أمريكي 
أنترص لثقافة السود ، هل نحن بحاجة فعالً 

ملثل تلك الثورة ؟ 
- فعـال محتاجـني لثـورة فعليـة متفهمـة 
مطالبـة لـكّل ما يطمـح إليه الشـعب وبيٍد 

واحدة وكلمة عليا سننترص .
* كتبـت القصيدة العموديـة وقصيدة النثر 

والهايكو ، أيهما اقرب اليك ؟
- كتبُت كل األنواع من الشعر ، ولكن وجدُت 
نفـيس يف النصـوص النثريـة ، ولدّي تسـع 
مجاميع شعرية من قصائد النثر ، وعلينا أن 
نواكب العرص والتحديـث يف مجال الصنوف 

للشعر .
* ما الدور الذي تلعبه الشاعرة يف نبذ الكثري 

من القضايا التي تضطهد املرأة ؟
- دورهـا فّعال جـداً لو فهمت ذلـك ، عليها 
مسـاندة الجماعة يف العمل الجاد املخلص يف 
دائرة الثقافة التـي غزاها العنرص الذكوري 
املنظمـات  إىل  االنخـراط  عليهـا  مـا  ،كّل 
اإلنسـانية ، والتي تعمل بدورها عىل قضايا 
مهمة تخص املرأة وتعطي الدورات التثقيفية 
حول مثال زواج القارصات أو اضطهاد البنت 
داخل أرستهـا ، وأن تكون لها صفحات عىل 
الفيـس تبث من خاللها مقـاالت أو قصص 

حول اضطهاد املرأة .

عيل لفتة سعيد:
تجنح املجموعة الشـعرية (نضج فيك 
كل يشء أشـتهي) للشـاعر الجزائري 
بيـال مـراد إىل اعتماد أسـلوب التمّدد 
الشعري الذي يحتاجه املشهد الرسدي 
يف عملية املناجاة يف الفكرة الشـعرية 
وهو ما يبدو واضحا وجليا يف العنوان 
الرئيـس للمجموعـة الـذي يعـد مـن 
العناوين الطويلة وهـو يمنح مفتاح 
الدخول مـن بوابة العنـوان إىل مدينة 
الشـعر، حـني نجـده يتحدث بشـكٍل 
مبارش مـع اآلخر الذي هو مـّرة أنثى 
ومـرة صنـو مقابـٍل له، وهـو عنوان 
يمتلك الرمزية التـي تفضح مالمحها 
بطريقـة قد تكـون انجذابيـة مرة أو 
إيروسـية مـرة أخـرى وحتـى عملية 
مقابلـة مع األنثـى التـي يريدها بعد 
انتظار بداللة الفعل املايض يف العنوان 
( نضـج ) ومفـردة ( أشـتهي ) وهي 
مفردة تلذذية مقصودة ليبدو العنوان 
رسما مللمٍح من مالمح الفكرة الشعرية 
التي سيلعب عليها الشاعر ليغوص يف 
أعماق العشق الذي هو محاولة إلعادة 

الصـورة التفاؤليـة يف بنـاء القصيدة 
بعد أن جنـح النص الحديث من خالل 
تحولـه إىل فعـٍل غاضـٍب مـن الواقع 
السـيايس واالجتماعـي واالقتصـادي 
وإن كانت نصوص املجموعة ال تخلوا 
مـن الحالـة الحجاجية التـي يتبناها 

الشاعر ويبثها عرب نصوصه.
إن الفكرة الشعرية تبدأ من العنوان ثم 
تـأخذ اللغة طريقة التدوين إىل عملية 
الـرشح واملناجاة ما بـني الداخل/ أنا 
الكتـاب،  والخـارج/ املرسـل له الذي 
وهـو قرين أنثـوي أو شـبيه متواري 
أو هـدف معنوي.. فهـو يجعل النص 
مبنيا عىل سـاس شفرة املفردة وليس 
سـعيها املخفي عـرب طريقة مخاطب 
مبارش مع هذ اآلخر، يف عملية التدوين 
من خـالل االعتمـاد عـىل طريقتني..

األوىل: تبني فكرة املراسـلة بني االثنني 
وهـي الفكرة التي تحمل كل شـفرات 
الرسالة.. الثانية: تمديد اللغة بقدر ما 
يمكن أن تحمله من شـفرات ودالالت 
باالعتماد عىل الشـطر الشعري.. وكال 
املتوهـج  الهـم  الطريقتـني تحمـالن 

والولـه  واملجـاراة  والعشـق  بالحـب 
والولـع، وهـو بهـذا أي الشـاعر كان 
معنيا ليس بالشـكل الخارجي للنص 
واملدلـوالت  الـدالالت  تكـون  وكيـف 
ومـا يمنحه الـدال الشـعري واملدلول 
كتابـة  يهمـه  مـا  بقـدر  القصـدي، 
الرسـالة الشـعرية املوجهـة إىل اآلخر 
والتـي يريدها أن تحمل مدلوال تأويليا 
بالشـفرات،  محتشـٍد  غـري  مبسـطا 
منسجما ما بني الداخل/ والفكرة وما 
يمكن استالمه من قصدية لدى اآلخر.

(إىل امرأُة كانت، كلهن، بعيني
لم أحبك بقلبي فقط

حتى أستطيع التعامل
مع أشيائي األُخرى دونك

أنا أحببتك بكيل
بقلبي ... وعقيل

سمعي ..وبرصي
وكل دمي.. وحشاشة كبدي

نسيت ألجلك املايض
ورهنت ألجلك أيًضا مستقبيل)
من نص «كانت كلهن بعيني»

إّن بنية الكتابـة تعتمد عىل ما يمنحه 

تداخل الّرسد بالّشعر.. فالبنية شعرية 
لكن الثوب رسدي عـىل وفق ما ذهبنا 
إليـه مـن طريقتـي صناعـة النـص، 
ويمكن معرفة ذلك من خالل استخدم  
حـرف الباء الـذي يأتي مرّة واسـطة، 
احتجاجيـا  ومـرة  تبعيضـا  ومـرة 
وخـرى تعالقا مع ما يريد بثه فال عن 
اسـتخدامه األفعال املاضيـة الناقصة 
التي تأتي عىل شكل مخاطب مبارش ( 
كنت) سواء للمذكر أو للمؤنث املواجه 

له:
(فأنت تستحقني وأكثر
لم يوجعني أنك غبت..

كنُت عىل يقني من غيابك يوًما
ككُل األشياء الجميلة يف حياتي..)

من نص» كانت كلهن بعيني»
املجموعـة  يف  املفـردة  انسـيابية  إن 
كأنها تريد رشح كل يشء يف الرسـالة 
املبثوثـة/ وهومـا جعـل النـص لديه 
يبـدو طويال، ألن الشـاعر ال يريد ترك 
املاورائيـات تأخذ بعـد التأويل املتعب 
لـدى اآلخـر، بل هو يريد مـن نّصه أن 
يصـل  إىل مبتغاه بطريقته الشـارحة 

يف  العلـم  كّيل  راٍو  كأنـه  يشء،  لـكل 
الكتابـات الرسديـة، وهـو مـا جعـل 
اللعبة الرسدية لديه تأخذ هي األخرى 
طريقتـني ..األوىل: الخطـاب املبـارش 
املوجـه لألنثى/ املعشـوقة/ املعنية.. 
وهو خطاب العشـق والغزل واملناجاة 

واملناداة:
(هل تشعرين كما أشعر أنا

إليك بالحننِي
َغزَيل....يـا  روعـُة  ُتسـِمعيني  هـل 

حبيبتي؟
عندما أتغزَُّل بِك

فأنا ال أجيد الغزُل بالنساِء
إال لُك.... سلطانُة البحاِر

كانـت خطيئتـي الُكربى) مـن نص « 
رّحالة أنا»

والثانيـة: حـني تكـون الرسـالة من 
اآلخر إىل املرسـل إليه يف لعبـة تبادلية 
ملا هو مراد من إيصاله من القصديات 
املتوارية خلـف اللعبة الرسدية.. وهي 
تأتـي للتنويـع مرّة ولتبـادل املحاورة 

مرة ثانية:
(َما َفاِئَدُة

َما َفاِئَدُة أَُن ُتَقبلِني َفَقُط
َوأََنا ِيف َكاِمُل َزِيْنِتي

ِيف َماَذا ُيْنَفُع ُوُجُوُدك َمِعي
َعْنَدَما أَْكُوُن ُمِضيَئُة َفَقْط؟

َما َحاَجِتي ِبِك
إَِذا ُكْنُت ِبَجاِنَبي

َوْقـُت َسـَعاَدِتُك َفَحَسـْب؟) .من نص 
«مالفائدة ؟»

إّن املجموعة الشـعرية هنا تلعب لعبة 
الرشح وأخذ طريقـة الراوي العليم يف 
طـرح أفكارهـا وما يمكن أن تنسـبه 
للعبة الشعرية إىل املدلول الذي تمنحه 
اللغـة يف مواقفها.. وهـو ما يمكن أن 
نتوصل إىل أّن جسـد النص هو جسـد 
لعبـة  هـي  النـص  روح  وأّن  رسدي 
شـعرية يف متواليـة امتداديـة إلعطاء 

كل يشء يف الفكرة .
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كي يحافظ االنسـان عىل صحته، 
يعمـل دائًما عىل امليش ملسـافات 
كبرية، حيث ان امليش وسيلة جيدة 

للحفاظ عىل صحة الجسم.
و يعمل امليش عىل جعل األشخاص 
النفسـية،  بالراحـة  يشـعرون 
خصوصا يف فرتات الشـتاء، حيث 
يقيض اإلنسـان ساعات طويلة يف 
املنـزل، لكن ما هو عدد الخطوات 

املثايل لإلنسان يوميا.
وأخصائيـة  املعالجـة  أكـدت  و 
أمـراض القلـب الروسـية، ليديـا 
إيونوفا، عىل أن العمل املسـتقر أو 
يوم العمل الذي يمشـيه اإلنسـان 
ليـس نموذجًيا من هـذه الناحية 

بالنسـبة لإلنسـان، حيث يتكيف 
القـوي  النشـاط  مـع  الجسـم 

اليومي، وامليش هو أساسه.
حـوايل  أن  إىل  الخبـرية  وأشـارت 
10 آالف خطـوة يوميـة هو الحد 
األدنـى لإلنسـان الـذي يجـب أن 
يسريه يوميا بهدف تعزيز النشاط 

البدني للجسم.
ونوهـت الخبـرية إىل أن عـدد 70 
ألف خطوة أسـبوعيا يعترب مثاليا 
بالنسـبة لإلنسـان وهـو طريقة 
مثالية للشعور بالنشاط خصوصا 

بفصل الشتاء.
وبينت الخبرية أن امليش هو البديل 
مقارنـة  أمنـا  واألكثـر  األفضـل 

والذيـن  السـن  لكبـار  بالجـري 
يعانون من زيادة الوزن وأمراض 

املفاصل.
و وفًقا للخبـرية، يمكن أن يجلب 
مـيش النورديـك (وهـو ميش مع 
اسـتخدام العصـا بكلتـا اليدين) 
العديـد مـن الفوائـد، ولكن يجب 
اتبـاع األسـلوب الصحيـح، حيث 
يجـب أن تكـون العـيص بارتفاع 

صحيح“.
وبينـت الخبـرية أن املـيش باتباع 
هذه الطريقة يسـتهلك املزيد من 
السـعرات الحرارية ألن اإلنسـان 
يحـرك عطالت الذراعـني والظهر 

وعضالت الصدر.

كثريا ما تسـعى معظم النسـاء إىل كمال صورة 
رشيـك حياتهـا، فتلجـأ يف كثري مـن األحيان إىل 
أسـاليب خاطئـة إلصـالح الخلل فيمـن حولها 
وتحاول بعدة وسائل غري فعالة، إال أنها يف نهاية 
املطـاف ال تجد النتيجة املرضية، بل عىل العكس 
تمامـا تنصدم عـدم اإلصغـاء وعـدم االهتمام 
مـن الطرف اآلخر، ملسـاعدتك يف هذا الخصوص 
سـنقدم لك سـيدتي بعـض النصائـح والطرق 

املناسبة النتقاد الرشيك بدون جرح مشاعره: 
أو  أن تجـدي زوجـني  الصعـب عزيزتـي  مـن 
رشيكـني متفقـني عـىل كل يشء يف حياتهمـا، 
بحيث أن كل العادات والتقاليد والطباع عند أحد 
الطرفـني قد ال تناسـب اآلخر، فتكـون النتيجة 
كثرة االنتقادات بني األزواج مما يسبب مجوعة 
مـن املشـاكل والخالفات، فعىل الرغـم من عدم 
القصـد يف االنتقـاص مـن قيمة اآلخـر أو عدم 
نية جرح مشـاعر اآلخـر إال أن عـدم إتقان فن 
االنتقـاد بالطريقـة الصحيحة قد يفتـح الباب 
أمام املشـاكل ويخلق حواجز كبرية مع الطرف 

اآلخر. 
إن فـن التمكـن من قلـب زوجك هـو أال تحاويل 
تغيريه وتحسـينه بالطريقة الخاطئة وأكثر من 
ذلك أن ال يشـعر بذلك، تقبليه كما هو، أشعريه 
بحبك وعطفك وقربك، ما يلزمك سـيدتي هو أن 
تشـعريه أنك تحبيه حتى وإن لم يتغري، أشعريه 
أنك تتعاطفـني مع أخطائه وعيوب شـخصيته 

وال تكرهيهـا مهمـا كانت، بل أحسـنى التعبري 
عنها بشكل راق غري جارح ملشاعره. 

يعترب النقد الهدام من أسوأ الكلمات التي يمكن 

أن نسـمعها خـالل تواصلنا مـع اآلخرين، فهو 
يسـبب مشاعر سلبية شديدة ألي إنسان كيفما 
كان، لذلك من الالزم عليك سيدتي التعبري بما ال 

يروقك بأسـلوب رقيق حساس ال يجرح الطرف 
اآلخر، ال تتحدثي وأنت يف حالة عصبية سيئة بل 

توقفي عن الكالم إىل أن تهدئي تماما ..
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 حذرت دراسة تربوية حديثة من 
االفراط يف توقيع العقاب البدني 
عىل االطفال يف املدارس مشـرية 
اىل ان ذلك االسـلوب يف الرتبية له 
انعكاسـه الخطري عىل شخصية 
الطفل وقدرته عـىل ادارة حياته 

املستقبلية.
واكـدت الدراسـة التـى اعدهـا 
اسـتاذ علـم النفـس الرتبوي يف 
الدكتـور  االسـكندرية  جامعـة 
محمـود منيس وحصلـت وكالة 
االنباء الكويتية عىل نسخة منها 
رضورة مراجعـة كافة نظريات 
الرتببـة التـي تقـوم عـىل مبـدأ 

الثواب والعقاب.
وقالت ان هذا املبدأ يجب التعامل 
معه بحـذر خاصة فيمـا يتعلق 
باسـلوب العقـاب البدنـي الذي 
يجـب ان يخضع ملعايري واضحة 
عنـد تطبيقه حسـب املسـتوى 
االجتماعي واالقتصادي والثقايف 

للطفل او التلميذ.
الدراسـات امليدانية  واضافت ان 
التي اجريت عىل اطفال عىل قدر 
عال من الحساسـية ويتمتعون 
اكـدت  االجتماعيـة  بالرفاهيـة 
تعرض هؤالء االطفال لتشوهات 
آثارهـا  لهـا  سـيكون  نفسـية 
الفادحة يف الكرب نتيجة تعرضهم 
ملسـتويات مختلفة مـن العقاب 

البدني ىف املدارس .

وفضلت الدراسة ان يكون هناك 
نـوع مـن التكامـل بـني البيـت 
واملدرسـة ىف تطبيق مبدأ الثواب 
والعقـاب الـذي يجـب ان يبتعد 
عن نظرية العقـاب البدني اال يف 

حاالت محددة .
واوضحت الدراسة ان النظريات 
تفضـل  ال  الحديثـة  الرتبويـة 
اسلوب العقاب البدني يف الرتبية 

ولكنها ال تستبعده تماما .
وقالـت ان هناك بعـض الحاالت 
التـي يفيـد فيهـا هذا االسـلوب 
خاصة بالنسبة اىل بعض التالميذ 
الذين يخىش عليهم من االنحراف 
ويحتاجون اىل نوع من التشدد يف 

اسلوب الرتبية .
والحظت الدراسة انتشار اسلوب 
العقـاب البدني يف بعض املدارس 

املرصيـة وحـذرت مـن ان هـذا 
االسلوب يمكن ان يؤدي اىل عنف 
مضاد .واكدت الدراسة عىل فكرة 
تدرج العقاب وان يكون الوصول 
اىل العقـاب البدني عـرب تجريب 
انـواع العقوبات املختلفة برشط 
املحافظـة عـىل سـالمة التلميذ 
النفسـية والبعـد عـن محاولـة 

توجيه اهانات نفسية .
واشـارت اىل ان هناك رشوط البد 
مـن تطبيقهـا عنـد توقيـع هذا 
العقاب منها املسـتوى املسموح 
بالتلميـذ  االلـم  الحـاق  يف  بـه 
واملناطق التي سيتم الحاق االلم 
بهـا مثل الرضب عـىل الكفني او 
اليدين وتجنب الرضب عن طريق 
صفع التلميذ عىل وجهه الن ذلك 

يمثل اهانة بالنسبة له.

 نقدم االن وصفة تحضري لفائف 
الدجاج السـهلة، وصفة شـهية 

سيحبها أطفالك 
املقادير:

بـدون جلـد  - 2 صـدر دجـاج 
وعظم.

- ملعقة صغرية كاري بودرة.
- 1/4 ملعقة صغرية ملح.

فلفـل  صغـرية  ملعقـة   1/2  -
أسود.

- ملعقة كبرية زيت زيتون.
- 1/2 كوب لبن زبادي.

- 4 حبات مخلل خيار مفروم.
- خبز عربي.

- أوراق الخس.
طريقة التحضري:

1. نقطع صدر الدجاج إىل رشائح 
بالطـول ونتبله بالـكاري وامللح 
والفلفل وزيت الزيتون ونشـويه 
بالفـرن عىل حـرارة متوسـطة 

حتى النضوج.
2. نخلط اللبن الزبادي مع مخلل 
املفـروم ورشـة فلفـل  الخيـار 
أسـود، نوزع الخليط عىل أرغفة 

الخبز.

املشـوي  الدجـاج  نضيـف   .3
والخـس ونلف الخبز عىل شـكل 
أسطوانة لتأخذ شـكل اللفائف، 
مـن  طبـق  جانـب  إىل  وتقـدم 

السلطة أو الشوربة.
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غالباً ما تكون عـدوى األذن الداخلية عبارة 
عن التهاب أو تهيج يف أجزاء األذن املسؤولة 
عن التوازن والسـمع، والتي تسمى التهاب 
تيـه األذن، أو التهـاب األذن الداخليـة، وهو 
عبـارة عن عدوى حقيقية يسـببها فريوس 

يف أكثر األحيان أو بكترييا.
وتشـمل أعراض التهـاب األذن الداخلية كالً 
من الشـعور بالدوخة واإلحساس بالدوران، 
والغثيـان، ومشـاكل يف التـوازن أو املـيش، 

وفقدان السمع، وألم يف األذن.
معظـم التهـاب األذن الـذي يصيـب الجزء 
األذن  التهـاب  أو  السـباح  (أذن  الخارجـي 
الخارجيـة أو عـدوى األذن الخارجيـة)، أو 
األذن الوسـطى (التهـاب األذن الوسـطى) 
إىل  أسـبوع  خفيفـة وتختفـي يف غضـون 
أسـبوعني، بينما اضطرابات األذن الداخلية 

قد تستمر لفرتة أطول.
أسباب التهاب األذن الداخلية

بحسب الدكتورة سمية الطوالبة، استشارية 
طب وجراحة األنـف واألذن والحنجرة، فإن 
التهاب األذن الداخلية قد يحدث بسبب عدة 

عوامل، ومنها:
- التهـاب فـريويس أو بكتـريي يف منطقـة 
الـرأس، وقـد يعاني الشـخص مـن التهاب 
مسـبق أو التهاب يف الدماغ وينتقل إىل األذن 

الداخلية.

- رشح متكرر عند املريض.
- التهاب الجيوب األنفية.

الطريقة الوحيـدة ملعرفة ما إذا كنت تعاني 
مـن التهـاب يف األذن الداخليـة أو مشـكلة 
أخـرى يف األذن هـي زيـارة الطبيب، خاصة 
إذا كنـت تعاني مـن أعراض التهـاب األذن؛ 
مثـل ألـم األذن، الغثيـان، القـيء، الدوخة، 
األذن،  يف  الطنـني  بالـدوران،  اإلحسـاس 
ومشاكل التوازن أو امليش، أو فقدان السمع، 

فاسترش الطبيب.

سينظر الطبيب يف األذن بأداة تسمى منظار 
األذن، تسـاعد عىل رؤية قنـاة وطبلة األذن 
مـن الداخل؛ ملعرفة ما إذا كان هناك احمرار 
أو تـورم، أو تراكـم شـمع األذن، أو إذا كان 

هناك أي تشوهات يف األذن.
وقد يقـوم الطبيب بنفث الهـواء برفق عىل 
طبلـة األذن؛ ملعرفـة مـا إذا كانـت تتحرك، 
وهـذا أمر طبيعي، ولكـن إذا لم يحدث ذلك؛ 
فقد يشـري ذلـك إىل تراكم السـوائل يف األذن 

الوسطى.

هذا وتتشـابه أعراض التهاب األذن الداخلية؛ 
مثل الدوخة وفقدان التوازن مع مشاكل طبية 
أخرى، لذلك يستبعد الطبيب الحاالت التي قد 
تسـبب أعراضاً مثل إصابة الـرأس وأمراض 
القلـب والسـكتة الدماغية واآلثـار الجانبية 

لألدوية والقلق واالضطرابات العصبية.
وتتضمن الطـرق األخرى ملعرفة ما إذا كنت 
مصابـة بعدوى األذن الداخلية أو الوسـطى 

ما ييل:
- معظـم التهابات األذن هي التهابات األذن 

الوسطى.
- عـادة ما ترتبط التهابات األذن الوسـطى 
بالتهابـات الجهاز التنفـيس العلوي (نزالت 
الربد)، وقد يتسبب فيها فريوس أو بكترييا، 

وهي أكثر شيوعاً عند األطفال.
- تختلـف األعراض قليالً عن التهابات األذن 
الداخليـة، إذ تشـمل أعراض التهـاب األذن 
الوسطى ألم األذن والحمى وإفرازات األذن.

- يمكن مالحظة انخفاض السمع أيضاً مع 
التهاب األذن الوسـطى؛ نظـراً إىل أنه يحدث 
عـادة مع عـدوى الجهاز التنفـيس العلوي. 
وقد تشـمل األعراض األخـرى لعدوى األذن 
الوسـطى: ضغط الجيوب األنفيـة، التهاب 
الحلق، وسيالن األنف، فيما الغثيان والقيء 
والدوخـة يف الغالب ليسـت أعراضـاً لعدوى 

األذن الوسطى.

إحتقـان الحلق يمكن أن يكون أول 
عالمة لنـزالت الربد، وربما دليل اىل 
التهاب الحبال الصوتية، ويمكن أن 
يكون مؤًرشا أكثر خطورة من ذلك 

مثل بكترييا الحلق.
بغـض النظـر عـن السـبب، يجب 
االهتمام الفوري عند وقوع احتقان 
األنسـب  العـالج  بإيجـاد  الحلـق 
واألسهل للتخلّص من الوجع واأللم 
ومـن هذه الخشـونة واالحتقان يف 
الحلق. وأحياًنـا العالجات املنـزلية 
تكـون أفضل من وصفـة الطبيب، 
كيـف الحـال إذا كان الطبيـب هو 
مـن يـويص بهـا. لـذا نقـّدم إليك 
السهلة والرسيعة  العالجات  بعض 

والطبيعية لعالج احتقان الحلق.
الغرغرة باملياه املالحة: 

وجـدت العديد مـن الدراسـات أن 
الغرغـرة عّدة مـراٍت يوميًّـا باملاء 
الدافـئ وامللـح يمكـن أن تقلّل من 
تـوّرم الحلـق وتخفيـف املخـاط، 
مـا يسـاعد عـىل طـرد املهيجـات 

والبكترييا.
السوائل: 

مـن املهـم جـدًّا أن تبقـي حلقـك 
رطًبا، لزيـادة القدرة عىل مكافحة 
البكترييـا واملهيجـات مثـل املـواد 

ولجعـل  للحساسـية،  املسـّببة 
الجسـم أكثر قدرة عىل النضال ضد 
أعـراض الـربد األخـرى. يمكنك أن 
ترشبـي املاء، ويمكنـك أن تضيفي 
إليـه الليمون والعسـل، أو عصائر 

الفواكه والخضار.
الشاي:

هـل تعبت من رشب امليـاه؟ كوب 
دافئ من الشاي يمكن أن يقّدم لك 
عىل الفور، إغاثـًة اللتهاب الحلق. 

يمكنـك تناول الشـاي األخرض أم 
االسـود وغريها من أنواع الشـاي 
التـي تحتـوي عـىل مـواّد مضاّدة 
لألكسـدة تقـوي املناعـة وتبعـد 

العدوى.
الحساء:

وسـيلة رائعـة ولذيذة اسـُتعملت 
منـذ القدم من أجل عـالج نـزالت 
الـربد واحتقـان الحلـق. ُينصـح 
بتناول حساء الدجاج الذي يساعد 
عىل تهدئـة التهـاب الحلق بفضل 
الصوديـوم املوجـود فيـه، والذي 
يحتـوي عـىل خصائص مضـاّدة 

لاللتهابات.
املارشميلو:

وما ألـّذ من هـذه الحلـوى لعالج 
احتقـان الحلـق! تسـتخدم عادًة 
من خالل غليها عىل شـكل شـاي 
الـربد،  ونـزالت  السـعال  لعـالج 
والتهـاب الحلق، وهي تحتوي عىل 
خصائـص مكافحـة لاللتهابـات 

عىل حدٍّ سواء.
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تتعـّدد الطـرق الهادفـة إىل إزالة 
األوسـاخ والزيوت وبقـع التعرق 
مـن ياقـة القميـص، وذلـك قبل 
غسـله وتجفيفـه، وتشـتمل عىل 
استخدام سـائل الجيل أو محلول 

صودا الخبز أو حتى الشامبو...
سائل الجيل

• ُتمـزج ملعقتـان كبريتـان من 
سـائل الجيل، يف وعاء، مع ملعقة 
كبـرية مـن املـاء، حتـى تتكـون 
إذا كان قـوام  عجينـة سـميكة. 
العجينـة مائياً، ُيضـاف املزيد من 
سائل الجيل، حتى يتكون معجون 

سميك.
• ُتبلـل ياقة القميـص تحت املاء 

الجاري البارد.
• ُتفرك ياقـة القميص باملعجون، 
ويـرتك  األصابـع،  باسـتخدام 

القميص جانباً لساعة.
• تفرك ياقة القميص، بوسـاطة 
فرشـاة األسـنان القديمـة، مـع 
املناطـق امللطخـة  الرتكيـز عـىل 
أثناء التنظيف. وإذا كان املعجون 
جاّفـاً، يجب إعـادة تبليل املنطقة 
باملاء البارد، قبل فركها بفرشـاة 

األسنان.
• ُيغسل القميص ويجفف حسب 
مـع  امللصـق،  عـىل  التعليمـات 
رضورة التأكـد مـن زوال البقعة 
قبـل التجفيف، علمـاً أن الحرارة 
عـىل  البقعـة  سـتثبت  الجافـة 

القطعة.
الـ“بيكينغ صودا“

• ُتمـزج ثالثة مقاديـر من صودا 

الخبـز مـع جـزء من بريوكسـيد 
الهيدروجني، حتى تتكون عجينة 

سميكة.
• إذا كانـت الياقة ملونة، فيفضل 
ببريوكسـيد  املـاء  اسـتبدال 

الهيدروجني.
• ُتبلـل ياقـة القميـص من خالل 
تمريرها تحت املاء الجاري الدافئ، 
مـع التأكد من أن الجـزء األمامي 
والخلفي من الياقة مبتالن تماًما.

ذات  أسـنان  فرشـاة  ُتغمـس   •
املعجـون،  يف  خشـنة  شـعريات 
فتطىل املناطق املتسـخة بالكامل 

باملعجون.
• ُتفـرك ياقة القميص بقوة حتى 
تنـزع غالبيـة البقعـة. ثـم ترتك 
العجينة لـ30 دقيقة إىل 60 منها، 
ثم يغسل القميص وفق التعليمات 
املوجودة عىل امللصق. قبل تجفيف 
القميـص، يجب التأكـد من زوال 

البقعة.
منظف الغسيل

• ُيفرد القميص عىل الطاولة، مع 
التأكد من أن الياقة متجهة لألعىل. 
وتوضع منشفة أسـفل القميص 
ملنـع أي منظف مـن التواجد عىل 

الطاولة.
• ُيصب املنظف مبارشة عىل ياقة 
القميـص، ويـرتك لــ30 دقيقة. 
ويمكـن، يف هذا اإلطار، اسـتبدال 
الشامبو بمنظف الغسيل السائل.

• يغسل القميص وفًقا للتعليمات 
املوجـودة عـىل امللصـق، وُيعلـق 

ليجّف أو يوضع يف املجفف.
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يعمل جوان يف مصنع تجميد وتوزيع أسماك 
، يف يوم من ايـام العمل وبعد موعد انرصاف 
املوظفني دخـل غرفة التربيـد، ولكن حدثت 
املفاجـأة عىل حني غفلة منه ، إذا أغلق الباب 

عليه وهو بالداخل .
ويف هـذا الوقت كان املوظفون جميعا غادرو 
النتهاء وقت العمل و لم يبق منهم أي شخص 
مـن املمكن أن يسـاعده ، ورغم معرفته بأن 
حاولته يف طلب النجدة ستفشـل ، أال أنه ظل 
يـرصخ بأعىل صوته ويـرضب الباب بكل ما 

أوتي من قوة. 
وبعـد انقضاء خمـس سـاعات وبينما كان 
عىل وشـك املوت دخل أحد رجال أمن املصنع 

وفتح الباب له بلهفة وأنقذه .

بعـد أن تـم إنقاذ الرجل ورجوعـه اىل الحياة 
التـي كاد أن يفقدهـا ، سـألوا رجـل األمن : 
كيـف عرفـت أن هنـاك رجل داخـل الثالجة 
؟! فـرد عليهـم: أنا موظف هنا منذ خمسـة 
وثالثني عامـا، واملوظفون بني داخل وخارج 

أثناء يوم العمـل ال يلتفت أي منهم لوجودي 
عـىل بوابـة املصنع ، عـدا هذا الرجـل ، فهو 
يستقبلني بابتسامته الجميلة وبكلمة صباح 
الخري يوميا ، ويودعني بسالمه وتمنتياته أن 
يراني عىل خري يف اليوم التايل، وهو ببسـاطة 
الرجل الذي جعلني أحـس بقيمتي ويتعامل 
معـي بـكل احـرتام، واليـوم وبعد سـاعات 
العمل انتظرت مروره ليودعني أثناء خروجه 
ولكن انتظاري طال لسـاعات ، فأحسسـت 
بـأن هناك أمر غـري طبيعي، وأخـذت أبحث 
عنـه يف جميـع أرجاء املصنـع ، اىل أن قادني 
تفكريي بعد أن عجزت عن إيجاده اىل الثالجة 
، وفتحتهـا فعـال ولقيته بني الحيـاة واملوت 

فسارعت اىل نجدته وإنقاذه .

اختلـف املؤرخـون يف تحديد أقدم 
حضارة عـىل وجـه األرض ولكن 
اجتمـع األغلبية حديثـا عىل أقدم 
حضـارة يف العالم وهـي حضارة 
السـومر.  الرافدين حضارة  بـالد 
عرفت عن تلـك الحضارة بالعثور 
عىل شـظايا من األلـواح الطينية 
مكتوبة بالكتابة املسمارية. عرف 
السـومريون يف األلفية السادسة 
قبـل امليالد وأقامـوا حضارتهم يف 
النصـف الثانـي يف األلفية الرابعة 
قبـل امليـالد. كـون السـومريون 
بعـض املـدن القديمـة. وابتكروا 
النقـش املسـماري عـىل األلـواح 

الطينية وكانت الكتابة املسمارية 
الكتابـة الجيـدة لديهـم للتواصل 
مـع اآلخرين. بقيت بعـض اآلثار 
التي تدل عىل تطور وازدهار هذه 

الحضارة وهي:
ترشيعات امللـك حمورابي، والذي 
يعترب أقدم قانون عرفته البرشية 

ويتكون من 282 مادة.
حدائق بابل املعلقة

الزيقورة (و هي عبارة عن معابد 
ومراصد فلكية)

وهناك العوامل املساعدة عىل قيام 
الحضارة هي:

وفرة األرايض الخصبة الواقعة عىل 

ضفتي نهري الدجلة والفرات.
انبعـاث الزراعـة ومعرفة أشـهر 

التنظيمات الزراعية.

امتـداد نهـري الدجلـة والفـرات 
أدى إىل جذب السكان واالستقرار 

هناك.

االختبارات السـيكولوجّية ترتكز 
التفصيـل  أو  املشـهد  عـىل  أّوالً 
األّول الـذي يراه املـرء يف الصورة 
املعروضـة أمامه. نقّدم إليك تالياً 
4 اختبـارات رسيعـة؛ قومي بها 
لتسـاعدك عـىل تحديـد مكامـن 
شخصّيتك الداخلّية، والتي يمكن 

أن ال تكوني مدركة لها بعد.
الصورة األوىل:

رأيِت أمرأة شـاّبة: أنِت عىل األكيد 
ذات شـخصّية تفاؤلّية يف الحياة، 
وتّتبعـني غريزتك يف التّرصف إزاء 
كّل مـا يحدث لك. يمكن أن تقويل 

إّنك إمرأة سعيدة.
رأيـِت امرأة عجوز: هـذا يدّل عىل 
وسـع خربتـك يف الحيـاة. تميلني 
النقـدي، وتنظريـن  التفكـري  إىل 
إىل املشـاكل التـي تعرتضـك، من 
كّل جوانبهـا، لتقّيميهـا قبـل أن 

تتّرصيف.
الصورة الثانية:

رأيـِت جمجمة: أنِت امرأة واقعّية 
وفقدت أي أمل باألشياء الجميلة 
من حولك. َفْهُمك للحياة أّن كّل ما 

هو جّيد فيها، ما هو إال رساٌب آٍن، 
وليس حقيقًة ملموسًة بالفعل.

رأيـِت امـرأة: لديك حـّس طفويلّ 
وبـريء يف التعاطـي مـع أمـور 
الحياة. وعند اإلمتحان، تخرسين 
دومـاً يف مالحظـة العثـرات التي 
ال  حّتـى  أو  طريقـك،  تعـرتض 

تنتبهني للمخاطر.

الصورة الثالثة:
رأيِت بّطـة: إذا نظرنا إىل دماغك، 
فمن املؤّكد أّن نصف الكرة املخّية 
األيمن هـو الجهـة الغالبة لديك، 
وهـذا يعني أّنـك ذات شـخصّية 

تهتّم أّوالً باألبعاد اإلنسانّية.
رأيِت أرنباً: هذا يدّل أّن نصف الكرة 
املخّيـة األيرس هـو الجهة الغالبة 

لديك، ما يعني أّن شخصّيتك تهتّم 
أّوالً بالتقنّيـات، ولسـت مّيالة إىل 
التعاطـف مع اآلخريـن أو مع ما 

يجري يف الحياة.
البّطة  ترين برسعـة وبالتنـاوب 
واألرنب: هذا يدّل عىل قوّة االبتكار 
التـي تمّيـزك. لديك خيال واسـع 
جـّداً وقـوّي، ويمكنـك بسـهولة 

القراءة ما بني السطور.
الصورة الرابعة:

رأيِت قّطـة تصعد السـاللم: أنِت 
التفاصيـل. كمـا  إىل  ال تنتبهـني 
أّنـك عـىل األرجـح غـري منّظمة 
وطفولّيـة إىل حـّد مـا. تصّدقـني 
مـا ترينه، وهذا هو السـبب وراء 
حّبـك للحياة، وكذلـك تحّررك من 
املشـاعر السـلبّية تجـاه األمور، 

وعدم شعورك بالقلق بتاتاً.
رأيِت قّطة تنزل الساللم: أنِت أّما 
التفاصيل،  تنتبه ألدّق  شـخصّية 
أو أّن لديـك حـّس غريـزّي قـوّي 
جّداً. تتفّقدين أّي مسألة ُتتطرح 
عليـك، دون ارتكازك عـىل الحّظ 

ملساعدك عىل إيجاد الحلول لها.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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1146ـ  برنار دي كلريفو يلقي خطبته الشهرية يف 
أحد حقول فيزيـالي محرًضا عىل القيام بالحملة 
الصليبيـة الثانيـة، وذلك بحضور لويس السـابع 

ملك فرنسا.
1492 - ملكة إسبانيا إيزابيال األوىل تصدر مرسوم 
الحمراء، الذي نص عىل أن يتحول جميع رعاياها 
إىل  ـ  ألًفـا   150 وعددهـم  ـ  واليهـود  املسـلمني 

املسيحية أو أن يرحلوا عن إسبانيا نهائًيا.
1866 - البحرية امللكية اإلسبانية تقصف ”ميناء 

فالباريسو“ يف تشييل.
1889 - االفتتاح الرسمي لربج ايفل.

1909 - بدء بناء سفينة تايتنك الشهرية.
1917 - الواليات املتحدة األمريكية تسـتحوذ عىل 
جزر الهند الغربيـة الدنماركية بعد دفع مبلغ 25 
مليون دوالر إىل الدنمارك وتعيد تسـميتها إىل جزر 

العذراء األمريكية.
1921 - تشكيل سالح الجو امللكي األسرتايل.

1931 - زلـزال مدمـر يـرضب مدينـة ماناغـوا 
عاصمة نيكاراغوا أدى إىل تدمريها ومرصع 3000 

شخص.
1934 - تأسيس الحزب الشيوعي العراقي.

1947 - إعـدام مؤسـس جمهورية مهاباد قايض 
محمد.

1979 - انسحاب آخر جندي بريطاني من جزيرة 
مالطة، وإعالن استقالل الجزيرة.

1991 - الجورجيـون يصوتـون لصالـح إنفصال 
جورجيا عن اإلتحاد السوفييتي.

1994 - مجلـة نيترش تنرش صـور ألول جمجمة 
كاملة ألوسرتالوبيثيكوس أفارينيسيس.

2004 - مسـتوطنون إرسائيليون يسـتولون عىل 
عمارتني يف حي سـلوان املحاذي للمسجد األقىص 

لتشديد الحصار وتهويد محيط املسجد.
2009 -بـدأ انسـحاب القوات الربيطانية رسـمًيا 
من العراق بعد ست سنوات من تواجدها يف جنوب 

العراق.
الحكومـة اإلرسائيلية برئاسـة بنيامـني نتنياهو 

تحوز عىل ثقة الكنيست.
2014 -وفـاة ما ال يقل عن 70 شـخصا يف تفيش 

وباء إيبوال يف غرب أفريقيا.
رئيس الوزراء الفرنيس جان مارك أيرولت يستقيل 
من منصبه بعد الرتاجع الكبري للحزب االشـرتاكي 
الحاكم يف االنتخابات البلدية أمام األحزاب اليمينية 
وأبرزهـا االتحاد من أجل حركة شـعبية، وتعيني 

وزير الداخلية مانوال فالس رئيسا للوزراء.
2019 - انعقـاد القمة العربيـة الثالثني يف تونس 

العاصمة.
2020 - رسقة لوحة حديقة القسيس يف نيونيني، 
للرسـام العاملـي فـان جـوخ يف يوم ميـالده، من 
متحـف سـينجر الريـن يف مدينة الرين يف شـمايل 

هولندا.

*عضة التمسـاح هـي األقوى بني جميع الحيوانـات، ومع ذلك 
يمكنك ربط فمه برشيط الصق دون أن يتمكن من  إزالته!

*التبـول داخل ماء البحر يجذب سـمك القـرش لك ! فالحذر ثم 
الحذر !

*عدم وجود املشـاكل الصغرية 
أبداً بني العاشـقني دليل عىل أن 
حبهم بدأ يف الـزوال. وهو بداية 

النهاية لقصتهم !
*يف تايلند يمنع عىل السـيارات 
الوقوف فوق العملة الوطنية!!؟

*ويف سنغافورة ممنوع بيع أو 
مضغ العلكة!!؟

محطـات  تلـزم  فرنسـا  *ويف 
 %  80 بتخصيـص  الراديـو 
لألغانـي  البـث  سـاعات  مـن 

الفرنسية!!؟
*ويف اسـرتاليا يمنـع التجـول 
ليـًال بمالبـس سـوداء وأحذية 

مطاطية!!؟
*املرأة القصرية علميا أكثر أنوثة من املرأة الطويلة و ذلك بسبب 
ارتفاع نسبة األسـرتوجني لديها مما يجعل الرجل ينجذب إليها 

أكثر من غريها !
*عندما يصور املمثلون مشـاهد تعاطي املخدرات يف التلفزيون 

فإنهم يف الحقيقة يستنشقون بودرة فيتامني ب!
*الحقيقة مهما كانت قاسـية، ال تسـاوي ألم وقسوة الصدمة 

عند اكتشاف الكذب !

·ÄÄÄÄÄÄ‹»m@›ÄÄÄÄÄÁ

الكلمات االفقية
ُسـميت قديسـة فرنسـية   –+2 1
اتهمت بالسـحر والشعوذة – ممثل 

مرصي 
3– بحر – عرف – عيب 

4 – عكسها ناقش – جدها يف فيينا 
 5 – من الجوارح – قامت 

 6 – كـرسه مـن حافتـه – حجـر 
الطاحون 

 7 – خليفة أموي –اسم علم مذكر 
 8 – شـاعر تشـييل راحـل – غـري 

مطبوخ 
 9 – بكى – خليفة عبايس .

غزل عراقي
زالل  كلماتـك  يعنـي  شـفتك  نبـع 
فطـر  جـم  تاركـم  بالـّروح  والعطـش 
عليـك  يرهـم  خلـك  أجيبنلـك  منـني 
الّدلـع  وأحـال  الحسـن  إمـن  آيـة  وأنـت 
إديـك  إبـني  حّطـه  إّال  فرحـة  يـا  وأّنـه 
الوجـع  شـلت  عمـر  بجفـويف  وأّنـه 
أجيـك  إمنـرّد  ابتسـامة  عنـدي  مـا  حّتـى 
انشـلع  بكلـب  كلبـك  تشـلع  وليـش 
حـال  ومشـلول  خـارس  تطلـع  وليـش 
تنقهـر  وعليمـن  الّضحكـة  وتـرتك 
مجـال  عنـدك  بعـد  أفـكارك  راجـع 
ينكـرس  كلبـك  تريـد  بيـه  ليـش 

أبـــــــراج

ابـذل كل جهدك اليوم حتى تتواصل مع شـخص 
مـا انقطع االتصـال بينك وبينه لعدة أشـهر. ربما 
يعنفـك هذا الشـخص يف البداية ولكن حـاول أكثر من 
مرة. ال بأس إذا أرسـلت له خطابا تروي له وضعك وسبب 
عدم اتصالـك به الفرتة املاضية. دع هذا الشـخص يعرف 

أنك تهتم به ولم تنسه.

من الصعب عىل أي إنسان أن يركز يف كل يشء يف 
نفس الوقت، لذلك حاول أن تحدد أشياء محددة 
لفعلهـا. أهم يشء بالنسـبة لك اليـوم أال تنىس أي 
مهمـة من املهـام التي حددتهـا، ولتفـادي ذلك، دون 
ما تريـده يف مفكرتك الخاصة. تنـاول كوبا من القهوة يف 

الصباح لتبقى نشيطا باقي اليوم.

خططك املسـتقبلية تحتاج إىل بعـض التعديل. 
عـىل الرغم مـن أنك اليوم لـم تقـم بالعديد من 
األعمال، إال أنك تشـعر أنك بحاجة إىل اتخاذ قسـط 
مـن الراحـة. ترصفات وأفعـال الرشيك أثنـاء التعامل 

معك تدل عىل حبه واحرتامه لك.

اليـوم لديـك مقابلة عمـل مهمة قـد تنقلك إىل 
مسـتوى جديـد. حـاول أن تبحـث عـن أشـياء 
مشرتكة تجمعك بمن تحب. حاول اليوم أن ال تقوم 
بأي اسـتثمارات مادية فالحظ لن يسـاعدك. عليك أن 

تعتاد عىل طباع الرشيك من اآلن.

املهام التي تتوالها اليوم تتطلب جهدا غري عادي، 
فهل أنت مسـتعد؟ قد تشعر بالتعب واإلرهاق يف 
منتصف اليوم! ليـس أمامك أي فرصة إلنجاز هذه 
املهـام يف وقت آخـر. ربما تسـتطيع أن تنجز أكثر من 

ذلك يف وقت واحد، فعليك بالصرب والهدوء.

ال تتعجب اليوم إذا الحظت أنك تفكر يف كل يشء 
ما حولك وتتأمل يف الكون والطبيعة. ربما يكون 
هذا التأمل لصالحك، فربما ترى أشياء لم ترها من 
قبـل. تفكر اليوم يف تنفيـذ مرشوع ما أجلته منذ فرتة 

طويلة. كن جريئا وال تفكر يف النتائج اآلن.

حـان وقـت توضيح األمـور خاصـة يف محيط 
عملـك. انظـر إىل العالم من حولـك وتأمل يف كل 
يشء. استخدم طاقتك يف األنشطة الرياضية أيضا. 
يرى بعض األشخاص أنك تستغل وقتك بطريقة ذكية 

ولكنك ما زلت غري راض عن نفسك.

ربمـا تقيض معظم الوقت اليوم يف ترتيب بعض 
املهام وبعض املواعيد. ربما تؤجل بعض املواعيد 
بسبب ظروف خارجة عن إرادتك. قد يتسبب تأجيل 
بعض املواعيد يف شـعورك باليأس وامللـل. تقبل الواقع 

الذي تعيشه اليوم.

اسـتعد لكل مـا هو غـري متوقـع، فاملفاجآت 
السـارة يف انتظـارك. فـوق ذلك، رشيـك حياتك 
يحتفظ بـيشء خاص لك، ولكـن ال تجعل توقعاتك 
ترتفـع أكثر من الالزم. سـوف يتفاعل األصدقاء معك 
بإيجابيـة، وسـوف يقـدرك من حولـك وسـوف يتأثرون 

بالطريقة الرباقة التي تتعامل بها.

هنـاك ما يعوقك عـن التقدم يف اتجـاه أهدافك، 
فال تيـأس أو تتوقع الكثري من املواسـاة من أي 
شخص. احشـد قوتك واسـتمر يف تحقيق أحالمك. 
ال تتـرصف بترسع وحافظ عىل طاقتـك. انظر إىل هذه 
املشـكلة كمهمة أخـرى يجب إنجازها، وثـق أنه لن يقف 

أمامك أي يشء.

عالقاتـك هادئـة وتتواصـل مع الزمـالء. تضع 
قواعـد أخـرى يف عالقتـك بالرشيـك. آالم الظهر 
عالجها الناجح هو امليش أو السـباحة أو ممارسـة 
تماريـن خاصـة للتخلص منهـا. الخوف قـد يكون يف 
معظم األحيان مجرّد وهـم، وذلك يدفعك حتماً إىل الرتّدد، 

فحاول أن تتخطى ذلك بالصرب.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

الـكل يريـد أن يسـتمع آلرائـك فالجميع يرى 
أنك شـخص حكيم. قد تكون محط كل األنظار 
اليوم. عليك أن ال ترتبك أوتشـعر بالرهبة عند إبداء 
رأيك أمام اآلخرين. سـتجد أخريا الطريقة املناسبة كي 

تظهر حبك للحبيب.

الكلمات العمودية
1 – شاعر عذري 
2 – ممثل لبناني 

 3 – أرقد – مرفأ مهم يف تركيا عىل 
بحر إيجه

– ماركـة سـيارات – صـوت   4 
اإلنفجار 

5 – مخـرتع الطائـرة – للنهـي – 
أرشد 

 6 – من الثمار – مقابلة 
7 – هجم – كتاب لسعيد عقل 

 8 – ممثلة مرصية 
 9 – ممثلة مرصية .
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 أعلنـت رشكة ”سامسـونغ“ عن 
جهازيـن  إلطـالق  اسـتعداداتها 
جديديـن مـن أجهـزة الكمبيوتر 
اللوحي املزودة بنظام ”أندرويد“، 
إذ إن الجهازيـن همـا A7 Lite و 

.Tab S7 Lite
-Ga الطراز األصغر  وسـيحصل 
axy Tab A7 Lite عـىل شاشـة 
LCD مقاس 8.4 بوصة، وسيزود 
الجهـاز بمعالج Helio P22T و3 
غيغابايـت مـن ذاكـرة الوصـول 

العشوائي.
عـىل   Tab A7 Lite وسـيحصل 
بطارية بقـوة 5100 ملـيل أمبري 
وكامريا رئيسية واحدة، و سيزود 
 Galaxy Tab S7 Lite جهـاز 
بشاشة مقاس IPS 12.4 بوصة.

و ُيذكـر أنه سـيتم تقديم الجهاز 
يف ثالثـة إصـدارات، 5G و LTE و 
Wi-Fi فقـط، و سـيكون معالج 
Snapdragon 750G مسؤوال عن 

األداء.

نجـح القمـر الصناعـي TESS العابر السـتطالع الكواكـب الخارجية 
التابع لناسـا يف تحقيق أهدافه بسـهولة، حيث كشـفت وكالة الفضاء 
أن مركبتهـا الفضائية قد رصدت أكثر من 2200 كوكب محتمل منذ أن 

بدأت مهمتها يف عام 2018.
مئات منها عبارة عن كواكب أصغر، وبعضها قد يشـمل عوالم صخرية 

تشبه األرض (عىل الرغم من أنها ليست بالرضورة صالحة للسكن).
كان من املتوقع أن يعثر TESS عىل 1600 كوكب يف أول عامني له وكذلك 
بعـض االكتشـافات غري العاديـة بالتأكيد، منهـا أن الكوكب الصخري 
TOI-700 d عىل مسـافة 100 سـنة ضوئية فقط، وLHS 3844 b هي 
 TOI أرض فائقة الحرارة“ ذات مدار قريب للغاية مدته 11 سـاعة، و”
b 1690 هـو الناجـي النـادر من نجم أحمـر عمالق يبتلـع الكواكب يف 
مـداره، بينما يبدو أن TOI 849 b عمالق غـازي إما فقد غالفه الجوي 

أو لم يكن لديه غالف.
ولكـن ليس مضموًنا أن كل اكتشـاف سـيصمد أمـام التدقيق حيث تم 
تأكيـد 120 كوكًبا فقط حتـى اآلن، وتراهن وكالة ناسـا عىل املركبات 
الفضائيـة املسـتقبلية مثل تلسـكوب جيمس ويب الفضائي لدراسـة 

الكواكب املرشحة بمزيد من التفصيل.

قالت رشكة فيسبوك إنها تعتزم إنشاء كبلني جديدين تحت سطح البحر لربط 
سـنغافورة وإندونيسـيا وأمريكا الشـمالية يف مرشوع مع جوجل ورشكات 
االتصاالت اإلقليمية لتعزيز قدرة االتصال باإلنرتنت بني املناطق.”وسـيكون 
Echo و Bifrost، أول كابلـني يمـران عرب طريق متنوع جديد يعرب بحر جافا 
وسـيزيدان من السـعة الكلية تحت سـطح البحر يف املحيط الهـادئ بحوايل 
%70. سـتكون الكابـالت، وفًقـا للسـلطة التنفيذية، هـي األوىل التي تربط 
أمريكا الشـمالية مبارشة ببعض األجزاء الرئيسـية يف إندونيسـيا، وسـتزيد 
من االتصال للمقاطعات الوسـطى والرشقية يف رابع أكرب دولة يف العالم من 
حيث عدد السكان.وتقلت رويرتز عن كيفن سلفادوري نائب رئيس فيسبوك 
 Alphabet بالرشاكة مع رشكة “Echo” لشبكة االستثمار قوله: إنه يتم بناء
التابعة لرشكة Google ورشكة االتصاالت السـلكية والالسلكية اإلندونيسية 
XL Axiata ومـن املقرر أن تكتمل بحلول عـام 2023.ويتبع الكابلني اللذين 
يحتاجـان إىل موافقة الجهات التنظيمية، االسـتثمارات السـابقة من جانب 
Facebook لبنـاء االتصـال يف إندونيسـيا، أحد أكرب خمسـة أسـواق لها عىل 
مسـتوى العالم.يف حني أن %73 من سـكان إندونيسـيا البالغ عددهم 270 
مليون نسـمة متصلـون باإلنرتنت، فـإن الغالبية تصـل إىل الويب من خالل 
بيانـات الجـوال ، مع اسـتخدام أقل من %10التصال واسـع النطـاق، وفًقا 
ملسح أجرته جمعية مزودي اإلنرتنت اإلندونيسية لعام 2020.تظل مساحات 
شاسـعة مـن البالد بـدون أي اتصال باإلنرتنـت.Bifrost ، الـذي يتم تنفيذه 
بالرشاكـة مـع Telin ، وهي رشكة تابعة لرشكة Telkomsel اإلندونيسـية ، 

والتكتل السنغافوري Keppel من املقرر أن يكتمل بحلول عام 2024.

كشـف تقرير حديث أن تطبيق الرتاسـل الفوري واتسآب 
-stic ”يتيـح للمسـتخدمني اآلن بالبحث عن امللصقـات 

ers“، وذلـك بعدمـا كانت عملية البحث تقترص يف السـابق 
عىل اإليموجي والصور املتحركة.وكشـف واتسآب مؤخرا عن 

أنه سيتيح ميزة جديدة تتيح للمستخدمني البحث عن ملصقات 
محددة، وسـيصبح من السـهل عىل املستخدم إرسـال ما يريده من 

ملصقـات عىل وجه التحديد يف دردشـته مع أي شـخص، فيمـا وتتوفر 
خاصيـة البحث عن امللصقات عـىل كال النظامـني؛ iOS وأندرويد عاملياً.

وكان واتسـآب قد أعلن يف بداية شـهر مارس الحايل عـن خاصية تتعلق 
بذلك أيضاً، حيث تعطي املستخدمني خيار جلب حزم امللصقات املتحركة 
الخاصة بهـم من مصادر خارجيـة، وقد أصدر التطبيـق هذه الخاصية 
لـكل من iOS وأندرويد أيضاً. عىل جانب آخر سـيطرح تطبيق واتسـآب 
3 خيارات للمسـتخدمني لتحديد رسعة تشـغيل الرسائل الصوتية، حيث 
كشـف موقـع WABetaInfo التقني املتخصص يف تتبع أخبار واتسـآب، 
عـن لقطات شاشـة توضـح أنه بمجـرد إصدار هـذه امليزة، سـيتمكن 
 ،2.0x1.5 وx1.0 وx املستخدمون من تشغيل الرسائل الصوتية برسعات

مع مالحظة أن امليزة بسيطة للغاية، ويمكن استخدامها بسهولة.

ضمـن إطـار الحملة التي بـادر إىل إطالقها 
عارض األزياء ومصمم الجرافيك املغربي 
يوسف رشيبة ملكافحة فريوس كورونا 
وحّث الناس عىل ارتداء القناع الطبي 
وتصميـم عـدد مـن االقنعـة التـي 
تضمنـت وجـوه نجـوم المعني يف 
الوطـن العربي وأعـالم بلدان مثل 
لبنـان واملغـرب ومـرص، لجـأت 
النجمـة العاملية كايـيل جينر اىل 
االقنعـة وارتـداء قناع  تطبيـق 
عليـه علمـا لبنـان واملغـرب يف 
خطـوة الفتـة تخـرج اىل العلن 
مسـتوى  عـىل  األوىل  للمـرة 

تعاملها مع البلدان العربية .
كايـيل نـرشت فيديو عىل صفحتهـا يف موقع 
إنسـتغرام  تضع فيه قناعـاً عليه علما لبنان 
واملغـرب يف مبادرة للتعبري عـن حبها للبلدين 
والتضامـن مع حملة التشـجيع عـىل ارتداء 

االقنعة الطبية ملكافحة فريوس كورونا.
وقد علق يوسـف رشيبـة عىل هـذه الخطوة 
بالقول: يسعدني كثرياً أن تختار نجمة عاملية 
تصاميمي التي القت استحسان مجموعة من 
النجوم يف الوطن العربي وربما لم أتوقع هذه 
اللفتـة املميزة مـن نجمة بحجـم جينر التي 
شكرتها من خالل مواقع التواصل االجتماعي 

وأكدت اعتزازي بثقتها.

كايلي جينر ترتدي علمي لبنان والمغرب

اعتـذرت شـابة عراقية من الفنـان كاظم 
السـاهر بعد مرور عامني مـن إحراجها له 

خالل حفل أحياه يف إسطنبول.
وكانت الشابة التي تدعى حنني قد صعدت 
إىل املرسح فجـأة عندما كان القيرص يؤدي 
أغنيـة ”الحـب املسـتحيل“ وانقّضت عليه 
مـن الخلـف وأمسـكت بعنقه؛ مـا أصابه 
بفزع، وبدا ذلك واضحا من رّد فعله؛ إذ قام 

بإبعادها.
وقـام األمـن املوجـود يف املـرسح بالتدخل 
فأمسكها وأنزلها، وهنا طلب كاظم الساهر 
منهم إعادة الفتـاة إىل املرسح لتلتقط معه 

صورة.
وأكدت حنني عرب حسـابها عىل ”فيسبوك“ 
أّنها نادمة عىل هذا الترصف، وأّنها تريد أن 

يصل اعتذارها لكاظم الساهر.
وقالـت: ”قبل أن تلومونـي أنتم ال تعرفون 
موقفـي بوقتهـا، وكيف أن تحـب مطربك 
املفضل، وأن تأتي وتشـاهده وال تسـتطيع 

بسبب رجال األمن والحماية“.
وأضافـت: ”املوقـف صـار بثـوان وبـدون 
تفكري، استغليت التفاتة الحماية وصعدت 
قدامـي  القيـرص  شـفت  صعـدت  ومـن 

والحماية ورايا وما عرفت شو أترصف“.

الفيديـو نفـس  وأتبعـت: ”إذا تالحظـون 
اللحظـة ندمـت إنـي ندمت ألن شـفته فز 
وتفاجأ واكتفيت هنـا، وخفت عليه كلش، 
كلو للقيرص اني اسفة تعالوا كلكم نقنعوا، 

مو موجود بالجروب وأكتف هنا“.
طلبـت  مـا  رسـالتها:“تعديل  واختتمـت 

تلومونـي وضحـت موقفـي دا كلكـم أريد 
أوصـل اعتـذاري احجـي يش خـيل يوصل 

اعتذاري“.
يذكـر أن الشـابة تعرضـت بعـد الحادثـة 
النتقـادات قاسـية وتم وصفهـا باملريضة 

وغري املتزنة، واملهووسة.

”نعمة ريـاض“ إّنها شـقيقة النجمـة العراقية 

رحمة رياض، لكن بدورها استطاعت نعمة 

أن تشـق طريقها الخاص يف مجال تقديم 

الربامج واإلعالم. 

ولدت نعمة رياض أحمد يف العراق عام 

1989، وكان والدهـا املطـرب الراحل 

رياض أحمد، وقد قضت طفولتها بني 

عمـان والبحريـن، وقّدمت خـالل تلك 

الفرتة عدًدا من برامـج األطفال.. وبعد 

أن تخّصصـت يف مجال اإلعـالم يف األردن، 

قدمـت نعمة رياض أحمد عـدًدا من الربامج 

التلفزيونية الصباحيـة واالجتماعية والفنية عرب 

قنوات عديدة.

ففي عـام 2017 كان برنامجها ”لم يعد ّرساً“ الذي عرض عىل 

قنـاة دجلـه الفضائيـة، األكثر بحثاً عـىل مواقع 

التواصـل اإلجتماعي ويوتيوب، وهو برنامج 

اجتماعـي يهـدف إىل تسـليط الضوء عىل 

قضايـا املظلومـني يف املجتمـع العراقي 

والتعليميـة  الصحيـة  القطاعـات  يف 

والقانونيـة.. وقـد حصل عـىل جائزة 

أفضل أداء إعالمي عىل مستوى العراق 

من قبـل كلّية اإلعـالم يف جامعة بغداد 

لعام 2017-2018. 

يف عـام 2019 حتـى اآلن، انضمـت نعمة 

إىل إذاعـة صوت الخليج للمشـاركة يف تقديم 

برنامجـني إذاعيني صباحيني، ”تغريـدة“ و ”أمر 

تدلـل“. وتعترب نعمة املذيعـة العراقية الوحيدة التي تقّدم يف 

إذاعة خليجية.

تعاونـت الفنانة منة شـلبي مع 
الفنـان أحمد عـز، ببطولة فيلم 
”جريمـة“ الـذي بـدأ تصويـره 
مطلـع شـهر مـارس الجـاري، 
و جـاء دورها باملسلسـل كأنها 

زوجته.
و بدأ عز تصوير مشاهد يف العمل 
بمحافظـة  القصـري  مدينـة  يف 
البحر األحمر، تحت قيادة املخرج 
رشيف عرفة، انتظـارا النضمام 
منـة شـلبي إىل موقـع التصوير 
بعـد االنتهاء مـن تصوير دورها 
يف الجـزء الثانـي مـن مسلسـل 
”ليه أل“ املقرر عرضه يف موسـم 
رمضان 2021 ضمن مسلسالت 

ال 15 حلقة.
وتـدور أحداث فيلـم ”الجريمة“ 
يجسـد  محـرتف  قاتـل  حـول 
شخصيته أحمد عز، يتزوج منة 

شـلبي ويتعـاون مـع والدها يف 
بعـض الجرائم، ويتـورط أحمد 
عـز يف ارتـكاب جريمـة كبـرية، 
تجعله مضطرًا لالعرتاف بكل ما 
ارتكبـه من قبـل، وعندما يتخىل 
عنه الجميع يفتـح أبواب جهنم 
عىل غريه وتنقلب األحداث رأًسـا 

عىل عقب.
ويضـم ”الجريمـة“ عـددا مـن 
الفنانـني منهـم أحمد عـز، منة 
الكدواني، سـيد  شـلبي، ماجـد 
رجب، ورؤية سينمائية وإخراج 
رشيـف عرفـة، وإنتـاج رشكـة 
”املاسـة“ للمنتـج هشـام عبـد 

الخالق.
ويذكـر أن منـة شـلبى تعاونت 
مع أحمد عز سـابقا ىف السـينما 
خـالل فيلـم ”بدل فاقـد“ تأليف 
محمد دياب وإخراج أحمد عالء، 

وفيلم ”شباب تيك أوى“ للمخرج 
سـعيد مرزوق، كما ظهرت معه 
كضيفـة رشف بـدور والدتـه يف 
فيلم ”حلم عزيز“، بينما تتعاون 

منـة مع املخـرج رشيـف عرفة 
للمرة الثانية عىل التواىل بعد فيلم 
النمـس واإلنـس بطولـة محمد 

هنيدي.

رصاصتان أسـدلتا السـتار عىل أحـداث الجـزء األول، وبدوّي 
الرصاصتنْي وما أحدثتاه من نتائج ُيفتح سـتار الجزء الثاني 
 “MBC Studios” من مسلسـل ”سـوق الحرير“ مـن إنتـاج
بالتعـاون مع األخويـن املالّ، وإخراج املثنـى صبح، وبطولة 
كوكبة من نجوم الدراما السورية أبرزهم سلوم حداد، بسام 
كوسا، كاريس بشار، نادين تحسني بك، فادي صبيح، وفاء 
موصلـيل، عبد الهـادي الصباغ، قمر خلف، ميالد يوسـف، 
ريـام كفارنـة، نجاح سـفكوني، يـزن خليـل.. وآخرين، 
وإرشاف عـام لألخوين املالّ، ُيعرض عىل MBC يف رمضان 
فيمـا ُتعـرض كل حلقـة من حلقـات العمل عـىل منصة 

.MBC قبل 24 ساعة من عرضها عىل “VIP شاهد”
ويوضـح األخوان بسـام ومؤمن املالّ أن سـوق الحرير يف 
جوهره يحمل طرحاً مختلفاً عن البيئة الشـامية عموماً، 
ويضيـف األخـوان: ”يقّدم سـوق الحرير دمشـق يف فرتة 
الخمسـينيات من القرن املايض، وما شـهدته من ازدهار 
وانفتاح اجتماعي وثقايف وسـيايس وفني واقتصادي، لذا 
فهو ال يشـبه األعمال الشـامية التي قدمناها سابقاً مثل 
”أيام شـامية“ و“ليـايل الصالحيـة“ و“الخـوايل“ و“باب 
إذ كان معظمهـا يـدور يف حقبـة  الحـارة“ و“الزعيـم“ 
االحتالل العثماني أو الفرنيس، أما اليوم فنتطّرق إىل الفرتة 
التي أعقبت ذلك“.. يؤكد األخوان بسام ومؤمن املالّ أن الجزء 
الثاني من سـوق الحرير سيشهد اختالفاً قد يكون نوعياً عن 
الجـزء األول، مع اسـتمرار ”الحّدوتـة“ ببنيتهـا الدرامية من 
الناحيتـني الزمانية واملكانية، إىل جانب شـخصياتها الرئيسـة 

الفاعلة.

سـافرت النجمـة اللبنانية نوال 
الزغبـي إىل القاهـرة لعقد لقاء 
تلفزيونـي مـع اإلعالميـة وفاء 
الكيالني ضمن برنامج ”السرية“ 
الذي ُيعرض حالياً، وهذه ليست 
املـرة األوىل التـي تلتقـي فيهـا 
الكيالني بنـوال الزغبي يف حوار 
تلفزيونـي، والواضـح أن اللقاء 
سيحمل مجموعة من املفاجآت 
التي اعتاد عليها جمهور برامج 

الشـق  يف  خصوصـاً  الكيالنـي 
الخاص بالفنانني.

نوال الزغبي ستسـتغل وجودها 
يف القاهرة إلنهـاء مجموعة من 
األلحان الخاصة التي تحرض لها 
مـع ملحنني مرصيـني، يف وقت 
تؤكد مصـادر متابعـة أن حالة 
من الـربود تسـود بـني الزغبي 
ورشكة روتانا مـن دون معرفة 

األسباب وراء ذلك.

الزغبـي قـد سـاندت   وكانـت 
زميلتهـا إليسـا التـي تعرّضت، 
بناًء عىل آراء املتابعني، إلسـاءة 
رشبـل  اللبنانـي  املخـرج  مـن 
خليـل عـىل صفحتهـا الخاصة 
تويـرت وسـّجلت نـوال الزغبـي 
موقفـاً جيـداً يف توجيـه رد عىل 
إليسـا وتغريـدة خليـل تقف إىل 
جانـب زميلتها وتقول لها ”كلنا 

منحّبك“.

أوضحـت الفنانـة املغربية، مريم حسـني، 
بعد مسـاعدتها ملنى السـابر والدة الفنانة 
البحرينيـة الشـابة حـال الـرتك، أنـه تـم 
اسـتدعاؤها واسـتجوابها من قبـل دائرة 
الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي يف دبي.

وأشـارت مريـم يف فيديو تناقلـه عدد من 
الحسـابات الناشـطة عـىل تطبيـق تبادل 
الصور (إنسـتغرام) إىل أنها لم تكن تعرف 
مـا تنص عليه القوانـني مراعية اإلجراء يف 

اإلمارات يف هذا الشأن.
وأوضحت بعض التفاصيل املرتبطة بكيفية 
تحويل األموال إىل حساب مرصيف والقواعد 
التي يتـم اتباعها لهذه الغاية، إذ ان الجهة 
املعنيـة رشحت ملريم عمليـة تنظيم العمل 
الخريي يف اإلمارات سواء عن طريق التربع 

أو املساعدة أو الهبة.
ولفتـت إىل أنه تم إطالعها عـىل املعلومات 
الالزمـة لذلـك ومنهـا أنـه يمنع عـىل أي 
شخص نرش رقم حساب غري تابع لجمعية 
خرييـة أو غـري حاصـل عـىل موافقة من 
الجهات املختصة التـي تنظم عملية جمع 

التربعات.
وتابعت أنها ارتكبت خطأ من خالل إطالق 
الحملة من دون الرجوع إىل الجهات املعنية 
بذلك، مشـرية إىل أنها القت تفهماً من تلك 
الجهـات لسـالمة نوياها مـع الرتكيز عىل 
القواعـد املتبعة يف إمارة دبي، حيث أعربت 
عـن تفهمهـا لذلـك واسـتعدادها لقـراءة 
القانـون، وحقـق املقطـع عـىل أحـد تلك 

الحسابات أكثر من 175 ألف مشاهدة.
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يسـمونها املوازنـة املالية أو املوازنـة العامة، والقانونيـون من ربعنا (ال 
يـروح بالكـم بعيد) يعدونها أهـم قانون، بل يقرتب مـن املقدس بعد أن 
كثـرت املقدسـات يف واقعنـا حتى وصلـت اىل عمود الكهربـاء بل وجرار 
عنرت امللفوف باألقشـمة الخرضاء طلبا للـرزق أو املحبة.. املوازنة يف كل 
دول العالم سـنوية، إال يف العـراق.. فإذا أقرت فإنها لن تقر قبل الشـهر 
السـادس من السـنة التي يسـمونها ظلمـا وعدوانـا السـنة املالية.. يف 
كل دول العالـم تقـر أول السـنة.. فالحكومـات يف كل  دول العالم تقدم 
موازناتهـا إال من كانـت موازنته تحت املخدة مثـل األخ كيم جونغ أون، 
زعيم كوريا الشمالية، تقدمها اىل الربملان يف الشهر العارش من السنة مع 

كل حساباتها الختامية.
هنا أتحدث عن الدول التي فيها (سيسـتم) أي نظام مايل أو إداري ”مال 
أوادم“، ال يهـم أن تكـون تلـك الدولة ديمقراطية للعظم مثل السـويد أو 
النمسا أو لـ ”الكرش“ مثل الهند وماليزيا أو نص ونص مثل بعض دولنا 
العربيـة واملحيطـة بنـا، أو ال مثيل لها مثـل كوريا الشـمالية، أو كليش 
وكاليش مثل فنزويال.. يف كل هذه الدول عىل ”إسـكاط“ بعضها سيسـتم 
أو نظام أو بلغة الحي الصناعي يف الشـيخ عمر، حيث أجود أنواع الباجا 

”بلنص“، بسبب وجود البلنص فإن املوازنات يف تلك الدول ال تتأخر. 
حتى يف عالم السـيارات هناك ترابط  بـني ”امليزانية والبلنص“، فكل من 
يجـد يف سـيارته ”ركلة“ أو ”شـمرة“ ينصحـه ”الفيرتجيـة“ بأن يعمل 
”ميزانية وبلنص“.. هناك من يتعاجز فيقترص عىل امليزانية دون البلنص 
فيبقـى اإلختالل قائما.. يف العراق كل شـئ مختـل أو خاضع لإلختالل.. 
األمريكي.. وألننا إنشـغلنا طوال السنوات املاضية بمحاولة إخراج املختل 
نسـينا بناء الدولة من امليزانية اىل البلنص ومابينهما من ”حباشـات“.. 
وألن كل شـئ عندنا محاصصة فإن املوازنـة هي األخرى محاصصة بني 

الكبار، بينما البلنص يوزع  كوتا بني األقليات. 
مـن يخلصنـا من هذه ”الشـليلة“ مفقـودة الرأس؟ عبـد الحليم حافظ 
-رحمه الله- يقول ”اليل شبكنا يخلصنا“.. من الذي شبكنا؟ وهل يحتاج 
مثل هذا السـؤال ”روحة للقايض“ أليس هو اإلختـالل األمريكي؟ كيف؟ 
ألن هذا اإلختالل أيام كان تحريرا إكتفى بإسقاط النظام السابق.. طيب 
ومـا هو كان املطلـوب منه يا حرضة املحرتمني؟ املفـروض يبني دولة.. 
طيب وأنتم ”شـنو شـغلكم“؟ نحن ”نلغف“.. واآلن؟ اآلن اإلحتالل تركنا 
وراح للصني؟ ماذا يعمل يف الصني؟ يريد يزرع عبوات عىل طريق الحرير.. 
طيب ”وإحنه شـلون“؟ ننتظر.. ورانا يش. ننتظر ماذا؟ ننتظر اإلختالل 
لكي يعـدل امليزانية والبلنص وبعدها نطرده رش طردة.. خطية ”إشـكد 
كمش“هـذا الـذي كان تحرير وبعد سـنوات صار إحتـالل، واآلن حرضة 

املحرتم يضحك عليه يسميه .. إختالل. 
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شابة تعتذر من كاظم الساهر بعد عامين من إحراجها له! 

نعمة رياض.. امرأة مثابرة من العراق

منة شلبي تعود إلى أحمد عز بـ“جريمة“

مسلسل ”سوق الحرير“ بموسمه 
الثاني على MBC في رمضان

نوال الزغبي تساند إليسا من القاهرة

القضاء يستدعي مريم حسين 
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