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 بغداد/ الزوراء:
تعتـزم وزارة الرتبيـة اصـدار تعليمات 
جديدة عن الدوام خـالل الفصل الثاني، 
بينما اكـدت أن اعالن نتائـج امتحانات 
نصـف السـنة سـيكون غـري مركـزي 
وبحسـب نسـبة انجـاز التصحيح لكل 
مدرسـة.وقال املتحـدث باسـم الوزارة، 
حديـث  يف  السـعدون،  فـاروق  حيـدر 

صحفـي: ان ”بعض املراحـل االبتدائية 
اعلنـت نتائـج التالميـذ عـرب االنرتنت، 
مرحلتـي  نتائـج  اعـالن  وسـيتبعها 
املتوسطة واالعدادية بعد ان تنجز اللجان 
فحصهـا  املـدارس  داخـل  االمتحانيـة 
وتدقيقها، ليتم اعالنها للطلبة من خالل 

الكروبات الرسمية للمدارس“.

كندا/ متابعة الزوراء:
أعلن وزير الخارجية الكندى، مارك جارنو، 
عـن تمويل بأكثر مـن 43.6 مليون دوالر 
من برنامج عمليات السـالم واالسـتقرار 
لـ11 مرشوًعا يف العراق وسوريا.جاء ذلك 
يف اجتمـاع وزراء خارجية التحالف الدوىل 
لهزيمـة داعش.وذكـر بيـان صـادر من 
الخارجية الكندية، أن هذا التمويل هو دليل 
عىل التزام كنـدا بالتحالف العاملى لضمان 
الهزيمـة الدائمـة لتنظيم داعـش وتعزيز 
االسـتقرار ىف العـراق وسـوريا واملنطقة. 
وتدعم املشاريع أولويات التحالف العاملي 
إلعـادة تأهيـل البنيـة التحتيـة العامـة 
وتقديم الخدمات األساسـية، كما تساهم 
يف إزالـة املتفجـرات من مخلفـات الحرب 
باإلضافـة إىل تعزيـز جهـود بناء السـالم 
املحليـة لدعـم إعـادة إدمـاج املرشديـن 
الدبلوماسية  داخلًيا.من خالل مشاركتها 
العسـكرية وبرامج عمليات  واملسـاهمة 
السالم واالستقرار، تساهم كندا يف جميع 
الخطوط الخمسـة لجهود التحالف الدويل 

والتـي تشـمل: الحملـة العسـكرية ضد 
تنظيـم داعـش ، ومنـع تدفـق املقاتلـني 
اإلرهابيني األجانب عرب الحدود، والتصدى 
لتمويل داعش والبنية التحتية االقتصادية، 
ودعم استقرار املناطق املحررة من داعش 
ومواجهـة دعايتها.وقـال مـارك جارنو: 
”بينما ُهزمت داعش عسـكرًيا من خالل 
جهود التحالف الدويل ، فإنها ال تزال تشكل 
تهديًدا، نحن ملتزمون بالعمل مع حلفائنا 
ورشكائنا للمسـاعدة يف معالجة الظروف 
األساسـية املسـتمرة التـي أدت إىل ظهور 
داعش، مـن خالل العمل عـىل معالجتها، 
يمكننـا املسـاعدة يف بنـاء منطقـة أكثر 
اسـتقرارا وأمانـا وبـذل كل الجهود نحو 
سـالم وازدهار دائمني للشـعبني العراقي 
والسـورى“.وكانت وزيرة التنمية الدولية 
الكندية كارينا جولد، أعلنت يف وقت سابق 
امـس، يف مؤتمر بروكسـل الخامس حول 
سـوريا، عـن تمويـل جديد بقيمـة 49.5 
مليـون دوالر للمسـاعدات اإلنسـانية يف 

الرشق األوسط.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
بالقاهـرة،  اإلثيوبـي  السـفري  اعلـن 
ماركـوس تيـكيل ريكـي، إنه سـيتم 
اسـتئناف املفاوضات بشأن ملف سد 
النهضة مـع مرص والسـودان قريًبا، 

لجميـع  ُمـرٍض  اتفـاق  إىل  للتوصـل 
األطـراف برعايـة االتحـاد اإلفريقي.

وقـال ريكي، خـالل مؤتمـر صحفي 
ُعقـد امـس االربعـاء بمقر السـفارة 
اإلثيوبية: ”لم يتم التواصل مع إثيوبيا 

رسمياً بشأن لجنة الوساطة الرباعية 
التي اقرتحها السودان، وسمعنا عنها 
مـن وسـائل اإلعـالم فقط“.وأكد: أن 
أديس أبابا دائماً تركز عىل املفاوضات 
وتعمـل عىل حـل الخالفـات بطريقة 

سـلمية.. وذلـك رداً عـىل ترصيحـات 
الرئيـس عبدالفتاح السـييس بشـأن 
سد النهضة أمس االول.وذكر السفري 
اإلثيوبـي :أن بـالده تقوم ببناء السـد 
منذ عام 2011 وكانت شـفافة ملرص، 

وأن بالده منفتحة عىل الحوار وترغب 
يف اتفـاق مـرٍض لجميـع األطـراف، 
مؤكدا أن سد النهضة لن يسبب رضراً 

لدولتي املصب.

بغداد/الزوراء :
مصطفـى  الـوزراء،  مجلـس  رئيـس  وصـل 
الكاظمـي، امس االربعـاء، اىل اململكـة العربية 
السـعودية يف زيـارة رسـمية عـىل رأس وفـد 
حكومي.واسـتقبل ويل العهد السـعودي، األمري 
محمد بن سـلمان، امس األربعاء، رئيس وزراء 
مصطفى الكاظمي لـدى وصوله إىل الرياض يف 
زيارة رسمية إىل السـعودية، حيث عقدا جلسة 
مباحثات ركزت عىل زيادة التعاون بني البلدين، 
إضافـة آلخـر التطـورات يف املنطقة.وتـم عقد 
اجتماعات عىل مسـتوى املجلس التنسيقي بني 
البلدين، حيث تم توقيع ٥ اتفاقيات، يف مجاالت 
مالية وتجاريـة واقتصادية وثقافية وإعالمية.

وقال الكاظمـي، يف تغريدة له عىل موقع تويرت، 

تابعتهـا «الـزوراء»: «نتوّجه اليـوم إىل اململكة 
العربية السعودية الشقيقة، يف زيارة رسمية».

توطيـد  اىل  تهـدف  «الزيـارة  ان  واضـاف: 
العالقاتاملتميزة بني بلدينا الشـقيقني، وإرساء 
آفـاق التعـاون األخوي بـني دول املنطقـة، بما 
يخـدم شـعوبنا ويحقـق االسـتقرار ويكـرّس 
قيم البنـاء والتكامـل، انطالقاً من املشـرتكات 
التي تجمعنا».من جهتـه، ذكر املكتب االعالمي 
لرئيـس الـوزراء يف بيـان تلقته «الـزوراء»: انه 
جـرت يف العاصمـة السـعودية الريـاض، امس 
االربعاء، مراسـم االسـتقبال الرسـمي لرئيس 
مجلس الـوزراء مصطفـى الكاظمـي من قبل 
ويل عهـد اململكـة العربيـة السـعودية، االمـري 
محمـد بن سـلمان بن عبـد العزيز.واضاف: ان 

االسـتقبال تضمن عـزف النشـيدين الوطنيني 
 ٢١ اطـالق  اىل  اضافـة  والسـعودي،  العراقـي 
اطالقة ترحيبية، كما شـهد االستقبال الرسمي 
تحليق طائرات عسـكرية، حيث شـكلت لوحة 
بألـوان العلـم العراقي. ويجـري رئيس مجلس 
الـوزراء، مصطفـى الكاظمـي، زيارة رسـمية 
اىل اململكـة العربيـة السـعودية عـىل رأس وفد 
حكومـي، تهدف اىل تعزيز العالقات الثنائية بني 
البلدين وتطوير سبل التعاون املشرتك.كما ضم 
الوفـد العراقـي محافظني ملحافظـات حدودية 
مع السعودية لبحث زيادة املنافذ الحدودية بني 
البلدين.وكان سـفري اململكة العربية السعودية 
يف العـراق، عبدالعزيـز الشـمري، أكـد أن زيارة 
رئيـس الـوزراء مصطفـى الكاظمـي اليوم إىل 

اململكـة مهمـة، وتأتي يف توقيت مهم، وسـتتم 
مناقشـة عدد من القضايا السياسـية واألمنية 
واالقتصادية، وسيتم توقيع عدد من االتفاقيات 
ترصيـح  يف  السـفري  عدة.وشـدد  مجـاالت  يف 
لـ»العربية» و»الحـدث» عىل أهمية العالقة بني 
البلديـن، مضيفـاً أن «هناك نية لزيـادة املنافذ 
الحدوديـة مع العـراق، وأن منفـذ عرعر يعمل 
عىل مـدار السـاعة، وبخصـوص هديـة خادم 
الحرمني الرشيفني املتمثلة بامللعب الدويل هنالك 
اجتماعات مستمرة الستكمال إجراءات العمل، 
وبخصـوص املجلـس التنسـيقي بـني اململكـة 
والعراق فهناك اجتماعات مسـتمرة، وسيكون 
هنـاك اجتماع مهم بني رجال األعمال قريبا بني 

البلدين».
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بريوت/ متابعة الزوراء:
أعـرب الرئيـس اللبنانـي، ميشـال عون، عن خشـيته من 
”الخطـر املحـدق“ بالبـالد، مشـريا إىل أنه ”يتمنـى لو أنه 
ورث بسـتان جده، مقابل عملـه كرئيس جمهورية“، وفق 
قنـاة ”الجديـد“ اللبنانية.وحول وصفه بـ“التسـونامي“، 
قال عـون لـ“الجديد: ”بـس رجعت بالــ2005 قالو عني 
تسونامي صحيح، وقدرت أقيض عىل جزء كبري من االقطاع 
السـيايس، وما بقـى إال كم واحـد“.ويف جوابه عن سـؤال 
”هل تقصد بذلك أن ميشـال عون التسونامي كبلته رئاسة 
الجمهوريـة؟“، أجاب عون: ”مـا كنت متخيل أنه رح كون 
مكبـل هلقد، ما كنـت متوقع إنو املنظومـة هلقد مطوقة 

ومحصنـة، حتـى بالقضـاء وهي املرجـع الـذي اعتمدناه 
لخـوض معاركنـا، تبني أنهـا حلقـات، حتى لـو تجاوزنا 
حلقة واحـدة، نصطدم بعقبات وحلقات كثرية“، بحسـب 
القناة.وعمـا إذا مـا كان لدى عون مفاضلـة ”بني الجنرال 
التسـونامي املتحرر من كل قيد، والرئيـس املكبل“، رصح 
الرئيـس اللبنانـي: ”من فـرتة قلتلها ملرتي يـا ريت ورتت 
بسـتان جدي وما عملت رئيس جمهورية“، وفق ما ذكرنه 
”الجديد“.وأفادت قناة ”الجديد“ اللبنانية بأن ميشال عون 
”كرر ما ردده مرارا وما يؤمن هو به، وهو أنه سيسلم بلداً 
أفضل من الذي اسـتلمته“، الفتـة إىل أنه ”يخىش أن الكلفة 

ستكون مرتفعة جدا ربما الفوىض قبل ذلك“.

الزوراء/ مصطفى العتابي:
اكـدت وزارة الصحـة والبيئـة، امس 
الصحفيـني  نقابـة  ان  االربعـاء، 
العراقيـني لهـا دور كبـري يف مواجهة 
جائحـة كورونا، وفيما اشـارت اىل ان 
املنعطـف الوبائـي يف تصاعـد خطري، 
اعلنت تفاوضها مع رشكة ”سبوتنيك 

– V“ الروسية لتوريد لقاحات جديدة.
وقـال املتحدث باسـم الوزارة، سـيف 
البدر، يف حديث لـ“الزوراء“: ان الهدف 
من الرتكيـز عىل الجانـب االعالمي يف 
الورشة التي اقامتها الوزارة للتثقيف 
حـول لقاحـات كورونا، يأتـي لكون 
االعالم يعد وسـيلة رئيسـية للتواصل 

مـع الجمهـور. مبينـا: انـه لوحظ يف 
االونة االخرية هناك نـوع من الدعاية 
السلبية املضادة حول جائحة كورونا 
بعـض  بسـبب  اللقاحـات  السـيما 
الشخصيات من داخل وخارج الوسط 
الطبي الذين يبثون الشائعات ألغراض 
شـخصية وهذه تعد مخالفة للقانون 

ان  االعالم.واضـاف:  ولـرشف مهنـة 
الغايـة من اقامـة هذه الورشـة هي 
للتواصل مع االعالميني بشكل مبارش 
واالسـتماع ألسـئلتهم بوجـود خرباء 
فنيـني مـن منظمـة الصحـة العاملية 
ووزارة الصحـة العراقيـة. مؤكدا: انه 
منـذ االسـبوع االول وجهنـا نـداًء اىل 

وسـائل االعالم إلسـناد وزارة الصحة 
يف موضوع مواجهة الجائحة، وكانت 
هناك استجابة رسيعة باستثناء بعض 
وسـائل االعالم، أما اليـوم فنالحظ ان 
هناك إسنادا من جميع وسائل االعالم 

لوزارة الصحة.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلنـت وزارة الخارجيـة األمريكية، امس 
األربعـاء، أن الواليات املتحـدة تلقت 335 
مليون دوالر من السودان لتعويض ضحايا 
تفجريات 1998 التي اسـتهدفت سفارتي 
واشـنطن يف كينيـا وتنزانيا.كمـا تشـمل 
التعويضات اسـتهداف املدمـرة األمريكية 
”يو أس أس كول“ يف اليمن يف عام 2000، 
وكذلك مقتـل موظف يف الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية جون جرانفيل عام 2008.
يف  األمريكيـة  الخارجيـة  وزارة  وذكـرت 

بيان: أن الحصول عىل تعويضات لضحايا 
هـذه الهجمـات كان عـىل رأس أولويات 
وزارة الخارجية.وأعربت وزارة الخارجية 
األمريكيـة عـن املها ”أن يسـاعدهم ذلك 
بإيجـاد بعـض الحلـول للمـآيس الرهيبة 
التي حدثت“.وأشادت الخارجية األمريكية 
بجهود السـودان خـالل العامني املاضيني 
للعمل عىل حل هذه املطالبات املعلقة منذ 
فـرتة طويلة.وأكدت أنه مع هذه الخطوة، 
يمكـن للعالقات األمريكية السـودانية أن 

تبدأ فصال جديدا.
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الزوراء/ حسني فالح:
صـّوت مجلـس النـواب، امـس االربعـاء، 
عـىل جميع مـواد مرشوع قانـون املوازنة 
االتحاديـة العامـة 2021 باسـتثناء املادة 
وعقـارات  ارايض  بتمليـك  الخاصـة   41
الدولة، وفيما قرر حذف املادة 20 الخاصة 
بفرض رضائب واسـتقطاعات عىل رواتب 
و43  و42  و38  واملتقاعديـن  املوظفـني 
و47، صّوت ايضا عىل تثبيت سعر الرصف 
بـ 1450 دينارا مقابل الدوالر، بعد مخاض 

عسري استمر لعدة جلسات.
وذكرت الدائـرة االعالمية ملجلس النواب يف 
بيان تلقتـه ”الـزوراء“: ان رئيس مجلس 
النـواب محمـد الحلبـويس افتتح جلسـة 
التصويـت عـىل املوازنـة امـس االربعـاء 
بحضـور 215 نائبا.واضافـت: ان املجلس 
صوت عـىل املـواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 
و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 
و17 و18 و19 و21 و22 و23 و24 و25 
و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و33 
و34 و35 و36 و37 و39 و40 و44 و45 
و46 و48 و49 و50 و51 و52 و53 و54 
و55 و56 و57 و58 مـن قانـون املوازنـة 
العـراق  لجمهوريـة  االتحاديـة  العامـة 
للسنة 2021.واشـار اىل ان مجلس النواب 
صـوت كذلك عىل حذف املـادة 20 الخاصة 
بفرض رضيبة الدخل واسـتقطاع برواتب 
املوظفـني واملتقاعديـن، وكذلـك املواد 38 
و42 و43 و47، كمـا صـوت املجلـس عىل 
املـواد الجديدة املضافـة والبالغة 12 مادة 

عـىل قانـون املوازنـة العامـة اإلتحاديـة 
لجمهورية العراق للسنة 2021.وتابع: ان 
املجلس صوت عىل املادة 58 التي تنص عىل 
ان ينرش هذا القانون يف الجريدة الرسـمية 
وينفـذ بـدءاً مـن االول من كانـون الثاني 
2021.وكان النائـب األول لرئيـس مجلس 
النواب، حسـن الكعبـي، قد اعلـن، امس، 
اإلتفـاق عىل تمريـر املوازنة.وقـال املكتب 

االعالمـي للكعبي يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
ان ”النائـب االول لرئيـس الربملان حسـن 
الكعبي، اسـتقبل القائم بأٔعمال السـفارة 
الفرنسـية ببغداد جان نويل بونيو، والوفد 
املرافق له بحضور النائب آٓال طالباني رئيس 
لجنة العالقات العراقية – الفرنسية“.واكد 
الكعبـي ان ”العراق يقدر حجـم االهتمام 
الـذي تبديـه دولـة فرنسـا عـرب  البالـغ 

النشاطات الكبرية والكثرية التي تقوم بها 
السفارة الفرنسـية ببغداد، وكذلك الزيارة 
االخرية للرئيـس الفرنيس“، مبينا ان ”هذا 
دليل عىل اهمية العراق لفرنسـا“.وجرى، 
خالل اللقـاء بحسـب البيـان، التطرق اىل 
ملفـات عديدة منها ملف مـرشوع قانون 
املوازنة، حيث اشـار الكعبـي اىل ان ”هناك 
اتفاقا عىل تمرير القانون وهو امر معمول 

بـه عىل اي مرشوع قانون واآللية نفسـها 
التي تمـر بهـا القوانني يف اغلـب برملانات 
العالم“.وتابـع ”ان لهـذا القانـون اهمية 
كبـرية يف هذا الوقت تحديـدا فهناك الكثري 
مـن امللفات بحاجـة اىل تخصيصات مالية 
وهنـاك خدمات يجب ان تقدم ومشـاريع 
يجب ان تنجز. مرحبا باملبادرة الفرنسـية 
يف مـا يتعلـق بمسـاعدة العـراق يف اجراء 
االنتخابـات الربملانيـة املقبلـة”. الفتـا اىل 
”انهـا سـتتم بالتوقيت نفسـه املحدد لها 
وهـو 10/10/2021، والعراق يرحب بأي 
مبادرة ومن اي دولـة، وخاصة دول أوربا 
التـي انطلقت منها التجربـة الديمقراطية 
للعالم، وهذا سيضيف لالنتخابات شفافية 
اكرب مع الحفاظ عىل الضمانات الحقيقية 
الٕرادة الناخب العراقي“.وجرى االتفاق عىل 
العديد من الربامج واالنشطة املزمع القيام 
بها من قبل السفارة الفرنسية منها زيادة 
عـدد الزماالت الدراسـية للطلبة العراقيني 
يف فرنسـا والتوسـع يف االنشـطة الثقافية 
والفنيـة والعلمية املشـرتكة بـني البلدين 
واعـادة فتح معهـد اللغة الفرنسـية امام 
الراغبـني بتعلم اللغة والرتكيـز عىل تعليم 
اللغة الفرنسية يف املدارس العراقية.وشدد 
الكعبـي ”عىل اهميـة اسـتثمار العالقات 
الجيـدة بني البلدين يف جانب االسـتثمار يف 
بناء االنسـان، وهو جانـب اكثر فائدة من 
بقيـة القطاعـات واالتفاق عىل اسـتئناف 
تبـادل الزيارات الربملانية بني البلدين خالل 

الفرتة القصرية املقبلة“.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر، امس االربعاء، يف 
بورصتا  بغداد.وسجلت  يف  الرئيسية  البورصة 
 ١٤٥٧٥٠ بغداد  يف  املركزيتني  والحارثية  الكفاح 
دينارا عراقيا مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي.وسجلت 
محال  يف  طفيفا  ارتفاعا  والرشاء  البيع  اسعار 
بلغ  حيث  بغداد،  يف  املحلية  باالٔسواق  الصريفة 
بلغت  بينما  دينارا عراقيا،  البيع ١٤٦٢٥٠  سعر 
دوالر   ١٠٠ لكل  دينارا   ١٤٥٢٥٠ الرشاء  اسعار 

امريكي.
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بغداد/ الزوراء:

اعلنـت وزارة الصحـة والبيئـة، امس 

اليومـي  الوبائـي  املوقـف  االربعـاء، 

لفـريوس كورونا املسـتجد يف العراق، 

فيمـا اكـدت تسـجيل ٦٦٦٤ اصابـة 

وشـفاء  وفـاة  حالـة  و٣٧  جديـدة 

٤٢١٠ حالة.وذكـرت الـوزارة يف بيان 

تلقته «الـزوراء»: ان عدد الفحوصات 

املختربية ليوم امس: ٤٤٦٤٩ ، ليصبح 

عدد الفحوصـات الكلية: ٨٠٥٧٨٨٨ ، 

مبينـة انه تـم تسـجيل ٦٦٦٤ اصابة 

جديـدة هـي االعىل منذ تفـيش الوباء 

و٣٧ حالة وفاة وشـفاء ٤٢١٠ حالة.

واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 

٧٥٩٥٦٠ (٨٩٫٣٪)، بينما عدد حاالت 

االصابـات الـكيل: ٨٥٠٩٢٤ ، أما عدد 

الحاالت التي تحت العالج: ٧٧٠٤١ ، يف 

حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية 

املركـزة: ٤٦٨ ، وعدد حـاالت الوفيات 

عـدد  ان  اىل  الفتـة   ،١٤٣٢٣ الـكيل: 

امللقحني ليوم امس:  ١٧١٨٠، ليصبح 

عدد امللقحني الكيل: ٥٦٩٨٥.

بغداد/ الزوراء:

املسـتقلة  العليـا  املفوضيـة  قـررت 

لالنتخابات تمديد التسـجيل البايومرتي 

بيـان  يف  املفوضيـة  للناخبني.وقالـت 

االنتخابـات  «مفوضيـة  إن  مقتضـب: 

قررت تمديد مدة تحديث سجل الناخبني 

نهايـة  ولغايـة  إضافيـني  ألسـبوعني 

الدولـم الرسـمي ليـوم ٢٠٢١/٤/١٥».

وكانـت املفوضية قد أعلنـت، ألكثر من 

مـرة، تمديد فرتة التسـجيل البايومرتي 

للناخبـني، وكذلـك تمديد فرتة تسـجيل 

التحالفات السياسية.

ÚõË‰€a@áé@Úflåc@›®@\ÚÓ«biã€a@Ú†béÏ€a^@Êdìi@b‰»fl@›ñaÏn€a@·nÌ@%@ZbÓiÏÓqg
ãóæa@êÓˆã€a@pb±ãóm@Âfl@¡‘œ@áyaÎ@‚ÏÌ@á»i

بغداد/ الزوراء:
وافقت الواليات املتحدة عىل تمديد إعفاء العراق من العقوبات عىل إيران يف استرياده 
للطاقة، ملدة ٤ أشهر.ويعد هذا اإلعفاء األول الذي يعطى يف ظّل إدارة جو بايدن وألطول 
البلدين.ومن  بني  اسرتاتيجي»  «حوار  من  أيام  قبل  ويأتي  القانون،  بها  يسمح  مدة 
الواضح أن إدارة جو بايدن ترغب بمّد اليد إىل الحكومة العراقية من خالل هذه الخطوة، 
السابع من نيسان/ يف  أن ينطلق افرتاضياً  املقرر  قبل «حوار اسرتاتيجي» جديد من 
 ٦ عن  يزيد  ما  بسداد  تطالبها  التي  طهران  مع  خالفية  نقاط  بغداد  وتواجه  أبريل. 
مليارات دوالر وهي فواتري مستحّقة عىل وزارة الكهرباء العراقية حيث تمنع العقوبات 
املسؤولني  ان  تقول  غربية  مصادر  إليران.لكن  بالدوالر  مبلغ  أي  دفع  من  األمريكية 
العراقيني ُمنحوا ضوءاً أخرض من الواليات املتحدة لإلفراج عن األموال املستحقة إليران 

مقابل واردات الغاز، والبالغة ملياري دوالر، عرب حساب مرصيف سويرسي.
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الزوراء/مصطفى العتابي :
ان  االربعاء،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اكدت 
نقابة الصحفيني العراقيني لها دور كبري يف مواجهة 
املنعطف  ان  اىل  اشارت  وفيما  كورونا،  جائحة 
مع  تفاوضها  اعلنت  خطري،  تصاعد  يف  الوبائي 
لقاحات  لتوريد  الروسية   “V  – ”سبوتنيك  رشكة 

جديدة.
وقال املتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، يف حديث 
الجانب  عىل  الرتكيز  من  الهدف  ان  لـ“الزوراء“: 
للتثقيف  الوزارة  اقامتها  التي  الورشة  يف  االعالمي 
حول لقاحات كورونا، يأتي لكون االعالم يعد وسيلة 
لوحظ  انه  مبينا:  الجمهور.  مع  للتواصل  رئيسية 
السلبية  الدعاية  من  نوع  هناك  االخرية  االونة  يف 
اللقاحات  السيما  كورونا  جائحة  حول  املضادة 
بسبب بعض الشخصيات من داخل وخارج الوسط 

شخصية  ألغراض  الشائعات  يبثون  الذين  الطبي 
وهذه تعد مخالفة للقانون ولرشف مهنة االعالم.

هي  الورشة  هذه  اقامة  من  الغاية  ان  واضاف: 
واالستماع  مبارش  بشكل  االعالميني  مع  للتواصل 
الصحة  ألسئلتهم بوجود خرباء فنيني من منظمة 
منذ  انه  مؤكدا:  العراقية.  الصحة  ووزارة  العاملية 
االسبوع االول وجهنا نداًء اىل وسائل االعالم إلسناد 
وزارة الصحة يف موضوع مواجهة الجائحة، وكانت 
وسائل  بعض  باستثناء  رسيعة  استجابة  هناك 
من  إسنادا  هناك  ان  فنالحظ  اليوم  أما  االعالم، 

جميع وسائل االعالم لوزارة الصحة.
لها دور  العراقيني  الصحفيني  نقابة  ان  اىل:  واشار 
الجائحة،  مع  املواجهة  اركان  وأحد  وكبري  اسايس 
هي  واالتصاالت  باالعالم  الخاصة  اللجنة  حيث 
ان  يمكن  ال  الوزارة  ان  مؤكدا:  النقابة.  بعضوية 

تعمل من دون وجود الجهات الحكومية والنقابية، 
ونقابة الصحفيني باسمها وتاريخها لها دور كبري 

يف هذا املوضوع.
وبشأن اللقاحات، قال البدر: ان هناك اربعة لقاحات 
اقرت حتى اآلن هي سينوفارك واسرتازنيكا وفايزر 
 V سبوتنيك  لقاح  وكذلك  كوفاكس،  مرفق  ضمن 
الرويس. مبينا: ان هناك تفاوضا كبريا مع الرشكة 

الروسية لتوريد لقاحات جديدة.
مليون   16 توريد  عىل  تعاقدت  الوزارة  ان  وتابع: 
منها  وجبة  اول  ووصلت  اسرتازنيكا،  من  جرعة 

بنحو 336 الفا.
واوضح: ان ظهور االعراض الجانبية واملضاعفات 
اي  يف  يحدث  حيث  طبيعي،  أمر  اللقاح  تلقي  بعد 
عالج بسيط حتى يف الرباسيتول. مؤكدا: انه اىل اآلن 
لم تظهر اي اعراض جانبية يف كل العالم وما اثري يف 

وسائل االعالم غري مستند اىل حقائق علمية.
والذي  العراق  يف  اللقاحات  تلقوا  الذين  ان  وبنّي: 
يوم  حتى  شخص  الف   40 من  اكثر  عددهم  بلغ 
الثالثاء لم تظهر عليهم اي اعراض خطرية وحتى 
متوسطة، إال انه رغم ذلك فهناك فرق صحية تتابع 
كل شخص يتلقى اللقاح ومالحظة ظهور اعراض 

جانبية عليه.
وحول املوقف الوبائي، اشار البدر اىل: ان املنعطف 
التزام  الوبائي يف تصاعد خطري بسبب عدم وجود 
توقعنا  صارت  التي  التجمعات  ان  كما  حقيقي، 

نتائجها بعد اسبوعني.
يف  ورشة  اقامت  قد  والبيئة  الصحة  وزارة  وكانت 
واالربعاء  الثالثاء  يومي  بغداد  وسط  بابل  فندق 
حرضتها ”الزوراء“ للتثقيف والتوعية حول مواجهة 

جائحة كورونا والتشجيع لتلقي اللقاحات.
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رام الله/متابعة الزوراء:
أدت الخالفات التي تعصف بحركة فتح 
إىل تأجيـل طـرح قائمتهـا لالنتخابات 
الترشيعيـة إىل اليـوم األخري مـن موعد 
تقديم الرتشـحات، وسـط أنباء عن أن 
الفلسـطينية، محمود  السـلطة  رئيس 
عبـاس، بـات يفكـر جديـا يف إمكانية 

تأجيل االستحقاقات االنتخابية.
ومـع اقـرتاب موعـد غلـق بـاب تلقي 
الرتشـحات يف االنتخابـات الترشيعيـة 
باتـت  األربعـاء،  امـس  الفلسـطينية، 
األجواء السياسـية ملبـدة بغيوم كثرية 
يمكـن أن تؤثـر عىل إتمام االسـتحقاق 
بسالم، حيث اشتعلت حرب الترصيحات 

املتبادلة.
وحظيت حركة فتح بالجزء األكرب منها 
يف ظل خالفات تعصف بها، حيث ترددت 
معلومـات تفيـد بأن هناك شـخصيات 
رفضت وضع أسمائها يف مرتبة متأخرة 
آخـرون  وهـدد  املقرتحـة،  بالقائمـة 
باالنسـحاب من الرتشح ضمن صفوف 
الحركـة إذا لـم يتم تعديـل ترتيبهم، ما 
يزيـد الجراح السياسـية ويفرس تأخري 

تقديم القائمة إىل لجنة االنتخابات.
وتحدثـت معلومـات صحفيـة الثالثاء 
عـن أن القيـادي يف فتح األسـري مروان 
منـه  مقربـني  مـن  طلـب  الربغوثـي 
ومـن زوجتـه وابنـه تشـكيل قائمـة 
خاصـة لخـوض االنتخابات بعد فشـل 
مفاوضاته مع قيـادة فتح، وأن الحوار 
بينـه وبـني مركزيـة الحركـة وصل إىل 

طريق مسدود.
تقـدم  فرضيـة  أن  مراقبـون  ويـرى 
الربغوثي بقائمة مستقلة من شأنها أن 

تشكل رضبة قوية لحركة فتح، السيما 
بعد قـرار القيادي نـارص القدوة طرح 
قائمـة لالنتخابـات الترشيعية بشـكل 

منفصل.
وقـال بـركات الفـرا سـفري فلسـطني 
السـابق يف مرص والقيادي بحركة فتح 
إن ”تعـدد القوائـم االنتخابيـة يعكس 
تصاعـد االختـالف يف وجهـات النظـر 
ومحاولة كل فصيل أن يخوض املنافسة 

دون تعاون مع أطراف أخرى“.
وأضـاف ،أن ”فتـح لهـا ثـالث قوائـم 
وهـذا غـري منطقـي. ومكونـات تيـار 
اليسار، املشـكل من الجبهتني الشعبية 
والديمقراطية وحزب الشعب وغريه، كل 

منها قرر خوض املنافسة منفردا نتيجة 
عدم االتفاق، إضافة إىل املستقلني الذين 
يراهنون عىل ورقة استقطاب الناقمني 

عىل كل من فتح وحماس“.
وتصب الخالفات يف خزان حركة حماس 
التـي يمكـن أن تحقـق نـرصا كبـريا، 
حيـث ظهرت يف املشـهد االنتخابي أكثر 
تماسكا، ما يجعل انقسامات فتح تيش 
بتكـرر انتصارها يف انتخابـات املجلس 

الترشيعي السابقة.
وتقدمـت حماس بقائمتها تحت اسـم 
”القـدس موعدنـا“، بينمـا تنتظر فتح 
حتى اللحظات األخرية امس (األربعاء) 
لتقديم قائمتها، بعـد أن تتضح أمامها 

مالمح القوائم األخرى والتحالفات التي 
عقدها الخصوم واملنشـقون عن جسم 

الحركة.
لتحريـر  الشـعبية  الجبهـة  وسـلّمت 
فلسطني، الثالثاء، طلب ترشيح قائمتها 
ملقرّي لجنة االنتخابات يف كل من رام الله 
وغزة، وتصدر األسـريان أحمد سـعدات 
وخالدة جرار القائمة التي حملت اسـم 

”نبض الوطن“، وضمت 48 شخصية.
املركزيـة،  االنتخابـات  لجنـة  وقالـت 
االثنني، إنها تسـلمت منـذ بداية عملية 
الرتشح يف 20 مارس 15 قائمة انتخابية 
للمشـاركة يف االنتخابـات املقررة يف 22 

مايو املقبل.

وقبلت اللجنة فعليا ترشح خمس قوائم 
وتم إبالغها رسميا بقرار االعتماد، وهي 
قائمة فلسطني للجميع وقائمة التغيري 
الديمقراطي وقائمة كرامتي الشـبابية 
املسـتقلة وقائمة الوفاء والبناء وقائمة 
طفـح الكيـل، وتقـوم بدراسـة باقـي 

القوائم.
إمكانيـة  يف  تتزايـد  الشـكوك  وبـدأت 
الفلسـطيني محمود  الرئيـس  تراجـع 
عباس (أبومازن) عـن عقد االنتخابات 
الترشيعية يف ظل التفسـخ الذي تعاني 
منه حركة فتح، وعدم استبعاد هزيمتها 
أمام قائمة حماس وقوائم املنشقني عن 

فتح.
ويف الوقـت الـذي أظهـر فيـه االتحـاد 
األوروبي تأييدا كبريا للعملية االنتخابية 
وتجديد الرشعية لألجسـام السياسـية 
كمقدمة السـتئناف عملية السـالم بدا 
رد الفعـل األمريكـي خافتـا، وينـم عن 
هواجس من نتائجها وعدم قدرتها عىل 

تغيري املعادلة الراهنة.
وأشـارت مصادر إعالمية فلسطينية إىل 
أن الرئيس أبومازن أرسل مبعوثني (غري 
رسميني) إىل واشنطن اليومني املاضيني 
السـتطالع رأيهـا يف تأجيـل االنتخابات 
والتعرف عىل موقـف إدارة الرئيس جو 
بايـدن مـن إقدام السـلطة عـىل إعالن 

ذلك.
ويقـول متابعـون إن قبـول أبومـازن 
بإجراء انتخابـات ترشيعية قد تتعرض 
فيها فتـح لهزيمة منكرة سـوف يعيق 
إجراء انتخابات رئاسية يف ظروف تتزايد 
فيها حظوظ مروان الربغوثي يف الفوز، 
ما يعني نهاية سياسـية غري مستحبة 

لرئيس السلطة الفلسطينية.
وأوضـح بـركات الفرا ، أنـه ال جدال يف 
أن ترشـح الربغوثي النتخابات الرئاسة 
سـريبك املشـهد كليـا، ألن رصيده قوي 
للغاية يف الضفة الغربية تحديدا، بعكس 
غـزة، وإذا لـم تتفـق حركـة فتـح عىل 

ترشيحه ستواجه أزمة ضخمة.
ولم تسـتبعد مصادر فلسطينية عديدة 
أن يقدم أبومازن عىل تأجيلها، مسـتندا 
يف تربيـره إىل جائحة كورونـا وليس إىل 
أسباب شخصية تضعه يف دائرة املخاتل، 
ومسـتفيدا من اإلشـارات التي صدرت 
من بعض القيادات الفلسطينية التي ال 

تستبعد هذا الخيار.
وأوضح عضو املكتب السـيايس لحركة 
حمـاس مـوىس أبومـرزوق قبـل أيـام 
أن نسـبة احتمـال تأجيـل االنتخابـات 
”تصل إىل 40 يف املئة، وحركته سـتتقدم 
(تقدمت) بقائمة حمسـاوية يرأسـها 
خليـل الحية، ونسـبة الضفـة الغربية 

فيها 55 يف املئة و45 يف املئة لغزة“.
وبدأت قضيـة القـدس تتفاعل بصورة 
كبـرية، حيـث ترفـض إرسائيـل إجراء 
انتخابـات فيها عـىل غـرار االنتخابات 
السـابقة، خوفـا مـن زيادة التشـكيك 
مؤخـرا  اتخذتهـا  التـي  الخطـوات  يف 
عقـب نقـل السـفارة األمريكيـة إليها 
وبعض سـفارات الدول األخرى، أمال يف 
إخراجها من عملية السالم، إذا ُقدر ألي 

مفاوضات أن تتقدم.
وأبلغـت إرسائيل االتحاد األوروبي بمنع 
االنتخابات يف القدس مـا يعترب مخالفاً 
لقـرارات الرشعيـة الدوليـة التي تعترب 
املدينة جزءا ال يتجزأ من األرايض املحتلة 

عـام 1967، كما تعترب مبادرة السـالم 
العربيـة القدس الرشقية عاصمة لدولة 

فلسطني.
وتعيـش السـلطة الفلسـطينية حالـة 
إربـاك مـع إرصار إرسائيـل عـىل منـع 
أهـايل القـدس مـن ممارسـة العمليـة 
الديمقراطية، بجانب حديث تواتر حول 
منعها املراقبني الدوليني من الوصول إىل 
األرايض الفلسطينية، األمر الذي يضعها 

أمام فرضية التأجيل.
وتوعـد األمـني العـام لجبهـة النضـال 
الشـعبي الفلسـطيني أحمد مجدالني، 
دون  انتخابـات  ”ال  بأنـه  الثالثـاء، 
مشاركة القدس ترشـيحا وانتخابا من 
خـالل صناديق االقـرتاع، وعىل املجتمع 
الـدويل تحمل تداعيـات قـرار االحتالل 

بمنع إجراء االنتخابات يف القدس“.
وإذا كان الرئيس أبومازن توقع الدخول 
فتحاويـة  قيـادات  مـع  مناوشـات  يف 
مثـل الربغوثـي ومحمـد دحـالن قائـد 
تيـار اإلصـالح فإنه لـم يحسـب جيدا 
تبعـات اندالع أزمـة مع نـارص القدوة 
الـذي أعلـن تشـكيل قائمة والرتشـح 
النتخابات املجلـس الترشيعي، وهو ما 
يضعف فرص قائمة فتح الرئيسية، ألن 

التشكيك يف دوافع األخري صعب.
الرئيـس  شـقيقة  ابـن  هـو  والقـدوة 
الراحل يارس عرفات (أبوعمار) ورئيس 
املؤسسـة التي تحمل اسـمه، وعضو يف 
اللجنـة املركزية لفتح، وشـغل منصب 
ممثل منظمة التحرير الفلسطينية لدى 
األمـم املتحدة، ثم شـغل منصـب وزير 
خارجيـة فلسـطني، ما يعـزز حظوظ 

قائمته يف الفوز بعدد من املقاعد.

بغداد/ الزوراء:
أنجزت هيـأة التقاعـد الوطنية بالتنسـيق مع 
مؤسسـة الشـهداء، امـس األربعـاء معامالت 

شهداء فاجعة ساحة الطريان.
وذكـر وكيـل رئيـس هيـأة التقاعـد، حسـام 
السـعيدي، يف ترصيـح صحفـي: أنـه ”تنفيذا 
لتوجيـه رئيس الـورزاء، مصطفـى الكاظمي، 
انجزت هيـأة التقاعـد الوطنية بالتنسـيق مع 

مؤسسـة الشـهداء معامـالت شـهداء فاجعة 
ساحة الطريان“.

وأضاف: انه“ تم إنجاز جميع املعامالت  وتسليم 
الهويات اىل أرس الشـهداء يف محل سكناهم  من 
خالل تشـكيل فريق عمل مشـرتك أنجز املهمة 
خـالل اقل مـن شـهر بالتعـاون مـع الجهات 
املعنيـة“. الفتـًا اىل ” اختـزال الوقـت والجهـد 

وتنفيذ رواتبهم التقاعدية عىل الشهر املقبل“.

بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية، عادل 
الركابي، امس األربعاء، رصف رواتب العمال 
املتقاعدين املضمونـني يف بغداد واملحافظات 

لشهري آذار ونيسان من العام 2021.
وقـال الركابـي يف بيان تلقته ”الـزوراء“: إن 

”دائرة التقاعـد والضمان االجتماعي للعمال 
اسـتكملت جميع االجراءات املتعلقة بإطالق 
رواتب العمـال املتقاعديـن املضمونني لديها 
ابتـداًء من عرص امس االربعـاء املوافق 31/ 
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دينار“.

بغداد/ نينا:
أكد املختص بإدارة مؤسسات الدولة يف االزمات، 
عيل جبـار الفريجـي، ان رصاع االحزاب املتلون 
مضطـرب  رصاع  الـدوالر  رصف  سـعر  حـول 
ال يخـرج مـن دائـرة رصاع املصالـح بأنواعها، 
بعيـدا عن منافـع االقتصـاد العراقي، مشـددا 
عىل رضورة تعويض الخسـائر املالية للمواطن 

بشكل عادل.
وقـال الفريجـي يف ترصيـح للوكالـة الوطنيـة 
العراقيـة لالنبـاء /نينـا/: ”انـه ال يمكن تربير 
رصاع األحزاب عىل تغيري سـعر الـدوالر يف هذه 
املرحلة هو رصاع رشيف غايته املواطن املترضر 
او حركـة سـوق العمـل، ألنـه رصاع مضطرب 
متلـون ال يخـرج مـن دائـرة رصاع املصالـح 
بأنواعهـا، ودعاية انتخابية مجانيـة بعيدا عن 

نفع االقتصاد العراقي“.
واشـار اىل ان“ تربيرات (البنـك املركزي، ووزارة 
املاليـة والحكومـة) يف رفع سـعر الرصف لعدة 
اعتبارات (رؤيتها) ومنها مواجهة االزمة املالية 
يف عام 2020 (رفع حجم الكتلة النقدية للدينار 
لتغطيـة فاتورة الرواتـب، الحد من االسـترياد، 
وتشـجيع الصناعة املحلية، نقد أجنبي أكثر اىل 
خزينة الدولة، وغريها مـن التربيرات) جميعها 

تربيرات غري مقنعة .

واكـد ان“ حجم الفائدة لم يتحقق من مربراتهم 
اكثـر مـن 18 % مـن الغايـة املعلنة علمـاً بأن 
القيمة االغلب ملوازنـة ترصف وتتعامل بالدوالر 
ومنهـا الديـون الخارجيـة، عقـود الدولـة مع 
الـرشكات األجنبيـة، رشاء املنتجـات النفطيـة 
وغريها، يضاف لها عدم وجود برنامج اقتصادي 
يساعد املترضرين من جراء هذه القفزة يف سعر 
الرصف يف هذه املرحلة، وايضاً لم تكن مصاحبة 
بعمليـة الحد مـن هدر ورسقة املـال العام، ولم 
تكن مصاحبـة بعملية تنويع اإليرادات للخروج 
بفائض مايل سليم يساعد عىل السنوات املقبلة، 
ناهيـك عـن عدم وجـود سياسـة تقشـفية يف 

اعدادات املرصوفات للحكومة يف املوازنة“.
وشـدد الفريجـي عىل“ الحكومة تحديد سـقف 
زمنـي ابعده نهايـة هذا العـام 2021 يف اعتماد 
سـعر الرصف الـذي اعتمدته، والبـدء بربنامج 

تعويض الخسائر املالية بشكل عادل“.
كما شـدد عـىل الربملـان باللجوء للطعـن بقرار 
املحكمـة  لـدى  املركـزي)  (البنـك  الحكومـة 
االتحاديـة، وعـىل الحكومة والربملـان العمل يف 
تشـديد العقوبـات وبشـكل صارم عـىل التجار 
واملضاربـني يف السـوق املحليـة من رفع سـعر 
أسـعار املواد الغذائية او االسـتهالكية، وغريها 

التي تمس حاجة السوق املحلية والفرد.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
اعلن السفري اإلثيوبي بالقاهرة، 
ماركوس تيكيل ريكي، إنه سيتم 
استئناف املفاوضات بشأن ملف 
سد النهضة مع مرص والسودان 
قريًبا، للتوصـل إىل اتفاق ُمرٍض 
لجميع األطـراف برعاية االتحاد 

اإلفريقي.
مؤتمـر  خـالل  ريكـي،  وقـال 
االربعـاء  امـس  ُعقـد  صحفـي 
بمقـر السـفارة اإلثيوبيـة: ”لم 
يتم التواصل مع إثيوبيا رسـمياً 
بشـأن لجنة الوسـاطة الرباعية 
التي اقرتحها السودان، وسمعنا 

عنها من وسائل اإلعالم فقط“.
وأكد: أن أديس أبابـا دائماً تركز 
عىل املفاوضـات وتعمل عىل حل 
سـلمية..  بطريقـة  الخالفـات 
وذلك رداً عىل ترصيحات الرئيس 
عبدالفتاح السـييس بشـأن سد 

النهضة أمس االول.
وذكر السـفري اإلثيوبي :أن بالده 
تقوم ببناء السـد منذ عام 2011 
وكانت شـفافة ملرص، وأن بالده 
منفتحـة عىل الحـوار وترغب يف 
اتفاق مـرٍض لجميـع األطراف، 
مؤكدا أن سـد النهضة لن يسبب 

رضراً لدولتي املصب.

وأوضح أنه مـن مصلحة إثيوبيا 
ومسـتعدون  التفـاق  الوصـول 
لذلـك. مضيفـاً: أنـه كان هدفنا 
3 سـنوات،  السـد خـالل  مـلء 
ولكن وافقنا عىل امللء خالل مدة 
ترتاوح بني 5 لـ7 سـنوات نزوالً 
عىل رغبـة دول املصب. مشـدداً 
ملتزمـة  أبابـا  أديـس  أن  عـىل 
السـلمية،  والحلول  باملفاوضات 

ونركز عـىل املفاوضات يف الوقت 
الراهن.

يأتـي ذلك بعـد يوم واحـد فقط 
مـن ترصيحات الرئيس املرصي، 
الثالثـاء،  السـييس،  عبدالفتـاح 
التي قال فيها انه ”لن يسـتطيع 
أحـد أن يأخذ نقطة مـاء واحدة 
من مرص“، مشدداً عىل أن ”ذراع 
مرص طويلة وقادرة عىل مواجهة 

أي تهديد“، مشرياً إىل أن املساس 
بمياه مرص خط أحمر وسـيؤثر 

عىل استقرار املنطقة بالكامل.
وأشـار إىل أنـه ”سـيحدث عـدم 
اسـتقرار إقليمي لـو انتهك أحد 

حقوق مرص املائية“.
وقـال خالل ترصيحـات له، عىل 
هامـش زيارتـه التفقدية ملرافق 
قناة السـويس، إنه لن يستطيع 

أحـد أن يأخـذ نقطـة ميـاه من 
مرص، وهـذا ليس تهديـداً ألحد. 
مضيفاً بالقول إن حوارنا رشـيد 
جدا وصبور جدا وال أحد يتصور 
أنه سيكون بعيداً عن قدراتنا ورد 

فعلنا عىل املساس بمياه مرص.
وأضـاف السـييس بالقـول ”إن 
معركتنا معركة تفاوض والعمل 
إذا  ولكـن  مرفـوض..  العدائـي 
تأثـرت إمداداتنـا املائيـة فإن رد 
مرص سيرتدد صداه يف املنطقة“.
أن  املـرصي  الرئيـس  وأضـاف 
العمل العدائي قبيح وله تأثريات 
تمتد لسـنوات طويلة، والشعوب 
ال تنـىس ذلك، ومـا نطلبه أمر ال 
يخرج عن القوانـني فيما يتعلق 

باملياه العابرة للحدود.
وأضاف، يف إشارة ملفاوضات سد 
النهضة: أن هناك تحركاً إضافياً 
للموضوع خالل األسابيع املقبلة، 
ونتمنى أن نصـل التفاق. مؤكداً 
عـىل ثوابت مـرص التي تسـعى 
للتوصل إىل اتفـاق قانوني عادل 

وملزم مللء وتشغيل السد.
ويف وقت سـابق، أبلغـت إثيوبيا 
املبعوث األمريكي للسـودان أنها 
سـتميض يف عملية املـلء الثاني 

لسد النهضة.
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باريس/متابعة الزوراء:

 تسلمت فرنسا قيادة القوة البحرية للتحالف 

الـدويل يف منطقـة الخليـج ملكافحـة تنظيم 

”داعش“ الذي يهدد أمن املنطقة بأكملها.

وأعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس 

باريل، أّن حاملة الطائرات الفرنسـية شارل 

البحريـة  القـوة  قيـادة  تسـلمت  ديغـول 

للتحالـف الدويل بعـد أيام مـن وصولها إىل 

أبوظبي، يف إطار مهمة تشمل أيضا ضمان 

”حرية املالحة“ يف منطقة الخليج.

وكتبـت عرب تويرت ”شـارل ديغول تتسـلم 

قيادة الشـق البحري من التصدي لداعش: 

هـذه هـي املـرة الثانيـة التي تخلـف فيها 

هـذه  تـويل  يف  املتحـدة  الواليـات  فرنسـا 

املسـؤولية“ بعد ديسمرب 2015، معتربة أن 

هذه املهمة ”دليل ثقة عملياتية وإشارة إىل 

تصدينا الدائم ضد داعش“.

وسـيطر تنظيـم ”داعـش“ عـىل مناطـق 

واسـعة يف العراق وسوريا اعتبارا من العام 

2014، لكـن حضـوره تراجع بشـكل كبري 

يف البلديـن خالل األعوام األخرية وسـقطت 

الخالفـة املزعومـة التي أعلنهـا يف مناطق 

تواجـده، عـىل الرغـم مـن أن عنـارصه ال 

يزالون يشنون هجمات دامية، وإن بوترية 

أقل من قبل.

ومنـذ العـام 2014، يقود التحالـف الدويل 

هجمـات ضّد داعش بمبـادرة من الواليات 

املتحدة ودول الخليج وتركيا ومرص، ويضّم 

حاليا 83 رشيكا.

ويحـّذر متابعـون مـن أن التنظيـم يعمل 

عىل حشـد أكرب عدد ممكـن من االرهابيني 

املحليـني بهدف إربـاك الدول املشـاركة يف 

التحالـف الدويل ضده، عرب إظهار مشـاكل 

أمنية وتوترات محلية تشغلها عن محاربة 

اإلرهاب خارج حدودها.

وتأتـي املهمـة الفرنسـية الثانيـة لقيادة 

التحالـف، والتـي أطلقـت عليهـا تسـمية 

”كليمنصـو 21“ بعد مرحلة مـن التوتر يف 

رشق املتوسط، فيما تكرر الواليات املتحدة 

والسـعودية اتهـام إيـران بإعاقـة حريـة 

املالحة يف الخليج عـرب الحوثيني املدعومني 

من طهران، والذين يشنون هجمات مكثفة 

يف البحر األحمر.

وعـالوة عـىل فرقاطتـني وسـفينة إمـداد 

وغواصة فرنسـية، ترافق حاملة الطائرات 

يونانيـة  وفرقاطـة  بلجيكيـة  فرقاطـة 

ومدمرة أمريكية.

قـد  الفرنسـية  الجيـوش  وزارة  وكانـت 

ذكـرت أن أفراد طاقم الحاملـة املكون من 

1200 بحار تلقـوا اللقاح املضاد لفايروس 

كورونا، وأن ثلثـي الطاقم كانوا قد أصيبوا 

بالفايروس العام املايض.

وأبحـرت حاملة الطائـرات الوحيدة ضمن 

البحريـة الفرنسـية، مـن مينـاء طولـون 

يف جنـوب رشق فرنسـا الشـهر املايض، يف 

مهمـة جديدة حملتها بداية إىل رشق البحر 

املتوسـط وبعده إىل املحيط الهندي يف إطار 

عملية ”شـمال“، يف إشـارة إىل املسـاهمة 

الفرنسـية ضمـن التحالـف الـذي تقـوده 

واشنطن.

ووصلت ”شـارل ديغول“ أواخر األسـبوع 

املـايض إىل أبوظبـي، يف مهمـة تهدف أيضا 

إىل تأكيـد ”التـزام فرنسـا العميـق بحرية 

املالحة واحـرتام القانون الـدويل“، وفق ما 

أفاد متحدث باسم وزارة الجيوش يف فرباير 

املايض.

وأفـادت وزارة الجيـوش يف بيـان بأن هذه 

املجموعـة البحريـة - الجوية سـتتوىل كل 

املهمـات ”التي عادة ما تقوم بها مجموعة 

قتاليـة أمريكيـة، بمـا فيهـا اسـتمرارية 

الحضـور الجوي البحـري لتحالـف العزم 

الرسـمي  االسـم  إىل  إشـارة  يف  الصلـب“، 

للتحالف.

وأضـاف البيـان ”يف منطقـة الخليج حيث 

جزء من االسـتقرار اإلقليمـي وأمن القارة 

األوروبيـة عىل املحك، يتيح حضور فرنسـا 

لها الحفاظ عىل قدرة تقييم وتقدير الوضع 

ذاتيا“.

وتحض فرنسا الرئيس األمريكي جو بايدن 

عىل إبقاء التصدي لتنظيم ”داعش“ أولوية، 

علما بأن سـلفه دونالد ترامـب اتخذ قبيل 

مغادرتـه البيت األبيـض يف ينايـر املايض، 

قـرارا بتقليـص عـدد الجنـود األمريكيـني 

املتواجدين يف العراق إىل 2500 فقط.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
اكـد عضـو لجنـة االمـن والدفـاع 
النيابية، عبد الخالق العزاوي، امس 
االربعاء، ان املوقف الوبائي هو من 
يحسـم قرار رفع الحظر الشامل يف 

رمضان.
وقال العـزاوي يف ترصيح صحفي: 
ان“ املوقـف الوبائـي العـام حيال 
معـدل االصابـات اليومية بفريوس 
كورونـا هو مـن يحدد اتخـاذ قرار 
برفع الحظر الشـامل خالل شـهر 
رمضـان الكريـم ام ال». مؤكدا «ان 
الحظر اجراء وقائـي يهدف لقطع 
سلسـلة انتشـاره الفريوس واالمر 
مرهون لدى اللجنة العليا باعتبارها 

صاحبة كلمة الفصل».
واضاف العـزاوي “رأينـا من االول 
بأن الحظر الشـامل فقـد جوهره 
بسـبب انخفاض االلتـزام من قبل 
االهايل باالجراءات الوقائية بنسـبة 
تصـل اىل مـادون ١٠٪». الفتـا اىل 
اعتمـاد آليـات تكثيـف االجـراءات 
وارتداء الكمامـات واعتماد الحظر 
الجزئـي وتوسـيع منافـذ التقليح 
سـتكون بديل ايجابي عـن الحظر 

الشامل».
واشـار اىل ان“ تقليح نسـبة كبرية 

مـن العراقيني خـالل فـرتة زمنية 
وجيزة سـتكون اطارا بالغ االهمية 
لتحصـني اكـرب عـدد ممكـن مـن 

االصابات وتقليل عدد الوفيات».
ويسـجل العـراق يوميـا مـن ٥-٦ 
االف اصابة بفريوس كورونا وسط 
الشـامل  الحظـر  إللغـاء  دعـوات 
واعتمـاد الجزئـي بديـال عنـه مع 

مضاعفة اليات التلقيح.
من جهتهـا، أفـادت وزارة الصحة 

بأن املواطن الذي سيأخذ الجرعتني 
مـن لقـاح كورونـا سـيمنح رقما 
يدرج ضمـن معلوماته اإللكرتونية 
ويكـون عامليـاً بمثابة جواز سـفر 
صحي، وحسـمت مصادر رسـمية 
يف الوزارة الجدل الذي أشـيع بشأن 
توقيـع املواطن الـذي يتلقى اللقاح 
لوثيقـة تعهـد، مبينـة أن التعهـد 

عبارة عن معلومات توثيقية.
وقالـت عضـوة الفريـق اإلعالمـي 

الصحـة  لـوزارة  السـاند  الطبـي 
والبيئة، ربى فالح حسـن، يف حديث 
صحفـي: إن «التعايش مع جائحة 
كورونا سـيحتاج اىل فـرتة طويلة، 
وعند توفر اللقاح لجميع املواطنني 
فمن املؤكد أن دول العالم ستطالب 
بشـهادة تلقيـح خاصـة، لـذا فإن 
شهادات التلقيح ستحصن املواطن 
مطالبتـه  عنـد  سـفره  حالـة  يف 
بالتلقيح، كمـا أن هناك الكثري من 

مجـاالت العمـل تتطلـب أن يكون 
الشخص ملقحا، خاصة يف املطاعم 

واملوالت».
ويف ما يتعلق بالجدل املتداول بشأن 
التعهد الذي يوقـع عليه املواطنون 
من أجل أخذ اللقاح، أوضحت حسن: 
أن ”هـذا التعهـد ليـس كما يشـاع 
عنه، وإنمـا هو بمثابـة معلومات 
تتضمن أن يكون املواطن عىل دراية 
كاملة بأخـذ اللقاح، وااللتزام بأخذ 
الجرعتني من املؤسسة نفسه التي 
تم تحديدها، باالضافـة اىل االلتزام 
كالتباعـد  الصحيـة  باإلجـراءات 
االجتماعي وارتداء الكمامة، كما أن 
وزارة الصحة أوضحت كل تفاصيل 

اللقاح».
وأوضحـت أن ”أي لقـاح يف العالـم 
يـؤدي اىل أعـراض جانبيـة، لذا تتم 
مراقبة املواطـن الذي يتلقى اللقاح 
بـني الجرعتـني، فضالً عـن إبقائه 
يف االنتظـار مـن ١٥ اىل ٣٠ دقيقـة 
باملؤسسـة الصحية التي أخذ منها 
اللقاح ملراقبـة حالته“، مبينة ”أننا 
يجـب أن نحقق املناعـة املجتمعية 
مـن ٧٠ اىل ٨٠ باملئة وأخـذ اللقاح، 
حتى نصـل اىل تخفيـف االجراءات 

الوقائية».

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت دائرة صحة ذي قـار، امس 
الثالثاء، تطبيـق إجراءاتها الصحية 
للوافديـن  والعالجيـة  الوقائيـة 
احـرتازي  كإجـراء  املحافظـة،  اىل 
من فـريوس كورونـا، مؤكـدا خلو 
املحافظة مـن اية حالة. من جهته، 
نفى مصـدر طبي يف دياىل تسـجيل 
اصابـة بفايروس كورونا بني عمال 
رشكة صينيـة متخصصة يف مجال 
النفط متواجدة بني محافظتي دياىل 

وواسط .
وقـال مدير دائـرة صحـة ذي قار، 
الدكتـور عبـد الحسـني الجابـري، 
يف ترصيـح صحفـي إن ”الكـوادر 
الطبية يف محافظة ذي قار مستعدة 
ألي طارئ، وعملـت عىل تخصيص 
ردهـات خاصة وحمـالت توعية يف 
جميع الدوائر الصحية تحسـبا ألية 

حالة يشتبه بها يف املحافظة“.
واشـار الجابري اىل ”اعـادة تفعيل 
آليات دائـرة صحة ذي قار الخاصة 

بالسيطرة عىل االلتهابات التنفسية 
مـن  وغريهـا  كورونـا،  وفـريوس 
ان  مؤكـدا  االنتقاليـة“.  االمـراض 
مناطـق  مـن  الوافديـن  ”جميـع 
فريوس كورونا يخضعون للفحص 

يف املطارات».
امـس  الصحـة،  وزارة  وكشـفت 
االثنـني، عـن تشـكيل خليـة أزمة 
برئاسة وزير الصحة لتفادي انتشار 

فايروس كورونا يف العراق.
وأعلنـت دائـرة صحـة البـرصة، يف 

وقت سـابق، عدم تسجيل اية حالة 
او  كورونـا  بفايـروس  لالصابـة 
االشـتباه بها، مؤكدة اتخـاذ كافة 
االجراءات الوقائية لحماية املوطنني 

من هذا املرض.
من جهته، نفى مصدر طبي يف دياىل 
تسـجيل اصابة بفايـروس كورونا 
بني عمال رشكة صينية متخصصة 
بـني  متواجـدة  النفـط  مجـال  يف 

محافظتي دياىل وواسط .
وذكر املصدر يف ترصيح صحفي ان 

«رشكة {زيبك} الصينية التي تعمل 
يف مجـال حفر االبار ضمـن الرقعة 
االستكشـافية بني دياىل وواسط لم 
تسـجل اية اصابة بمـرض كورونا 
وال مخـاوف مـن انتشـار املرض يف 

مواقع العمل».
ديـاىل  «دائـرة صحـة  ان  وأوضـح 
االجـراءات  مـن  سلسـلة  اتخـذت 
الوقائيـة ملواجهـة املـرض، خاصة 
يف املنافـذ الحدوديـة شـمال رشق 

بعقوبة».

 بغداد/ الزوراء:
تعتـزم وزارة الرتبيـة اصدار تعليمـات جديدة 
عن الدوام خالل الفصل الثاني، بينما اكدت أن 
اعالن نتائج امتحانات نصف السـنة سـيكون 
غري مركزي وبحسـب نسـبة انجاز التصحيح 

لكل مدرسة.
وقـال املتحدث باسـم الـوزارة، حيـدر فاروق 
«بعـض  ان  صحفـي:  حديـث  يف  السـعدون، 
املراحـل االبتدائيـة اعلنت نتائـج التالميذ عرب 
االنرتنـت، وسـيتبعها اعـالن نتائـج مرحلتي 
املتوسـطة واالعداديـة بعـد ان تنجـز اللجان 
االمتحانية داخل املـدارس فحصها وتدقيقها، 
ليتـم اعالنهـا للطلبـة مـن خـالل الكروبـات 

الرسمية للمدارس».
واضـاف السـعدون انـه «سـيتم خـالل االيام 
املقبلة اصدار الضوابط الخاصة بالدوام ملا بعد 
امتحانات نصف بعد اجراء تقييم لالمتحانات، 
وهنـاك تعليمات سـتعلن لتوجه بهـا االدارات 
املدرسـية بأن يكون الدوام اما تفاعليا ليوم او 
يومني باملدرسـة او الكرتونيا بالنسـبة لنهاية 

الكورس االول او مابعد نصف السـنة». مؤكدا 
ان «القرار بهذا الشأن لم يحسم حتى اآلن».

مـن جانبه، افـاد مدير عـام تربيـة الرصافة 
الثانيـة، قاسـم العكيـيل،: ان «اعـالن نتائـج 
امتحانات نهاية الكورس االول ونصف السـنة 
للعام الدرايس الحايل ٢٠٢٠ ــ ٢٠٢١ سـيكون 
بحسـب انجـاز كل مدرسـة عمليـة تصحيح 
الدفاتـر االمتحانيـة للطلبـة، أي ان اعالنهـا 
سـيكون غـري مركـزي»، مشـريا اىل ان «فرقا 
جوالـة ميدانيـة مـن املديريـات تعمـل خالل 
االمتحانـات وبعدها لالطالع عىل آلية تصحيح 
يف  الشـفافية  لتحقيـق  االمتحانيـة  الدفاتـر 

النتائج».
يف سياق اخر، حددت الوزارة عىل لسان وكيلها 
االداري، فالح القييس، ضوابط تحسني املعدل، 
وبـني أنه «يحـق للطالـب الناجح مـن الصف 
ـ  السـادس االعـدادي للعام الـدرايس (٢٠١٩ـ 
٢٠٢٠)، تحسني معدله ان لم يكن راضيا عنه، 
ويكون تحسينه مع امتحانات طلبة السادس 
االعـدادي للعـام الـدرايس الحـايل (٢٠٢٠ ـــ 

.«(٢٠٢١
واضـاف انـه «اليحـق لطالب تحسـني املعدل 
االخـذ بقبولـه املركـزي السـابق، ويعـد الغيا 
بعد تقديمه طلب تحسـني املعـدل، كما تعتمد 
نتيجتـه الجديدة سـواء كان ناجحا او راسـبا 

وسـيكون العام الـدرايس (٢٠٢٠ ـــ ٢٠٢١) 
هـو املعتمد اخريا». منوها بـأن «كل ما يتعلق 
بتحسـني معدل الطالب، يوقع من قبل الطالب 
وويل امـره لتوثيقـه وعدم مطالبتـه بدرجاته 

السابقة بعد توقيعه».

Ôzñ@ã–é@åaÏu@Úibr∑@bÓæb«@ÊÏÿÓé@Cb„ÎäÏ◊D@Åb‘€@ZÚzó€a
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بغداد/ عواد هاشم:   

«مرَة اخـرى يؤكد الطب العراقي كفاءته ومهاراته وقدرتـه وعلميته لتحقيق انجاز 
طبـي مميز وبارع بالرغم مـن كل الظروف والصعاب التي يعيشـها العراق الصابر، 
خاصـة فيما يتعلق بوبـاء (كورونا)، ويف احدى صاالت العمليات الكربى ملستشـفى 
اإلمامني الكاظمني (ع) الطبية التي شـهدت اجراء عملية جراحية كربى اسـتغرقت 
اكثر من (٦) سـاعات وكان القاسم املشـرتك لها النجاح واالبداع حارضا بعد التوكل 
عىل الله الستئصال املثانة الجذري، وكانت الفرحة ال تقدر بثمن للفريق الطبي البارع 
الـذي انجز العملية بقيادة الجراح االستشـاري الدكتور مهند السـاعدي الذي تركنا 
الحديث له، فقال مشكوراً: راجعنا املريض (٤٠٤) وهو يعاني ورما عميقا يف املثانة، 
وبعد اجراء الفحوصات املطلوبة تم اجراء عملية جراحية خاصة السـتئصال املثانة 
الجـذري مع رفع العقد اللمفاويـة وتحويل مجرى اإلدرار، وبالرغم من كل املعوقات 
الناتجة عن جائحة كورونا وأمـورا أخرى ونتيجة تضافر الجهود املخلصة من ادارة 
املستشـفى املتمثلة بالسيد املدير د.عبد الرحمن اسماعيل وقسم الجراحة وكان لهم 
الدور الكبري يف نجاح العملية، والننىس دور طبيبة التخدير املثابرة د.اشـواق باسـم، 
وباقـي الفريـق الجراحي املكون مـن املقيمني األقدمـني (طالب الدراسـات العليا)، 
وهـم الدكاترة عقيل ضياء وعبدالله عصام االمني وعيل طعمة ووسـام خليل واحمد 
الخفاجي وباقي املالك التمرييض والخدمي يف صالة العمليات، ونسـأل الله عز وجل 
ان يوفقنا لخدمة العراق، وان تنكشـف هـذه الجائحة (كورنا) عن العالم اجمع مع 
كل التقديـر، وشـكراً جزيالً لـ(جريدة الـزوراء) التي اتاحت هـذه الفرصة للتحدث 

للقراء االفاضل.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة، امس 
االربعـاء، صدور قـرار حكٍم بالسـجن 
ملدة (١٥) سنة للمدير األسبق للمرصف 
الزراعي - فرع العمارة بتهمة االختالس، 
ن إلزام  موضحـًة أن قـرار الحكـم تضمَّ

املُدان برد املبلغ املختلس.
وأفـادت دائرة التحقيقات يف بيان تلقت 
«الزوراء» نسخة منه، تفاصيل القضيَّة 
التـي حققت فيهـا الهيئـة وأحالتها إىل 
القضاء، بــ «إصدار محكمـة جنايات 
ميسـان / الهيئة األوىل قرار حكم بحق 
املدير األسبق للمرصف الزراعي التعاوني 
- فرع العمارة، قىض بسجنه ملدة (١٥) 
ن أيضاً  سـنة، الفتًة إىل أن الحكـم تضمَّ
إلـزام املدان بـرد املبلغ املختلـس البالغ 
مليـار   (١٫٠٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مقـداره 

دينار».
واشـارت اىل أن «قـرار الحكـم الصادر 
وفق أحـكام املـادة (٣١٦) مـن قانون 

العقوبـات، جـاء عـىل خلفيَّـة رصف 
علـم  ودون  القانـون  خـالف  قـروض 
مؤكـدًة  املقرتضـني»،  وموافقـة 
«تـرصف املدان باملبالغ خـالف القانون 

والتعليمات». 
 وأضافـت إن «املحكمـة، وبعد اطالعها 
عىل األدلة املتحصلـة يف القضيَّة وأقوال 
الشـهود واملمثـل القانونـي للمـرصف 
الزراعـي، توصلـت إىل القناعـة التامـة 
بمقرصيَّـة املدان، فقـررت الحكم عليه 
بالسجن (١٥) سنة ورد املبلغ املختلس 
بالتضامـن مع متهمـني آخرين مفرقة 
قضاياهم؛ وذلك اسـتناداً إىل مقتضيات 

املادة الحكميَّة».
وكانت الهيئة قد أعلنت، منتصف كانون 
األول املايض، عن صـدور أربعة قرارات 
للمـرصف  األسـبق  للمديـر  بالحبـس 
الزراعـي التعاونـي - فرع ميسـان بلغ 
مجموعهـا (١٢) سـنة؛ عـىل خلفيَّـة 

رصفه قروضاً خالفاً للقانون.

 بغداد/ الزوراء:

كشفت الهيئة العليا للتعداد العام للسكان واملساكن عن أن املبالغ املخصصة لتنفيذ 

تعداد السكان تمثل نصف املبلغ املطلوب إلجرائه، وبينما توقعت أن يسهم الظرفان 

االقتصـادي والصحي بتأجيل التعداد اىل العام املقبل، أكدت وجود نحو ٥ مقرتحات 

إلجرائه يف املناطق املختلف عليها.

وقـال عضـو غرفة عمليـات التعداد، سـريوان محمـد، رئيس هيئة إحصـاء اقليم 

كردسـتان يف حديث صحفـي: إن ”التعداد أمر معقد بسـبب األوضـاع االقتصادية 

والصحيـة يف البلـد“، مبينـاً أن ”املبلغ املخصص لالسـتعدادات ضمـن موازنة هذا 

العـام بلغ ٦٠ مليار دينار، وهذا املبلغ يمثـل نصف املبلغ املطلوب البالغ ١٢٠ مليار 

دينار».

وأضـاف أن ”االسـتعدادات يف اإلقليـم وبغداد ما زالت بسـيطة اىل حد ما، وال يمكن 

أن ترقـى اىل إجرائـه خالل هذا العام“، مشـرياً اىل أن ”الصيغة النهائية لالسـتمارة 

لـم تعرض لغايـة اآلن عىل الهيئـة العليـا للتعـداد، إال أن هناك اتفاقـا مبدئيا عىل 

إقـرار الصيغة النهائية لها“، مسـتبعداً ”وجود أية مشـكالت قد تتسـبب بها هذه 

االستمارة».

بغداد/ الزوراء:
اعلن الناطق باسـم القائد العام للقوات املسـلحة، اللواء يحيى رسـول، امس االربعاء، 

القبض عىل ٦ ارهابيني، بينهم هارب من سجن ابو غريب.
وقال رسـول يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منه: انه «حسـب توجيهـات القائد العام 
للقوات املسـلحة، تمكن جهاز ُمكافحة اإلرهاب من تنفيذ سلسلة دقيقة من الواجبات 
النوعيـة التي تكللت بالنجاح من خالل إلقاء القبض عـىل عدد من املطلوبني يف مناطق 

ُمختلفة من البالد».
واضـاف انـه «أُلقي القبض عـىل أحد عنـارص داعـش يف منطقـة الحبانيـة - األنبار، 
وبالتنسيق مع أسـايش ُمحافظة الُسليمانية القى ابطال الجهاز القبض عىل إرهابيني 
(اثنـني) كانا ينشـطان ضمن مفـارز إرهابية خطرة أحدهم كان هارًبا من سـجن أبو 

غريب يف العام (٢٠١٣)». 
وبحسـب البيان «تمكنت هذه التشـكيالت البطلة من إلقـاء القبض عىل (٣) من بقايا 
داعـش أثنان منهم يف بسـاتني شـمايل بغداد واآلخـر يف غربها، ليصل عـدد الذين أُلقي 

القبض عليهم إىل (٦) إرهابيني».
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بغداد/ الزوراء:
بارشت وزارة النقل الرشكة العامة للخطوط 
الجويـة العراقيـة انطالق رحالتهـا اىل الهند 
بعـد االجتماع الـذي جرى مؤخـرا بني وزير 
النقل نارص حسـني بندر الشبيل ومدير عام 
الخطوط الجوية العراقية كفاح حسـن مع 

وفد رشكة هيونداي.
وذكر بيـان للوزارة تلقت «الزوراء» نسـخة 
منـه: انـه «وبتنسـيق عـايل املسـتوى مـع 
الجانب الهندي لغرض استحصال املوافقات 
االصوليـة لتنفيذ هذه الرحـالت بالرغم من 
القيـود الصحيـة املتبعـة حاليـا يف مطارات 

الهند».
وأضاف انه «جـرى اإلتفاق عىل نقل العمالة 
العاملـني لـدى رشكـة هيونـداي الكوريـة 
والبالـغ  العراقيـة  االرايض  املتواجـدة عـىل 
عددهم اكثر من (٧٠٠٠) عامل عرب اسطول 
الناقـل الوطني العراقي، حيـث تم نقل اكثر 
مـن ٣٣٠ منهـم ابتداًء من االسـبوع املايض 
وسـيتم نقـل ٨٠٠ آخريـن هـذا االسـبوع 

وبوترية متصاعدة لالسابيع املقبلة».  
ولفت البيـان اىل ان «هذه الخطـوة تعد من 
الخطوات املهمة لتنشـيط العمل التجاري يف 
الرشكـة، من خالل تشـغيل اسـطول الناقل 
الوطني العراقي بالرغم من الظروف القاهرة 
التي تمر بها اغلب رشكات الطريان يف العالم 

يف ظل ظروف جائحة كورونا».

بغداد/ الزوراء:
أكد وزيـر التعليـم العـايل والبحث 
الصاحـب،  عبـد  نبيـل  العلمـي، 
املعلنـة  بالخطـة  الـوزارة  التـزام 
االلكرتونيـة  االمتحانـات  ألداء 
والحضورية للفصل الدرايس األول.

حديـث  يف  الصاحـب  عبـد  وقـال 
مسـتمرة  ”الـوزارة  إن  صحفـي، 
االمتحانـات  بتأديـة  وملتزمـة 
للفصل  وااللكرتونيـة  الحضوريـة 
الـدرايس األول للصفـوف املنتهيـة 
وغري املنتهية، وفقاً لقرارات اللجنة 
العليـا للصحة والسـالمة الوطنية 
والخطـة الوزاريـة املعلنـة، فضالً 
امتحانـات  عـن اسـتمرار إجـراء 
الدراسات الجامعية األولية للدروس 
املحـددة  للنسـب  األسـاس وفقـاً 
مـن الـوزارة حضوريـاً، إضافة اىل 
الدروس العملية وفقاً آللية التعليم 

املدمج“.
وشـدد وزيـر التعليـم العـايل، عىل 
الصحيـة  باإلجـراءات  ”االلتـزام 
تأديـة  فـرتة  أثنـاء  والوقائيـة 
بارتـداء  املتمثلـة  االمتحانـات، 
الكمامـات والتباعـد البدنـي بـني 
التعقيـم  مـواد  وتهيئـة  الطـالب 
القاعـات  يف  الجيـدة  والتهويـة 
االمتحانيـة“، مثمنـاً ”كل الجهود 
والجهـات  والربملانيـة  الحكوميـة 
جهودهـا  يف  الـوزارة  يف  السـاندة 
إلنجاح أداء االمتحانات واملحافظة 

عىل الرصانة العلمية».
العـايل  التعليـم  وزارة  وكانـت 
والبحث العلمي قـد أعلنت انطالق 
االمتحانـات النهائيـة الحضوريـة 
للفصل األول للعام الدرايس ٢٠٢٠_ 
الحكوميـة  الجامعـات  يف   ٢٠٢١
واألهليـة. إىل ذلـك، أظهـرت نتائج 
تصنيـف Scimago العاملـي، تقدم 
الحكوميـة  العراقيـة  الجامعـات 
واألهليـة بواقـع اثنتـني وعرشين 

جامعة وكلية لعام ٢٠٢١.
يف  العـايل  التعليـم  وزارة  وذكـرت 

بيان أنه ”بحسب النتائج الرسمية 
املعلنة فإن اثنتني وعرشين جامعة 
وكليـة عراقيـة سـجلت تقدمهـا 
وحضورهـا يف هـذا التصنيف الذي 
سـجل زيادة أربـع جامعـات (٤) 

بالقياس اىل نتائج عام ٢٠٢٠“.
”جامعـة  أن  النتائـج  وأوضحـت 
بغداد جـاءت باملركـز األول محليا 
بينمـا  عامليـا،   (٧٥٥) وباملركـز 
احتلـت املركـز الثانـي محليا كلية 
املستقبل الجامعة وباملركز (٧٥٧) 
جامعـة  جـاءت  حـني  يف  عامليـا، 

املوصـل يف املركـز الثالـث محليـا 
وباملركـز (٧٧٠) عامليـا“. وأرشت 
نتائـج التصنيـف العاملـي ”دخول 
عدد من الجامعات الحكومية ألول 
مرة يف هذا التصنيف وهي الجامعة 
التقنية الشـمالية وجامعة كركوك 
وجامعة املثنى“. جديـر بالذكر أن 
تصنيـف Scimago العاملـي يعتمد 
عىل ثالثة معايري رئيسة هي البحث 
العلمي بـوزن (٥٠ ٪) واالبتكارات 
بـوزن (٣٠ ٪) والتأثـري املجتمعي 

بوزن (٢٠ ٪).

@bËm˝yä@—„dnèm@›‘‰€a
@Ú˜–€@á‰:a@∂g@Òãíbjæa

Ú‰Ó»fl

pb„bznfl¸a@ıaÜ˛@Ú‰‹»æa@Ú�©bi@bËflaçn€a@á◊˚m@Ô€b»€a@·Ó‹»n€a
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جمهورية العراق                             العدد:٩٦/ش/٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل                      التاريخ:٢٠٢١/٣/١٥

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف قلعة سكر

املدعى/ غالب حويل محمد
املدعى عليها/ حميدة ولع حسن

إعالن
اىل املدعى عليها/ حميدة ولع حسن

اقام املدعي غالب حويل محمـد الدعوى الرشعية املرقمة ٩٦/ش/٢٠٢١ 
يطالبـك فيها بقطع النفقـة وبالنظر ملجهول محل اقامتـك تقرر تبليغك 
بصحيفتـني محليتـني للحضور يف موعد املرافعة املصـادف ٢٠٢١/٤/١٩ 
السـاعة التاسعة صباحاً ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 

قانوناً يف املوعد املحدد ستجري املرافعة بحقك غيابياً وفق االصول.
القايض
مازن عاكول خضري

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                                     العدد:٤٠٦

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الشطرة         التاريخ:٢٠٢١/٣/٢٤

اعالن
ملـا جاَء بقـرار محكمـة االحوال الشـخصية يف الشـطرة املؤرخ يف 
٢٠٢١/٣/٢٣ والـذي تضمن النرش يف صحيفتني محليتني بالدعوى 
بوفـاة  الحكـم  طلـب  وموضوعهـا  (٤٠٦/ش/٢٠٢١)  املرقمـة 
املفقود(صباح حسـن جاسـم) فاذا كان املفقـود اعاله حياً او من 
له حق االعرتاض عىل موضوع الدعوى مراجعة املحكمة بنفسه او 
من ينوب عنه خالل مدة (عرشة) ايام من تاريخ النرش يف الصحيفة 
اليوميـة ويف موعـد املرافعة املصـادف يف ٢٠٢١/٤/١٣ وبعكسـه 

سوف تقوم املحكمة باصدار قرار حكم بوفاة املفقود اعاله.
                                                                 القايض 
بسيم شنان خلف

جمهورية العراق                            رقم االضبارة: ٢٠٢١/٢٥٠
وزارة العدل                                           التأريخ: ٢٠٢١/٣/٢٩

دائرة التنفيذ              
مديرية تنفيذ النارصية

اىل املنفذ عليه  جليلة يارس مهلهل
لقـد تحقق لهـذه املديرية مـن كتاب مركز رشطـة الثورة بالعـدد ٦٢١ يف 
٢٠٢١/١/١٧ واشعار مختار املنطقة انك مجهول محل االقامة وليس لديك 
موطن دائم او مؤقت او مختار ، يمكن اجراء التبليغ عليه ، واستناداً للمادة 
(٢٧)  مـن قانون التنفيذ تقرر تبليغـك اعالنا بالحضور امام مديرية تنفيذ 
النارصية  خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ويف حالة عدم 

حضورك ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل
هند سلمان بخيبخ

اوصاف املحرر:
قرار محكمة بداءة  بالعدد ١٤٥٩/ب/٢٠١٩ يف ٢٠١٩/٥/٢٦ 

واملتضمـن الـزام املدين بتأديـة املبلغ قـدره (٩,٦٠٠,٠٠٠) تسـعة ماليني 
وستمائة الف دينار.

اعالن
اىل الرشيك ( بان غازي محمد عيل) 

اقتـىض حضـورك اىل صنـدوق االسـكان العراقي 
الكائن قرب مجمـع النهضة وذلـك لتثبيت اقرارك 
باملوافقـة عىل قيام رشيـكك السـيد( رضا رياض 
محمـد) بالبنـاء عىل حصتـه املشـاعة يف القطعة 
املرقمة ٢٨٠٢/١  مقاطعـة (٢٨ تاجيات)  لغرض 
تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوما داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق 
مـن تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف يسـقط 

حقك يف االعرتاض مستقبالً.

Ú‹ÌÏ†@Ò6–€@ã‡nèÓé@ä¸Îá€a@“ãñ@7ÓÃm@Êc@pá◊c

@µfldn€@paá”b»m@b‰Ìá€@ZÒäbvn€a
ã‡nèfl@›ÿìi@ÚÓ‰ÌÏ‡n€a@Ú”b�j€a

@Âfl@áÓ–nèfl@5000@ZáÓíã€a
ÚÓ„Î6ÿ€¸a@—‹è€a

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة املاليـة زيـادة ملفتـة بإيـرادات 
الكمارك واعتمادها سياسـة اقتصادية داعمة 
مليزانيـة الدولـة. وفيمـا أكدت ان تغيري سـعر 
رصف الدوالر سيستمر لفرتة طويلة، أوضحت 
ان التوقعات السـلبية عىل مسـتويات أسـعار 
السـلع كانـت متوقعة وما حدث جـاء أقل من 

املتوقع.
ونقل بيان للوزارة تلقت ”الزوراء“ نسخة منه، 
عن وزير املالية عيل عالوي قوله: ”لوحظ خالل 
الفـرتة االخرية قيام بعض الـوكاالت والقنوات 
التلفزيونية بتوجية بوصلتها نحو كوادر وزارة 
املاليـة والدوائـر التابعـة لها من خـالل فربكة 
بعض االخبار بنسب واعادة ترصيحات سابقة 
التي تصب يف مصلحة بعض الجهات والنيل من 

سياسـة االصالح االقتصاد التـي تبنتها وزارة 
املالية“.

وأضـاف ”تقـوم بعـض الجهـات مـن خـالل 
اعالمهـا األصفـر بنـرش أخبار غـري صحيحة 
بالضغط عـىل الهيئة العامة للكمـارك التابعة 
لوزارة املالية، وحيث تهيئ الهيئة السرتاتيجية 
جديـدة ذات افـق واسـع يتمـاىش مـع حجم 
االعمال املنوطـة بها وحسـب توجيهات وزير 
املاليـة إلدخال نظام االتمتـة يف عملها للقضاء 
عىل الفسـاد يف املنافذ الحدودية والتي ستسهم 
هـذه االسـرتاتيجية بتحقيق ايـرادات كمركية 
حقيقية والتي تعد مصـدرا من مصادر تمويل 

املوازنة العامة للدولة“.
وتابـع البيـان ان ”الهيأة قامـت بتفعيل الدور 
الرقابـي والتدقيق الذي حـد من عملية التهرب 

الكمركي وزيادة ايرادات الكمركية، كما احبطت 
الهيئة العامة للكمـارك محاوالت لتهريب اكثر 

مـن {٢٠٠} حاوية بمختلف البضاعة ومصادر 
اكثر من خمسـني شاحنة خالل الشهر السابق 

التي ارادت اضعاف االقتصاد العراقي ملخالفتها 
للضوابط والتعليمات الكمركية النافذة“.

ووجـه وزيـر املالية ”رسـالة اىل كل الوسـائل 
االعالميـة دائما بتوخي الدقـة واعتماد املهنية 
الصحفية بنقل االخبار وعدم نقل االخبار التي 

تسهم بإثارة الرأي العام“.
مـن جانب اخر، قال وزيـر املالية، عيل عالوي، 
ان تغيري سـعر رصف الدوالر سيسـتمر لفرتة 

طويلة“.
وحول خفض قيمة الدينار العراقي الذي قامت 
به الحكومة والبنك املركزي مؤخراً، أكد عالوي 
يف ترصيح صحفي: ان ”التوقعات السلبية عىل 
مسـتويات أسـعار السـلع كانت متوقعة وما 
حدث جاء أقل من املتوقع، ولكنها كانت خطوة 
واجبة منذ سـنوات ألهميته يف هيكلة االقتصاد 

وخفض فاتورة دعم الدينار،“ موضحاً ”تاليش 
التأثريات السلبية لخفض العملة تدريجياً“.

وأضاف أن ”السـعر الحايل لعملـة العراق أمام 
الدوالر األمريكي بعد خفض قيمتها سيسـتمر 
لفـرتة طويلة وربما يحدث يف املسـتقبل تعويم 
كامـل، ولكـن سـيعمل البنـك املركـزي حالياً 
للحفـاظ عىل مسـتوى سـعر الـرصف الحايل 

ألطول فرتة ممكنة“.
يذكـر أن أسـعار رصف الـدوالر األمريكـي يف 
مكاتـب الرصافة واألسـواق املحلية بالعاصمة 
بغداد، تصـل إىل 1435 دينـارا للرشاء، و1445 

دينارا للبيع.
يشـار اىل ان البنك املركـزي العراقي قرر يف 19 
مـن كانـون األول املـايض تعديل سـعر رصف 

الدوالر.

Ú€Îá€a@ÚÓ„açÓæ@Ú‡«aÜ@ÚÌÜbón”a@ÚébÓé@bÁÜb‡n«aÎ@⁄äb‡ÿ€a@paÜaãÌg@¿@Ún–‹fl@ÒÜbÌå@Â‹»m@ÚÓ€bæa

بغداد/ الزوراء:
لديهـا  ان  التجـارة  أكـدت وزارة 
تعاقدات لتأمني مفردات البطاقة 
التموينية بشكل مستمر، مشرية 
شـهر  عـىل  تقتـرص  ال  انهـا  اىل 

رمضان فقط.
وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة، 
محمد حنون، يف ترصيح صحفي: 
بـدأت، منـذ  التجـارة  إن ”وزارة 
الجمعة املـايض، بإطالق الحصة 
بشـهر  الخاصـة  التموينيـة 
االساسـية  باملفـردات  رمضـان 
األربع {السـكر، والزيـت، واألرز، 
والطحـني} فضـال عـن الطحـني 
الصفـر {5 كيلـو لـكل عائلة} ”، 
داعيـا املواطنـني اىل ”تسـلم مـا 

مجهز لهم“. 
واردف أنـه ”بعـد تدخـل رئيـس 
الكاظمـي  مصطفـى  الـوزراء 
نتطلع اىل استقرار نظام البطاقة 
التموينيـة وتوجـه الـوزارة ليس 
لشـهر رمضـان فقـط بـل لدينا 

تعاقدات نعمل عـىل امليض بها اىل 
االشهر املقبلة“. 

”الفـرق  أن  اىل  حنـون  ولفـت 
الرقابية يف وزارة التجارة وبمعية 
جهاز الجريمـة املنظمة يف وزارة 
الداخليـة واالمـن الوطنـي قامت 
بعـدة جـوالت ملتابعـة االسـعار 
ورصـد  املحليـة  األسـواق  يف 

مخالفات“.
خـالل  تباينـاً  ”وجدنـا  وتابـع 
املتابعـة، إذ رأينا ان أسـعار املواد 
الغذائيـة انخفضت خـالل الثالثة 
ايام املاضية بشـكل جيد، إال انها 
عـادت اىل الزيـادة األحـد بشـكل 

مفاجئ“.
وبني ”لدينا تنسـيق عايل املستوى 
مـع وزارة املالية واللجنـة املالية 
يف مجلـس النواب من اجل اضافة 
مبالغ جديـدة للبطاقة التموينية 
جديـدة  اضافيـة  مـواد  لـرشاء 
السـتقرار عملية تجهيز مفردات 

البطاقة التموينية“.

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرشـيد، امـس االربعاء، نجاح تطبيـق النظام االلكرتوني يف 
منح السـلف ملنتسـبي وزراتـي الدفـاع والداخلية.وذكر املكتـب االعالمي 
للمرصف يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: ان ”عدد السـلف املمنوحة 
لثالث وجبات وصلت اىل (٥٠٠٠) مستفيد“. وبني ان ”مدة املنح من تاريخ 
التقديم (٧٢) ساعة“.واضاف البيان ان ”العمل مستمر لشمول املتقاعدين 

واملوظفني بالتقديم عىل السلف عن طريق النظام االلكرتوني“. 
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@Âfl@µj«¸@k”b»m@¬bjõ„¸a@Ú‰ß
@¬Ï�©a@’Ìãœ

بغـداد/ متابعـة الزوراء: عقـدت لجنة االنضبـاط يف الهيئة التطبيعية اجتماعاً ملناقشـة 
اعرتاضات األندية واألحداث التي رافقت مباريات دوري الدرجة األوىل.ولدى مناقشة تقرير 
مـرشف مبـاراة (الخطوط واملحمودية)، تقـرَر إيقاف العبي فريـق الخطوط (مصطفى 
عبـاس وعيل طالب) اىل نهاية املوسـم، وذلك اسـتنادا للمـادة ٥١ /٣ انضباط، لقيامهما 
باالعتداء بالرضب عىل حكم املباراة.وبعد مناقشة تقرير مرشف مباراة (الصادق والخليج 
العربي) ضمن منافسـات دوري الدرجة األوىل، تقرَر معاقبة كل من رئيس نادي الصادق 
(حسن جاسم) وعضو الهيأة اإلدارية لنادي الصادق (نضال غني) وإداري النادي (حسن 

عيل)، واملوظف يف النادي (مجتبى جمعة)، باإليقاف للموسم الكروي املقبل.

ãºcÎ@ã–ñc

Aäbèæa@Â«@oœãÆa@ÚÓ»Ój�n€aÎ@ÊÏÌá€bi@b‰n”ãÀc@ÚÓi6€a@ZäáÓy@äaãí

ÜÏ»è€a@ÒáyÏ€a@Ú»”Ïfl@›j”@µj«˝€a@‚ç«@áìm@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@ÒäaÜg

بغداد/ محمد حمدي
التقـى وزير الشـباب والرياضة عدنـان درجال ، رئيس الهيئـة التطبيعية 
التحاد الكرة اياد بنيان وامينها العام محمد فرحان، لبحث اخر املستجدات 
التي تتعلق بتكثيف الجهود إلستضافة البرصة لخليجي 25، واستقبال وفد 
اإلتحاد الخليجي، االحد املقبل، الذي سـيتفقد املنشآت الرياضية والخدمية 
يف البرصة. وثمن الوزير درجال مواقف الدول الخليجية الشـقيقة الداعمة 
للعـراق وما اقدمت عليه الشـقيقة قطر من موقـف مرشف يحمل دالالت 
كبـرية جـدا ، موجهـا بتكثيف االتصـاالت مع البلـدان الداعمـة للعراق يف 
الخليج لحسـم ملف البـرصة . وقدم ”بنيان“ شـكره للحكومـة العراقية 
ووزارة الشـباب والرياضـة، ُمثمنـاً حـرص الوزير درجـال  باالطالع عىل 
التفاصيـل وتذليله الصعـاب التي تعرتض ملف خليجـي البرصة 25، عىل 
الرغـم من الظـرف الصحي الذي يمر به.ومن جهة اخـرى، أكد درجال  أن 
وضعه الصحي جيد، وحالته مطمئنة وِيف تحسـن مستمر.وأضاف: نشكر 
الله العّيل القدير عىل نعمة الشفاء من الڤريوس ونترضع إليه ان ينعم عىل 
شـعبنا واإلنسانية جمعاء بالصحة والسـالمة، ونحمده عىل عظيم فضله 
أنـه َمًن علينا بتجـاوز الداء ودوام العافية، وعودتنا ملمارسـة مهام عملنا 
اليومي.معرًبا عن شـكره وإمتنانه لكل من سـأل عنه و اطمنئ عليه، من 
األوساط الرسمية والرياضية واإلعالمية والجماهريية، فضالً عن دعواتهم 

له بالشفاء واهتمامهم بحالته الصحية، ما يدل عىل أصالتهم ونبلهم.
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بغداد / انتصار الرساج
أكد رشار حيـدر رئيس الهيئـة االٕدارية لنادي 
الكـرخ الريـايض: أنـه راٍض كل الرضـا عـن 
مستوى فريقه بكرة القدم يف منافسات دوري 
الكـرة املمتـاز، وعزا ذلك بسـبب االٔزمة املالية 
التـي يمّر بهـا النادي التـي تقف عأيقـاً أمام 

تطلعات االٕدارة.
وقـال رشار يف حديـث خـّص به الـزوراء: مر 
الفريـق بظروف صعبة إثر وفـاة مدربه كريم 
سـلمان، كـون تواجده معهـم يمثـل مصدراً 
للدافعيـة والعطـاء، وال ننـىس أن أغلب العبي 
الفريـق غري قادرين عىل تجاوز االٔزمة الحالية 
كونهم يف سـّن الشباب وقلييل الخربة ومازالوا 

يمّرون بضغوٍط نفسية أّثرت كثرياً عليهم.
واضـاف: تدخل وزير الشـباب والرياضة لدى 
وزيـر الرتبية الٕطالق ميزانية النادي ولالٔسـف 
مجـرد وعـود لم نـَر منها شـيئاً ملموسـاً أو 
مطبقـاً عـىل أرض الواقـع، فبعد مرور سـتة 
أعوام عىل إصدار مجلـس الوزراء قراره بدعم 
االٔنديـة لم تتم املصادقـة عليه حتى اآلن، دون 

معرفتنا االسباب.
ثمن االٔخطاء

واوضح رشار: طلب منا وزير الرتبية االٔسـبق 
محمد اقبال تأهيل وإعمار امللعب الخاص ِبَنا، 
ولكون النادي ال يمتلك امليزانية للقيام بأعمال 
الرتميـم والتأهيل، اضطررنا السـتحصال تلك 
االٔموال عن طريق قرض يسـرتجع عند إطالق 
امليزانيـة، ولم نتمكن من ذلك كون امليزانية لم 

تطلق، وظّل موقفنا نفسه هو عدم استطاعتنا 
تأمـني االٔموال من أية جهـة، ونحن االٓن ندفع 
ثمن أخطـاء الوزير املذكور، ونحاول تسـديد 

املبالغ من ميزانية النادي البسيطة! 
وفيما يتعلّق بحجم االٔموال الداخلة للنادي من 
العقـارات التابعة لـه، أفـاد رشار: ليس لدينا 
مبالـغ كبرية، بالـكاد نتمكن مـن دفع رواتب 
الالعبـني والكادر التدريبي وأجـور التنّقل بني 
املحافظـات وبعـض االٔمـور التـي يحتاجهـا 
النادي، وما يتبقى من املبالغ نسدد بها الديون 

التي أغرقتنا بها وزارة الرتبية!
تجاوز صالحيات

وعن تقييمـه لعمل الهيئة التطبيعية يف الفرتة 
املنرصمـة، أكـد: ان التطبيعيـة انحرفـت عن 
املسـار الصحيح، واملهام املحددة التي ُوِجَدت 
من أجلها، وأخذت تتجاوز الصالحيات املناطة 
بهـا، إذ كان عملها االٔسـايس هو تحديد موعد 
االنتخابـات، وتنظيم بعض فقـرات العمل، إال 
انهـا أخذت تعمل بأنظمة أخرى، وكأنها هيئة 
دائمة تصادق عىل عقود تمتد لسنوات طويلة 

بينما عملها محّدد بعمر معني! 
وعن سـبب إلغاء االٔلعاب االخرى للنادي ككرة 
السـلة واليـد وكـرة الطأيـرة، أكـد رشار: ان 
السـبب الحقيقـي هو عدم توفـر االٔموال عىل 
الرغـم مـن كونها ألعابـاً مهمة عـىل الصعيد 
املحيل والعربي، وان النادي كانت له مشاركات 
مميـزة كثرية عىل الصعيد الدويل بكرة السـلة، 
ونحن نشـعر باالٔسـف الشـديد عىل ما آل اليه 

وضع النـادي بسـبب الضائقـة املاديـة التي 
مازال تأثريها واضحاً عىل جميع الُصعدة. 

جهود وزيرين 
ولفت ال:ى اننـا مازلنا نعّول كثرياً عىل جهود 
وزيـري الشـباب والرياضـة والرتبيـة اللذين 
زارا النـادي يف أكثـر مـن مناسـبة، وأبديا لنا 
استعدادهما التام لتقديم املساعدة، بعد تراكم 

الديون وعدم قدرة النادي عىل تسديدها.
وبخصوص سبب تقديم اسـتقالته من اتحاد 
الكرة الٔكثر من مناسـبة، بنّي حيدر: ان تقديم 
اسـتقالتي مـن اتحاد الكرة كان لها اسـبابها 
ومربراتهـا كونـي شـخصا مهنيـا وال ارغـب 
العمـل يف نظـام داخيل مشـّوش وغـري صالح 
أصالً، قدمت استقالتي الَّٔني لم استطع العمل 
يف ظـروف التخّبط، بـل ارغب بوجـود أرضية 
خصبـة صالحـة للعمـل والعطـاء لتحقيـق 

طموحات وتطلّعات الشارع الريايض.
املستشار ثائر 

واختتم رشار حيدر حديثه بالقول: بعد االٔزمات 
واملطّبـات الكثرية التي مّر بها النادي يف الفرتة 
املاضية كان البد لنا االسـتعانة بشخصية لها 
وزنهـا وثقلهـا يف الشـارع الريايض النتشـال 
الفريـق مما مر به مـن معاناة، وبالفعل تمت 
االستعانة بثائر احمد وتعيينه مستشاراً للنادي 
واالستفادة من خربته وتاريخه الطويل بحكم 
تعامله مـع العديد مـن االٔنديـة الجماهريية، 
وايماننـا الكامل بقدرته عـىل العبور وتجاوز 

االٔزمة والوصول بالفريق اىل بر االٔمان.

بغداد/ الزوراء
التقـى امـني الـرس نـادي القـوة الجوية 
الريـايض محمـد صـوب اللـه، وأعضـاء 
االٕدارة كل مـن هيثم كاظـم وعيل زغري و 
ماجد الساعدي، الكادر التدريبي والالعبني 
وذلك لشـد الهمة والعزيمة واالٕرصار قبل 
لقاء الوحدة السعودي ضمن ملحق دوري 

أندية ابطال اسيا. 
وتحـدث  امني الـرس اللـواء الركن  محمد 
صوب الله، وقال: علينـا كإدارة توفري كل 
مايحتاج الكادر التدريبي من أمور ادارية 
ولوجسـتية للفريق والتي سـتجعله اكثر 

استقرارا من جميع النواحي.
 فيما قال أعضاء االٕدارة: نسعى الستقرار 
الفريـق والظهـور باملسـتوى الـذي يليق 
بسمعة النادي العريق والعودة اىل منصات 
وإسـعاد  اسـيا  مسـتوى  عـىل  التتويـج 

جماهري الصقور محليا وآسيويا.
وشـكر جميع أعضاء االٕدارة الالعبني عىل 
املسـتوى املتواصـل يف مباريـات الـدوري 
والذي سـيكون ثمرته هو التتويج باللقب 
بوجود هكذا كادر تدريبي بمسـتوى عال 
من الكفاءة وأيضا االسـماء التي يضمها 

الفريق.

بغداد/ متابعة الزوراء
حقـق الكهرباء فوزا مسـتحقا عـىل االٔعظمية بنتيجـة (70-82)، يف 
املبـاراة التي أقيمت يف قاعة الشـعب املغلقة، ضمـن الجولة االٔوىل من 
املرحلـة الثانية بالدوري املمتـاز لكرة السـلة.الكهرباء تقدم يف الربع 
االٔول بنتيجة (11-18) لكن االٔعظمية عاد وتقدم بنتيجة (12-14) يف 
الربع الثاني، لينتهي الشـوط االٔول بتقدم الكهرباء إجماال (30-25).

ويف الربع الثالث وسع الكهرباء الفارق بعد أن انتهى بنتيجة (27-18) 
ولم ينفـع االٔعظمية تقدمه بالربع االٔخري بنتيجـة (25-27)، لتنتهي 
املبـاراة لصالـح الكهربـاء بنتيجـة (70-82).وبهـذه النتيجة يكون 
الكهربـاء قد افتتـح املرحلة الثانيـة بنقاط الفـوز يف محاولة للتقدم 

بالٔيحة الرتتيب، بعد أن أنهى النفط املرحلة االٔوىل بصدارة الدوري.

ÚÓjæÎ˛a@Ú‰v‹€a@pbibÉn„g@Û‹«@Êb”ÜbóÌ@ÏÓé�a@ê‹1aÎ@ÚÓ€Îá€a@ÚÓjæÎ˛a
Ún”˚æa@Ú‰v‹€a@›‡«@ıbËn„a

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
عدسة / قحطان سليم

أنهى رئيس اللجنة املؤقتة الدارة 
العمل األوملبي يف العراق الدكتور 
أكرم نعيم عطـوان الحميداوي 
مهـام عمله يف اللجنـة األوملبية 
إنتخابـات  إجـراء  بعـد  اليـوم 
املكتب التنفيذي عىل وفق املوعد 
الـذي حددتـه األوملبيـة الدولية 
للجنة  العامة  الجمعيـة  وأقرته 

األوملبية.
ويف ختام عمله وبإجراء بروتوكويل 
رسـمي، قّدم الدكتـور الحميداوي 
اىل رئيس اللجنـة األوملبية الوطنية 
نـص  حمـودي  رعـد  العراقيـة 
االعرتاف الـدويل بنتائج االنتخابات 
األوملبيـة  اللجنـة  أبرقتـه  والـذي 
الدولية، واملجلس األوملبي اآلسيوي 

اىل األوملبية العراقية.
والحميـداوي  حمـودي  وأجـرى 
بمقـر  والتسـليم  الـدور  عمليـة 
العراقية  الوطنية  األوملبيـة  اللجنة 
بشارع فلسطني يف العاصمة بغداد 
بحضور النائب األول لرئيس اللجنة 
األوملبية اياد نجف وعضوي املكتب 
التنفيـذي باسـم احمـد والدكتور 

إبراهيم البهاديل. 
وأدار الحميـداوي العمـل األوملبـي 
يف مرحلـة غايـة بالحـرج بسـبب 
إختـالل املشـهد األوملبـي وتراكـم 
الخالفـات فيه، حيث أسـفر عمل 
اللجنة املؤقتة عـن إنتخاب مكتب 
تنفيـذي جديـد نال ثقـة الجمعية 
العامة واالعرتاف الدويل من اللجنة 
األوملبية الدوليـة واملجلس األوملبي 

اآلسيوي.
وصادقت اللجنـة األوملبية الدولية، 
واملجلـس األوملبـي اآلسـيوي، عىل 
نتائـج إنتخابـات اللجنـة األوملبية 
الوطنيـة العراقيـة التـي أقيمـت 
يومي الخميس والجمعة املاضيني 
املوافقـني ٢٥ و ٢٦ من شـهر آذار 

الجاري.
أعلـن ذلـك حسـني عيل حسـني، 
للجنـة  االعالمـي  املكتـب  مديـر 
األوملبيـة الوطنيـة العراقية، مبيناً 
ان ”األوملبية الدولية بعثت رسـالة 
رسـمية اىل األوملبية العراقية تؤكد 
فيهـا تسـلمها نتائـج إنتخابـات 
وثقتهـا  العراقيـة  األوملبيـة 

للعمليـة  الناجحـة  باالجـراءات 
االنتخابية“.

وبـني حسـني ان رسـالة األوملبية 
سـاعة  يف  وردت،  التـي  الدوليـة 
أمـس  اول  مسـاء  مـن  متأخـرة 
”ُعنونـت اىل  رعد حمـودي رئيس 
العراقية  الوطنية  األوملبيـة  اللجنة 
موقعـة من جيمس مـكالود مدير 

التضامـن األوملبـي والعالقات مع 
اللجان األوملبيـة الوطنية يف اللجنة               
األوملبيـة الدولية وحسـني املسـلم 
للمجلـس  والفنـي  العـام  املديـر 

األوملبي األسيوي“.
وختـم حسـني حديثـه قائـًال ”ان 
األوملبية الدولية تأمل، وبعد إكمال 
االنتخابـات األوملبيـة العراقية، ان 

ينرصف املكتب التنفيذي الجديد اىل 
عمله يف إعداد الرياضيني وتهيئتهم 

للمشاركات األوملبية الخارجية“.
ويف أدنـاه نـص رسـالة األوملبيـة 

الدولية:
 السيد رعد حمودي 

رئيـس اللجنـة األوملبيـة الوطنية 
العراقية

لوزان، 30 / 3 / 2021 
للجمعيـة  االنتخابـي  االجتمـاع 

العامة للجنة األوملبية
 الوطنية العراقيـة 26-25 مارس 

2021
السيد الرئيس،

نقر، مع الشـكر، باستالم التقرير 
 2021 مـارس   27 يف  املـؤرخ 
والرسـائل الالحقـة يف 28 مـارس 
يف  املؤقتـة“  ”اللجنـة  مـن   2021
أعقاب انعقـاد االجتماع االنتخابي 
للجمعيـة العامـة للجنـة األوملبية 
الوطنية العراقية يف 26-25 مارس 

.2021
لقـد أحطنا علما باالختتام الناجح 
لإلجراءات ونتائج انتخابات اللجنة 

األوملبية الوطنية العراقية.
اآلن، وبعـد أن تـم تطبيـع الوضع 
بصـورة كاملـة، لنـا الثقـة بـأن 
العراقية  الوطنية  األوملبيـة  اللجنة 
يمكنها العمل يف انسـجام ووحدة 
مـع جميـع أعضائهـا ورشكائها 
الخارجيني، والرتكيز بشـكل كامل 
عىل أنشطتها ومسؤولياتها اتجاه 
الرياضـة والرياضيـني يف بلدكـم، 
كما هـو الحال مـع دورة األلعاب 
األوملبية طوكيـو 2020 والتي هي 

عىل األبواب.
من خالل هذه الرسالة، نود أيًضا أن 
نتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا إىل 
”اللجنة املؤقتة“ ولجنة االنتخابات 
التي ساهمت بشكل كبري يف التنفيذ 
الناجح لهذه العملية، وفًقا للنظام 
الداخـيل للجنـة األوملبيـة الوطنية 

العراقية والقواعد املعمول بها.
شكرا لتعاونكم.

جيمس مكالود / مديـر التضامن 
األوملبـي والعالقـات مـع اللجـان 
اللجنـة                يف  الوطنيـة  األوملبيـة 

األوملبية الدولية
حسني املسلم / املدير العام والفني 

للمجلس األوملبي االسيوي
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الصحفي واملخرج رافق قاسم العقابي واملقيم يف 
اسـرتاليا يقوم حاليا بإعداد وتصوير ومونتاج 
واخراج برنامج ريايض بعنوان (اوت سـايد)، 
والذي يعرض حاليا عىل شاشـة قناة (شـباب 
سـبورت) وقد حظيت الحلقة االوىل مع املهاجم 
الدويل السـابق اكرم عمانوئيـل بمتابعة كبرية من 

قبل الجمهور الريايض.
 ********************

الهيئـة االداريـة لنـادي املوصل الريـايض اعلنت 
تسـمية الزميل طالل العامري مديـرا للمكتب 
االعالمـي للنـادي.. خالـص امنياتنـا للزميـل 
العزيز العامري بالتوفيق والنجاح يف مشـواره 

املهني الجديد.  
*********************

جهود كبـرية وعمل احـرتايف مميز يقدمـه املكتب 
االعالمي لنادي الكهرباء الريايض بقيادة الزميل 
خيـام الخزرجي من خالل رفد وسـائل االعالم 
املختلفـة بآخـر االخبار التي تخص نشـاطات 
النـادي بمختلـف الفعاليات، فضـال عن توفري 
املادة الفيديوية والصورية الخاصة بالفريق االول 

الذي ينشط دوري الكرة املمتاز.
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بغداد  /حسام عبد الرضا
وصـل الثنائي التحكيمـي الدويل 
لكـرة اليد  خالد شـاكر حسـني 
وفاضل كاظـم عمران إىل اململكة 
السـعودية وذلـك الٕدارة  العربية 
مباريات يف بطولة النخبة للدوري 
السعودي والذي سيقام يف مدينة 
االول  مـن  املـدة  خـالل  الدمـام 

ولغاية الرابع من شـهر نيسـان 
الحايل.

جاء ذلك من خالل ترشيح االتحاد 
االٓسـيوي لكـرة اليـد إىل حكمينا 
الدوليـني بناًء عىل طلـب االتحاد 
السـعودي لكرة اليد من ترشـيح 
حكمـني دوليـني الٕدارة مباريات 

الدوري السعودي.

بغداد/ متابعة الزوراء
كشـفت الهيئـة التطبيعيـة عن قـرب انتهائها مـن االتفاق مـع مدرب 
هولنـدي متمرس لقيـادة املنتخب األوملبي يف املرحلـة املقبلة.وقال عضو 
الهيئة التطبيعية الدكتور أسـعد الزم: إن اللجنـة الفنية وبعد اجتماعات 
متكررة توصلت لرضورة حسم ملف املدرب الذي سيقود املنتخب األوملبي 
بالفـرتة املقبلـة، وتم االتفـاق األويل مع أحـد املدربـني الهولنديني.وبني: 
”املفاوضـات وصلـت ملراحل متقدمة ويف األيام املقبلة سنرسـل العقد إىل 
املدرب الهولندي لتوقيعه وحينها يتم اإلعالن بشكل رسمي عن الصفقة، 
واملدرب من األسـماء التدريبية البارزة ويملك سرية ذاتية جيدة“.وأشار: 
”اللجنة الفنية كذلك أجرت اتفاقا مع مدرب إسباني لإلرشاف عىل الفئات 
السـنية وكذلـك مرشوع املوهبـة وهو أيضـا يحظى بسـرية ذاتية غنية 
وسيشكل إضافة مهمة للفئات السنية واللجنة يف طور إبرام العقد بشكل 
نهائي لإلعالن عن الصفقة بشكل رسمي“.يذكر أن املنتخب األوملبي بدون 

مدرب بعد انتهاء عقد املدرب املحيل عبد الغني شهد.
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حـدد مانشسـرت سـيتي 3 بدائـل محتملني لنجمه، سـريجيو 
أجويـرو، الذي سـريحل عن الفريق الصيف املقبـل، بعد انتهاء 

عقده.
وبحسـب صحيفة سـبورت الكتالونية، فإن الخيـار األول هو 
النرويجي إيرلينج هاالند، مهاجم بوروسيا دورتموند، املطلوب 

من العديد من عمالقة أوروبا.
ويعتمـد مانشسـرت سـيتي يف ملف هاالنـد، عـىل العالقة التي 

تجمع املدرب بيب جوارديوال بوكيل الالعب، مينو رايوال.
أمـا الخيـار الثاني فهو هاري كني، قائد توتنهـام، الذي يتمتع 
بخـربات كبـرية للغايـة يف الربيمريليج، ويناسـب طريقة لعب 

السيتي.
لكـن املشـكلة تكمن يف صعوبـة التفاوض مع توتنهـام، الذي 

يرفض بيع العبيه للفرق الكربى املنافسة يف الربيمريليج.
وأخـرًيا، يوجـد البلجيكي روميلو لوكاكـو، مهاجم إنرت ميالن، 
كخيـار ثالث عىل طاولة جوارديوال، يف حال فشـل ضم الثنائي 

السابق ذكره.

تعـرض الرتكـي مرييـح ديمـريال، مدافـع يوفنتـوس، لإلصابة 
بفريوس كورونا، وفقا لتقرير صحفي إيطايل.

وبحسب صحيفة الجازيتا ديلو سـبورت، فإن الالعب سيعود إىل 
إيطاليا، اليوم الخميس، للخضوع للعزل الطبي يف تورينو.

وأضافـت الصحيفـة أن ديمريال، الذي غاب مؤخـرا عن مباريات 
منتخـب تركيا يف تصفيات املونديال، بسـبب اإلصابـة، بات بعيًدا 
عـن اللحاق بالديربي أمام تورينو، السـبت املقبل، وينطبق نفس 

األمر عىل مباراتي نابويل وجنوى.
يف الوقت ذاته، تحيط شـكوك بموقف الالعب مـن مباراة أتاالنتا، 

لكن األمل قائم.
وأوضحـت الجازيتـا ديلـو سـبورت أن الرتكي ال يعانـي من أي 
أعراض، لكن معنوياته منخفضة بسـبب غيابه عن املباريات، يف 

هذه املرحلة الحرجة من املوسم.

عـاد املنتخـب الربتغايل بفـوز ثمني من 
أرض مسـتضيفه منتخب لوكسمبورغ 
(3 - 1) يف الجولة الثالثة من منافسات 
املجموعـة األوىل يف التصفيات األوروبية 
 FIFA املؤهلة إىل نهائيـات كأس العالم

قطر 2022™.
وبهذا الفـوز بات منتخب الربتغال الذي 
حقـق فـوزه الثانـي يف ثـالث مباريات 
بالتصفيـات يف املركز األول يف املجموعة 
األوىل برصيـد 7 نقـاط بفـارق األهداف 
عـن رصبيـا الثانية التي فـازت يف وقت 
سـابق عـىل أذربيجـان (1-2) يف حـني 
الثالـث  املركـز  لوكسـمبورغ  احتلـت 

برصيد 3 نقاط.
وقلب رجال املدرب فريناندو سـانتوس 
الطاولة عىل منتخب لوكسمبورغ الذي 
افتتـح التسـجيل يف الدقيقـة 30 عـرب 
رودريغيس قبل أن يسجلوا ثالثة أهداف 
عرب جوتا (45) ورونالدو (50) وبالينيا 
.(80) وأنقذ مهاجـم فولهام اإلنكليزي 
ألكسـندر ميرتوفيتـش منتخـب بـالده 
من فـخ مضيفه األذربيجان بتسـجيله 
ثنائية الفوز 2 - 1 يف الجولة الثالثة من 

منافسات املجموعة األوىل.
ومنح ميرتوفيتش التقدم لرصبيا مبكراً 
(16)، لكـن أذربيجـان أدركـت التعادل 
مطلـع الشـوط الثاني من ركلـة جزاء 
انربى لها إمني محمدوف بنجاح (59)، 
قبـل أن يسـجل عمـالق فولهـام هدف 

الفوز لرصبيا يف الدقيقة 81.
وعـزز ميرتوفيتـش موقعـه يف صدارة 
الئحة هدايف التصفيات برصيد خمسـة 
أهـداف، بعـد ثنائيته يف مرمـى ضيفته 
جمهوريـة إيرلنـدا (3 - 2) يف الجولـة 
االوىل، وهدفه يف مرمى ضيفته الربتغال 

(2-2) يف الجولة الثانية.
كما عـزز ميرتوفيتش موقعه يف صدارة 

الهدافني التاريخيني لرصبيا برصيد 41 
هدفاً.

وهـو الفوز الثاني لرصبيا يف التصفيات 
فانفـردت بصـدارة املجموعـة برصيـد 
أمـام  نقـاط  ثـالث  بفـارق  نقـاط   7
رشيكتها السـابقة الربتغال التي تواجه 

لوكسمبورغ حالياً.
يف املقابـل، منيت أذربيجان بخسـارتها 
الثانية بعد األوىل بشق النفس أيضاً أمام 
مضيفتها الربتغال صفـر- 1 يف الجولة 

األوىل.
يف اسـطنبول، أهـدرت تركيـا فـوزاً يف 
متناولهـا بعـد أن تقدمـت عـىل التفيا 
2 -صفـر ثـم 3 - 1 لكنها لـم تنجح يف 
االحتفـاظ بتقدمهـا وربمـا تدفع ثمن 
النقطتـني املهدرتني يف نهاية التصفيات 
حيث يتأهل صاحـب املركز االول يف كل 
مجموعات إىل النهائيات العاملية، يف حني 
يخوض صاحب املركز الثاني امللحق من 

أجل البطاقات الثالث االخرية.
ورضب املنتخـب الرتكـي ثالث مونديال 
نسـخة عـام 2002 يف كوريـا الجنوبية 

واليابـان، بقوة يف مسـتهل مشـواره يف 
التصفيات بإلحاقه هزيمة الفتة بهولندا 
4 - 2 اتبعهـا بالفـوز عـىل النرويـج 2 
-صفـر، لكنه فشـل يف تحقيقـه فوزه 
الثانـي عـىل التفيـا يف سـت مواجهات 

واألول منذ عام 1924.
وافتتح كينان كارامان مستغال تمريرة 
متقنة من العب وسـط ميـالن االيطايل 
مـرور  بعـد  اوغلـو  جالهـان  هـاكان 
دقيقتني فقـط. والهدف هـو الخامس 

الدويل لكارامان.
وعـزز املنتخب الرتكي الذي حقق أفضل 
نتيجة له بحلوله ثالثا يف مونديال 2022 
يف كوريـا الجنوبيـة واليابـان بقيـادة 
مدربه الحايل سـينول غونيـش، تقدمه 
بكرة عىل الطاير سددها جالهان أوغلو 
من 25 مرتا اسـتقرت يف سقف الشباك 

الالتفية .(33) 
لكـن التفيـا فاجـأت اصحـاب االرض 
بتقليـص الفـارق بواسـطة روبرتـس 

سافالنييكس بعدها بدقيقتني.
وظنت تركيا أنها حسمت نتيجة املباراة 
بنسـبة كبـرية يف مطلع الشـوط الثاني 
عندما احتسـب لها الحكـم ركلة جزاء 
إثـر اعاقة الظهري مـريت مولدور داخل 
املنطقة بعـد مجهود فردي، فانربى لها 

براق يلماظ بنجاح .(52) 
لكـن التفيا ردت التحية مقلصة الفارق 
عرب روبرتس اولدريكيس بعد 6 دقائق، 
ثـم انتزعت التعادل عـن طريق ديفيس 

الكونييكس يف الدقيقة 79.
وتملك تركيا مجموعة من الالعبني الذين 
يتألقـون يف صفوف انديتهـم األوروبية 
أبرزهـم باإلضافـة إىل جالهـان أوغلو، 
ثنائي خط هجوم ليل الفرنيس يوسـف 

يازيجـي ويلمـاظ، وقلب دفاع ليسـرت 
سيتي اإلنكليزي كاغالر سويونتشو.

ولـم يخـرس املنتخـب الرتكي سـوى 3 
وهـو  خاضهـا   23 آخـر  يف  مباريـات 
سـيخوض غمار نهائيـات كأس اوروبا 
2020 يف حزيران/يونيـو املقبـل حيـث 
وويلـز  ايطاليـا  منتخبـات  سـيلتقي 

وسويرسا يف املجموعة األوىل.
وكانت املبـاراة الثانية بـني جبل طارق 
وهولندا من طرف واحد هو ”الربتقايل“ 
الذي سـدد 16 مرة باتجـاه مرمى جبل 
طـارق لكنه انتظـر حتـى الدقيقة 42 
التسـجيل بواسـطة سـتيفن  ليفتتـح 
برخويـس اثـر تمريرة مـن جورجينيو 

فينالدوم.
ورضبت هولندا بقوة يف مطلع الشـوط 
الثاني بتسـجيلها اربعة اهداف يف مدى 
9 دقائـق بدأهـا لـوك دي يونـغ متابعا 
كرة من مسـافة قريبة اثـر تمريرة من 
ممفيـس  واضـاف   ،(55) برخويـس 
ديبـاي الثالث مـن ركلة حـرة مبارشة 
(61)، وفينالدوم الرابع بعده بدقيقة ثم 

دونييل مالن .(64) 
وأضـاف دونـي فـان دي بيـك الهـدف 
السـادس قبـل نهايـة املبـاراة بخمس 
دقائـق، قبل ان يختتـم ديباي مهرجان 

األهداف بعدها بثالث دقائق.
ويف مباراة ثالثة ضمـن هذه املجموعة، 
عـىل  ثمـني  بفـوز  النـروج  عـادت 
مونتينيغـرو بهـدف سـجله الكسـندر 

سورلوث يف الدقيقة 35.
وواصلـت كرواتيـا صحوتهـا بفوزهـا 
الكبـري عىل ضيفتها مالطـا -3صفر يف 
رييـكا يف الجولة الثالثة من منافسـات 

املجموعة الثامنة.
الثانـي  الشـوط  كرواتيـا  وانتظـرت 
وتسـجيل  املبـاراة  نتيجـة  لحسـم 
الثالثيـة، فاسـتهلها جناح إنـرت ميالن 
اإليطـايل ايفـان برييسـيتش يف الدقيقة 
62، وأضـاف القائـد نجم ريـال مدريد 
اإلسـباني لوكا مودريتـش الذي دخل يف 
الشوط الثاني، من ركلة جزاء يف الدقيقة 
76، قبل أن يسجل مهاجم فولفسبورغ 
األملاني يوسيب بريكالو الهدف الثالث يف 

الدقيقة األخرية.
وهـو الفوز الثاني عىل التـوايل لكرواتيا 
بعد خسـارتها املفاجئة أمام مضيفتها 
سـلوفينيا صفـر- 1 يف الجولـة األوىل، 
حيث تغلبت عىل ضيفتها قربص بشـق 

النفس 1 -صفر يف الجولة الثانية.

واستغلت كرواتيا جيدا تعثر روسيا أمام 
مضيفتها سلوفاكيا 2-1 وانتزعت منها 
الصدارة بفارق األهداف بعدما تسـاويا 

نقاطا برصيد 6 لكل منهما.
وأوقفـت سـلوفاكيا االنطالقـة القوية 
لروسيا وألحقت بها الخسارة األوىل بعد 

فوزين متتاليني.
ومنح مدافع إنرت ميـالن اإليطايل ميالن 
سـكرينيار التقـدم لسـلوفاكيا برضبة 
رأسـية (38)، وأدرك املدافـع الربازيـيل 
األصـل ماريـو فرنانديـش التعـادل يف 
الدقيقـة 71، بيـد أن فرحتـه لـم تـدم 
سـوى ثالث دقائق حيث سـجل مهاجم 
فرينفاروش املجـري روبرت ماك هدف 

الفوز لسلوفاكيا .(74) 
يف  األول  فوزهـا  قـربص  وحققـت 
التصفيـات عندما تغلبـت عىل ضيفتها 
سـلوفينيا بهدف وحيد سـجله مهاجم 

أبولون يوانيس بيتاس يف الدقيقة 42.
ورفعت قربص رصيدهـا إىل أربع نقاط 
وصعدت إىل املركـز الرابع بفارق نقطة 
واحـدة خلـف سـلوفاكيا مقابـل ثالث 
نقاط لسلوفينيا التي تراجعت اىل املركز 
الخامـس، بعدمـا كانـت تغلبـت عـىل 

كرواتيا 1 -صفر يف الجولة األوىل.
وعـادت بلجيـكا إىل سـكة االنتصارات 
بإكرامهـا وفـادة ضيفتهـا بيالروسـيا 
بثمانيـة أهـداف نظيفـة يف لوفـني يف 
الجولة الثالثة من منافسـات املجموعة 

الخامسة.
وحسـمت بلجيـكا النتيجة يف شـوطها 
األول بتسـجيلها رباعيـة عـرب ميتـيش 
باتشـواي (14) وهانـز فاناكـن (17) 
ولياندرو تروسار (38) وجرييمي دوكو 
(42)، قبـل أن تضيـف رباعية يف الثاني 
عـرب دينيـس برايت (49) وكريسـتيان 
بينتيكي (70) وتروسار (76) وفاناكن 

 (89).
فـخ  يف  سـقوطها  بلجيـكا  وعوضـت 
التعـادل أمـام مضيفتها تشـيكيا 1-1 
يف الجولـة الثانية، فرفعـت رصيدها اىل 
سـبع نقـاط بفارق ثـالث نقـاط أمام 
رشيكتها السابقة تشيكيا التي سقطت 
أمام مضيفتها ويلز بهدف وحيد سجله 
مهاجـم مانشسـرت يونايتـد االنكليزي 

دانيال جيمس يف الدقيقة 82.
واكمل املنتخبان املبـاراة بعرشة العبني 
بعـد طـرد التشـيكي باتريـك شـيك يف 
الدقيقـة 49، والويلزي كونور روبرتس 

يف الدقيقة 82.

aá‰€Ï:@ÚfláÇ@áèm@bÓ–m¸Î@∂Î˛a@Ú«Ï‡1a@Òäaáñ@¿@fibÃm5€a

كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن ظهور اسم مفاجئ 
ضمن ترشـيحات برشـلونة لتدعيم خـط هجومه، يف 

املريكاتو الصيفي املقبل.
ومـن املعروف أن برشـلونة يبحث عن هـداف كبري يف 
الصيـف، لتعويض رحيل لويس سـواريز، بعد فشـل 

الدنماركي مارتن برايثوايت يف هذه املهمة.
وارتبـط أكثر من اسـم باالنتقال لربشـلونة يف الصيف، 
أبرزهم، إيرلينج هاالند، سريجيو إجويرو، ممفيس ديباي 

والوتارو مارتينيز.
ولكن وبحسـب صحيفـة إكسـربيس الربيطانية، 
فقد تواصل برشـلونة مع الهداف اإلنجليزي 
هاري كـني، مهاجم توتنهام، من أجل 

ضمه يف الصيف.
وكان كني قد رصح يف أكثر من مناسبة بأنه يطمح للفوز 
باأللقاب، وهو ما لم يجده يف توتنهام حتى اآلن، عىل الرغم 

من تواجد الفريق بني الكبار عىل مدار املواسم املاضية.
ومـع اقرتابـه من عامه الــ28، بدأ كني يفكـر يف مغادرة 
توتنهام، من أجل االنتقال إىل فريق ينافس عىل البطوالت.

وأعلن كني مؤخرًا، أن مسـتقبله سـيتحدد عقب نهائيات 
كأس األمـم األوروبيـة، يف إشـارة واضحـة إىل رغبتـه يف 
مغادرة السبريز.ومع ذلك، لن تكون مهمة برشلونة سهلة 
يف ضـم الهداف اإلنجليزي، خاصـة يف ظل وجود رغبة من 
قبل مانشسـرت سـيتي يف ضمه، لتعويض رحيل سريجيو 

أجويرو.

بـدا روبرتـو مارتينيز مـدرب بلجيكا 
سـعيدا بأداء تشـكيلته البديلة خالل 
فـوز سـاحق 8 - 0 عىل بيالروسـيا يف 
تصفيـات كأس العالـم لكـرة القـدم 

2022 مشددا عىل عمق املواهب لديه.
ويف غيـاب أسـماء بحجم تيبـو كورتوا 
وكيفـن دي برويـن وروميلـو لوكاكـو 
ودرايـس مريتنـز للراحة نـال الالعبون 
البـدالء فرصة السـتعراض قدراتهم ولم 

يخيبوا اآلمال.
وقـال مارتينيـز مبتهجا عقـب االنتصار: 
”غريت الكثري من املراكز لكننا لعبنا بنفس 

الثبات واالستقرار“.
وأضـاف: ”كان من الرائـع رؤية بعضهم 
أدوارا  ويلعبـون  املسـؤولية  يتحملـون 

حاسمة“.
وسجل كل من لياندرو تروسار وهانز فاناكن 
ثنائيـة كما هز مييش باتشـواي وكريسـتيان 

بنتيكي وجرييمي جوكو ودنيس برات الشباك.

وتابع املدرب اإلسباني: ”من املهم امتالك العبني 
مختلفـني يمكنهـم مسـاعدة الفريـق وتجديد 
الدمـاء مطلوب لتحقيـق النجاح لكـن االعتماد 

عىل 11 العبا فقط لن يجعلنا أبطاال ألوروبا“.
وكانت مباراة الثالثاء املايض آخر مباراة رسمية 
لبلجيكا املصنفة األوىل عامليا قبل بداية مشوارها 
يف بطولة أوروبا 2020 بمواجهة روسـيا يف سان 

بطرسربج يوم 12 يونيو/ حزيران.
وواصل: ”ما تعلمناه يضعنا يف االتجاه الصحيح 

قبل بطولة أوروبا“.
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واصـل دنفـر ناغتـس صحوتـه بفـوزه عـىل فيالدلفيا سـفنتي 
سـيكرسز متصـدر املنطقـة الرشقيـة 104 - 95، فيمـا فرمـل 
أورالنـدو ماجيـك انتفاضة مضيفـه لوس أنجليـس كليربز ثالث 
الغربية عندما تغلب عليه 103 - 96 يف دوري كرة السلة األمريكي 
للمحرتفـني. وفرض جمـال موراي نفسـه نجماً يف املبـاراة التي 
شـهدت عـودة الجماهري اىل ملعـب ”بـال أرينا“ يف مدينـة دنفر 
بواليـة كولورادو، بتسـجيله 30 نقطة بينهـا 5 ثالثيات من أصل 
11 محاولـة مع سـت متابعات وأربـع تمريرات حاسـمة وثالث 
رسقات للكـرة.ورضب ناغتس بقـوة منذ البداية وحسـم نتيجة 
املباراة يف ربعها األول تقريباً بما أنه كسبه بفارق 22 نقطة (-44
22) وسـعها إىل 23 نقطـة مع نهايـة الشـوط األول (68 - 45)، 
وحافـظ عىل تفوقـه رغم انتفاضة الضيـوف يف الربعني األخريين 
(26 - 20 و24 - 16 عـىل التوايل).وسـاهم مايكل بورتر جونيور 
والعمـالق الرصبـي نيكوال يوكيتـش يف الفوز املسـتحق لناغتس 
بتحقيـق كل منهما لـ“دابـل دابل“، حيث سـجل األول 27 نقطة 
مع 12 متابعة، وأضاف الثاني 21 نقطة مع 10 متابعات وخمس 
تمريرات حاسمة. وهو الفوز الثالث عىل التوايل لناغتس بعد تغلبه 
عىل أتالنتا هوكس ونيو أورليانز بيليكانز األسـبوع املايض، فعزز 
موقعـه يف املركز الخامس للمنطقة الغربية، فيما مني سـيكرسز 
بخسـارته الثانية توالياً والـ15 هذا املوسم.يف املقابل، كان البديل 
ترييـز ماكسـاي أفضل مسـجل يف صفوف سـيكرسز برصيد 13 
نقطة، وأضاف توبياس هاريس 12 نقطة واالسـرتايل بن سيمونز 
11 نقطة.وحـرض املباراة أكثر من 4000 مشـجع، معظمهم من 
العاملـني يف الخطوط األماميـة. وكانت هذه هي املـرة األوىل التي 
يحـرض فيها املشـجعون مبـاراة لناغتـس يف الدوري منـذ اندالع 
جائحة ”كوفيد19-“ العام املايض. وتوجه موراي إىل الجماهري يف 
ترصيح عىل أرضية امللعب، قائال إن دعمهم ساعد الفريق لتحقيق 
الفوز. واضاف: ”لقد افتقدناكم كثريا يا رفاق. أنتم تجلبون طاقة 
مختلفـة تماًمـا للمباراة. يف كل مـرة يتواجد فيها املشـجعون يف 
امللعـب، أشـعر بالحماس قليـًال“. وتابـع: ”عندما ندخـل امللعب 
والجماهري موجودة، نكون فريقاً يصعب التغلب عليه. لم نحصل 
عـىل أفضلية الجمهور عىل ملعبنا منذ أكثـر من عام“. ومع ذلك، 
كان مـدرب ناغتـس مايكل مالون غري سـعيد ألن فريقه سـمح 
لفريق سيكرسز بتقليص الفارق اىل ست نقاط يف الدقائق االخرية 
من الربع االخري. وقال مالون: ”لقد سـئمت من مشاهدتنا نخلق 
فارقـا كبـرياً، ونلعـب بالطريقـة الصحيحة، ثم لسـبب ما فقط 
نسرتخي ونسـمح للمباراة بأن تصبح أكثر إثارة مما كان ينبغي 

أن تكون عليه“. وأضاف: ”علينا أن نعمل عىل تحسني طريقتنا يف 
قتل نتائج املباريات“. ويف الثانية، أوقف أورالندو ماجيك سلسـلة 
ست انتصارات ملضيفه لوس انجليس كليربز عندما تغلب عليه يف 
عقر داره ”ستيبلز سنرت“ 103 - 96.ولم ينفع كليربز تألق نجمه 
كواهي لينرد، أفضل مسجل يف املباراة برصيد 28 نقطة مع خمس 
تمريرات حاسمة ومثلها متابعات، ألن الكلمة االخرية كانت لبدالء 
ماجيك حيث تخطى أربعة منهم حاجز 10 نقاط.وسـجل ترينس 
روس 15 نقطـة، وأوتو بورتر 13 نقطة جونيـور، ومحمد ”مو“ 
بامبـا 12 نقطـة ويندل كارتـر جونيور 11 نقطة، وكان تشـوما 

أوكيكـي الوحيد بني الخمايس األسـايس تخطـى حاجز العرش 
نقاط بتسجيله 18 نقطة.

وفـاز فينيكس صنز عـىل أتالنتا هوكس 
110-117 بفضل 21 نقطة لديفاين 

بوكـر و20 نقطة للبديل الكرواتي 
داريو سـاريتش.وعزز فينيكس 

الذي سـيطر عىل االرباع االول 
 (34-25) والثاني   (30-27)
واالخـري (25-28)، موقعـه 
يف املركـز الثالـث للمنطقة 

الغربيـة، فيما مني أتالنتا 
بخسـارته  هوكـس 

الثانية تواليـاً والرابعة 
الخمس  يف مبارياتـه 

وبقـي  األخـرية 
خامساً يف املنطقة 

وكان  الرشقيـة، 
الرصبي بوغدان 

بوغدانوفيتش 
فضـل  ا
ملسـجلني  ا
صفوفـه  يف 

 22 برصيـد 
خـرس  و . نقطة

أمـام  ويـزاردز  واشـنطن 
تشارلوت هورنتس 104-114.

الفريقـني  املبـاراة قويـة بـني  وجـاءت 
وكسب تشارلوت هورنتس أرباعها األول 

والثانـي واألخري بصعوبة 29-32 و-32
27 و23-25 عـىل التـوايل، فيمـا فرض 
التعادل نفسـه يف الربع الثالث 25-25.

وبـرز تريي روزيـري وغـوردون هايوارد 
يف صفوف هورنتس بتسـجيل االول 27 
نقطة مع سـبع متابعـات، والثاني 26 
نقطة مع 11 متابعـة، فيما كان روي 
هاشيمورا أفضل مسجل يف املباراة ويف 
صفـوف الخـارس برصيـد 30 نقطة، 
وأضاف راسل وستربوك ”تريبل دابل“ 
مـع 22 نقطـة و14 تمريرة حاسـمة 

و15 متابعة.
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الجزائر/متابعة الزوراء:

تركز الحكومـة الجزائرية االهتمام 
اإللكرتونيـة،  الصحافـة  بقطـاع 
اإلجـراءات  مـن  جملـة  واتخـذت 
الجزائـر  يف  وحرصهـا  لتوطينهـا 
لوضعهـا تحت الرقابـة ومحارصة 
الجزائريـة  اإلخباريـة  املواقـع 
املوجـودة خـارج البـالد، وتتخىل يف 
نفس الوقت عن الصحافة املطبوعة 
معلنـة وفاتهـا بدال من املسـاهمة 
يف إنعاشـها كما هو الحـال يف دول 

أخرى.
الناطـق  االتصـال  وزيـر  وأعلـن 
الرسمي للحكومة عمار بلحيمر أن 
”عهـد الصحافة الورقيـة انتهى“، 
وأن الدولـة تعطي أولوية للصحافة 
مسـتقبل  هـي  التـي  اإللكرتونيـة 
الصحافـة، معلنـا أن عـدد املواقع 
اإللكرتونيـة ”املؤمنة واملحصنة“ يف 
الجزائر سـيصل قبل الصيف املقبل 

إىل ١٠٠ موقع.
ويشـري حديـث بلحيمـر إىل اتجاه 
الحكومـة الجزائريـة للرتكيـز عىل 
اإللكرتونيـة  الصحافـة  قطـاع 
وتنظيمـه والتعهـد بدعـم املواقـع 
اإلخباريـة باإلعالنـات الحكوميـة، 
لكن ضمـن الرشوط التـي تحددها 
السـلطة وهـي مماثلـة للـرشوط 
التي كبلت سـابقا الصحف الورقية 

وجعلتها تحت عباءة الحكومة.
وقال بلحيمر عىل هامش الجلسات 
الوطنية حول اقتصاد املعرفة، إنه تم 

تسجيل ”٤٥ موقعا إلكرتونيا حاليا 
بالجزائـر“، واعترب أن هذا الرقم ”ال 
يكفي“، داعيا الشـباب عرب مختلف 
الواليات إىل ”التجند“ من أجل إنشاء 
مواقـع إلكرتونية ”تغطي كل أنحاء 
الوطن من خالل صحافة مختصة“.
ونقلت وكالة األنبـاء الجزائرية عن 
الوزيـر قولـه إن ”٧٠ يف املئـة مـن 
الجزائريـني يحصلون عـىل األخبار 

باسـتعمال الوسـائل اإللكرتونية“.
ويقصـد الوزيـر باملواقـع ”املؤمنة 

واملحصنة“ هي التي جرى توطينها 
داخـل الجزائـر من الناحيـة املادية 
نطـاق  يف  ومسـجلة  والجغرافيـة 
النطـاق  الحصـول عـىل  أي   ،“dz”
يكـون يف الجزائر عـن طريق الدولة 
(مركـز البحـث يف اإلعـالم العلمـي 
والتقنـي)، وأن تكون كل املوارد من 
معـدات وبرامج ويـد عاملة وإبداع 

واستغالل بالجزائر.
ويجـب أن يكون تسـيري املوقع من 
الجزائر مع ضمان تسـيري محتوى 

املوقـع يف ما يخـص إضافة وتغيري 
وحذف املقاالت الصحفية، والتسيري 
مـن  الصيانـة  يف  املتمثـل  التقنـي 
تصميـم وإضافة أقسـام تحديثات 
 ،(logs) األمان وأرشـفة السـجالت
حسب ما نّص عليه القانون الجديد 

الذي ينظم الصحافة اإللكرتونية.
ويرى صحفيون أن سعي الحكومة 
املتزايـد لتوطـني املواقـع اإلخبارية 
يهـدف إىل زيادة الرقابـة عليها، ما 
يهدد حريتها وحتى وجودها بالنظر 

للتضييـق الـذي تعانـي منـه.
وتمثل املواقع اإلخبارية اإللكرتونية 
فضاء حّرا وهي تفلت من سـيطرة 
السلطات فنيا واقتصاديا خصوصا 
تلك املوجودة خارج البالد وأنشـأها 
صحفيـون جزائريـون معارضون، 
فيمـا تتهمهم السـلطات بتشـويه 
صورة البـالد ومعاداة الجزائر، لكن 
مـن خـالل التوطني وجـدت الدولة 
طريقـة لوضـع اليـد عـىل املواقـع 
حجـب  يف  ورشعـت  اإللكرتونيـة 
املواقع الخارجية بشـكل تام بحجة 

مخالفتها للقانون.
ومعظـم املواقـع موجـودة حاليـا 
يف الخـارج، ألسـباب فنيـة تتعلـق 
بإمكانيـة الوصـول إليهـا بشـكل 
أسايس، وااللتزام بنقلها إىل الجزائر 
قـد يـؤدي إىل انتهاك بعـض املبادئ 

مثل رسية املصادر.
املستشـار  زغـدودي  أيمـن  وقـال 
القانونـي ملنظمة ”املـادة ١٩“ غري 
حريـة  عـن  املدافعـة  الحكوميـة 
التعبري إن ”هذا اإلجراء أداة للتدخل 
يف املحتـوى املنشـور عـىل املواقـع 
اإللكرتونية من خـالل فرض رقابة 

عىل كل ما ينتقد السلطات“.
صـدر  فقـد  بلحيمـر  وبحسـب 
”املرسـوم التنفيذي املحدد ملمارسة 
نشـاط اإلعالم عـرب اإلنرتنت ونرش 
املواقـع  عـرب  التصحيـح  أو  الـرد 
اإللكرتونية“ يف الثامن من ديسـمرب 
٢٠٢٠ يف الجريـدة الرسـمية بهدف 

مكافحـة ”إسـاءة اسـتخدام هـذا 
النـوع من اإلعـالم الحديـث“ الذي 
ينـرش ”إشـاعات وأخبـارا كاذبـة 

ومقاطع فيديو مزورة“.
وانتقـد العاملـون يف القطـاع هـذا 
النـص الذي صـوره الوزير عىل أنه 
درع ضـد الهجمات التي تسـتهدف 
شـبكة  عـىل  وجيشـها  الجزائـر 
اإلنرتنـت. بينمـا يـراه الصحفيون 
يمثـل حظرا للصحافـة اإللكرتونية 

املستقلة.
ويمكـن للعديد من وسـائل اإلعالم 
اإللكرتونية أن ترفض أيضا االمتثال 
للقانـون، لكـن الحجـب الـذي قـد 
تفرضـه السـلطات عـىل الرغم من 
إمكانيـة التحايـل عليـه، لـه تأثري 
حتمي عـىل انتشـارها وجمهورها 
وبالتايل عـىل مصداقية هذه املواقع 

اإلخبارية.
كل  تتخـذ  الحكومـة  أن  ويبـدو 
الوسـائل والذرائع إلنهـاء الصحف 
الورقيـة، وترسيع التحـول الرقمي 
إذ قـال  دون االهتمـام باملحتـوى، 
بلحيمر إنـه يف ”الفـرتة املمتدة بني 
٢٠١٠ و٢٠١٨ تم تسجيل انخفاض 
يف طباعـة الجرائـد عـىل مسـتوى 
املطابع بنسـبة ٨٠ يف املئة“، كما أن 
مخلفـات جائحـة كورونـا ”دفعت 
بالعديـد من الصحف إىل عدم توزيع 
أعدادهـا التي تبقـى يف املطابع بعد 

السحب“.
لكن هـذا الواقـع طـال الصحف يف 

شـتى أنحاء العالـم، وبينما اتخذت 
حكومـات أخـرى إجـراءات عاجلة 
لدعم الصحافة الورقية وانتشـالها 
مـن الغرق والزوال مثـل املغرب، إال 
أن السـلطات الجزائرية تتخذ نهجا 
الصحافـة  بنعـي  تمامـا  مخالفـا 
الورقية وتعجيـل وفاتها، لاللتفات 
إىل املواقع اإلخبارية وتطويعها عرب 

الرتغيب والرتهيب.
ويقول مراقبون إن ”إغراء اإلعالنات 
جاهـز لرتغيبها بمهادنة السـلطة، 
وسـالح الحظـر تم ترشيعـه بنص 

قانوني“.
وأشار بلحيمر إىل أن القانون املتعلق 
باإلشـهار (اإلعالنات) سيصدر قبل 
نهايـة السـنة الجاريـة ويتضمـن 
اإلشـهار،  توزيـع  عمليـة  ضبـط 
الفتـا إىل أن ”األولوية ملنح اإلشـهار 
ستعطى للصحافة اإللكرتونية بكل 

شفافية وتنافسية“.
وأكد وزير االتصال عىل رضورة ”أن 
تنظـم املهنة نفسـها بنفسـها عن 

طريق الضبط الذاتي“.
وتشـكل الرقابـة تأثـريا رادعا عىل 
املعلنـني املحتملـني مـن الـرشكات 
التـي يهمهـا عـدد زوار  الخاصـة 
املواقـع، فيمـا إعالنـات الـرشكات 
الحكومية ُمحتكرة من قبل الوكالة 
الوطنية للنرش واإلشـهار (مملوكة 
للدولـة)، التـي يمكن اسـتخدامها 
بسهولة للضغط عىل وسائل اإلعالم 

يف البالد.

بغداد/ متابعة الزوراء:
حجب موقع «يوتيوب» قناة RT العربية، والذي يبلغ عدد مشـاهداته ٢٫٨ مليار مشـاهدة، 

ويضم أكثر من ٥٫٥ مليون مشرتك، صباح امس األربعاء ٣١ مارس.
وقـد وقـع الحظر بعـد تلقي القنـاة ٤ مخالفات من نفس املسـتخدم املسـّجل يف الواليات 
املتحـدة األمريكية تحت العالمة التجاريـة «بيزنس كاجوال» Business Casual. وقد تلّقت 
القناة هذه اإلنذارات يف وقت قصري من نفس املسـتخدم (يف الفرتة من ١١ يناير وحتى ٢٥ 
مـارس)، وهـو يف حد ذاته أمر غري مسـبوق، خاصة أن القضية تخص قنـاة إخبارية بهذا 

الحجم واالنتشار.
 ANO TV Novosti يف الوقت نفسه فقد رفع املستخدم «بيزنس كاجوال» دعوى قضائية ضد
الرشكة املمثلة لقناة RT، واعتباراً من ١٩ مارس توقف هذا املستخدم عن االتصال ملناقشة 

رشوط التسوية السابقة للمحاكمة.
بالتـوازي، ينـرش حسـاب «بيزنس كاجـوال» بنشـاط منشـورات عىل شـبكات التواصل 
االجتماعـي الخاصة به، والتي رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الروسـية، بينما أصبح 
نشطاً بشكل كبري يف شتى القضايا املناهضة للكرملني، عىل الرغم من أنه لم يقم بذلك من 

قبل.
وقام ذلك املستخدم، يف ٢٩ مارس، بنرش رابط ملقطع فيديو عن «الرجل الذي يخشاه بوتني 
أكثـر مـن أي يشء»، ويف ٣٠ مارس، نرش رابط ملقطع فيديو عن قصف الكرملني للمشـايف 
السورية.يعمل فريقنا يف الوقت الراهن، بالتعاون مع ممثيل موقع «يوتيوب»، عىل التوصل 
ألسـباب الحجب. ونشري إىل أن جميع مقاطع الفيديو الخاصة بنا متوّفرة عىل موقعنا عىل 

اإلنرتنت.

بكني/رويرتز:
 قالـت هيئة اإلذاعـة الربيطانية (بي.بي.يس) امـس األربعاء إن أحـد الصحفيني العاملني 
لديهـا يف الصني انتقـل لإلقامة يف تايوان، يف خطوة تأتي وسـط انتقـادات صينية لتقارير 
الهيئة عن مزاعم انتهاكات لحقوق اإلنسـان وسـوء معاملة يتعرض لها االيغور املسلمون 

يف إقليم شينجيانغ.
ولم توضح (بي.بي.يس نيوز) يف بيان نرشته عىل حسـاب رسـمي عىل تويرت السـبب الذي 

دفع الصحفي جون سودوورث إىل مغادرة بكني.
وقالت ”عمل جون كشـف الحقيقة التي ال تريد السلطات الصينية أن يعرفها العالم … إن 
بي.بي.يس فخورة بتغطية جون خالل الفرتة التي قضاها يف بكني والتي نال عنها الجوائز، 

وهو ما زال مراسلنا يف الصني“.
وكانت بكني قد حجبت بث (بي.بي.يس وورلد نيوز) الشهر املايض ردا عىل ما قالت السفارة 

الصينية يف لندن إنه ”تلفيق ال هوادة فيه ’ألكاذيب القرن’ يف تغطية الصني“.
ونـرشت (بي.بي.يس) تقريرا يف فرباير شـباط عن تعرض النسـاء يف مخيمـات االيغور يف 

شينجيانغ لالغتصاب واالنتهاكات الجنسية والتعذيب.
ولم يرد اسـم سـودوورث يف التقرير لكن وزارة الخارجية الصينية انتقدته باالسـم وكذلك 

وسائل اإلعالم الرسمية واملدعومة من الحزب الشيوعي.
وقالت الصني مرارا إن تقرير (بي.بي.يس) كاذب كما نفت بشـدة كذلك اتهامات حكومات 

غربية وجماعات مدافعة عن حقوق اإلنسان لها بانتهاك حقوق اإلنسان يف اإلقليم.
ولم ترد (بي.بي.يس) عىل طلب رويرتز التعليق.

وقالـت جوان أو املتحدثة باسـم وزارة الخارجيـة يف تايوان لرويرتز إن الـوزارة ال يمكنها 
التعليق عىل حاالت منفردة لكنها أضافت ”نرحب بمجيء كل الصحفيني يف املنافذ اإلعالمية 

إىل تايوان واالستمتاع بحرية الصحافة والتعبري“.
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الدار البيضاء/متابعة الزوراء:
املغربـي  الصحفـي  طالـب 
رئيـس  الريسـوني،  سـليمان 
تحرير جريـدة ”أخبار اليوم“، 
املتابع بتهمة هتك عرض شاب 
واالحتجاز، بتسـليمه محارض 
االسـتماع إليه مـن لدن قايض 

التحقيق لالطالع عليها.
محاكمـة  جلسـة  وشـهدت 
بسـجن  املتواجـد  الصحفـي 
البيضـاء،  بالـدار  ”عكاشـة“ 
يوم الثالثاء، ُمطالبة الصحفي 
عـرب دفاعـه بتسـليمه وثائق 
امللف، حتى يتمكن من االطالع 

عليها.
وِيف وقت طالب دفاع الريسوني 
املحكمة بتمكـني موكلهم من 
امللف،  الحصـول عـىل وثائـق 
قـررت الهيئـة التـي تنظـر يف 
امللـف البت يف تسـليم نسـخة 

منه اليوم الخميس.
كمـا تقـدم دفـاع الصحفـي 
الجلسة  الريسوني خالل هذه 
بملتمس لتمكـني موكلهم من 
الرساح املؤقـت، غري أن الهيئة 

أرجـأت البـت يف ذلـك إىل يـوم 
البـت يف تسـليمه وثائق امللف، 
فيمـا أجلت النظـر يف القضية 

إىل غاية ١٥ أبريل الجاري.
وتزامنا مع جلسـة املحاكمة، 
كان عدد من الحقوقيني برفقة 
أفراد أرسة الريسوني يرفعون 
أمام محكمة االستئناف بالدار 

البيضـاء شـعارات للمطالبـة 
الصحفـي،  عـن  باإلفـراج 
معتربين محاكمته اسـتهدافا 

لحرية التعبري.
واحتـج ظهـر يـوم الثالثـاء، 
االسـتئناف  محكمـة  أمـام 
حقوقيـون  البيضـاء،  بالـدار 
وإعالميون، مطالبني بالرساح 

للصحفي الريسوني، ومؤكدين 
تعسـفيا  كان  اعتقالـه  أن 
حريـة  العمـق  يف  ويـرضب 

التعبري يف البالد.
سـليمان  زوجـة  وطالبـت 
الريسـوني، يف ترصيح لجريدة 
اإللكرتونيـة،  هسـربيس 
بـرضورة احـرتام القانـون يف 

الصحفـي، وتمكينه  محاكمة 
لالطـالع  امللـف  وثائـق  مـن 

عليها.
وأعربـت املتحدثة نفسـها عن 
القضـاء  يسـتدرك  أن  أملهـا 
بهـا  قامـت  التـي  األخطـاء 
الرشطة القضائية وكذا النيابة 
العامة يف هذا امللف، مشرية إىل 
أَن أملهـا وباقي أفـراد األرسة 
والحقوقيـني يتمثل يف مغادرة 

الريسوني السجن.
ومعلوم أن سليمان الريسوني، 
رئيـس تحرير جريـدة ”أخبار 
اليوم“، يتابع عىل خلفية اتهامه 
بهتك العـرض واالحتجاز، من 
طرف شـاب يدعـى ”آدم“، يف 
وقت ظل ينفي التهم املنسوبة 
إليه خـالل جلسـات التحقيق 

ويتشبث برباءته.
ُيذَكـر أّن الصحفـي سـليمان 
الريسوني ترأّس تحرير جريدة 
”أخبـار اليـوم“، بعـد اعتقال 
مؤّسسـها توفيـق بوعرشين، 
بالّسـجن  الذي يقـيض حكًما 

ملّدة ١٥ سنة.
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القاهرة/متابعة الزوراء:
 انتقدت الهيئة العامة لالستعالمات 
يف مرص وكالـة ”رويـرتز“ لألنباء، 
وطالبتها بتصحيح واضح وتراجع 
عن الخرب غري الصحيح الذي نرشته 
بعـد ظهر االثنني بشـأن السـفينة 
إيفرغيفن يف وقت حرج، مشرية إىل 
حقها يف اتخاذ اإلجراءات القانونية 

ضد الوكالة.
”رويـرتز“،  الهيئـة  وطالبـت 
بـ“التصحيـح والرتاجـع الواضـح 
عن الخرب غري الصحيح الذي نرشته 
بعـد ظهر االثنني، وزعمت فيه نقال 
عـن مصادر مجهولة أن ’السـفينة 
إيفرغيفن قد عادت وانحرفت بفعل 
الريـاح، وأصبحت يف عـرض القناة 

مرة أخرى“.
وقالـت الهيئـة يف بيان ”جـاء هذا 
الخرب املغلـوط يف الوقت الذي كانت 
ذروة  يف  املرصيـة  الجهـود  فيـه 
التتويج بالنجاح يف التعويم الكامل 

للسفينة“.
ونقلت وسـائل إعالم عربية ودولية 
عـن وكالـة رويرتز، أنه ”مـا  لبثت 
أن تحركـت السـفينة الجانحـة يف 
قناة السـويس من موقعها وعدلت 
وضعهـا الذي سـد قناة السـويس 
الرشيـان املالحـي األهـم يف العالم 

ملدة ٦ أيام، حتى جاءت رياح عاتية 
أعادت سـفينة الحاويات العمالقة 
إىل وضعهـا الطبيعـي الـذي يعرقل 
عبـور أي يشء يف املدخـل الجنوبي 

للقناة“.
وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان 
رئيس الهيئة العامة لالسـتعالمات 
إن ”الهيئة قد تواصلت فورا وطويال 
مع مسؤويل وكالة رويرتز بالقاهرة 

لتدارك هذا الخطأ املهني الفادح“.
ولفـت إىل أنه ”جـاء يف وقت دقيق، 
حيـث كان العالـم يحبس أنفاسـه 
وهو يتابع الجهود املرصية الهائلة 
إلنهاء األزمة وإعادة تشغيل القناة، 
األمر الذي يجعل ملثل هذا الخرب غري 
الصحيـح أرضارا معنويـة ومادية 
عىل صورة الجهـود املرصية، وعىل 
مصالح العديد من األطراف الدولية 

املتأثرة باألزمة“.
وكالـة  أن  إىل  رشـوان  وأشـار 
”رويـرتز“، قامت بعـد تدخل هيئة 
االسـتعالمات بنرش تقرير موسـع 
عن عودة املالحـة يف القناة، تضمن 
اسـتعراضا للجهـود املرصية، كما 
تضمن فقرة تشري إىل أنه ”بعد عدة 
ساعات من تعويم السفينة جزئيا، 
عادت لفرتة وجيـزة لتكون بعرض 
القناة قبيل أن يتم تحريرها بشكل 

كامل“.
التقريـر  ”هـذا  أن  رشـوان  وأكـد 
هيئـة  أن  إىل  مشـريا  كاف،  غـري 
االسـتعالمات قـد طالبـت وكالـة 
رويرتز رسميا بالرتاجع عن الخرب، 
كمـا طالبتهـا بااللتـزام بالقواعد 
ملهنـة  عامليـا  عليهـا  املتعـارف 
العمل الصحفي  الصحافة، وقواعد 
وما يتطلبه مـن مصداقية وتدقيق 
الظـروف  هـذه  مثـل  يف  خاصـة 

الدقيقة“.
ووفقـا لهيئـة االسـتعالمات، فإنه 
يحق لها يف ضـوء رد الوكالة اتخاذ 
كل ما تتيحه لهـا القوانني املرصية 
والدولية يف ما يخص ضوابط النرش 
الصحفي وما يمكن أن يرتتب عليه 

من آثار وأرضار.
وبحسـب إعالميـني مرصيـني فإن 
هـذه الواقعة عكسـت أزمة اإلعالم 
الدويل يف تناول أخبـار مرص، وكيف 

أدى عـدم تدقيق املعلومـات يف إثارة 
البلبلـة لدى الرأي العام العاملي كون 
أزمـة قناة السـويس يتابعها العالم 
بأرسه، كما تؤكد أن وسـائل اإلعالم 
يف حاجـة عاجلة ملراجعـة طريقتها 
يف تناول الشـأن املـرصي، من خالل 
التدقيـق يف مـا يتـم نـرشه، ولعـل 
هذه الواقعة ليسـت األوىل بل هناك 
املئـات من األخبار املختلقة التي يتم 

ترويجها عن مرص دون مصداقية

êÌÏè€a@Òb‰”@Â«@b˜†bÇ@a5Ç@ãì‰m@å6ÌÎä@Ú€b◊Î

No: 7458 Thu 1 April 2021العدد: 7458 الخميس  1 نيسان 2021



áºa@Üb:a@áj«
أحمـد مطـر هو شـاعر عراقـي ولـد ١٩٥٠م يف 
قرية التنومة بالبـرصة يف العراق، انتقلت أرسته 
إيل محلة األصمعي وهـي إحدى محالت البرصة، 
وباألصمعـي أكمـل أحمـد دراسـته االبتدائية يف 
مدرسـة العدنانية، ثـم دفعه الفقـر لالنتقال إيل 
بغداد، وبالتحديـد إيل منطقة الزعفرانية ليعيش 
يف كنف أخيه األكرب (عيل)، وهناك دخل املدرسـة 
املتوسطة ويف هذه املرحلة بدأت تظهر علية آيات 

النبوغ والذكاء.
ونظـرا لألحداث السياسـية التي كانـت تمر بها 
البـالد وقتهـا، دخـل الشـاعر املعرتك السـيايس 
مرغمـا، ويف هـذا الصدد يقول الشـاعر : «ألقيت 
بنفـيس مبكـرا يف دائـرة النـار، عندما تكشـفت 
يل خفايـا الـرصاع بـني السـلطة والشـعب، ولم 
تطاوعنـي نفيس عـيل الصمـت أوال، وعيل ارتداء 
ثياب العرس يف املأتم ثانيا، فجذبت عنان جوادي 

ناحية ميدان الغضب»
اضطـره إيل اللجـوء إيل الكويت. وأوجز الشـاعر 

أحمد مطر أسباب رحيله عن الوطن بقوله:
 سبعون طعنة هنا موصولة النزِف

تبدي وال تخفي
تغتال خوف املوت بالخوِف

سّميتها قصائدي وّسمها يا قارئي : حتفي !
وّسمني منتحراً بخنجر الحرِف

ألنني يف زمن الزيِف
والعيش باملزمار والدِف

كشفت صدري دفرتاً
وفوقه كتبت هذا الشعر بالسيِف.

يف النهايـة اضطـر أحمد مطر الهجـرة ايل مدينة 
الضبـاب لنـدن، واسـتقر أحمـد مطر بهـا عام 
١٩٨٦م، وبالرغم من معاناته هناك من العنرصية 
والغربة والحنني ايل الوطن  إال أنه لم ييأس وإنما 
قابل ذلـك بالرفض والثـورة بجرأة فـكان الهزء 
من الواقع العربي املتخلف شـعاره. وعن حياته 
يف بريطانيا كتب أحمـد مطر ملخصا تلك الحياة 
فيقول : «أنـا يف بريطانيا دولة مسـتقلة، نميش 
عـيل قدمني، نشـتاق إيل أوجـاع احتاللها ونهفو 
إيل املعركة من جديد لسـت سـعيدا ألني بعيد عن 
صدي آهـات املعذبني ألني احمل آهاتهم يف دمي، 
فالوطن الذي أخرجني منه لم يسـتطع أن يخرج 

مني وال أحب أن أخرجه ولن أخرجه».
يمكـن القـول أن معظم شـعر أحمـد مطر خال 
بعض القصائد ينتمي إيل الشـعر السـيايس. كما 
ينتمي أحمد مطر إيل مدرسة البساطة والسهولة 
أو مدرسـة السـهل املمتنع التي ينتمي إليها نزار 
قبانـي، لذا نجـده ينتقـي يف قصائـده األلفاظ 
السهلة التي ال يجتهد اإلنسان البسيط يف فهمها. 
ونجد أن نمطه الشـعري ينتمي ايل شعر املواقف 
الواضحـة، تلـك املواقـف التـي ال يجـد القاريء 
صعوبـة يف فهمها وتعـرف مالمحهـا، وهو أمر 
يكاد يشـرتك فيـه معظم الشـعراء السياسـيني 
من شـعراء املقاومـة الفلسـطينية مثل محمود 
درويـش. كمـا يتميز بالجـد والرباعـة يف اختيار 

مواضيعه وعرضهـا بصورة متفـردة معتمدا يف 
ذلك عيل حصيلتـه اللغوية. ويتميز شـعره بأنه 
ذو غـرض واحـد وليس متعـددة األغراض فكان 
يتناول موضوعـا واحدا محددا يف كل قصيدة من 

قصائده.
ْعُر يا َمَطـُر ؟   ملاذا الشِّ

أتسأُلني
لِماذا يبزُغ الَقَمـُر ؟
ملاذا يهِطُل املََطـُر ؟

لِماذا الِعْطـُر ينتِرشُ ؟
أَتسأَُلني : ملاذا ينِزُل الَقـَدُر ؟!

أَنـا َنْبُت الّطبيعـِة
، طائـٌر ُحـرٌّ

نسيٌم باِرٌد ،َحـَرُر
مَحـاٌر .. َدمُعـُه ُدَرُر !

لقد جاوزَت َحـدَّ القـوِل يا َمَطـُر
أال تدري بأّنَك شاِعـٌر َبِطـُر

تصوُغ الحرَف سّكيناً
وبالّسكنِي تنَتِحــُر ؟!

أَجـْل أدري
بأّني يف ِحسـاِب الخانعنَي، اليـوَم،

ُمنَتِحـُر
ُهم حيٌّ ولِكـْن .. أيُّ

وُهـْم يف دُوِرِهـْم ُقِبـروا؟
وأكثر مـا يميز شـعر أحمد مطر هو السـخرية 
اسـمه  اقـرتن  حيـث  شـعره،  عـيل  الطاغيـة 
بالسـخرية ، ونلفـت النظر ايل أن سـخرية أحمد 

مطر سخرية هادفة وليس الغرض منها الضحك 
والهـزل، حيث أن أحمد مطر شـاعر سـاخر من 
طراز خاص فهو يف شعره الساخر يحمل قضية 
إنسـانية عامـة بأبعادهـا املختلفة السياسـية 
واالجتماعيـة واالقتصادية يعاني منها الشـعب 
بمختلف طبقاته يف ظل سـلطة حاكمة غاشـمة 
جردتـه مـن مقوماتـه اإلنسـانية واالجتماعية 
والسياسـية واالقتصادية وحرمته من ممارسة 
كل مـا لديه مـن تقاليـد وأعراف. وهـو يعرض 
هذه املشـاكل بأسلوب سـاخر يبلغ حد الحزن، 
عرضا يصدق عليه القول إن السـاخرين هم اشد 
النـاس حزنـا، محاوال أن يسـلط الضـوء عليها 
ملتمسـا الحلول لكثري من املشاكل التي يعرضها 
يف شـعره. فلم يكن شاعرا سـاخرا بقصد اللهو 
والعبـث واإلضحاك وإمالء الفـراغ، بل كان جادا 
يف شـعره. إن هذا األسـلوب يختلف عن أساليب 
الشـعراء السـاخرين الذين عرفناهم يف العصور 

األدبية املاضية.

 

 محمد يونس 
تنـوع إزاحـات الربهـة: األدب 
هو املثـال األقرب للوجود الحي 
من خـالل أنواع الـرسد الثالث، 
أو األجنـاس األدبيـة بتوصيف 
آخر، حيث أن األدب هنا يالمس 
البـرشي، ويعكس عن  الوجود 
وإذا  أدبيـة،  صـورة  محتـواه 
وجدنا هيبـة الرواية التاريخية 
ستبقى ترتبع عىل قمة الكتابة 
الرسدية، فإن عنرص الزمن هنا 
حاليا بدأ يزعزع تلك الفكرة عن 
موقـع الهيبـة، أو ليبرش األدب 
بشـارة بتصاعـد نفـس جنس 
أدبي آخـر، وبعد فـوز الكندية 
القصـة  عـن  نوبـل  بجائـزة 
القصرية جدا اختلفت املفاهيم 
الكـربى إزاء هذا الجنس األدبي 
أو النوع القصيص، ونعترب هذه 
جهـة تأصيل ، ونجـد من جهة 
أخـرى قـد شـكلت التطـورات 
اإللكرتونية تفعيال لبنية القص 
القصري جدا، رغم وجود سـعة 
كبرية ألفهام الكتابة أثرت سلبا 
نسبيا، وأيضا قد أثر تغرّي وحدة 
الزمن، واختصارها اىل حد كبري 
قلّص بدوره مسـاحة الكتابة، 
وقـد تولـدت اصطالحـات غري 
الومضة،  متماسـكة من مثـل 
التـي كان منهـا بـدون إحالـة 
وتجنيس، وهذا رصاحة تخبط 
نيص ال يدخل يف املنطق العلمي 
للكتابة، إال إذا وجدنا هناك إطار 
تجنيس ببنية النص، وشـكلت 
بنية القصة القصرية جدا عربيا 
تصعيـدا اعتباريا، حيث تسـيد 
هـذا الجنـس الكتابـة األدبية، 
كونه السهل املمتنع األكثر متعة 
يف الكتابة والتلقي، وتوافق هذا 
الجنس مع التطـورات التي مّر 
بها شكل الكتابة، وهناك مجال 
مهم أرشنا إليه يف كتابنا الرابع 
عـن نظريـة القـص القصـري 
جدا، حيث هنـاك بعد «الربهة» 
«الربهـة»  وتلـك  القصصيـة، 
هي الوحـدة الزمنية للنص من 
جهـة، ومـن جهة، أخـرى هي 

مساحة الحدث الذي يمّر فجأة 
بتغيري نهايته، ولدينا مجموعة 
بَنفـس كتابة متنوع  معارصة 
الخاصـة  واملعانـي  األفـكار 
فقصص  اجتماعيـا،  والعامـة 
البـوح»  بألـوان  «جداريـات 
لعبـد املجيد بطـايل، والتي فيها 
أغلـب القصص كانـت «بربهة 
قصصيـة» تمثـل ما أسـميناه 
القـص الضامـر، وما أسـماه 
بالكبسـولة  هاريـس  وليـم 
القصصية، ولعل ذلك االختصار 
للربهـة وإلزامها بجمـل قليلة 
فكـرة  لتبنـي  يـرد  هـو  جـدا 
ورسعة تنفيذها تجسيدا وليس 
وعيـا، لكن مؤكد هنـاك وجود 
للوعـي، وقـد تنوعـت قصص 
املجموعـة ذات الربهة اإلزاحية 
املتعددة الوجـوه، وهناك تعدد 
واختـالف  إيقاعـي،  وتنـوع 
حاالت برشية بـني البعد العام، 
والـذي يؤرش عىل تبني مسـألة 
إنسـانية عامـة دون تفاصيـل 
شاملة لها، وقابلها كتابة أيضا 
موجـزة بتعبـريات ذاتيـة، وقد 
لفتـت نظرنـا العتبـة املفردة، 
والتـي نرى هـي إمـا محت ما 
قبلهـا أو مـا بعدهـا لتنفرد يف 
التعبري كنص موازي، والعنونة 

بصيغتهـا املكثفة أيضـا وازت 
الربهـة القصصيـة الضامـرة، 
العتبـات:  أول  مـن  ونبـدأ 
اإليقـاع  ذات  –(اسـتالب)– 
النفـيس غـري املعـني أو املحدد، 
وهـذا مـا تركـت للبـث املكثف 
الربهة تحيده، رغم ذلك يحتاج 
املهارة وقد تأكدت يف تحديد تلك 
القصـة الضامرة، والتـي ببعد 
خاص نتجنـب رسابه، وتبعتها 
قصة: –(انتقال)– التي وسعت 
املضمـون والشـخوص بجمـل 
مضافة، لكن جدارتها بالنهاية 
ويف  موفقـة،  كانـت  البديلـة 
قصـة: –(حـرية)– ثمـة حرية 
تعيشـها الشـخصية األحادية، 
مالمحهـا،  أهدرتهـا  والتـي 
وأمـا برهـة قصة: –(بـذرة)– 
جديـرة  لنهايـة  قدمـت  فقـد 
ويف  واملفاجـأة،  باالسـتبدال 
قصة: –(برهـة)– هناك وحدة 
تنـاص مع مصطلحـات لغوية 
جـدارة الربهة حّولهـا من بعد 
لغـوي اىل بعد أدبي، وأما قصة: 
-(التبـاس)-  فقـد اسـتعارت 
لواقعها مـا يثري معنـاه أكثر، 
مـن  ليـس  املسـتعار  لكـن 
املفرتضـات بل الوجـود الحي، 
وغري ذلك مـن القصص بتنوع 

التعريفيـة  املوجـزة  الثيمـات 
دون توسـع يف املقاصد، وكانت 
الضامـرة  القصـص  جميـع 
جديرة بذلك الحجـم والذي هو 
ليس كمـا يرى البعـض إتاحة 
زمنية للتدوين بعد القبض عىل 
الفكـرة، فهذ الجنس حسـاس 
الشـعرية  والتعبريات  لسـانيا، 
جمال تؤثر عىل نفسـه وواقعه 
املوجـز وتحتـاج منـه التمدد، 
والكتابة ملسـنا منهـا معرضة 
نوعية كـي ال تخرج مـن مدار 
الجنس إىل مجـاور له يف القص 
النهايـات  إحـاالت  والـرسد. 
البديلـة – لقـد لعـب أوهنـري 
الدور األهم يف جعـل هذا النوع 
الـرسدي مـن الكتابـة األدبية، 
حيـث أضـاف للكتابـة نكهـة 
مضافة مثرية تندرا وسـخرية، 
وقبـل أوهنـري لـم يكـن لذلك 
الجنس أو النـوع من مكانة أو 
وجود حتـى، وكانـت املفاجأة 
التي تأتـي كنهاية بديلة خارج 
التوصيـف الذي يعـده الحدث، 
حيـث تكون هناك تغريات تامة 
لكـن ليس مضافـة بل من ذات 
نفس النص ومعناه، والنهايات 
البديلة هـي أحد أهـم العوامل 
واألسس يف بنية القص القصري 

جـدا، والتي تشـكل اسـتثمارا 
يكون يف لحظة مناسـبة، وهنا 
ثمة أمـر مهم نهدف أن نشـري 
إليـه، ويتلخـص هـذا األمـر يف 
االسـتجابي  الوعـي  مديـات 
للنهايـة البديلة، والـذي البد أن 
يكـون إبسـتمولوجي الصفـة 
يف تقديراتنـا لوعـي الكتابـة يف 
هـذا النوع القصيص أو الجنس 
االدبـي، ونشـري هنـا إىل وعـي 
املؤلـف يف اسـتدراج النهايـات 
البديلـة بمهـارة فنيـة ووعـي 
املتاحة  شـامل تقريبا بالنسب 
له، حيث اهتم عبد املجيد بطايل 
بنسـق كتابـة شـّيق النهايات، 
وحتى يمكن القول بأن النهاية 
املضامـني  وسـعت  البديلـة 
الضيقة األفـق، وجعلت املعنى 
القصـيص يكتمـل مـن جميع 
الوجـوه غالبـا، ففـي قصـة: 
–(تهـور)– هنـاك تلويـح من 
العتبة املوازيـة دون إفصاح إىل 
معنى نفـيس أو خلقي، وكانت 
النهايـة إسـقاط الزوجة أرضا 
حكـم  هنـاك  يكـون  أن  دون 
ليعـد لها مـن الواحـد للعرشة، 
وكانت النهايـة البديلة يف هذه 
القصـة قـد وسـعت املضمون 
كان  حيـث  أيضـا،  واملـكان 
املعنى يرتبط باملالكمة واملكان 
الحلبة، لكـن النهاية البديلة قد 
أضافـت مكانـا آخـر والحقت 
شـخصية الزوجة أيضـا باملتن 
القصـيص الضامـر، ويف قصة: 
اجتهـدت  قـد  –(متفلسـف)– 
النهايـة يف تضمـني املضمـون 
القرآنـي من جهـة، ومن جهة 
أخرى أكـدت النهاية البديلة أن 
ذات القصـة هـي ورقيـة رغم 
أنها تبـدو كحقيقة برشية ذات 
وعي فلسفي وعلمي، والنهاية 
وضعت املعنـى االفرتايض بديال 
إىل  الحقيقـي، وقاربت  للمعنى 
حد ما وحـدة التلقي، ما يمكن 
تأويله بدال من تفسـريه، وتلك 
صياغـة  يف  توظيـف  جـدارة 
نهاية بديلـة ذات طاقة نوعية، 

وكانت قصة: –(نصيب)– التي 
شكلت سـعة وتعدد جمل أكثر 
مـن سـابقاتها مـن القصص، 
أن  أجـل  مـن  التوسـع  وذلـك 
تكمل النهايـة البديلة الداخلية 
اشرتاطاتها يف تغيري املضمون، 
وكما أبدت النهاية نسـف عالم 
الجمـال يف لحظة أصبحت فيها 
الشخصية داخل جوف تمساح، 
وقد تحول جّو القصة من فضاء 
حالم إىل فضـاء كابويس، وتلك 
مقـدرة وطاقة النهايـة البديلة 
يف جعل النقائـض تكون داخل 
بنية واحـدة، وذلك يعني وجود 
جهـد نوعـي تمكن مـن تأهيل 
ذلـك عرب نهايـة وظفت كبديلة 
معنـى  عـىل  معنـى  لرتجيـح 
آخر، ويف قصـة: –(تصحيح)- 
اختلط معنـى الواقع الحقيقي 
نجـد  وكمـا  األدبـي،  باملعنـى 
قصـة: –(ِضغـث)– أيضـا قد 
امتـزج معنـى الحلـم بمعنـى 
الواقـع، لكـن تمكنـت النهاية 
البديلة مـن التفريق بني معنى 
الحلـم ومعنـى الواقـع، بعدما 
فتح الشـخصية يدا فارغة من 
النجمـة التـي حلم بهـا، وتلك 
وغريها مـن النهايـات اوجزت 
الكتابـة  يف  لنـا فكـرة مهمـة 
جـدا،  القصـرية  القصصيـة 
حيث تنعـدم الحقائق الرصفة 
مـن جهـة، ومـن جهـة أخرى 
بمفرتضـات  موازاتهـا  يمكـن 
قصـة:  ويف  تصـورات،  أو 
النهاية  تعددت  –(انكشـاف)– 
البديلة، فاألوىل حني خرس فرس 
الـزوج الرهـان، والثانيـة حني 
أعلنت الزوجة بفدح الخسـارة، 
وهـذا ممكن مـا دام لم يخلخل 
بنية النـص، بل هو أداء متميز، 
جـدا)–  –(قصـرية  قصـة  ويف 
كانـت هنـاك مفارقـة حيويـة 
أثرت النهاية، وكأن هناك إشارة 
خفية إىل كتابة القصة القصرية 
جـدا، وقصة: –(بلـوغ)– أيضا 
ونهايتهـا،  بفكرتهـا  جديـرة 
وقصة: -(جيولوجية)– جديرة 

بعنونتهـا وبمتنها وتحولها من 
معنى الصـرب اىل معنى الهزيمة 
واالستسالم، وقصة: –(سلوك)– 
ترجمـت لنا فكـرة أن املضمون 
سـيغري معناه ودالالته، وفعال 
تـم ذلـك عـرب النهايـة البديلة، 
وقصة: –(مد وجـزر)– تميزت 
مرتني، ففي املرة األوىل أخرجت 
العنونـة مـن صيغـة االفـراد، 
وثانيهمـا كانـت القصـة هـي 
األطول نسـبيا بني ضمور كبري 
أبدتـه غريهـا مـن القصـص، 
وكانـت النهاية بإيقـاع حزين، 
وآخر القصص –(استنسـاخ)– 

قادتنـا إىل ما يجـري من انهيار 
قيم وتبدل سـلوكيات مسـتمر 
عـرب تعـدد األقنعـة املناسـبة، 
وهذه القصة قد سـمت فكريا، 
وكانت جديرة يف موقعها كآخر 
القصص لتمثـل خطاب املؤلف 
عبـد املجيد بطـايل يف مجموعته 
«جداريات بألوان البوح» وتؤكد 
سـالمة موقفه اإلنسـاني أيضا 
بعد كشفها بالنهاية البديلة عن 
وجود إشكالية واسعة وجوديا، 
وقد أبدلت الكثـري من النهايات 
البعد اإلشـاري ببعـد عالمي أو 

حققا العكس.
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شاعر ومرتجم وصحفي مقيم  يف اسرتاليا
يف الحـورات الصحفية، ويف النقشـات اليوميـة مع أصدقاء 
الحرف، كثريا ما أواَجه بسـؤال: ملاذا ال تكتب سريتك األدبية؟ 
لقـد عملـَت يف الصحافة زمنـا طويال، يف مجـالت (ألف باء، 
آفـاق عربية، أسـفار) وعـدد من الصحف وكذلـك يف اإلذاعة 
العراقية، ونرشت شـعرك يف الصحـف العراقية والعربية عىل 
امتداد أربعني عاماً أو أكثر، والتقيَت بعدد كبري من  األسـماء 
الشـعرية واألدبية واإلعالمية العراقيـة والعربية من مختلف 

األجيال، فلماذا ال تطلق سيل ذكرياتك؟
عن هذا السـؤال أجيب:  مثلما كتبُت سريتي الحياتية أو أهم 
نقاطها شـعراً، تلك النقاط  املضيئـة أو املظلمة، املفرحة أو 
املحزنـة، فقد كتبـُت عن أولئك الشـعراء الذيـن التقيتهم أو 
زاملتهـم قصائَد «وّثقت» نظرتي لهم. هكـذا كتبُت عن عبد 
الوهاب البياتي، ومحمود الربيكان، ويوسف الصائغ، وعيىس 
حسـن اليارسي، وخالد جابر يوسـف، وجان دّمو، وصاحب 
الشـاهر. كما كتبُت عن نّقاد زاملتهـم من أمثال عبد الجبار 
عبـاس، وإذاعيني كمهند األنصاري، وروائيني كسـعد محمد 
رحيـم، ومعماريني كُزها حديـد،  بل إنني كتبت عن مطربني 
ومطربـات عراقيني وعربـاً تركوا آثارهـم  الروحية عّيل من 
أمثال محمـد القبانجي، وناظـم الغزايل، وعفيفة إسـكندر، 

وفريوز،  وأم كلثوم، وعبد الحليم حافظ . 
 كتبُت كل ذلك، وقبله كتبُت الكثري من القصائد عن  األحداث 
والحصـارات والحـروب التي شـهدها العراق والتـي دّمرت 
بقسوة هائلة النسـيج األجتماعي والثقايف فيه لألسف، منذ 
مجموعتـي األوىل «تفاصيـل» الصـادرة عـام ١٩٧٦ وحتـى 

مجموعتي األخرية «وكان له حرف» الصادرة عام ٢٠٢٠.
إّن مهمة الشـاعر برأيي هو أن يعّرب شـعراً عّما يرى ويحّس 

ويعاني، وأن يكون شاهد عرصه الصادق األمني. 
وهكـذا صارت قضية كتابة السـرية األدبيـة الذاتية ذات أثر 
محـدود. إذ إنني كتبُت شـعراً مـا التقيته ومـا تعرّفُت عليه 
عـرب ٢٤ مجموعة شـعرية احتوتها سـتة مجلـدات  ألعمايل 
الشعرية الكاملة، ولله الحمد، بإسلوبيتي الشعرية الصوفية 
الحروفية. هذه هي مهمة الشعر كما أرى. وهذه هي مهمة 

الشاعر.
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ِ هكذا أنت 

غامضة أنت ِ

ولكنك جميلة وبسيطة ٌ
مثل كأس برود

مفعمة بضياء القمر !
لها

ترفرف روحي محلقة يف فضائهاّ

ويغيب السكون يف نفْسه ِ
أيتها الجميلة !

حني تنظرين يف املرآة
ال تتكربي !

لئال تشوهي جمالك
بل دعيه يضيئها

لتتألق فيها الوجوه
وال تذبل الوردة التي تندى بأنفاسك 

ِ

ِ وتظل الفراشات هائمة حولك 

والطيور مرفرفة عىل كتفيك ِ

تغّني لك ِ

وهي ترى قلبك يف رسه ِ
يلّوح للمدى

وعيناك إليه ترنوان
شاعرتي !

أنني مدمن عىل رؤية الصباِح
ذلك اإلدمان الذي ال يذل الفتى

وال يقتل ُ

بل يهيم به ِ

باحثا عن الحقيقة التي أبدعتك ِ
ويسألها

بل يتوسلها

لتمنح قصائَده ُ

نبَض قلبك ِ

وإيقاع صوتك ِ

وبراءتك ِ
حني تبسمني لنا
أو حني تغضبني

وبهما

ليس هناك غريك ِ
من تقول : ها أنذا !

ã�fl@áºc@ã«bì€a@ÒbÓy@¿@pb�´

No: 7458 Thu 1 April 2021العدد: 7458 الخميس  1 نيسان 2021

á€bÇ@ùÓœ@á‡´@
فوَق الرّصيِف ، َجلَسـت َتجّرت همومها يف صمٍت كصمِت املوتى ، 
ليسـت كأتراِبها الالتي تناثرن بني الُطرقاِت ؛ َيعَرتضن املَاّرة ، يف 
َسـخٍف واِلَحاح ، من بعيٍد تلتمُع عيناها كقطـِر الّندى الوّضاء ، 
رغم اسـمالها املُهلهلة ، تسـتجيل من الوهلِة األوىل أنقاض نعمة 
عابـرة ، وبصيص من كرامٍة ذاهبة ، رأيتهـا ألوِل  وهلٍة تفرتُش 
األرَض إىل جواِر املقهى ، ترمُق الّسماَء بعيننِي حاملتني ، تفيضان 
وداعة ولطفا ، تشـيع عىل قسـماتها ابتسـامة كئيبة خرساء ، 
تقّدمت مني عىل اسـتحياٍء ، ُتِرشُق بوجهها ، مّدت يدها الّنحيلة 

ترتعش ، يف جزٍع  وتردد، قائلة : حاجة لله يا بيه .
جعلت أُطالُع يف سـكوٍن  هيئة املالك املُهمل أمامي، وقد رسـبت 
يف قـرارِة نفيس ُحثالة من األلِم ، ووخـز الّضمري ، احملُق يف غرِي 
فتوٍر أو ملل ، حّركت يدي يف هدوٍء ؛ انتزُع قطعة العملة ، دفعتها 
إليها يف تحّنٍن ، طفَح وجهها ِبرشا ، تحيطني بهالٍة من بسماتها 
اللّطاف ، مضت تّياهة تتخّطر يف سعادٍة ، وعىل شفتيها ُتصلصل 
الضحـكات ، ثـم انخرطت مع أقرانهـا يف حديٍث هامـٍس ، كان 
منظرهـا قد غـزا مناطق تفكريي ، ُعدُت إىل البيِت مشـدوها بما 
جرى ، قضيُت ليلة ليالء ، مهتاج الّنفس ال املك ألوصايل من قراٍر 
، يلفنـي صمت وسـهوم ، ينفـض عني فتور املنـام ، اتقلُّب عىل 
بح ، طوعا  جمٍر حتـى الحت طالئع الفجر ، وانصدَع عمـود الصُّ
قصـدت املقهى ، لحظات واقبلـن يف مرائي البؤِس والّشـحاذة ، 
فيهـن الفتاة بدت متعبة منهوكة ، جاهدت كي تتحاىش نظراتي 
الوجلـة ، وعىل حنِي  فجأٍة جعَل القلـُق يضطرُِب يف ناظريها ، لم 
اتـرك لها من َخياٍر ، امسـكت بيدهـا املعرّقة ، قالـت بيشٍء من 
الّتهيِب : لم افعل شيئا يا بيه صدقتي ! ، دفعت إليها قطعة الّنقد 
، انجاب الّشـّك عن فؤادها ، وعاد إليها رواؤها وحسـن سمتها ، 
هكذا مـرّت األيام بيننا ، حتى توّطدت اُأللفة بيني وبنَي الّرشيدِة 
، لكّنها ظلّت يف نظري موضع الرِّيبة، وَمثاَر الّشـك ، حتى عرفت 
أّنها سليلة أرسة كريمة قعدها الّدهر ، غافلتها ذاَت مساٍء ، حتى 
خـربت مكمنها ، راعتني الّصدمُة ، لقـد كانت فتاتي ابنة ألرملٍة 
مـن أعرِق البيـوِت ثراًء ، َهرَبت مـن بيِت أرستهـا ؛ لتتزّوج  من 
ابن البسـتاني ، اَسـدَل الزّمن عليها َسـجفه وُحجبه ، وملّا ذهَب 
رقاِت بال هدايٍة ، أبكي  عنـي الّروع  ، ُعدُت أدراجي هائمـا يف الطُّ

تصاريف الزَّمن العمياء ، وانِدب َحظَّ املُحبني العاِثر .
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كثريا ما تسـعى معظم النسـاء إىل كمال صورة 
رشيـك حياتها، فتلجـأ يف كثري مـن األحيان إىل 
أسـاليب خاطئة إلصـالح الخلل فيمـن حولها 
وتحـاول بعدة وسـائل غـري فعالـة، إال أنها يف 
نهايـة املطاف ال تجد النتيجـة املرضية، بل عىل 
العكـس تمامـا تنصـدم عـدم اإلصغـاء وعدم 
االهتمـام من الطـرف اآلخر، ملسـاعدتك يف هذا 
الخصوص سنقدم لك سـيدتي بعض النصائح 
والطـرق املناسـبة النتقاد الرشيـك بدون جرح 

مشاعره : 
مـن الصعـب عزيزتـي أن تجـدي زوجـني أو 
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 
من املشـاكل والخالفات، فعـىل الرغم من عدم 
القصـد يف االنتقـاص مـن قيمة اآلخـر أو عدم 
نيـة جرح مشـاعر اآلخر إال أن عـدم إتقان فن 

االنتقـاد بالطريقـة الصحيحة قـد يفتح الباب 
أمام املشـاكل ويخلق حواجز كبرية مع الطرف 

اآلخر. 
إن فـن التمكن مـن قلب زوجك هـو أال تحاويل 
تغيريه وتحسينه بالطريقة الخاطئة وأكثر من 
ذلك أن ال يشـعر بذلك، تقبليه كما هو، أشعريه 
بحبك وعطفك وقربك، ما يلزمك سـيدتي هو أن 
تشعريه أنك تحبيه حتى وإن لم يتغري، أشعريه 
أنـك تتعاطفني 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 
يسبب 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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كثـري منـا يركب سـيارته أو 
حتى سـيارات األجرى، وعند 
الخروج منهـا والنزول نقوم 
باغـالق بـاب السـيارة بقوة 
كبـرية، وهذا من بـني األمور 
التي تزعـج جميع  الرئيسـة 
السائقني ملا تسببه من أرضار 

للمركبة ولنفسية السائق.
السـيارات  مقاومـة  ورغـم 
الجديدة لتأثـري هذا الترصف 
إال  األشـخاص،  بعـض  مـن 
إىل  تتعـرض  قـد  املركبـة  أن 
أرضار بالغة، لذلك إليك بعض 
النتائج إلغالق السيارات بقوة 

عىل املركبة.
األقفال

تعاني األجزاء املعدنية بالفعل 
من الضغط أثناء القيادة، وإذا 
قمـت بإنهائهـا أيًضا برضب 
املـزالج  فسـيتوقف  البـاب، 

ببساطة عن اإلغالق.
خلل يف مستشعر الضغط

القطـن  يكـرس  أن  يمكـن 
الـذي  الضغـط  مستشـعر 
يشـري إىل إغالق الباب، سيبدأ 
يف إعطـاء إشـارات خاطئـة، 
سـيطلق  لذلـك،  ونتيجـة 
عـىل  املوجـود  الكمبيوتـر 
اللوحة إشارة صوتية مزعجة 
أو ييضء مصبـاح عىل لوحة 

القيادة.

شقوق يف الهيكل
األختـام املطاطيـة واملصدات 
مـن  تعانـي  البـاب  عـىل 
الصدمات، مرة أخرى ستنجو 
السـيارات الجديـدة من هذا، 
لكن السـيارة املستعملة التي 
خضعت إلصالح جسم يمكن 

أن تتشقق يف املعجون.
إصدار أصوات مزعجة

امللوثـات  يمكـن أن تضعـف 
مثبتـات  الثابتـة  العضويـة 
األلواح البالسـتيكية، ونتيجة 
لذلك ، ستبدأ الكسوة يف إصدار 
أصوات غري سارة ”رصاصري 
الليـل“، و يمكـن أيًضـا فـك 
الوصـالت املثبتـة يف مكانها، 

وعـىل سـبيل املثـال، يمكـن 
املكنسـة  أن يسـقط حامـل 
بوحـدة  املـزود  الكهربائيـة 

تحكم لألداة بسهولة.
تشقق الزجاج

أكثـر  عواقـب  أيضـا  هنـاك 
صمـام  كان  إذا  و  خطـورة، 
يف  معيًبـا  الضغـط  موازنـة 
السـيارة، فقد يتسبب إغالق 
تشـققات  حـدوث  يف  البـاب 
أو تمـزق جزئـي يف الزجـاج 
سـيارات  يف  و  األمامـي، 
القديمة وسيارات  الهاتشباك 
ستيشـن واغن، من الخطورة 
بشـكل خاص يف هـذا الصدد 

إغالق الباب الخلفي بقوة.

املقادير :
عجينة الكالج: 12 حبة

القشطة: 1 كيلو (طازجة)
حليب: نصف لرت (طازج)

فسـتق حلبـي: حسـب الرغبـة 
(للزينة)

سكر: كوبان (القطر)
املاء: كوب (القطر)

ماء الزهر: ملعقة (القطر)
ماء الورد: ملعقة (القطر)

عصـري الليمـون: ربـع ملعقـة 
(القطر)

طريقة التحضري
1. تفرد عجينة الكالج عىل طاوله 
القشـطه  وتضـاف  التحضـري 
يف  غـرام   80 حـوايل  الطازجـة  
وسـط العجينة  وتغلق العجينة 
من اليمني واليسار وتلف بشكل 
مسـتطيل. وتلـف باقـي الكمية 

بنفس الطريقة.

2. يف وعاء يسكب الحليب الطازج 
ثـم تغمس قطع الكالج بالحليب 
ملدة نصـف دقيقة وتقـىل بزيت 
حامي حتـى تحمر وتأخـذ لونا 
ذهبيا. ترفع قطع الكالج املقلية 
من النار وتضاف إىل القطر البارد 

وترتك ملدة عرش دقائق.

3. تصفى قليال من القطر وتزيني 
بالفستق وتقدم ساخنة.

4. القطـر: يوضع السـكر واملاء 
عـىل النـار ويـرتك ليغـيل قليـال 
يضـاف عصـري الحامـض وماء 
الزهـر والـورد ويرتك عـىل حده 

ليربد.
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من منا ال يحب أن يكون االنرتنت يف أجهزته 
الذكية قوًيا ؟، وكثـري منا يعاني العديد من 
املسـتخدمني يف بعـض األحيـان من ضعف 
الشـبكة الالسـلكية ”واي فاي“ (WiFi) يف 

املنزل.
وقد تكون املشكلة يف إعدادات جهاز التوجيه 
أو الخدمـة السـيئة التـي تقدمهـا رشكـة 
االتصـاالت، ولكن يف معظـم األوقات يكون 
سـبب ضعف شـبكة الواي فاي أثاث معني 
لدينـا يف املنـزل أو أشـياء قريبة مـن جهاز 

التوجيه أو أجهزة الحاسوب الخاصة بنا.
إليك أهم العنارص التي تمثل األعداء الرئيسني 
لشبكة الواي فاي، مع عرض نصائح مفيدة 

لتجنب ضعف االتصال:
1. األسطح املعدنية واألثاث

املعـدن موصـل، ممـا يعنـي أنـه يمتـص 
الكهرباء، ونظرا ألن شبكة الواي فاي تطلق 
موجات كهرومغناطيسـية فإن أي سـطح 
معدني أو جسـم يف منزلك سـيمنع انتشار 
املوجات، فـإذا كنت تريـد أن يعمل اتصالك 
باإلنرتنـت بـدون مشـاكل فمـن الرضوري 

وضع جهاز التوجيه بعيدا عن املعدن.
2. جدران الطوب والحجر

توقف بعض أنواع الجدران إشارة الواي فاي 
الخاصة بـك، ومن بني املواد األكثر شـيوعا 
التـي تمنـع االتصـال املوثـوق بـه الرخام 
واإلسـمنت والخرسـانة والطـوب، وهذا ما 
يفرس سـبب ضعـف االتصـال باإلنرتنت يف 
أحد الطوابـق يف املنازل املكونة من طابقني، 
وإلصالح ذلك ضع جهاز التوجيه الخاص بك 

يف منطقة مفتوحة وبعيدا عن الجدران.
3. املرايا

تعكـس املادة التـي تتيح لنا رؤيـة صورتنا 

يف املـرآة أيضا اإلشـارة الصـادرة عن جهاز 
التوجيـه، فهـي تعمـل كـدرع، ممـا يجعل 
اتصـال اإلنرتنت يرتد، وعندمـا يكون قريبا 
مـن جهـاز التوجيه يمكـن أن يجعـل قوة 

اإلشارة أبطأ وغري مستقرة.
4. الجدران

تضعف إشـارة الواي فاي الخاصة بك لذلك 
يفضـل وضـع جهـاز التوجيه الخـاص بك 
يف منطقـة مفتوحـة وبعيـدا عـن الجدران 

(مواقع التواصل االجتماعي)

5. الثالجات والغساالت
كقاعدة عامة، فإن األجهزة الكهربائية التي 
تحتوي عىل أنابيب تقوم بتدوير املياه ليست 
صديقة إلشارة الواي فاي، وقد يحتفظ املاء 
ببعض الطاقة من املوجات الالسـلكية، مما 

يؤثر سلبا عىل جودة االتصال باإلنرتنت.
6. أجهزة مراقبة األطفال

 2.4 يبلـغ  تداخـال  الشاشـات  تولـد هـذه 
غيغاهريتز، تماما مثـل الواي فاي، وعندما 
يرسـل جهازان أو أكثر نفس الرتدد فإن تلك 
األجهـزة تسـتخدم الهواء إلرسـال بياناتها 
بـدال من إرسـال املوجات كما هـو الحال يف 
حالة االتصال الالسلكي، وعىل الرغم من أن 
أجهـزة مراقبة األطفال تتطلب عادة اتصاال 
بشـبكة لتعمـل بشـكل صحيح فـإن عليك 

تجنب وضعها بالقرب من جهاز التوجيه.
7. امليكرويف

هـذا جهـاز آخـر يحتـوي عىل طيـف تردد 
مشـابه لذلك الذي تستخدمه شـبكة الواي 
فـاي، فـإذا كان جهاز التوجيـه لديك قريبا 
مـن هـذا الجهـاز فارفعـه إىل مـكان أعىل 
مـن مسـتوى امليكرويف، وسـيؤدي ذلك إىل 
تقليل التأثري السـلبي الذي يمكن أن يحدثه 

امليكرويف عىل االتصال بشكل كبري.

 عند بدء الطائرة يف التحليق يرصخ 
األطفـال رصخـة تبـدو مخيفة يف 
البداية، خاصـة إذا كانوا صغاراً أو 
رّضعاً، ويصبح هـذا الرصاخ جزءاً 
مـن روتـني الطـريان عنـد اإلقالع 
والهبـوط. يرتبـط هذا اإلحسـاس 
من عـدم االرتياح، أو األلم، بالتغري 
يف الضغـط الجوي وراء طبلة األذن 
يف منطقـة األذن الوسـطى، ويقل 
األلـم بعـض الـيشء مـع التثاؤب 
والبلع حيث يقوم جزء يعرف باسم 
أنابيب النفـري بإعادة ضبط ضغط 

الهواء يف األذن الوسطى.
الضغـط  يف  التغـري  هـذا  يحـدث 
الداخـيل لإلنسـان سـواء كان عىل 
متـن الطائـرة، أو أثنـاء الغـوص 
أو تسـلق الجبـال، لكـن بالنسـبة 
التجربـة  هـذه  ترتبـط  لألطفـال 

بركوب الطائرة.
عندمـا يـزداد الضغـط عـىل أحـد 
جانبـي طبلـة األذن يحـدث األلم. 
ويحدث التغري املسـبب لهذا التغري 
يف الضغـط عنـد تحليـق الطائـرة 

وهبوطها.

إذا كانت أنابيب النفري ضيقة نسبياً 
لدى الطفل قد ال تعمل بشكل فّعال 
لتعديـل ضغط الهـواء. يحدث ذلك 
أيضـاً إذا كان لدى الطفل انسـداد 
بسـبب التهـاب، أو مخـاط نتيجة 
عدوى يف األذن أو بسـبب نزلة برد، 
أو نتيجة انسداد الحمية وتورمها.

األلم الذي يشـعر به الطفل مؤقت، 

وال يسبب مشاكل دائمة، وعادة ما 
يهدأ الطفل خـالل دقائق إذا كانت 
أنابيب النفـري مفتوحة ألنها تقوم 

بتعديل ضغط الهواء رسيعاً.
إذا كان طفلـك مصابـاً بالتهاب يف 
األذن الوسـطى قد يـويص الطبيب 
بتأخـري الرحلـة بالطائـرة لحـني 
شـفاء الطفل من العدوى، حتى ال 

يتسبب تغري الضغط أثناء التحليق 
يف تغيـري يضغـط عىل طبلـة األذن 
ويمزّقهـا، أو يزيـد إفرازاتها.إليـك 
بعض النصائح لتخفيف ألم األذنني 

عىل الطفل عند السفر بالطائرة:
* اطلب من طفلك رشب الكثري من 
السـوائل عىل متن الطائرة، تجنب 
الكافيـني ألنـه يزيد الجفـاف كما 

أن هـواء الطائرة جاف، لذلك يعترب 
املاء أفضل السوائل.

* مضـغ العلكـة أو مـّص الحلوى 
الصلبـة إذا كان طفلـك أكرب من 3 

سنوات.
* اصطحب معك زجاجة الرضاعة 
أو زجاجـة ذات مصاصـة، وتأكـد 
من أن طفلـك يجلس منتصباً أثناء 

الرشب من الزجاجة.
* يسـاعد التثـاؤب إذا كان الطفل 

يستطيع القيام به مصادفة.
* عـىل الطفـل االسـتيقاظ أثنـاء 

اإلقالع والهبوط.
أدويـة  يتنـاول  كان طفلـك  إذا   *
تحتوي مضادات للهستامني راجع 
الطبيـب بخصـوص اسـتمراره يف 

تناول األدوية خالل السفر.
* يف بعـض األحيان قد يسـتمر ألم 
األذنـني لدى الطفل لفـرتة طويلة، 
عدة سـاعات مثالً، يف هـذه الحالة 
مسـّكن  الطفـل  إعطـاء  يمكنـك 
لتخفيف األلم. إذا استمر األلم أكثر 

من عدة ساعات الجأ للطبيب.
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تعانـي الكثـري مـن الفتيـات عند 
تمشـيط شـعرهن مـن التقصف 
املزعـج، والذي يسـبب الكثري من 
الشـعر  تصفيـف  عنـد  االزعـاج 
للمناسبات.و ينصح خرباء الجمال 
بشـعرهن  باالهتمـام  السـيدات 
واالهتمـام بصحتـه ملنـع العوامل 
الخارجيـة التـي ُتلحـق الرضر به 

وتسبب تقّصفه وتلفه.
ويؤكـد الخـرباء عـىل أّن التقّصف 
ينتـج ليس فقـط عن التلـوث بل 
هنـاك العديد مـن العوامل األخرى 
أدوات  اسـتخدام  كثـرة  منهـا 
إىل  واللجـوء  الحراريـة  الترسيـح 
منتجات عناية غري مناسـبة لنوع 
شعرك وعن إهمال شعرك، وهكذا 

فإنه ُيصبح عرضة للتكّرس والتلف 
أثناء ترسيحه.

ويـرى الخـرباء أن هنـاك إمكانية 
إلصالح أطراف الشـعر من دون أن 
تضطـري إىل قصـه، ويف مقدمتها 
اختيار الشـامبو املناسب برتكيبة 
تناسـب نوع شـعرك، وينصحون 
باسـتخدام شـامبو مـن مكونات 
طبيعية تحمي الشعر من الجفاف 

وتجدد حيويته وصّحته.
ومن املهم أيضاً أن تتخىل السـيدة، 
قدر اإلمكان، عن وسائل التجفيف 
الحراريـة وأدوات التمليـس، فهي 
أطرافـه  جفـاف  احتمـال  تزيـد 
يـرتك  أن  يفضـل  أو  وتقّصفهـا، 

الشعر ليجف بشكل طبيعي.

 حـذرت الكثـري مـن الدراسـات 
األرضار  مـن  الطبيـة  واألبحـاث 
الصحيـة الناجمـة عـن الجلوس 
لفـرتات طويلة، وكشـفت مؤخراً 
أرشف  حديثـة  طبيـة  دراسـة 
عليها باحثون مـن جامعة ديكن 
األسـرتالية أن الجلـوس لفـرتات 
طويلـة لـه أرضار ملحوظـة عىل 
الصحـة العقليـة لإلنسـان، كما 
هو الحال بالنسـبة لألرضار التي 

تصيب الجسم.
وكشـفت النتائـج التـي شـملت 
البالغـني  مـن  كبـرية  مجموعـة 
واملراهقـني أن األشـخاص الذين 
يقضون سـاعات طويلة جالسني 
أثنـاء اللعـب عـىل الكومبيوتر أو 
اسـتخدام اإلنرتنـت أو مشـاهدة 
التلفزيون ترتفع فرص إصابتهم 

بنوبات القلق الشديدة.
اإلنسـان  أن  الباحثـون  وأشـار 
تأديـة  أثنـاء  بالقلـق  يشـعر 

االمتحـان أو بدء وظيفـة جديدة 
أو حـال إصابته بمرض ما، ولكن 
النوبات املرضية منه والتي تصيب 
األشخاص الذين يجلسون طويالً 
فتجعلهم يشعرون بالقلق بشكل 
مفرط وتعوقهم عن أداء مهامهم 

اليومية بشكل طبيعي.
هـذا  أن  الباحثـون  وأضـاف 
حـدوث  يف  أيضـاً  يسـهم  القلـق 
خلـل برضبـات القلب ومشـاكل 
بالتنفس وشـد بالعضـالت وكما 
ترتفع فـرص إصابتهم بالصداع، 
وهـو مـا يؤكـد األرضار الصحية 
للجلوس الطويل، وأثبتت األبحاث 
السـابقة أنـه يرفع أيضـاً فرص 
اإلصابة بالسـمنة وأمراض القلب 

والسكري.
ونـرشت هذه النتائـج عىل املوقع 
اإللكرتونـي لصحيفة ”ديىل ميل“ 
الربيطانيـة يف التاسـع عـرش من 

شهر يونيو الجاري.
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تملـك الفواكه ذات اللون الربتقايل واللون األصفر 
الغامق منافع جّمة، قد ال تخطر عىل بال كثريين. 
هـذه األنواع من الفواكه مرتبطـة بصحة النظر، 
بسـبب احتوائها عىل فيتامني ”أ“ A، وتساهم يف 
تعزيز مناعة الجسـم بفضل مضادات األكسـدة 

”الكاروتينويد“ .
اختصاصيـة التغذيـة عبـري أبـو رجيـيل تطلعك 
يف القائمـة اآلتيـة عـىل منافـع بعٍض مـن هذه 

الفواكه:
املشمش: يعّد املشمش من الفواكة الغنية طبيعياً 
باألمـالح واملعادن مثل الفوسـفور، واملغنيزيوم، 
والحديد، والكالسيوم، والبوتاسيوم، كما أنه غني 
بالفيتامينات، وال سـيما الفيتامـني ”أ“، وبمادة 
الكاروتينويد التي تسهم يف خفض نسبة اإلصابة 

باألمراض الرسطانية. 
الشـمام: ُيعـّد البطيـخ األصفـر صحّيـاً للغايـة 
الحتوائـه عـىل الفيتامينـات ”بـي B1 “1 و ”بي 
B2 “2 التي تعدُّ أساسـية للبرشة والعني عىل حّد 
سـواء، باإلضافـة إىل الفيتامـني ”أ“ الـذي يؤّدي 

دوراً مهّماً يف نمو خاليا الجسـم والدماغ والخاليا 
العصبية.

املانغو: املانغو الطازجة مصدر جّيد للبوتاسـيوم 
ومضادات األكسـدة، وتسـاعد عىل تنظيم ضغط 
الـدم واسـتقراره. هـذه الفاكهة غنيـة باأللياف 
الغذائية التي تحّسن عملية الهضم، وتساعد عىل 

ضبط نسبة السكر يف الدم ومعدل الكولسرتول.
الـدراق: تحتوي ثمـار الدراق عىل بعـض الفيتامينات 
املهّمة مثل فيتامني ”أ“ الذي يعمل عىل تحسني الرؤية 
وفيتامـني ”يس“ C الـذي ُيعترب أهّم مضاّد للتأكسـد، 
كما تحتوي عىل بعض املعادن املهّمة مثل البوتاسيوم 
الذي يعمل عىل تنظيـم ضغط الدم ومنع تكّون حىص 

الكىل.
واألليـاف  واملعـادن  بالفيتامينـات  األنانـاس: غنـّي 
الغذائيـة. اكتشـف العلماء وجـود إنزيـم يف األناناس 
يسـّمى ”الربوميلني“. وأثبتت األبحـاث العلمية دوره 
اإليجابـي بالنسـبة إىل الصّحة، إذ يعمل عىل تحسـني 
عملية الهضم، يف الوقت الذي يعمل كمضاّد لاللتهابات 

وواٍق من األمراض الرسطانية.



 24 عمـري  مطلقـة  شـابة  أنـا 
عامـاً. تزوجـت مرتني وفشـلت 
بأنـي  أشـعر  وحاليـاً  لألسـف. 
مريضـة ونفسـيتي تعبانة. قبل 
سـنة تقريبـاً، تـويف أبـي، رحمه 
الله. فزادت حالتي سـوءاً وتعبت 

نفسيتي أكثر. 
أنا اآلن ال أتحمل أي إنسان، فقط 
أحب العزلة والوحدة. وأحس بأن 
النـاس أيضـاً بـدؤوا يكرهونني. 
أنـا مريضـة وأريد حـًال لحالتي. 
مع العلم أني أيضاً أتخيل أشـياء 
غريبـة جداً. مثـًال، أتخيل أن أمي 
تموت أو أن أخي يسجن، وأتخيل 
أيضـاً أنـي فصلـت من الشـغل. 
يعني أتخيل أشـياء غريبـة جداً. 
علماً بأني بـت قبل النوم أحرص 
عىل أن أفتش تحت الرسير وأتأكد 
من أن الباب مغلق عرشات. يعني 
عجيـب  ترصفاتـي  يف  يشء  كل 

وغريب. 
النصائح والحلول:

* حـني يمـر اإلنسـان بأكثر من 
فقد وأكثـر من خسـارة، تصيبه 

هواجس الفقـد. ويف حالتك أنت، 
فشـل زواجني وهذا فقـد، ومات 
والـدك وهـذا فقـد. وألنـك غـري 
متحلية بمقدار من اإليمان، فأنت 
اآلن يف حالة توجس من أن شـيئاً 
سيحصل. حالة التوجس السلبي 

هـذه عاديـة ومـن الطبيعـي أن 
تفتح عندك باب الوسواس. والحل 
هو مراجعة مختص نفيس يعالج 
عىل األقل عرض الوسـواس. وإن 
لـم تسـتطيعي ذلك قويل: سـوف 
أدقـق مرتـني يف البـاب فقط بدالً 

من عرش. قويل لنفسك: كل الناس 
تموت وألي سبب، فمن الطبيعي 
أن يموت اإلنسـان. اسمعي كثرياً 
مـن األغاني الرقيقـة الروحانية. 
شـاهدي قنوات تلفزيونية تعتمد 

عىل عنرص الكوميديا.

يمكن اختبار الشمع امللون أن 
يسـاعد عىل اكتشاف مفاتيح 
السعادة وأفضل الطرق لجلب 
الحظ الجيـد يف الحياة. ولذلك 
يكفـي اختيـار إحـدى هـذه 

الشموع بحسب ألوانها.
الشمعة السوداء

يعتقـد الكثري من األشـخاص 
أن هـذا اللون يرمـز إىل الظالم 
السـّيئ  والحـظ  والحـزن 
الحقيقـة  لكـن  والتشـاؤم. 
تخالف هـذا االعتقـاد أحياناً. 
فاألسـود يسـاعد عـىل طـرد 
ويعنـي  السـلبية.  الطاقـة 
أّن  اختيار الشـمعة السـوداء 
أفضل الطرق لجلب السـعادة 
األمـور  اختيـار  هـي حسـن 
القـرارات  أخـذ  يف  والتمهـل 
بعيداً عـن االنفعال العاطفي. 
كمـا يشـري إىل أهميـة وضع 
املخططـات قبـل القيـام بأي 

عمل أو ترصف.  
الشمعة البيضاء

يدل اختيار الشـمعة البيضاء 

عىل وضـوح الرؤيـة والقدرة 
عىل تحليـل األمـور واألحداث 
بطريقة منطقية. وهذا يشكل 
بالنسبة إىل األشـخاص الذين 
يتمتعون بهذه الصفات أفضل 
السـعادة  الكتشـاف  الطـرق 
يف  اإليجابيـة  األمـور  وجـذب 
الحيـاة. لكـن مـن الرضوري 
بالنسـبة إىل َمـن يختـار هذه 
الشـمعة الحرص عىل تحقيق 
االنسجام بني املصالح الخاصة 

والعامة.
الشمعة الزرقاء

يرتبـط اختيـار هذه الشـمعة 
باالنفعـاالت وبسـيطرتها عىل 
القـرارات  وعـىل  الشـخصية 

السـعادة  واملواقـف. ولجـذب 
يف هـذه الحالـة يجـب التخيل 
عن هذه الصفـة واالحتكام إىل 
العقـل واملنطق. فاالعتماد عىل 
املشـاعر فقط فقد قد يسـبب 
والوقـوع  األخطـاء  ارتـكاب 

ضحية لألشخاص املخادعني.
الشمعة الخرضاء

يرمز اللـون األخرض إىل الغنى 
إىل  ولجلبهمـا  واالزدهـار. 
الحياة بحسـب اختبار الشمع 
ومع اختيار الشمعة الخرضاء 
يجب التفكري بهدوء باألحداث 
التي تجري يف املحيط بعيداً عن 
الضجيج. كذلك من الرضوري 
اآلراء  إىل  االسـتماع  عـدم 

املتناقضة وتحديد األولويات.
الشمعة الصفراء

يدل اختيار هذه الشـمعة عىل 
والقـدرات  بالحيويـة  التمتـع 
الذهيـة غـري العاديـة. وتعترب 
هذه الصفة أبرز أسباب الحظ 
مجـاالت  مختلـف  يف  الجيـد 
الحيـاة. لكـن لجلب السـعادة 
لوقت طويل يجب توظيف تلك 
القـدرات يف مشـاريع مفيـدة 
وعدم هـدر الطاقة عىل خطط 

غري مثمرة.
الشمعة الحمراء

يرتبـط اللـون األحمـر عـادة 
ويعنـي  القويـة  بالعاطفـة 
اختيار هذه الشـمعة االتصال 
وباألشـخاص  باملحيط  القوي 
الذين يعيشون فيه والتضحية 
مـن أجلهم. إال أن السـعادة ال 
تكتمل من دون االهتمام بالذات 
األنانية. ولهذا  والتمتع ببعض 
التضحيـة  أال تتخطـى  يجـب 
الحدود املعقولـة وأال تؤدي إىل 

نسيان املصلحة الخاصة.  

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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1918 - تأسيس سالح الجو امللكي الربيطاني.
1920 - اإلعـالن عـن تأسـيس مجلس الشـورى 
األول يف الكويـت، وهـو أول مجلس استشـاري يف 
تاريخ الكويت وتكون من 12 عضوًا تم اختيارهم 

عن طريق التعيني.
1948 - حصـول جزر فارو عىل الحكم الذاتي من 

الدنمارك.
1961 - أول إصدار للدينار الكويتي.

الجويـة  الخطـوط  ”رشكـة  اندمـاج   -  1972
الربيطانيـة ملا وراء البحـار“ و“الخطوط الجوية 
الربيطانية األوروبية“ تحت اسم الخطوط الجوية 

الربيطانية.
1976 - تأسيس رشكة أبل.

1979 - قائـد الثـورة اإلسـالمية يف إيران  السـيد 
الخمينـي يعلـن إيـران جمهوريـة إسـالمية بعد 

استفتاء شعبي عام.
1982 - طائرة كونكورد التابعة للخطوط الجوية 
الفرنسـية تحلق آلخر مرة إىل كـراكاس وريو دي 

جانريو.
أثنـاء  أمريكيـة  انفجـار طائـرة ركاب   -  1986

رحلتها من اليونان إىل مرص، ومرصع أربعة ركاب 
وإصابة أكثر من مئة آخرين.

1989 - تنصيـب يـارس عرفـات رئيًسـا لدولـة 
فلسطني.

1993 - امللكـة إليزابيـث الثانيـة تشـاهد عرضاً 
لسـبعني طائرة تابعة لسالح الجو امللكي احتفاالً 

بمرور 75 عاًما عىل إنشائه.
1998 - افتتاح مبنى الشـيخ راشـد يف مطار دبي 

الدويل.
2001 - الرشطة اليوغسـالفية تلقي القبض عىل 
الرئيس السـابق سلوبودان ميلوشـيفيتش وذلك 

التهامه بارتكاب جرائم حرب.
2002 - الجيش اإلرسائييل يقوم بمجزرة يف مدينة 

جنني استمرت حتى 12 أبريل.
2009 - كرواتيا وألبانيا تنضمان إىل حلف شـمال 

األطليس / الناتو.
2010 - أحـزاب املعارضـة السـودانية الرئيسـة 

تنسحب من االنتخابات الرئاسية.
انهيـار أريض يف موكـوا جنـوب غـرب   - 2017

كولومبيا يودي بحياة أكثر من 250 شخصا.

غزل عراقي
سـهران مثـيل  هـم  أحلفـك  اللـه  عليـك 
العـرشة وهانـت  نسـيت  عـادي  لـو 
طاريـك يمـر  مـن  يتيـم  عظـه  أعـظ 
يذكـرة ومحـد  مـات  طارينـه  وأظـن 
مشـتاك واللـه  بـس  شـكلك  ماأعـرف 
العـربة وخنكتـه  األسـري  شـووك  مثـل 
* * * * *

وطبعـك  بإحساسـك  الـروح  تهيـم 
وأطبعـك  بقلبـي  صورتـك  انسـخ 
وطبعـك  خـدك  مـن  مآاخـذ  القمـر 
عليـه نـوره  زاد  بالعمـر  ماكـرب  كل 
* * * * *

وكفيـت  ياحيـف  رصت  مرتـك  ابـن 

أبـــــــراج

حاول أن ترتاجع عن أفـكارك نحو الحبيب فأنت 
توجه له االتهامات بدون دليل مجرد شـكوك تدور 
يف عقلـك الباطن سـتؤدى إىل تدمري العالقة تماما. عىل 
الصعيد الصحـي: التحاليل التي أجريتها يف الفرتة األخرية 
تقول إنك تحتـاج إىل عناية طبية. حاول أن تكون صحتك 

يف مقدمة االهتمامات.

يظهـر يف األفـق أشـخاص آخـرون سـيؤثرون 
بطريقة حاسـمة عـىل عملك اليـوم، ويجب أن 
تكـون أنـت أيضا حاسـما كذلك. تأكـد من فحص 
األشـياء مرتـني أو ثـالث مرات قبـل تقديمهـا أو قبل 
أن تنتقـل للمـرشوع التايل وخـذ وقتك الـكايف يف املراجعة 

واحرص أن تقوم بعملك بشكل جيد وال تترسع.

حياتـك تمر بفرتة هدوء، ومع ذلـك أنت متوتر 
للغايـة وتمر بفرتة من الضغـوط، ولذلك حاول 
أن تحصل عىل راحة البال وتسـتمتع ببعض الوقت 
مـع أصدقائك وعائلتك قدر اإلمـكان كي توفق بني تلك 

الصورة من الهدوء الخارجي والسالم الداخيل.

اليوم تشـعر بحاجة للتواصل مع آخرين وبذل 
جهد إضايف عىل صعيد العالقات اإلنسانية. ربما 
تحاول إعادة التواصل مع صديق بعيد عنك وتفصلك 
عنه مسـافات طويلة. اليوم سيكون مرحا وسيجعلك 
الناس من حولك تشعر كأنك تنفصل عن العالم وهو يشء 

تحتاجه بشدة هذه األيام.

ال تحـاول أن تكبـت مشـاعرك التي سـتباغتك 
اليـوم مهمـا كنت تراها سـلبية وغـري مريحة، 
امنح نفسـك فرصـة لالنفعـال ألن كبت املشـاعر 
يضيع الكثري مـن طاقتك، ويخلق املزيـد من التوتر يف 

حياتك.

الوضـع املتوتـر عاطفيا قـد يبدأ يف التحسـن، 
ولكـن مع ذلـك تشـعر بالـرتدد بشـأن كيفية 
التعامـل معه يف الوقت الحـايل، قد تكون ردة فعلك 
األوىل هى االنسحاب بعيدا واالنغالق عىل نفسك، ولكن 
هذا لن يفيد يف أي يشء اسـتمع إىل حدسـك وثق به، هكذا 

تبدأ األمور يف التحسن.

اإلنصات واالستماع باهتمام هو مفتاح تحسن 
عالقتـك برشيكك عىل الصعيـد العاطفي. هناك 
فجوة كبرية بينكما والشـك يـراودك رغم تظاهرك 
بالثقـة والقـوة يف الوضع الحـايل. الطريقـة الوحيدة 
لتطفـئ كل شـكوكك هي أن تتحدث معـه وتتواصل معه 

بقلب مفتوح.

ال تنغمـس يف قلـق ال مربر له حـول صحتك ألن 
هذا سيخلق الكثري من املشاكل عىل املدى البعيد. 
ضـع يف اعتبارك أن القلق الكثري يجعلك أكثر عرضة 
لألمـراض لـذا بدال من القلق بشـأن صحتـك حاول أن 
تحافظ عليها بخطوات عملية وأن تمارس الرياضة وتتبع 

أسلوب حياة صحيا كي تتمتع بصحة سليمة.

يف اآلونة األخرية تضحـي بالكثري من وقتك من 
أجـل اآلخرين، حتى كدت تنىس نفسـك وأصبح 
اآلخـرون يتوقعون منـك ذلك كحق مكتسـب لهم. 
حـاول أن تتدارك هذا الخطـأ، وال يعني هذا أن تتوقف 
عـن عطائك مـع اآلخرين ولكن عىل األقـل يجب أن تمنح 

نفسك بعض الوقت.

تتمتـع بنظـرة ثاقبـة نحو املسـتقبل وتشـعر 
أن لديـك هدفـا يجـب أن يتحقـق، تبـذل كثـريا 
مـن الجهد حتـى تصل إىل ما تريـد ال ترتاجع فأنت 
تسـري يف الطريق الصحيح. عىل الصعيد العاطفي، أنت 
محظوظ باختيارك فالحبيب يشـعر بما تقدمه له يف كثري 

من مواقف.

سـتحصل عىل فرصة جيدة األعمـال املعروضة 
عليـك يف هـذه الفـرتة فجميعهـا سـوف يخرج 
مـا لديك مـن مواهب ال يعـرف أحد عنها شـيئا. ال 
تتحامل عىل نفسـك أكثر من ذلك فأنت قدمت للحبيب 
كل ما يمكن أن تقدم واملشـاكل يف تزايد، خذ القرار بالبعد 

فهذا أفضل.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ال تنتبـه اليوم للتفاصيل الصغـرية التي ترهق 
ذهنـك وأعصابك. حـاول أن تتدارك هـذا الخطأ 
قبل أن يتفاقم. يف الفرتة املقبلة حاول أن تويل عملك 

اهتماما أكرب وحاول أال ترتكب أخطاء كبرية.
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أعلـن تطبيـق ”خرائـط غوغـل“ 
عىل الهواتف الذكية أنه سـيبدأ يف 
توجيه السائقني نحو سلوك طرق 

قليلة التلوث وصديقة للبيئة.
”غوغـل“  رشكـة  وأوضحـت 
األمريكيـة املطـورة للتطبيق أنه 
سريشد السـائقني باتجاه طريق 
يعتقـد أنهـا تولـد أقـل انبعاثات 
كربونيـة بنـاًء عىل حركـة املرور 
عوامـل  جانـب  إىل  واملنحـدرات، 

أخرى.
وأشـارت إىل أنـه سـيتم إطـالق 
هـذه امليـزة يف وقـت الحـق مـن 
العـام الحايل يف الواليـات املتحدة، 
دول  إىل  النهايـة  يف  وسـتصل 
أخـرى، وذلك كجزء مـن التزامها 
باملساعدة يف مكافحة تغري املناخ 

من خالل خدماتها.
ولفتـت ”غوغل“ إىل أنها تسـتمد 
بشـأن  النسـبية  تقديراتهـا 

االنبعاثـات الكربونيـة بإجرائهـا 
اختبارات عىل أنـواع مختلفة من 
السـيارات وأنواع الطـرق، وكذلك 
الـرؤى الخاصة  باعتمادهـا عىل 
بمخترب الطاقـة املتجددة الوطني 

التابع للحكومة األمريكية.
وتضمـن إعـالن ”غوغـل“ كذلك 
تغيريات إضافية تركز عىل املناخ، 
إذ ستبدأ اعتبارا من شهر يونيو/ 
حزيران املقبل يف تنبيه السـائقني 
الذيـن عىل وشـك السـفر بشـأن 
املناطق التي تحتوي عىل انبعاثات 

منخفضة.
كمـا أنـه خـالل األشـهر املقبلة، 
تطبيـق  مسـتخدمو  سـيتمكن 
”خرائـط غوغـل“ مـن مقارنـة 
الدراجـات  وركـوب  السـيارة 
وخيـارات  العامـة  واملواصـالت 
السفر األخرى يف مكان واحد، بدال 
من التبديل بني األقسام املختلفة.

توصل تقرير جديد إىل أن الصني جندت رشكات مراقبة للمسـاعدة يف وضع 
معايري ألنظمة دقيقة للتعرف عىل الوجوه عرب تتبع الخصائص مثل العرق 
ولون البرشة“، وهو أمر قد يتم استغالله يف مجال املراقبة وحقوق اإلنسان.
وفيمـا يخص املعايـري الفنية لهذه األنظمة، فقـد نرشتها مجموعة أبحاث 
املراقبة IPVM، وحددت كيفية جمع البيانات التي يتم التقاطها بواسـطة 
كامـريات التعرف عىل الوجـه، ومنها حجم الحاجب ولـون البرشة لتحديد 
”العرق“.وقال مؤلف التقرير شـارلس روليت إن ”هذه هي املرة األوىل التي 
نشـاهد فيها شـبكات كامريات األمن التـي تتعقب الناس مـن خالل هذه 

املعايري الحساسة وعىل نطاق واسع“.
وقـدم التقرير مثـاال للتوضيح، حيـث طلب من املسـؤولني عن مرشوع 

سـكني ”ذكي“ يف بكني أن يلتزموا بالتعاون مع املوردين لرتكيب نظام 
كامـريات مراقبة يلبـي معايري معينة، تسـمح بالفرز حسـب لون 

البـرشة والعرق و“شـكل قصة الشـعر“.وقال روليـت يف تقريره 
إن هذه املعايري هي شـكل من أشـكال ”سـوء املعاملة“، وهو ما 
يتوافق مع تقارير عاملية عن معاملة بكني للمسـلمني واألقليات 
األخرى يف مقاطعة شـينجيانغ، يف حني تنفي السلطات الصينية 

أي انتهاكات لحقوق السكان يف تلك املنطقة، بحسب التقرير.

بعد نجاحهـا القوي يف أحدث أعمالها الغنائية 
”خـاف عـيل“ التـي قدمتهـا بلقيـس فتحي 
قبـل أيام وحققت مـن خاللها ترند يف معظم 
دول الوطـن العربي، تسـتعد بلقيس إلطالق 

مفاجآتها الجديدة للجمهور .
وتحـاول حالياً بلقيس االسـتقرار عىل أغنية 
مرصيـة لتقّدمهـا للجمهـور، حيث تسـتعد 
للسـفر إىل مـرص خالل الشـهر املقبـل لعقد 
جلسـات عمل مع كبـار امللحنني والشـعراء 
هنـاك الختيار األغنية املناسـبة وتصويرها 

أيضاً هناك.
وكعادتهـا، بلقيس تبحـث دائماً عن 
فكرة غنائية مختلفة يف كل عمل 
جديد تطـل به عىل جمهورها، 
كما ستصور أغنيتها العراقية 
الجديد خـالل أيام لتطرحها 
املبارك،  الفطـر  عقب عيـد 

فيما سـتتوقف خالل شـهر رمضان وتواصل 
طرح أعمالها الغنائية فيما بعد.

وكانت إليسا قد علّقت عىل ترصيحات بلقيس 
فتحي قبل أيام عرب اسـتضافتها يف حلقة من 
برنامـج ”ع غري كوكب“، حيـث تصّدرت ترند 
عرب تويرت فور عرض الحلقة بسبب ترصيحات 

بلقيس العفوية والصادقة والجريئة أيضاً.
وعـّربت بلقيس خالل الحلقة عن حبها القوي 
للبنـان، كما وّجهت رسـالة مللكة اإلحسـاس 
إليسا وقالت إنها أنجح فنانة عربية ووصفتها 
بالذكاء الشـديد، ورغم عدم صداقتهما وعدم 
لقائهمـا حتـى اآلن، رّدت إليسـا عـىل الفـور 
عىل بلقيس عرب حسـابها الرسـمي عىل تويرت 
ووّجهت لها رسالة شكر خاصة لحبها للبنان 
وقالـت: ”صحيـح نحنـا مـش أصدقـاء بس 
اكتشـفت الليلة روحك الحلوة وأنا مني وعليي 

بلشت صداقتنا االفرتاضية بفولو“.

مفاجأة بلقيس فتحي من مصر

شـابة تنتمي ألرسة فقـرية تصطدم بواقع 
مغايـر عنـد دخولهـا الحيـاة الجامعيـة، 
فتتـورط بعالقـة حب مع شـاب من أرسة 
ثريـة، والثمـن كذبة بيضاء تقلـب حياتها 
وحياة مـن حولها ضمن الدرامـا العراقية 
”طيبة“ من تأليف محمـد حنش، وإخراج 
إيـاد نّحـاس، وبطولـة هنـد نـزار وتميم 
التميمـي، ُيعـرض عـىل ”MBC العراق“ يف 

رمضان.
هـي حكايـة الفتـاة طيبـة التـي حّتمـت 
إعالـة أرستهـا، وألنهـا  الظـروف  عليهـا 
متفوقة وَطموحة تتمكن من إقناع والدها 
باملوافقـة عـىل دخولها الجامعـة.. هناك، 
تواجـه طيبـة عاملاً غريبـاً عنهـا، فُتخفي 
هويتهـا الحقيقية مّدعيًة أنهـا ابنة عائلة 
ثرية.. ضمن هذه األجواء تقع طيبة يف حب 
عّمار، وهو ابن أرسة ثرية، ويعيشان قصة 
جميلة تعّكـر صفوها املؤامـرات والخوف 
من الحقيقة. هل يتمكن عمار من اكتشاف 
كذبها ومسامحتها؟ أم تكون لألقدار كلمة 

أخرى؟.

قامت الفنانة املرصية، إلهام شـاهني، 

بمهاجمة أحمد زاهـر بعد ترصيحاته 

املثـرية للجـدل حـول رفضـه تقديـم 

املشاهد الجريئة، ووصفها بأنها سيئة 

جارية يف حياة صاحبها.

وقالـت إلهـام: ”إنـه يجب عـدم خلط 

األمور ببعضها، فالدين ليس له عالقة 

بالفن أو السياسـة مضيفًة: ”يجب أال 

نخلط األمور ببعضها، ويجب أال يتكلم 

كل شـخص بأمـور ال يفهـم فيهـا“، 

ووّجهت كالمها ألحمد زاهر قائلًة: ”لو 

أنـت ال تحـرتم الفن وأهـل الفن، فمن 

األفضل ترك املهنة وال تكون معهم، وأنا 

ال أحـب من يطلقـون آراء دينية داخل 

الفن، هذا يشء وذلك يشء آخر“.

الجـدل  أثـار  وكان أحمـد زاهـر قـد 

أخرياً بسـبب ترصيحاته عن املشـاهد 

السـاخنة والُقبـالت، حيث قـال: ”أنا 

إنسـان رشقـي ومرّبـي بناتـي عـىل 

فمشـاهد  معينـة،  حمـراء  خطـوط 

الـ(بوس) واملشـاهد السـاخنة سيئة 

جاريـة، وهتفضـل جاريـة يف حيـاة 

صاحبهـا وحياة والده وأحفـاده، وأنا 

عمري ما قّدمت مشاهد ساخنة وزي 

ما عملت القيود دي لنفيس بناتي برده 

عندهم نفس القيود“.

يف جانـب آخـر، انتهـى أخـرياً عرض 

حكايـة ”حتـة مني“ ضمن مسلسـل 

”زي القمر“ من بطولة إلهام شاهني، 

وأحمد وفيق، وإينـاس كامل، ومؤمن 

نـور، ونهال عنرب، وسـارة الشـامي، 

وتأليف شهرية سالم، إنتاج تامر مريس 

ومها سليم، وإخراج حسام عيل.

قالـت الفنانـة اللبنانية، رزان 
سـجلت  إنهـا  مغربـي، 

املاضية  األيـام  خـالل 
جديدتـني،  أغنيتـني 
يتـم  وسـوف 
األغنيتني  تصوير 
الفيديو  بطريقة 
كليب قبـل عيد 

ولـم  الفطـر، 
عن  رزان  تكشف 

موعد طرحهما.
وتشارك رزان كل فرتة، 

متابعيها بصـور من ذكريات 

عـىل  حسـابها  عـرب  أعمالهـا 
استعادت  حيث  إنستجرام، 
ذكريات مسلسـل ”عدى 
عرض  الـذي  النهـار“، 
منـذ نحـو 13 عامـا، 
سـعادتها  عن  معربة 
الفنـان  بالعمـل مـع 
صربى،  سـمري  الكبري 
مؤكدة أنهـا واحدة من 
حياتها  لحظـات  أجمـل 

هي العمل معه.
وجسـدت رزان دور ”صفيـة“ 
بنـت البلـد ضمن أحـداث املسلسـل، 

التـي تنشـأ بينها وبـني محمد عبـد الحافظ 
قصة حب ”فوق السـطوح“، وتجسـد الفتاة 
الرومانسـية الهادئـة التي تسـكن يف منطقة 

”بني الرسايات“.
مسلسل عدى النهار، بطولة صالح السعدني، 
سـمري صربي، عفاف شـعيب، نيكول سـابا، 
طارق عبـد العزيز، رزان مغربـي، محمد عبد 
الحافـظ، عبد اللـه فرغيل، جمال إسـماعيل، 
نهال عنـرب، رجاء الجداوي، فـاروق فلوكس، 
سـعيد عبد الغني، منة فضـايل، ماهر عصام، 
وكوكبـة كبري من النجـوم والفنانـني، تأليف 
محمـد صفـاء عامـر، أشـعار سـيد حجاب، 

إخراج إسماعيل عبد الحافظ.

شـاركت الفنانة املرصية ياسـمني 
صربي جمهورها بلقطات جديدة، 
حيث ظهرت عرب حسابها الرسمي 
االجتماعـي  التواصـل  بموقـع 
إنسـتغرام بمكيـاج وترسيحـة 

جديدة.
وأثارت الصور جدالً واسـًعا بني 
متابعيهـا، حيـث كانـت تشـبه 
بنسـبة كبـرية نجمـة تليفزيـون 
الواقع األمريكي كيم كارداشيان، وعلق 

البعض مازحون“كيم كارداشيان الغالبة“.
وعىل الصعيد الفني لم تشارك ياسمني صربي 
يف أعمـال دراميـة رمضـان املقبـل وكان آخر 
أعمالهـا مسلسـل ”فرصة تانيـة“ وعرض يف 
رمضـان 2020، معالجـة درامـا محمد سـيد 
بشـري وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج 
 مرقس عادل وإنتاج رشكة سينرجى، وبطولة 
أحمد مجدى، أيتن عامـر، هبة مجدي، دياب، 
إدوارد، محمـود البـزاوي، هبـة عبـد الغنـي، 

وغريهم .
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االصوات النشاز التي نسمعها بني الحني واآلخر وهي تتحدث بسوء عن العراق 
وعن شعب العراق ال يمكن القبول بها والسكوت عنها، والبد للتصدي لها بكل 
الوسائل املتاحة كونها تدخل من باب املساس بكرامة وطن عاش الجميع بني 
ربوعه أخوة ال تفرقهم املصائب، وال تباعدهم الويالت، الجميع ارتوى من ماء 
الرافديـن، والجميـع ترعرع بني أحضانـه، فكان الخيمة الواسـعة التي تمنح 

الحياة للجميع .
ما بخل العراق الكريم يوما عىل ابنائه رغم كل الطعنات التي سددت اىل صدره، 
ورغـم الجـراح املكتظة عىل جسـده، وال يمكن ألحد تربير االسـاءة اىل العراق 

العظيم إال الذين اعمى الله بصريتهم برماد الحقد والثأر والكراهية .
ال أحـد يدين بالوالء لقلم معاق أو رأس منحرف عندما يقلل من شـأن الوطن، 
فالوطـن ليـس فندقا، والشـعب ليس نـزالء يف هذا الفندق، وهـو ليس قومية 
واحدة تحاول إلغاء القوميات االخرى، وليس حزبا يريد االستحواذ عىل العرش، 
وليس عشـرية تريد مصادرة العشائر االخرى لصالحها ، وليس طائفة تحاول 

اغتصاب حقوق الطوائف االخرى.
الوطـن باختصـار يمثل كل القوميـات واالديان والطوائـف والقبائل، والوطن 
باختصـار الحاضنة األم لشـعب العراق بكل معتقداته وأفـكاره وطبقاته، به 
نبتدأ املسرية وبه نختتم رحلة الحياة يف ابهى صور املحبة والتضحية وااليثار.

كل شعوب االرض تعتز بأوطانها، وتدافع عنها بالغايل والنفيس، وتتباهى بها 
امام الشـعوب األخرى، والعـراق جوهرة االوطان، وحـارضة التاريخ العريق، 
وارض االنبيـاء واالولياء والصالحني، ومن يحاول االسـاءة اليه عليه مراجعة 
قواه العقلية، كون الحديث عن الوطن بسـوء ال يمنح سـوى االشارة اىل حالة 

االنحراف والجنون واالنحدار اىل مستنقعات الرذيلة.
لقد حدثت الكثري من املتغريات التي شـملت وجـوه الحياة املختلفة، وحصلت 
اسـاءات بالغـة لهذا الطـرف او ذاك، وتمت قراءة االحـداث باملقلوب وبصورة 
مقصـودة، ولعب االعالم دوره يف تغييب الحقائق وتشـويه املواقف خدمة لهذا 
الطرف او ذاك، لكن الوطن بقي شامخا بكل كربيائه وعنفوانه، وكل ما حصل 

يمكن معالجته ما دام الوطن بخري .
ما يحصل احيانا من سماع بعض االصوات النشاز التي تنكرت للقيم الوطنية 
ال يخـرج عن كونه زوبعـة يف فنجان، وأكثر ضحالة من عفطة عنز، وجعجعة 

بال طحني رسعان ما تكشف االيام خزي من نطق بها.
الوطن رس الوجود للشعوب، وشعوب بال وطن يعني الضياع والدمار والهزيمة 
بكل ألوانها وصورها واشـكالها، وشعوب ال تحرتم اوطانها وتدافع عنها هي 

شعوب ال تستحق الحياة.
اهتفوا معي أيها السادة بحياة العراق العظيم، عراق الحضارات االوىل، وبشعب 

العراق العظيم.
إىل اللقاء...

@›Ìá‰ßa@áºc
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أكثر من موهبة اكتشـفتها وهي مذيعة 
قنـاة سـما دبـي اإلماراتيـة (فاطمـة 
األول معهـا،  لقـاءي  بعـد  الظاهـري) 
فباإلضافـة إىل كونها مذيعـة متألقة يف 
مجال االعالم االقتصادي جاءت لنا هذه 
املرة بلوحـات غاية يف التعبـري والجمال 
اللـون  وتكوينـات  البـرصي  الحـيس 
ودالالته الفكرية يف إنشاء اللوحة، فإنها 
اسـتطاعت أن تكتشـف هـذه املوهبـة 
منـذ أن وضعت برصها عـىل أول لوحة 
شـاهدتها، فكانـت إيذانـا ببـدء تلمس 

طريقها يف الرسم . 
وللمذيعـة الرسـامة فاطمـة الظاهري 
الكثري من شـهادات التقدير من هيئات 
ومؤسسـات وجامعـات ومعـارض بعد 
يف  وحضورهـا  الواضحـة  مشـاركتها 
إنسـانية، ومـن هـذه  تجسـيد معـاٍن 
دورة  يف  مشـاركة  شـهادة  الشـهادات 

أقامهـا  التـي  الفوتوغـرايف  التصويـر 
برنامج االتصـال الجماهـريي بجامعة 

اإلمارات العربية املتحدة مؤخرا .
فاطمـة الظاهـري تكشـف لنـا يف هذا 
بالرسـم مـن خـالل  الحـوار عالقتهـا 

التلفزيون .
• ملـاذا اخـرتت الرسـم عـن غـريه يف 

التعبري ؟
-الن الرسم يعرب عن نفيس وأحاسييس، 
خاصـة عندمـا اختار موضـوع اللوحة 
بنفـيس، كمـا أنها بال شـك موهبة تولد 
مع اإلنسـان، فوجدت نفيس منذ الصغر 
أجيد الرسـم والتلوين وأحبه مع الوقت 

أكثر وأكثر.
• هل الرسم هواية أم تجارة ؟

-االثنان معـا.. فهي يف األسـاس هواية 
لكن من املمكـن أن تكون تجارة مربحة 
لبعض الفنانني الذين يسـعون لتحقيق 
مردود مادي جيد من خالل بيع اللوحات 

واألعمال الفنية، أو من خالل إقامة 
املعـارض الفنيـة، ويف كل األحـوال هي 
تحقق شـهرة للفنـان.. وال أجد فيها أي 
مشـكلة فهي تسـاعد الفنان يف النهاية 

ماديا وعىل تحقيق االنتشار الفني.
• مـا املواضيع الذي تثـري فاطمة حينما 

ترسم ؟
- تثرينا األعمال التي تحتوي عىل الكثري 
مـن التفاصيـل الشـخصية والدقيقة يف 
العمل، واملواضيـع التي أحبها أكثر التي 
فيهـا جانـب انسـاني عاطفـي، وفيها 

دفء املشاعر واألحاسيس.
الرسـم  بـني  عالقـة  هنـاك  هـل   •

والتلفزيون ؟
-نعـم، فاملجالـني عبـارة عـن صـورة 
تحتاج إىل إبداع، الرسم فيه تميز وابتكار 
ابـرز  أن  التلفزيـون، ونالحـظ  وكذلـك 
الربامـج الناجحة تلفزيونيا هي الربامج 
التـي تحتوي عـىل قدر كبري مـن التميز 

واالبتـكار، ولهـا جانـب فّنـي واضح يف 
الصورة والفكرة.

• هل تجدين مستقبلك يف الرسم ؟
-الرسـم هواية لدّي من الصغر أحب أن 
أطورهـا دائمـا، وال أتوقف عن الرسـم، 

فالرسـم يشـعرني بالراحة دائما، وارى 
مسـتقبيل فيه من خالل إقامة املعارض 

مستقبال واالنتشار.
• هل تأثرت برسامني ؟

- نعـم تأثـرت ببعـض الفنانـني، منهم 

محلياً بالرسام محمد األستاذ، والرسام 
موىس الحليان.

• ما مالمح ألوانك يف اللوحة ؟
-أحب استخدام أقالم الرصاص والفحم 
أثناء رسمي ”للبورتريه والربوفيل“ وهو 
رسم األشـخاص والوجوه، فهي تعطي 
للوحة عمقا اكرب وتكون اقرب للواقعية، 
وأفضـل اسـتخدام األلـوان الزيتية عند 

رسم اللوحات التي تعرب عن الطبيعة.
• وابـرز إنجاز حققتـه فاطمة يف مجال 

الرسم ؟
يف  الذهبيـة  امليداليـة  عـىل  حصلـت   -
مسـابقة معرض رسـوم طلبة مدارس 
التعليـم العـام يف دول الخليـج العربيـة 

الذي أقيم يف سلطنة عمان.
• متى ترسمني ؟

-ارسم يف مناسبات مختلفة منها عندما 
أجـد فكرة تعجنـي وارى أنها تعرب عني 
فأبدأ يف رسـمها برسعة، كما أحب رسم 

الخيـول العربية األصيلة فأنا اعشـقها، 
باإلضافـة إىل ذلـك فأنـا ارسـم عندمـا 
اشـتاق للرسـم فكلما توقفت فرتة عن 
الرسـم تجدني أعود بقوة لرسـم العديد 

من اللوحات.
• هـل يغلـب املوضـوع اإلنشـائي عـىل 

األلوان ؟
-الفكـرة تكون دائما مهمـة ومطلوبة، 
وباعتقـادي هي أسـاس نجـاح اللوحة 
أو العمـل الفنـي، ثـم تأتي األلـوان مع 

الرسم.
• ما أدواتك بالرسم ؟

-أوال أحـب اسـتخدام أقـالم الرصـاص 
والفحـم يف لوحاتي، ثانيا األوان الزيتية، 
وأخريا األلـوان املائية لكني مقلة جدا يف 

استخدامها.
• هل ستقيمني معرضا ألعمالك ؟

-أكيـد، فهذا ما أسـعى إليـه يف القريب 
العاجل، وسأقوم بدعوتكم إن شاء الله.
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