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بغداد/ الزوراء:
مصطفـى  الـوزراء،  مجلـس  رئيـس  أكـد 
الكاظمي، امس االثنني، موقف العراق الثابت 
مـن أمـن األردن واسـتقراره .وذكـر املكتـب 
اإلعالمـي لرئيـس مجلـس الـوزراء يف بيـان 
تلقته ”الـزوراء“: أن“ رئيس مجلس الوزراء، 
مصطفـى الكاظـم،ي أجرى اتصـاالً هاتفياً 
بالعاهل األردنـي امللك عبد اللـه الثاني، وبنّي 

موقف العراق الثابت من أمن األردن واستقراره 
بقيادة امللك عبد اللـه الثاني، باعتباره مكمالً 
متالزمـًا ألمن العـراق واسـتقراره“. واضاف 
البيـان أن ” الكاظمي شـدد عـىل أن العراق، 
حكومة وشعباً، يعّضد كلَّ ما من شأنه بسط 
هيبـة الدولـة والقانـون يف األردن، وتعزيـز 
مسـرية الشـعب األردني الشـقيق عـىل نهج 

االستقرار والتنمية والبناء“.

بغداد/ الزوراء:
الخارجيـة  العالقـات  لجنـة  شـددت 
النيابيـة، امـس االثنـني، عـىل رضورة 
اجراء دول املنطقة استثمارات يف العراق، 
فيما اشـارت اىل ان القمة الثالثية املقرر 
عقدهـا يف بغـداد اجلـت ولـم تلَغ.وقال 

عضو اللجنة، ظافـر العاني، يف ترصيح 
املقـرر  الثالثيـة  ”القمـة  إن  صحفـي: 
عقدهـا يف بغـداد موجـودة عـىل جدول 
االعمـال“، الفتـًا اىل انـه ”تـم تأجيلهـا 

لظروف آنية ولكنها لم تلَغ“.

دارفور/ متابعة الزوراء:
أفـاد مسـعفون، امـس االثنـني، بمقتـل 
يف  اخريـن،   54 وإصابـة  شـخصا   18
اشتباكات قبلية شـهدتها مدينة الجنينة، 
عاصمـة واليـة غـرب دارفـور، بحسـب 
وكالـة ”رويرتز“.وذكرت الوكالة نقال عن 
مصادر أن اشتباكات بني رجال ميليشيات 
وأفراد من قبيلة ”املسـاليت“ بدأت األحد، 
وتصاعـدت امس االثنني يف أنحـاء املدينة.

وكان مجلـس األمـن والدفـاع السـوداني 
قد قـرر، األربعاء املايض، إيقـاف عمليات 
الـذي  السـيايس  واالسـتيعاب  التجنيـد 
تنفـذه الحركات املسـلحة يف املـدن، وأمر 
هـذه الحـركات بإنهاء الوجود املسـلح يف 
العاصمة الخرطوم.وعقب اجتماع اللجنة 
الفنيـة ملجلـس األمـن والدفاع (السـلطة 
األعىل يف البالد) بالقرص الرئايس، برئاسـة 

رئيـس أركان الجيش السـوداني، الفريق 
أول محمـد عثمان الحسـني، قال مجلس 
السيادة السـوداني يف بيان له: إن ”اللجنة 
قررت إيقاف التجنيد واالستيعاب السيايس 
الـذي تقوم بـه حـركات الكفاح املسـلح 
بمدن السـودان املختلفة إىل حـني اكتمال 
تنفيذ بند الرتتيبات األمنية“.وأشـار إىل أن 
اللجنة الفنيـة طالبت بـ“اإلرساع يف تنفيذ 
بند الرتتيبات األمنية املتعلقة باتفاق جوبا 
للسـالم“.وأضاف أن ”اللجنة قررت إفراغ 
العاصمـة واملـدن الرئيسـية مـن مظاهر 
الوجود املسلح“.ولفت إىل أن اللجنة طالبت 
لجـان األمـن بالواليـات بحسـم التفلتات 
الخارجـة عـن القانون عرب التنسـيق بني 
جميـع األجهزة.وبحـث االجتماع أسـباب 
الخلـل األمنـي يف البـالد، كمـا اسـتعرض 

املوقف الجنائي للجرائم التي ارتكبت.

كينشاسا/ متابعة الزوراء:
تواصلـت مفاوضـات سـد النهضة يف 
العاصمة الكونغولية كينشاسا، حيث 
بـدأ االجتماع املغلق الثانـي بني وزراء 
خارجيـة الـدول الثالث بشـأن السـد 
بأن مرص  اإلثيوبي.وأفـادت مصـادر 
والسـودان طالبـا االتحـاد اإلفريقـي 
بآلية محددة ملفاوضات سـد النهضة، 
مؤكـدة أن إثيوبيا رفضت تجميد امللء 
الثاني لسد النهضة، فيما تتمسك مرص 
والسودان برفض امللء الثاني مع بداية 
اجتماعات اليوم الثالث.املصادر أكدت 
أن إثيوبيـا تريـد تعطيـل املفاوضات 

حتى موعـد امللء الثانـي، وأنها تعمل 
عىل فرض سياسـة األمر الواقع بشأن 
سـد النهضة.كما أشـارت املصادر إىل 
أن أديـس أبابا ترفـض إلزامها بإطار 
قانوني بشـأن سـد النهضـة، وأكدت 
أنهـا تتحفـظ عـىل توقيـع اتفاقيات 
وزيـرة  قالـت  جهتهـا،  ملزمة.مـن 
خارجيـة السـودان، الدكتـورة مريـم 
الصادق، إن إثيوبيا تتجاهل تحذيراتنا 
الواضحة بشـأن امللء الثاني األحادي 
لسـد النهضة، مشـددة عـىل أنه يجب 
تجنب رصاعات ال طائل منها بسـبب 
سـد النهضـة، مجددة دعوتهـا إلتباع 

نهـج جديد وتوقيع اتفاق ملزم قانونا 
لتجنب سـلبيات املايض وأي رصاعات 
السـودان  خارجيـة  جديدة.وزيـرة 
أضافـت أن إثيوبيا برتاجعهـا أهدرت 
200 يوم من املفاوضات.ودعت وزيرة 
الخارجية السودانية االتحاد اإلفريقي 
إىل قيـادة جهود الوسـاطة والتيسـري 
لتجاوز جمـود املفاوضـات والتوصل 
التفاق عادل وملزم مللء وتشـغيل سد 
النهضة، مشـددة عـىل أن الرصاع عىل 
املوارد هو املسـتقبل غري املرغوب فيه 

إلفريقيا.

الزوراء/ حسني فالح:
الرئاسـات  مخاطبـة  املعلمـني  نقابـة  اعلنـت 
الثـالث مـن اجـل تثبيـت حقـوق املحارضيـن 
املجانيـني، وفيما هـددت بتصعيد كبـري يف حال 
عدم االسـتجابة للمطالب املحارضين واملعلمني، 
طالبـت عضـو اللجنـة املاليـة النيابية رئاسـة 
الربملـان بتعديل قانـون املوازنة من اجل تضمني 

حقـوق املحارضين املجانيني.وقـال نائب نقيب 
املعلمـني، عـيل الخالدي، يف حديـث لـ»الزوراء»: 
ان النقابـة طالبـت مـرارا وتكـرارا قبـل اقـرار 
املوازنـة بتثبيـت حقـوق املحارضيـن املجانيني 
وتحويلهـم عىل املالك الدائم. الفتا اىل: ان النقابة 
فوجئـت بعدم ادراج فقرة التثبيت، إذ ان املوازنة 
خجولـة وال تلبـي طموحات الشـعب .واضاف: 

ان نقابـة املعلمني معنية بكل مـن مارس مهنة 
التعليم سـواء أكان معلما او مدرسـا، وسـابقا 
كان االسـتاذ الجامعـي واآلن املحـارض. مبينا: 
ان النقابـة وقفـت وقفـة جـادة بإصـدار بيان 
رسمي ألقي يف مؤتمر صحفي للمطالبة بحقوق 
املحارضين، وحث الحكومة للنظر بعني االعتبار 
للمحارضيـن واملعلمـني وعدم اهمالهم.واشـار 

اىل: ان النقابـة خاطبت رئاسـة الربملان ورئيس 
الحكومـة ورئيـس الجمهوريـة وطلبـت منهم 
عـدم املصادقة عىل املوازنة لحـني تثبيت حقوق 
املحارضيـن املجانني، ويف حال عدم االسـتجابة 
سـيكون هناك تصعيد كبري واجراءات اكثر حدة 

ستتخذها النقابة يف قادم االيام.

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنـت وزارة الصحـة والبيئة، امس 
اليومـي  الوبائـي  املوقـف  االثنـني، 
لفـريوس كورونا املسـتجد يف العراق، 
وفيمـا اكـد تسـجيل ٦٤٢٣ اصابـة 
جديدة و٣٩ حالة وفاة وشفاء ٥٦٦٤ 

حالة، حـددت دائرة صحـة الرصافة 
التوزيـع الجغـرايف لالصابات حسـب 
بيـان  يف  الـوزارة  املناطق.وذكـرت 
تلقتـه «الزوراء»: ان عدد الفحوصات 
املختربية ليوم امس: ٤١٤٢٢ ، ليصبح 
عـدد الفحوصات الكليـة: ٨٢٣٨٨٥٣ 

، مبينة انه تم تسـجيل ٦٤٢٣ اصابة 
جديدة و٣٩ حالة وفاة وشفاء ٥٦٦٤ 
حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء 
الكيل: ٧٨٤١٩٩ (٨٩٫١٪) ، بينما عدد 
حـاالت االصابـات الـكيل: ٨٧٩٩٩١ ، 
أمـا عدد الحـاالت التي تحـت العالج: 

٨١٢٩٠ ، يف حـني ان عـدد الحـاالت 
 ،  ٤٥٨ املركـزة:  العنايـة  يف  الراقـدة 
وعدد حـاالت الوفيات الكيل: ١٤٥٠٢، 
الفتـة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس: 
١٠٩٦٤ ، ليصبح عدد امللقحني الكيل: 
١٠٣٠٠٦.من جهتـه، اعلن مدير عام 

صحـة بغـداد الرصافـة، عبـد الغني 
السـاعدي، عن تسـجيل ٨٧٦ اصابة 
جديـدة بفريوس كورونـا، بينها ٨٠٦ 
للقطاعـات  الوبائـي  الرصـد  خـالل 

الصحية.
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بغداد/ متابعة الزوراء:

كشـف مصدر حكومي، امـس االثنني، ان 

مـزاد العملة توقف أسـبوعا نتيجة تخوف 

املصـارف مـن تغيـري سـعر الدوالر.وقال 

املصـدر يف حديـث صحفـي: ان ”املصارف 

توقفت عن املشـاركة يف مـزاد العملة الذي 

يجريه البنك املركزي يوميا خالل األسـبوع 

املـايض نتيجـة تخوفهـا من تغيري سـعر 

الرصف الـدوالر يف املوازنة التي تم إقرارها 

األسبوع املايض“. وأضاف ”من املتوقع ان 

تبارش املصارف باملشـاركة باملزاد وتقديم 

طلباتهـا للبنـك لرشاء الـدوالر ابتـداًء من 

األسبوع الحايل“، الفتا اىل ان ”هذه الطلبات 

سـيتم تنفيذها خـالل نهاية االسـبوع او 

بدايـة االسـبوع املقبل“.وصـوت الربملـان 

العراقـي، يـوم األربعـاء (31 آذار 2021)، 

عىل قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة 

املاليـة 2021 بعجـز تجـاوز 28 تريليـون 

دينار، وشد وجذب اسـتمر ألشهر.وبلغت 

إيـرادات املوازنـة العامـة أكثـر مـن 101 

تريليون دينار عراقي، فيما قدرت النفقات 

بـ129 تريليون دينار.

طهران/ متابعة الزوراء:
اعتـربت وزارة الخارجيـة اإليرانيـة أن االتفاق النووي 
اإليرانـي ال يزال ”عىل قيد الحيـاة“، معربًة عن توقعها 
بأن يلتزم املوقعون عليه ببنوده.وبحسب وكالة ”إرنا“ 
اإليرانية لألنباء، قال املتحدث باسم الخارجية اإليرانية 
سعيد خطيب زاده يف مؤتمر صحفي رداً عىل سؤال حول 
اجتماع ”اللجنة املشرتكة“  اليوم الثالثاء: ”ما سيحدث 
ال يختلف عن كل اللجان املشرتكة التي تم عقدها حتى 
اآلن.. ما سيحدث غداً هو اجتماع دوري موسمي للجنة 
املشـرتكة بني إيران ودول الـ1+4، سنجتمع كما فعلنا 
يف األشـهر واملواسم السـابقة“.وأضاف املتحدث باسم 
الخارجية اإليرانية: ”جدول أعمال اجتماع هذه اللجنة 
هـو رفـع العقوبـات األمريكية عـن إيـران، أو بعبارة 

أخرى كيفيـة الوفاء بالتزامات األطراف األخرى. وكان 
هـذا هو موضـوع االجتمـاع األخري للجنة املشـرتكة، 
الـذي كان اجتماعا غري رسـمي لـوزراء خارجية دول 
الــ1+4 وإيران عـرب اإلنرتنت حـول هـذا املوضوع“.
ورداً عىل سـؤال حول ما نقلته صحيفة ”وول سرتيت 
جورنال“ عن وجود اتفاقيتني منفصلتني سـيبحثان يف 
اجتماع اليـوم، قال خطيب زاده: ”أيـن وكيف تتحدث 
مجموعة الـ1+4 مع الواليات املتحدة مرتوك لها لتقرر 
التفاوض يف واشنطن أو فيينا أو أي عاصمة أخرى. ما 
سـيحدث غداً (اليوم) هو أن اللجنة املشـرتكة لالتفاق 
النووي سـتناقش جدول أعمال لجنتنا حول سبل رفع 

العقوبات“ عن طهران.
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الزوراء / يوسف سلمان:
بعد ان صوت مجلس النواب يف جلسته 
املنعقدة االسـبوع املايض عىل مرشوع 
قانون املوازنة العامة االتحادية 2021 
، قدمت كتلة بدر النيابية طلبا رسـميا 
اىل رئاسـة مجلس النواب لعقد جلسة 
طارئة إلنصاف رشيحة املحارضين يف 
مرشوع قانون املوازنة العامة 2021 ، 
بحضور اعضاء لجـان املالية والرتبية 
والتعليم العايل النيابية، والنواب ممثيل 

الكتل السياسية واملحافظات .
كمـا قـدم اعضـاء يف اللجنـة املاليـة 
النيابيـة طلبا رسـميا جديـدا لتعديل 
قانون املوازنة العامة من خالل تعديل 
الفقرة الخاصة باملحارضين املجانيني 
واالداريني العاملني بالقطاع الحكومي.

يأتي ذلك بعد تظاهر آالف املحارضين 
املجانيـني يف عدة محافظات، مطالبني 
النـواب  املوازنة.ودعـا  يف  بإنصافهـم 
اللجنة املالية اىل مخاطبة هيئة رئاسة 
مجلـس النواب لتعديـل املادة الخاصة 
باملحارضين املجانيني واالداريني ضمن 
قانـون املوازنة العامـة 2021 للتعاقد 
مع املحارضيـن املجانيـني واالداريني 
العاملـني بالقطـاع الحكومـي الذيـن 
صـدرت اوامرهم ومبارشاتهم لسـنة 
2020 ومـا قبلها، وتدفـع لهم رواتب 
شـهرية من االمـوال التي خصصت يف 

موازنـة عـام 2021  .يأتي ذلك بعد ان 
طالبـت لجنة متابعة تنفيـذ الربنامج 
الحكومـي والتخطيـط االسـرتاتيجي 
النيابية الحكومـة االتحادية برضورة 
إعادة النظر بأسـعار الـرصف الدوالر 
مقابـل الدينـار .وقـال نائـب رئيـس 

اللجنة، محمـد البلداوي، لـ“الزوراء“: 
ان ”هناك حراكا نيابيا فاعال نسـعـى 
مـن خاللـه ملطالبة الحكومـة بإعادة 
النظـر بقرار رفع سـعر رصف الدوالر 
امـام الدينار كونه يمس حياة املواطن 
العراقـي أوال وقبـل أي رشيحة اخرى 

مـن املجتمع ”.واضاف ان ” التصويت 
عـىل املوازنـة ومـا اثـري حولهـا كان 
ومحافـظ  الحكومـة  رفـض  بسـبب 
البنـك املركـزي ووزيـر املالية خفض 
سعر الرصف، ما اضطررنا اىل الدخول 
واملشـاركة يف التصويـت كـون االمـر 

ان  اصبـح شـأنا حكوميـا ”. مبينـا 
”عـدم التصويت عـىل املوازنـة جعلنا 
بني امرين، األول اما نرفض التصويت 
ونسـهم يف تعطيـل املوازنـة، والثاني 
ان سـعر الرصف بالتصويت او عدمه 
فهـو بـاٍق ولـن يتغـري ”.واوضـح ان 
”املوازنة عند ارسـالها مـن الحكومة 
اىل الربملان جاءت بسـعر الدوالر الحايل 
والقـت رفضـا نيابيـا ”، مؤكـدا ” لم 
محافظـات  تخصيصـات  رفـع  يتـم 
الوسـط والجنـوب يف املوازنـة، وكذلك 
ان الدسـتور والقانـون يضمن الطعن 
باملوازنـة االتحاديـة قبـل ان ترفع اىل 
رئيـس الجمهورية“.وتابـع القول ان 
”املوازنة لم تلب كل طموحات الشعب، 
واهمهـا  اعرتاضـات  جملـة  ولدينـا 
املحـارضون املجانيون ”.وكان ائتالف 
دولـة القانون اعلن انه سـيقدم طعناً 
لـدى املحكمة االتحاديـة يف بعض مواد 
املوازنة التي اقرها الربملان مؤخرا، منها 
سعر رصف الدوالر وشمول من وصفوا 
باملغيبني واملفقودين يف قانون مؤسسة 
تعيينـات  تضمـني  وعـدم  الشـهداء، 
املحارضين املجانيني واملهندسـني والـ 
30 ألـف فرصـة عمـل ألبنـاء البرصة، 
فيما دعت كتلة تحالف الفتح اىل حملة 
جمـع تواقيـع نيابية إلنصاف رشيحة 

املحارضين املجانيني.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc
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بغداد/ الزوراء:
السلف  منح  عىل  موافقته  الرشيد،  مرصف  اعلن 
املكتب  ٣١٥.وقال  بقرار  للمشمولني  والقروض 
االعالمي للمرصف يف بيان تلقته «الزوراء»: انه «تمت 
للمشمولني  والقروض  السلف  منح  عىل  املوافقة 
بقرار ٣١٥ والعقود املوطنة رواتبهم لدى املرصف». 
الدولة  دوائر  موظفي  شمول  املرصف  أعلن  كما 
بالسلف  املرصف  لدى  رواتبهم  املوطنة  العقود  من 
«التعليمات  :ان  بيان  يف  املرصف  الشخصية.وذكر 
حددت املبلغ كحد أعىل (٨) ماليني دينار». واضاف 
املالك  عىل  مدني  موظف  بكفالة  توثق  «السلفة  ان 

الدائم وموطن راتبه لدى املرصف».

@—‹è€a@|‰fl@Û‹«@’œaÏÌ@áÓíã€a
315@äaã‘i@µ€Ï‡ì‡‹€

@oibr€a@÷aã»€a@—”Ïfl@á◊˚Ì@Ô‡√bÿ€a
Íäaã‘néaÎ@ÊÜä˛a@Âflc@Âfl

@ÚÓq˝r€a@Ú‡‘€a@ZÚÓibÓ‰€a@ÚÓuäb©a
�Õ‹m@%Î@o‹u�c@ÜaáÃi@¿

@paãì»€a@ÚibñgÎ@˝Ón”@18
äÏœäaÜ@¿@pb◊bjníbi

@“Îb¨@kjèi@b«Ïjéc@—”ÏnÌ@Ú‹‡»€a@Üaçfl
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@Ú�flâ€a@Â«@Åbóœ�bi@�b–‹ÿfl@28@Ú€byg
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fiaÏfl˛a@·�ÉõmÎ@kó‰æa
بغداد/ الزوراء:

أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة تفاصيل 

ة  استجابة املُكلَّفني باإلفصاح عن الذمَّ

املاليَّـة والكسـب غـري املـرشوع لعام 

ي  ٢٠٢١، فضالً عن نتائج تقّصيها ملفَّ

م األموال وتضارب املصالح.دائرة  تضخُّ

الوقايـة يف الهيئـة ذكـرت يف بيـان لها 

تلقت «الزوراء» نسخة منه: «تفاصيل 

استجابة املسـؤولني عن ذممهم املاليَّة  

للُمـدَّة من ٤ /١ /٢٠٢١ ولغاية ٢٥ /٣ 

ـة بالرئاسـات الثـالث  /٢٠٢١، الخاصَّ

والسلطة القضائيَّة والوزارات والهيئات 

والجهـات غري املُرتبطة بـوزارٍة، فضالً 

نته  عن املُحافظني، وبحسـب مـا تضمَّ

املـادة (١٦) مـن قانونهـا النافـذ رقم 

(٣٠ لسـنة ٢٠١١) املُعدَّل».وأوضحـت 

الدائـرة أنَّ «الرئاسـات الثـالث ُمتمّثلًة 

برئيـس الجمهوريَّة، ورئيـس الوزراء، 

ورئيس مجلس النوَّاب ونائبيه، ورئيس 

القضائيَّـة ونائبـه ورئيـس  السـلطة 

املحكمة االتحاديَّـة العليا أفصحوا عن 

ذممهم املاليَّة للعام الجاري، وبنسـبة 

إفصاٍح بلغت (١٠٠) باملائة».وأضافت 

الدائـرة إنَّ «(٢٣٩) نائبـاً مـن أعضاء 

مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة أفصحوا 

عن ذممهم املاليَّة بنسبة بلغت (٧٤,٢) 

باملائـة، فيمـا أفصـح (١٩) وزيراً عن 

ذممهـم بنسـبة (٨٢,٦) باملائة، وكان 

نسـبة إفصاح أعضاء كلٍّ من املحكمة 

األعـىل  القضـاء  االتحاديَّـة ومجلـس 

ومحكمـة التمييـز االتحاديَّـة (١٠٠) 

السـّيد  إفصـاح  باملائـة، فضـًال عـن 

رئيـس االّدعـاء العـام، يف وقـٍت بلغت 

نسـبة إفصاح السادة القضاة املكلَّفني 

مـن  املُكلَّفـون  أمـا  باملائـة،   (٩٥,٥)

غـري القضاة فكانت نسـبة إفصاحهم 

(٩٤,٤) باملائة». وبيَّـنت أن «(٢٧) من 

رؤساء الهيئات والجهات غري املُرتبطة 

بـوزارٍة أفصحوا عـن ذممهـم املاليَّة، 

فيما أفصح (٧) ُمحافظني عن ذممهم 

بنسبة بلغت (٤٦,٧٪)».

ÚõË‰€a@áè€@Ô„br€a@ı›æa@ùœãi@Êbÿè‡nÌ@ÊaÜÏè€aÎ@ãóflÎ@NNÔiÏÓqg@o‰»m

بغداد/ الزوراء:
املدني  الدفاع  مديرية  بدور  االثنني،  امس  العراقيني،  الصحفيني  نقابة  أشادت 
لرسعة استجابتها يف إخماد حريق يف مرشوع دار االوبرا.وذكر بيان للنقابة تلقته 
ملدير عام  وامتنانها  تعرب عن شكرها  العراقيني  الصحفيني  «نقابة  ان  «الزوراء»: 
الدفاع املدني، اللواء كاظم بوهان، وكوادر مديرية الدفاع املدني لرسعة استجابتهم 
وعملهم الدؤوب وإخماد الحريق الذي نشب يف حشائش مرشوع دار األوبرا القريب 
الدفاع  عام  ملدير  املسؤول  الدور  النقابة  وتثمن  «كما  النقابة».وتابع:  مبنى  من 
املدني الذي ارشف شخصيا عىل عملية إخماد الحريق، وتوجيه كوادر املديرية الذين 

حرضوا إىل مكان الحادث والسيطرة عليه».

@ bœá€a@äÎái@áÓìm@µÓ–zó€a@Úib‘„
aãiÎ˛a@äaÜ@’Ìãy@ÜbΩg@¿@Ô„áæa
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\KŸiÎc^@äaã”@Âfl@ÚflÏ«áfl@Ú‘ibé

بغداد/ الزوراء:
الخارجية  العالقات  لجنة  شددت 
رضورة  عىل  االثنني،  امس  النيابية، 
يف  استثمارات  املنطقة  دول  اجراء 
القمة  ان  اىل  اشارت  فيما  العراق، 
اجلت  بغداد  يف  عقدها  املقرر  الثالثية 

ولم تلَغ.
يف  العاني،  ظافر  اللجنة،  عضو  وقال 
الثالثية  ”القمة  إن  صحفي:  ترصيح 
عىل  موجودة  بغداد  يف  عقدها  املقرر 
”تم  انه  اىل  الفتاً  االعمال“،  جدول 

تأجيلها لظروف آنية ولكنها لم تلَغ“.
واضاف ان ”فائدة الحراك الدبلومايس 
منها  األصعدة  مختلف  عىل  العراقي 
تلقى  إن  حتى  االرهاب  الن  أمنية، 
موجوداً  اليزال  انه  إال  قاصمة  رضبة 
سواء أكان خاليا أم فكرًة أم تمويالً“، 
مبيناً أن ”تبادل املعلومات االمنية بني 
جداً، خصوصاً  مهم  امر  املنطقة  دول 
العراق هو من  يف  املوجود  االرهاب  أن 

النوع العابر للحدود“.
واشار اىل ان ”الحراك الدبلومايس عىل 
العراق  أن  هو  االقتصادي،  املستوى 
غني لكن شعبه فقري ألسباب عديدة 
االداري  الفساد  مقدمتها  يف  ربما 
يتعرضون  الذي  واالبتزاز  والروتني 

فأن  واملستثمرين،  االعمال  رجال  له 
باستثمارتها  املنطقة  دول  تاِت  لم 
للعراق لن يغامر االوروبي واالمريكي 

بذلك“.
وتابع ان ”العرب هم الوحيدون الذين 

يستطيعون تحمل املخاطر لالستثمار 
يف العراق، بعد تشجيع من دولهم“.

الحراك  ”فائدة  ان  العاني  واكد 
االجتماعي،  املستوى  عىل  الدبلومايس 
ودول  العراق  بني  الروابط  ان  هو 

وانساب  وحضارية  تاريخية  العربية 
التواصل أمراً  وعشائرية، والتي تجعل 
واستقرار  العراق  استقرار  يف  مهماً 
الن  ذلك  عن  فضال  املنطقة،  امن 
لنزع  املنطقة تشهد محاوالت حفيفة 

يف  حدثت  التي  التسوية  االزمات  فتيل 
ليبيا والتي حدثت يف سوريا ومحاولة 
اىل  اضافة  اليمن،  مشكلة  معالجة 
 - االمريكية  الوشيكة  املفاوضات 
والعراق  النووي،  امللف  حول  االيرانية 
ومناخ  املنطقة  عن  بمعزل  ليس 
التسوية والهدوء من املنتظر ان يسود 

خالل املرحلة املقبلة“.
واعرب العاني عن ”ترحيبه بالزيارات 
التي يقوم بها املسؤولون العراقيون“، 
داعياً الحكومة اىل ”املزيد من التقارب 
يد  مّدوا  العرب  ألن  العربية،  دول  مع 
من  ونتمنى  مراراً،  للعراق  املساعد 
الفرصة  لهذه  يهتم  ان  الكاظمي 

برتسيخ مصالح البالد“.
مصطفى  الوزراء،  رئيس  واكد 
مللك  املايض،  اذار   27 يف  الكاظمي، 
االردن عبدالله الثاني بن الحسني خالل 
القمة  انعقاد  اهمية  هاتفي،  اتصال 
يف  املرصية  االردنية  العراقية  الثالثية 
وقت قريب جدا، وجاء ذلك بعدما قرر 
تأجيل   ،2021 اذار   26 يف  الكاظمي، 
القمة املقرر عقدها يف بغداد، تضامناً 
بمرص،  القطارين  تصادم  حادثة  مع 
والذي ادى اىل مقتل واصابة العرشات 

من املواطنني.

الزوراء/ حسني فالح:

الرئاسات  مخاطبة  املعلمني  نقابة  اعلنت 

املحارضين  حقوق  تثبيت  اجل  من  الثالث 

حال  يف  كبري  بتصعيد  هددت  وفيما  املجانيني، 

عدم االستجابة للمطالب املحارضين واملعلمني، 

رئاسة  النيابية  املالية  اللجنة  عضو  طالبت 

الربملان بتعديل قانون املوازنة من اجل تضمني 

حقوق املحارضين املجانيني.

وقال نائب نقيب املعلمني، عيل الخالدي، يف حديث 

وتكرارا  مرارا  طالبت  النقابة  ان  لـ“الزوراء“: 

املحارضين  حقوق  بتثبيت  املوازنة  اقرار  قبل 

املجانيني وتحويلهم عىل املالك الدائم. الفتا اىل: 

ان النقابة فوجئت بعدم ادراج فقرة التثبيت، إذ 

ان املوازنة خجولة وال تلبي طموحات الشعب .

واضاف: ان نقابة املعلمني معنية بكل من مارس 

مدرسا،  او  معلما  أكان  سواء  التعليم  مهنة 

املحارض.  واآلن  الجامعي  االستاذ  كان  وسابقا 

بإصدار  جادة  وقفة  وقفت  النقابة  ان  مبينا: 

للمطالبة  صحفي  مؤتمر  يف  ألقي  رسمي  بيان 

بحقوق املحارضين، وحث الحكومة للنظر بعني 

االعتبار للمحارضين واملعلمني وعدم اهمالهم.

الربملان  رئاسة  خاطبت  النقابة  ان  اىل:  واشار 

وطلبت  الجمهورية  ورئيس  الحكومة  ورئيس 

تثبيت  لحني  املوازنة  عىل  املصادقة  عدم  منهم 

عدم  حال  ويف  املجانني،  املحارضين  حقوق 

االستجابة سيكون هناك تصعيد كبري واجراءات 

اكثر حدة ستتخذها النقابة يف قادم االيام.

عن  املالية  اللجنة  عضو  طالبت  جهتها،  من 

تحالف سائرون، النائب ماجدة التميمي، اللجنة 

 2021 موازنة  قانون  لتعديل  النيابية  املالية 

باملحارضين  الخاصة  الفقرة  تعديل  خالل  من 

بالقطاع  العاملني  واالداريني  املجانيني 

الحكومي.

ملكتبها  صحفي،  ترصيح  يف  التميمي،  وقالت 

االعالمي، تلقته ”الزوراء“: انها ”طالبت اللجنة 

النواب  مجلس  رئاسة  هيئة  ملخاطبة  املالية 

املجانيني  باملحارضين  الخاصة  املادة  لتعديل 

 2021 عام  موازنة  قانون  ضمن  واالداريني 

واالداريني  املجانيني  املحارضين  مع  للتعاقد 

صدرت  الذين  الحكومي  بالقطاع  العاملني 

قبلها  وما   2020 لسنة  ومبارشاتهم  اوامرهم 

التي  االموال  من  شهرية  رواتب  لهم  وتدفع 

خصصت من موازنة عام 2021 ”.

حقوق  مع  زالت  وما  كانت  انها“  اىل  واشارت 

ومنهم  العراقي،  الشعب  رشائح  جميع 

توفري  ومع  املجانيون،  واإلداريون  املحارضون 

أكدت  ما  وهذا  ملرتباتهم،  الكايف  املايل  الغطاء 

عليه يف لقائها مع وكيلة وزيرة املالية لتحويلهم 

اىل عقود بتاريخ 2021/3/26“.

كبرية  تظاهرات  عدة  محافظات  وشهدت 

سبع  بإغالق  تسببت  املجانيني  للمحارضين 

مديريات تابعة للرتبية احتجاجا عىل عدم ادراج 

موازنة  يف  عقد  اىل  وتحويلهم  تثبيتهم  فقرة 

.2021

وقال ممثل تنسيقية التظاهرات، كامل هادي: 

وسنمهل  مستمر  املحارضين  اعتصام  ان 

إصدار  اجل  من  الثالثاء  اليوم  حتى  الحكومة 

قرار من قبل مجلس الوزراء لتحويل املحارضين 

اىل عقود، وإال فسوف يتم توحيد التظاهرات يف 

اجل  من  واملالية،  الرتبية  وزارتي  واغالق  بغداد 

الضغط عىل الحكومة لتثبيت حقوق املحارضين 

املجانيني.

مرشوع  املايض،  االربعاء  النواب،  مجلس  واقر 

قانون املوازنة االتحادية العامة لسنة 2021 .

بغداد/ مصطفى العتابي:

امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 

االثنني، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 

اكد  وفيما  العراق،  يف  املستجد  كورونا 

و39  جديدة  اصابة   6423 تسجيل 

حالة وفاة وشفاء 5664 حالة، حددت 

دائرة صحة الرصافة التوزيع الجغرايف 

لالصابات حسب املناطق.

تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 

الفحوصات  عدد  ان  ”الزوراء“: 

املختربية ليوم امس: 41422 ، ليصبح 

 8238853 الكلية:  الفحوصات  عدد 

اصابة   6423 تسجيل  تم  انه  مبينة   ،

 5664 جديدة و39 حالة وفاة وشفاء 

حالة.

واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 

784199 (%89.1) ، بينما عدد حاالت 

عدد  أما   ،  879991 الكيل:  االصابات 

الحاالت التي تحت العالج: 81290 ، يف 

حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية 

الوفيات  حاالت  وعدد   ،  458 املركزة: 

عدد  ان  اىل  الفتة   ،14502 الكيل: 

امللقحني ليوم امس: 10964 ، ليصبح 

عدد امللقحني الكيل: 103006.

من جهته، اعلن مدير عام صحة بغداد 

عن  الساعدي،  الغني  عبد  الرصافة، 

بفريوس  جديدة  اصابة   876 تسجيل 

الرصد  خالل   806 بينها  كورونا، 

الوبائي للقطاعات الصحية.

تلقته  بيان  يف  الساعدي  وقال 

الصحية  ”املؤسسات  ان  ”الزوراء“: 

امس  سجلت  الرصافة  لصحة  التابعة 

اصابة جديدة   876 الرصافة  يف جانب 

 806 كالتايل:  بفريوس كورونا موزعة 

حاالت خالل الرصد الوبائي للقطاعات 

  14 االعظمية  قطاع  بواقع:.  الصحية 

قطاع  الوبائي/  الرصد  خالل  حالة 

الرصد  63 حالة خالل  االول   البلديات 

حالة   29 الرصافة  قطاع   / الوبائي 

املدائن  قطاع   / الوبائي  الرصد  خالل 

 / الوبائي  الرصد  خالل  حالة   362

قطاع النهروان 143 حالة خالل الرصد 

 66 الجديدة  بغداد  قطاع   / الوبائي 

قطاع   / الوبائي  الرصد  خالل  حالة 

البلديات الثاني 129 حالة خالل الرصد 

الوبائي .

واشار اىل ان 70 حالة خالل مراجعتهم 

املناطق  ضمن  الصحية   للمؤسسات 

حالة   31 الصدر  :.مدينة  التالية 

الزراعي/  التالية  املحالت  ضمن 

 /554  /553  / جميلة  الفالح/ 

 /29  /51 قطاع   /513  /565  /542

 /732  / حاالت   5 البلديات   ،37/79

شارع  املرصف،  شارع   /718  /754

 /503  /509 حاالت/   9 فلسطني 

محلة  حاالت   3 الكرادة   ،508  /502

906/ 905، الحسينية 6 حاالت محلة 

 8 الجديدة  بغداد   ،215/202/204

، االمني  الغدير   /706 حاالت يف 709/ 

3 حاالت يف/ 713، االعظمية 5 حاالت 

يف 303/ شارع عمر .

نقل جميع  ”تم  انه  الساعدي  واوضح 

لتلقي  الصحي   الحجر  اىل  الحاالت 

املعتمدة“،  الربوتكوالت  وفق  العالج 

مشريا اىل ان ”العدد الرتاكمي لإلصابات 

 1556 منهم  تويف   110996 اىل  ارتفع 

حالة   98974 الشفاء  اكتسب  فيما 

شفاء واملتبقي قيد العالج 10466“.

ودعا الساعدي اىل ”مراعاة تلك الجهود 

والتي اسفرت عن هذا العدد من حاالت 

باإلجراءات  االلتزام  خالل  من  الشفاء 

الوقائية ولبس الكمامات والرتكيز عىل 

املراكز  ومراجعة  االجتماعي  التباعد 

الصحية لتلقي اللقاح“.

طهران/ متابعة الزوراء:

أن  اإليرانية  الخارجية  وزارة  اعتربت 

”عىل  يزال  ال  اإليراني  النووي  االتفاق 

بأن  توقعها  عن  معربًة  الحياة“،  قيد 

يلتزم املوقعون عليه ببنوده.

وبحسب وكالة ”إرنا“ اإليرانية لألنباء، 

اإليرانية  الخارجية  باسم  املتحدث  قال 

صحفي  مؤتمر  يف  زاده  خطيب  سعيد 

”اللجنة  اجتماع  حول  سؤال  عىل  رداً 

املشرتكة“  اليوم الثالثاء: ”ما سيحدث 

ال يختلف عن كل اللجان املشرتكة التي 

غداً  سيحدث  ما  اآلن.  حتى  عقدها  تم 

موسمي  دوري  اجتماع  هو  (اليوم) 

للجنة املشرتكة بني إيران ودول الـ4+1، 

سنجتمع كما فعلنا يف األشهر واملواسم 

السابقة“.

الخارجية  باسم  املتحدث  وأضاف 

هذه  اجتماع  أعمال  ”جدول  اإليرانية: 

اللجنة هو رفع العقوبات األمريكية عن 

الوفاء  كيفية  أخرى  بعبارة  أو  إيران، 

هذا  وكان  األخرى.  األطراف  بالتزامات 

للجنة  األخري  االجتماع  موضوع  هو 

املشرتكة، الذي كان اجتماعا غري رسمي 

لوزراء خارجية دول الـ1+4 وإيران عرب 

اإلنرتنت حول هذا املوضوع“.

نقلته  ما  حول  سؤال  عىل  ورداً 

جورنال“  سرتيت  ”وول  صحيفة 

منفصلتني  اتفاقيتني  وجود  عن 

(اليوم)،  الغد  اجتماع  يف  سيبحثان 

قال خطيب زاده: ”أين وكيف تتحدث 

الواليات  مع  الـ4+1  مجموعة 

التفاوض  لتقرر  لها  مرتوك  املتحدة 

أي عاصمة  أو  فيينا  أو  واشنطن  يف 

(اليوم) هو  أخرى. ما سيحدث غداً 

النووي  لالتفاق  املشرتكة  اللجنة  أن 

ستناقش جدول أعمال لجنتنا حول 

سبل رفع العقوبات“ عن طهران.

الـ4+1  دول  طلبت  ”بالطبع،  وأضاف: 

إيقاف  كيفية  عن  اإلعالن  أيضاً  منا 

إيران  تخيل  (أي  التعويضية  إجراءاتنا 

خرباء  وفد  النووية).  التزاماتها  عن 

هيئة الطاقة الذرية اإليرانية موجود مع 

ويمكنه  فيينا)،  (يف  عراقجي  الدكتور 

أيضاً التحدث يف هذا املوضوع“.

وأضاف خطيب زاده: ”الطريق واضح، 

يجب رفع العقوبات األمريكية بالكامل 

ستتخذ  ذلك  وبعد  األمر،  من  والتحقق 

لدينا  أخرى،  بعبارة  اإلجراءات.  إيران 

”خطوة  هناك  وليست  واحدة،  خطوة 

رفع  تشمل  الخطوة  وهذه  بخطوة“. 

املقابل  األمريكية. ويف  العقوبات  جميع 

إجراءاتها  لتعليق  مستعدة  إيران 

خرق  مقابل  اتخذتها  التي  التعويضية 

إىل  وللعودة  االتفاق  األخرى  األطراف 

آخر  سؤال  عىل  ورداً  السابق“.  الوضع 

حول اجتماع اللجنة املشرتكة وما يرتدد 

بهذا الخصوص، قال: ”أساساً، األخبار 

التي تنرش أحياناً هي يف اتجاه االنحراف 

نتحدث  لم  االجتماع.  أعمال  عن جدول 

الجزئية،  اإلجراءات  نقبل  وال  أحد  مع 

الجتماع  آخر  موضوع  هناك  وليس 

باسم  متحدث  وقال  الثالثاء“.  اليوم 

”اجتماع  إن  اإليرانية  الخارجية  وزارة 

الثالثاء هو اجتماع فني بني إيران ودول 

الشامل  اإللغاء  هي  واألجندة  الـ4+1، 

من  تمكنا  وإذا  األمريكية.  للعقوبات 

الـ4+1  دول  مع  اتفاق  إىل  التوصل 

التزامات  ضمان  من  هم  وتمّكنوا 

الواليات املتحدة، فسيتم فتح الطريق“ 

للعودة لالتفاق النووي.

بغداد/ الزوراء:
لرئيس  األول  النائب  السيد  طالب 
مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، 
امس االثنني، مجلس الوزراء باتخاذ 
املحارضين  لتحويل  حاسم  قرار 

املجانيني اىل عقود.
تلقته  الكعبي  ملكتب  بيان  وذكر 
الكعبي طالب مجلس  ان  ”الزوراء“: 
الوزراء بإتخاذ قرار حاسم يف جلسته 
املنعقدة اليوم الثالثاء يقيض بتحويل 
املحارضين املجانيني اىل عقود وانهاء 
مظلوميتهم ومعاناتهم التي طالت ، 
كما اشاد بدور االساتذة املحارضين 
لألرسة  جلية  خدمة  قدموا  الذين 
البالد  يف  الرتبوي  وللواقع  التعليمية 
ولكافة ابناءنا واخوتنا الطلبة بشكل 
وخالل  يذكر  اجر  وبدون  طوعي 

ظروف صعبة مر بها بلدنا“.
لرئيس  االول  النائب  ان  اىل:  واشار 
اكثر  ويف  طالب  قد  النواب  مجلس 
من  عددا  لقائه  وبعد  مناسبة  من 
ووزارة  الحكومة  املعنية،  الجهات 
بشكل  املوازنة  دائرة   - املالية 
االساتذة  تحويل  بخصوص  خاص 

املحارضين إىل عقود .

كينشاسا/ متابعة الزوراء:
النهضة  سد  مفاوضات  تواصلت 
كينشاسا،  الكونغولية  العاصمة  يف 
حيث بدأ االجتماع املغلق الثاني بني 
بشأن  الثالث  الدول  خارجية  وزراء 

السد اإلثيوبي.
وأفادت مصادر بأن مرص والسودان 
طالبا االتحاد اإلفريقي بآلية محددة 
أن  مؤكدة  النهضة،  سد  ملفاوضات 
الثاني  امللء  تجميد  رفضت  إثيوبيا 
مرص  تتمسك  فيما  النهضة،  لسد 
مع  الثاني  امللء  برفض  والسودان 

بداية اجتماعات اليوم الثالث.
املصادر أكدت أن إثيوبيا تريد تعطيل 
املفاوضات حتى موعد امللء الثاني، 
وأنها تعمل عىل فرض سياسة األمر 

الواقع بشأن سد النهضة.
كما أشارت املصادر إىل أن أديس أبابا 
ترفض إلزامها بإطار قانوني بشأن 
تتحفظ  أنها  وأكدت  النهضة،  سد 

عىل توقيع اتفاقيات ملزمة.
خارجية  وزيرة  قالت  جهتها،  من 
الصادق،  مريم  الدكتورة  السودان، 
تحذيراتنا  تتجاهل  إثيوبيا  إن 
الواضحة بشأن امللء الثاني األحادي 
لسد النهضة، مشددة عىل أنه يجب 
تجنب رصاعات ال طائل منها بسبب 
النهضة، مجددة دعوتها إلتباع  سد 
ملزم  اتفاق  وتوقيع  جديد  نهج 
وأي  املايض  سلبيات  لتجنب  قانونا 

رصاعات جديدة.
وزيرة خارجية السودان أضافت أن 
يوم   200 أهدرت  برتاجعها  إثيوبيا 

من املفاوضات.
السودانية  الخارجية  وزيرة  ودعت 
جهود  قيادة  إىل  اإلفريقي  االتحاد 
جمود  لتجاوز  والتيسري  الوساطة 
عادل  التفاق  والتوصل  املفاوضات 
النهضة،  سد  وتشغيل  مللء  وملزم 
املوارد  عىل  الرصاع  أن  عىل  مشددة 
فيه  املرغوب  غري  املستقبل  هو 
إلفريقيا.كما أبدت الصادق قناعتها 
لرابط  النهضة  بإمكانية تحول سد 
أي  الثالثة  لألطراف  خالق  تنموي 
وإثيوبيا.وكان  ومرص  السودان 

انتهى  املفاوضات  من  األول  اليوم 
وعلقت  لتوافق،  التوصل  دون  من 
املباحثات إلجراء مزيد من التشاور 
حول منهجية التفاوض بعد أن أعلن 
سقف  رفعت  إثيوبيا  أن  السودان 

مطالبها بشأن قسمة مياه النيل.
أن  املرصية  الخارجية  واعتربت 
الحالية  النهضة  سد  مفاوضات 
السودان  من  كل  مع  كينشاسا  يف 
األخرية  الفرصة  تمثل  قد  وإثيوبيا 
للعام  السد  أبابا  أديس  أن تمأل  قبل 

الثاني عىل التوايل.
املرصي،  الخارجية  وزير  وكان 
من  رسالة  سلم  شكري،  سامح 
إىل  السييس  عبدالفتاح  الرئيس 
حرص  فيها  أكد  الكونغويل،  نظريه 
سد  مفاوضات  إنجاح  عىل  مرص 

النهضة.
مرص  نية  السييس  رسالة  وأكدت 
ملزم  التفاق  للتوصل  الصادقة 
وعادل لسد النهضة يف أقرب فرصة 

وقبل موسم الفيضان املقبل.
كما أكد السييس تطلع مرص إلطالق 
بمشاركة  للمفاوضات  فعال  مسار 

الرشكاء الدوليني.
بهدف  سابقة  محاوالت  وانتهت 
السد  بشأن  االتفاق  إىل  التوصل 
الضخم الذي تبنيه إثيوبيا عىل النيل 

األزرق إىل طريق مسدود .
ووفق مصادر ”العربية“ و“الحدث“، 
فإن مرص والسودان طالبتا برضورة 
امللء  ببدء  خاصًة  أعمال  أي  وقف 
التفاوض،  ملف  حسم  لحني  الثاني 
وساطة  وجود  برضورة  والتمسك 

رباعيًة بجانب االتحاد اإلفريقي.
تقدم  لم  إثيوبيا  أن  أكد مصدر  كما 
الثاني  امللء  بشأن  ضمانات  أي 

للسد.
هذا وطالب السودان ومرص االتحاد 
آليات  وضع  برضورًة  اإلفريقي 
محددة للتفاوض، من ضمنها وقف 
إىل  إضافة  اإلثيوبية،  االستفزازات 
الجانب  من  ملزم  اتفاق  توقيع 
اتخاذ  بعدم  كتابي  وتعهد  اإلثيوبي 

أي خطوات ترض دول املصب.

بغداد/ الزوراء:
تراجعت أسعار النفط، امس االثنني، الغية مكاسب قوية حققتها يف الجلسة 
السابقة كانت بدعم من قرار ”أوبك+“ التخفيف التدريجي لبعض قيودها 

عىل اإلنتاج بني مايو ويوليو من العام الجاري.
بتوقيت   04:05 الساعة  بحلول  ”برنت“،  لخام  اآلجلة  العقود  وتراجعت 
انخفض خام  للربميل، يف حني  دوالرا   63.91 إىل  بنسبة 1.46%  غرينتش، 

”غرب تكساس الوسيط“ بنسبة %1.42 إىل 60.92 دوالرا للربميل.
دوالرين  من  أكثر  بارتفاع  تسويتها  جرت  قد  الخامني  كال  عقود  وكانت 
”أوبك+“  قرار  أن  املستثمرون  اعترب  حيث  املايض،  الخميس  يوم  للربميل 
تأكيدا عىل تعاف يقوده الطلب، وزاد التفاؤل بفعل خطة الرئيس األمريكي 

جو بايدن لإلنفاق عىل البنية التحتية، وتخصيص تريليوني دوالر لذلك.
واتفقت دول مجموعة ”أوبك+“ عىل تخفيف قيود اإلنتاج بمقدار 350 ألف 
املقبل  ألف برميل يوميا أخرى يف يونيو  املقبل و350  برميل يوميا يف مايو 

وحوايل 400 ألف برميل يف يوليو املقبل.
وقال محللون يف بنك ”غولدمان ساكس“ إن القرار يشري إىل حذر من جانب 
بالسوق. ويتوقع  اإلمدادات  لعدم حدوث فائض يف  ”أوبك+“، حيث تسعى 
الصيف، مما يتطلب مليوني  النفط هذا  الطلب عىل  انتعاشا قويا يف  البنك 
أكتوبر  إىل  املقبل  يوليو  بدءا من  إنتاج ”أوبك+“  برميل إضافيني يوميا من 

املقبل.
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أنقرة/متابعة الزوراء:

 وضعـت نخبـة مـن كبـار ضبـاط 

البحريـة الرتكية املتقاعدين سـطوة 

الرئيـس، رجب طيـب أردوغان، عىل 

الجيش محل تسـاؤالت جديـة، بعد 

سـنوات من إقالة كبار قادة الجيش 

الذين ال يدينون له بالوالء وسجنهم.

وخـرج أكثـر مـن مئـة مـن ضباط 

املتقاعديـن عـن  البحريـة  القـوات 

صمتهـم ووجهـوا كتابـا مفتوحـا 

محذرين أردوغان من خرق مرشوع 

قنـاة إسـطنبول التفاقيـة مونـرتو 

املوقعة عام 1936 لعبور البوسـفور 

القنـوات  اسـتخدام  ترعـى  والتـي 

البحرية الرتكية، ومن العبث بمبادئ 

الرتكيـة  الدولـة  أتاتـورك مؤسـس 

الحديثة.

وتضمن اتفاقية مونرتو حرية عبور 

السـفن املدنية مضيقي البوسـفور 

والدردنيـل يف السـلم والحـرب. كما 

تنّظم عبور السـفن البحرية التابعة 

لدول غري مطلة عىل البحر األسود.

ويعد شـق قناة إسـطنبول أحد أبرز 

مشاريع الرئيس الرتكي التي يصفها 

الكتـاب املفتـوح بأنهـا ”مشـاريع 

جنونيـة“ إلحداث تحـّول عىل صعيد 

البنى التحتية من مطارات وجسـور 

وطرق وأنفاق خالل عهده املسـتمر 

منذ 18 عاما.

ومن شـأن القناة الجديـدة أن تتيح 

عبور السـفن بـني البحر املتوسـط 

املـرور  دون  مـن  األسـود  والبحـر 

بمضائـق خاضعـة لبنـود اتفاقيـة 

مونرتو.

وتشكك أحزاب معارضة وسياسيون 

بلديـة  رئيـس  فيهـم  بمـن  أتـراك 

إسـطنبول أكـرم إمـام أوغلـو، من 

حزب الشـعب الجمهوري املعارض، 

القنـاة ألسـباب  بجـدوى مـرشوع 

مالية وبيئية.

وقـال املحلـل يف صنـدوق مارشـال 

األملانـي أوزغور أونلوهيسـارجيكيل 

”إذا خضعت القناة الجديدة التفاقية 

مونرتو ال يمكن لرتكيا طلب رسـوم 

من السفن التجارية العابرة لها“.

واعتـرب 103 أدمرياالت متقاعدين أن 

فتـح نقاش حـول اتفاقيـة مونرتو 

يثـري القلـق، واصفـني إياهـا بأنها 

تشـكل أفضل حماية ملصالح تركيا، 

يف تحـد مبـارش ألردوغان لـم يعهده 

خـالل السـنوات املاضيـة مـن قبل 

ضباط الجيش منذ محاولة االنقالب 

عام 2016.

”نؤيـد  املفتـوح  الكتـاب  يف  وجـاء 

اإلحجـام عـن أّي خطـاب أو تحرك 

اتفاقيـة مونـرتو  أن يضـع  يمكـن 

موضع جدل“.

بأنها  االتفاقية  األدمـرياالت  ووصف 

”أكرب انتصار دبلومايس منفرد أكمل 

معاهدة لوزان للسالم“، التي حددت 

معظـم حدود تركيـا الحديثة يف عام 

1923، وقالـوا إن املضائـق الرتكيـة 

كانت ”من بني أهم املمرات املائية يف 

العالم“.

وأضافوا أن االتفاقية سمحت لرتكيا 

بالبقـاء عـىل الحيـاد خـالل الحرب 

العامليـة الثانية، وتضمن السـالم يف 

البحر األسود بشكل عام.

يمكـن  درس  أهـم  ”إن  وقالـوا 

اسـتخالصه من هـذه املؤامرات هو 

أن القوات املسـلحة الرتكية يجب أن 

تتمسـك بدقة بالقيم األساسية غري 

القابلة للتغيري واملرتبطة بالدستور“، 

يف إشـارة إىل املادة التـي تعرّف تركيا 

كدولة علمانيـة وديمقراطية يف ظل 

سيادة القانون.

ويعد هذا البيان أحدث تطور جدي يف 

موقف القوات املسـلحة من مساعي 

التزامـات تركيا  أردوغـان لزعزعـة 

الدوليـة واإلقليميـة والتالعـب بهـا 

كيفما شاء بعدما أوجد لنفسه غطاء 

دسـتوريا يف ظـل النظـام الرئـايس 

والسـعي للتنصل من دسـتور تركيا 

الحايل والرتويج إلقرار دسـتور جديد 

قبيل انتخابات 2023.

الرتكـي  السـيايس  املحلـل  واعتـرب 

إلهـان تانـري البيـان بمثابـة تحذير 

جاد لحزب العدالـة والتنمية الحاكم 

يعكس االسـتياء العميق من سياسة 

أردوغان الخارجية.

وقـال تانـري ”يظهر هـذا التطور أن 

جـزءا مـن الجيـش، وإن كان مـن 

يـزال  ال  املتقاعديـن،  األدمـرياالت 

بإمكانه التعبري عن املعارضة القوية 

لدكتاتوريـة أردوغـان وخرق مبادئ 

يكفـي  وهـذا  العلمانيـة.  أتاتـورك 

لتهديد سطوة الرئيس“.

وأضاف ”مـا حصل يؤكد أن حكومة 

أردوغان ال تزال عىل أرضية متزعزعة 

عىل الرغم من كل سياساتها األمنية 

يف البالد“.

ويخىش عىل نطاق واسع أن يتعرض 

أولئـك األدمـرياالت إىل مـا تعرّض له 

زمالؤهـم مـن مالحقـة واتهامـات 

كيديـة بالخيانـة تمهيـدا ملحاكمات 

سـبق وأن طالت عرشات اآلالف من 

الجنود والضباط األتراك الذين تغص 

بهم السجون حاليا.

واسـتدعى الكتاب املفتوح ردا شديد 

اللهجة من كبار املسـؤولني األتراك، 

كما فتحـت النيابة العامـة يف أنقرة 

تحقيقا بشأنه.

وأصدرت وزارة الدفـاع الرتكية بيانا 

أكـدت فيـه أنـه ال يمكن اسـتخدام 

الجيـش كوسـيلة لتحقيـق الغايات 

الشخصية ألولئك الذين ليست لديهم 

أّي مهمة أو مسؤولية.

الرئاسـة  باسـم  املتحـدث  واعتـرب 

إبراهيـم قالـن أن الكتـاب املفتـوح 

”يذّكر بزمن االنقالبات“.

وجـاء يف تغريدة أطلقهـا ”عليهم أن 

يدركـوا أن أمتنا املوقرة وممثليها لن 

يقبلوا عىل اإلطالق بهذه العقلية“.

ويكشـف ترصيح قالن مـدى القلق 

الذي سـببه الكتـاب املفتـوح لكبار 

الضباط األتراك للرئيس أردوغان.

مـن  املقربـة  األوسـاط  واعتـربت 

الضبـاط  كبـار  كتـاب  أردوغـان 

البحريني بمثابة انقالب فيما شـنت 

وكالـة أنبـاء األناضـول هجوما عىل 

املوّقعني واتهمتهم باستخدام الجيش 

لتحقيق أطماع شخصية.

وقال رئيس الربملان الرتكي مصطفى 

شنتوب إن الشعب الرتكي دفن جميع 

عشاق االنقالب.

وأثـار شـنتوب املعـروف بأنـه أكثر 

أردوغـان  املدافعـني عـن مشـاريع 

الجدل بسبب حديثه عن حق تركيا يف 

االنسحاب من أّي اتفاقية دولية حتى 

ولـو كانت اتفاقيـة مونرتو، وذلك يف 

معرض دفاعه عن انسحاب الرئيس 

أردوغان من اتفاقية إسطنبول.

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت خليـة اإلعـالم األمنـي امـس 

االثنـني، عـن تعـرض رتلـني تابعـني 

للتحالف الـدويل إىل هجومـني جنوبي 

البـالد، دون أن تحدد هويـة العجلتني 

املستهدفتني.

وذكـرت الخليـة يف بيـان صحفي، أن 

”عبوة ناسـفة انفجـرت صباح امس 

عـىل عجلـة ضمـن رتـل يف محافظة 

الديوانية بعد جرس عفك، ضمن قاطع 

مديرية رشطة الديوانية“.

وأضافت، أن ”االنفجار لم يتسبب بأي 

أرضار مادية أو برشية، واستمر الرتل 

بالحركة نحو جهته املقصودة“.

وأشـارت الخلية إىل أن ”عبوة ناسـفة 

أخرى انفجـرت ظهر امس عىل عجلة 

تابعة لرتل آخر يف محافظة بابل ضمن 

قاطع مديريـة رشطة املحافظة، دون 

أرضار مادية أو برشية، واستمر الرتل 

بالحركة أيضا“.

بغداد/ الزوراء:

خاطـب محافـظ بغـداد، املهنـدس محمد 

جابر العطا، امس االثنني، رئاسـة الوزراء 

لتعيني املحارضين باملجان عىل حركة املالك 

(الحذف واالستحداث) لكل مديرية“.

الصـادر مـن مكتـب  الوثيقـة  وبحسـب 

محافظ بغداد تلقتهـا ”الزوراء“ التي جاء 

يف مضمونهـا ”عمال بما جـاء بالتوصيات 

الصـادرة بموجـب قـرار مجلس الـوزراء 

الرقـم(٥٩) لسـنة ٢٠٢٠، يرجى تفضلكم 

باملوافقة عـىل تعيني املحارضيـن باملجان 

ضمن حركة املالك (الحذف واالسـتحداث) 

لكل مديرية من مديريات الرتبية الست“.

اننـا يف محافظـة بغـداد   ” العطـا  وأكـد 

نطالـب بإنصاف املحارضيـن الذين قدموا 

مجهودا اسـتثنائيا خالل الفرتة املاضية“، 

مشـريا اىل وجود نقص حقيقـي باملالكات 

التدريسـية. مبينـا ”ان مديريات الرتبية يف 

محافظة بغداد بحاجة ماسة إىل خدماتهم 

لسـد النقص يف املـالكات الرتبويـة نتيجة 

لصدور التعديل االول لقانون التقاعد لسنة 

“.٢٠١٩

يذكـر ان الفقـرة الثانيـة مـن التوصيات 

الصـادرة ضمـن القـرار اعـاله تنص عىل 

شـمول املحارضيني الذين تنطبـق عليهم 

ضوابـط التعيـني ضمـن درجـات حركـة 

لـكل  واالسـتحداث)  (الحـذف  املـالكات 

مديرية.

بغداد/ الزوراء:

كشـفت مديريـة املـرور العامة عـن ابرز 

أسـباب االزدحامات املروريـة يف العاصمة 

بغـداد وتقديمهـا مقرتحـات للقضاء عىل 

هذه الظاهرة.

وقـال مدير العالقـات واإلعـالم يف مديرية 

املـرور العامـة، العميـد حيـدر كريـم، يف 

إن ”أهـم أسـباب  ترصيحـات صحفيـة: 

الزخـم املـروري يف العاصمـة بغـداد هـو 

األعداد الهائلة للمركبات التي دخلت العراق 

بعـد عام 2003 والتي التزال تدخل بشـكل 

مسـتمر وسـتقارب اعدادها ثالثة ماليني 

مركبـة يف الوقت الـذي تصل فيـه الطاقة 

االستيعابية للعاصمة 300 ألف مركبة“.

العمرانـي  ”التخطيـط  أن  كريـم  وأكـد 

للعاصمـة بغداد لم تطرأ عليه أي تحديثات 

يف السـنوات األخرية ”، الفتاً اىل أن ”مديرية 

املـرور العامة تنسـق مـع جميـع الدوائر 

املعنية يف سبيل تخفيف الزخم“.

وعـن مقرتحات حل ازمـة الزخم املروري، 

لفـت كريم اىل ان ”العاصمة تحتاج إىل بناء 

جسـور جديـدة وأنفـاق وتفعيـل املرتو“، 

اضافـة اىل تطبيـق نظـام التسـقيط، أي 

تسقيط رقم مركبة مقابل مركبة أخرى“.

وأوضـح كريـم أن ”قرار 68 الـذي اصدره 

مجلـس الـوزراء بخصـوص رشاء لوحات 

تسـجيل مقابل ثمن من الدولة، اي بمعنى 

أن يكون سـعر لوحـة االرقـام مليونني او 

ثالثة ماليني والقسم اآلخر تتحمله الدولة، 

يعطـي املواطـن خيارين إما تسـقيط قيد 

املركبـة او يقـوم بـرشاء لوحـات بشـكل 

مبارش“.

وأشـار اىل أن ”مديريـة املـرور قدمـت 37 

مقرتحـًا يف عـام 2017 مـن أجـل تخفيف 

االزدحامـات، مـن ضمنهـا تغيـري أوقات 

الدوام الرسمي يف الدوائر والوزارات لغرض 

انسـيابية الطريـق“، مبينـا ”ان الحكومة 

رفـع  منهـا  املقرتحـات،  ببعـض  اخـذت 

الكتـل الكونكريتيـة وعدد من السـيطرات 

األمنية“.

بغداد/ الزوراء:
التخطيـط،،  وزارة  كشـفت 
امـس االثنني، عـن محـاور خطة 
االسـتجابة والتعـايف مـن االزمـة 
املركبـة النخفـاض اسـعار النفط 
وجائحـة كورونا، فيمـا اكدت انها 
ليسـت بديلـة عـن خطـة التنمية 

الوطنية.
تلقتـه  للـوزارة،  بيـان  وذكـر 
”الـزوراء“: أن ”وزارة التخطيـط، 
عقدت امس، ورشة عمل موسعة، 
بمشاركة ممثيل الوزارات والجهات 
غـري املرتبطة بوزارة، ملناقشـة ما 
تضمنته خطة االستجابة والتعايف، 
التـي أعدتها الـوزارة بالتعاون مع 

الجهات ذات العالقة“.
ونقـل البيـان، عـن وكيل الـوزارة 
الدكتور ماهر حماد جوهان، قوله: 
والتعـايف،  االسـتجابة  ”خطـة  إن 
تتكـون من ثالثـة محاور رئيسـة 
وهـي املحور االقتصـادي، واملحور 
املكانـي،  واملحـور  االجتماعـي، 
ويف كل محـور مـن هـذه املحـاور 
الثالثـة، مجموعة من السياسـات 
واالجراءات“. مبينا أن ”الخطة التي 

تم العمل عىل اعدادها بالتعاون مع 
املتحدة،  االنمائي لالمـم  الربنامـج 
هي خطـة تنفيذية قصـرية االجل، 
الرسيعـة  االسـتجابة  اىل  تهـدف 
والتعـايف مـن اثـار االزمـة املركبة 
املتمثلـة بانخفاض اسـعار النفط 

وتفـيش جائحـة كورونـا“، الفتـا 
اىل أن ”خطـة االسـتجابة والتعـايف 
ليست بديلة لخطة التنمية الوطنية 
(٢٠١٨-٢٠٢٢)، إنمـا هـي مكملة 

لخطواتها وتوجهاتها العامة“.
وأضـاف البيان أن ”الورشـة، التي 

شـارك فيهـا ممثلـو املحافظـات 
والجامعـات ومنظمـات املجتمـع 
املدني والقطاع الخاص، عرب النوافذ 
مناقشـات  شـهدت  اإللكرتونيـة، 
اليـات تنفيذهـا،  معمقـة بشـأن 
فيما استعرض الدكتور عالء الدين 

جعفر، مدير عام دائرة السياسات 
التخطيـط،  وزارة  يف  االقتصاديـة 
الواقـع االقتصـادي الذي يشـهده 
العراق حاليا، واالثـار الناجمة عن 

االزمة املركبة والحلول املمكنة“.
من جانبها، قدمت مدير عام دائرة 
التنميـة البرشية، مهـا عبدالكريم 
الـراوي، عرضـا تناولـت فيها اثار 
االزمة املركبـة عىل مختلف رشائح 
تأثـريات  اىل  مشـرية  املجتمـع، 
الصحـي  القطـاع  الجائحـة عـىل 

والواقع االجتماعي يف العراق.
أمـا مديـر عـام دائـرة التخطيـط 
االقليمي واملحيل يف وزارة التخطيط، 
محمـد السـيد، فقد سـلط الضوء 
عىل واقع التنمية الريفية واملكانية 
يف العـراق، ومـدى ارتباطها بالبنى 
والخدمـات  االساسـية  التحتيـة 
وتأثرهـا بالجائحـة، موضحـا اثر 
الفجـوات املكانيـة يف تحديد عمق 
االثـر لباقـي القطاعـات، نتيجـة 
االزمـة املركبة، مشـريا اىل الخطط 
والسياسات التي اعتمدتها الوزارة 
الزراعي  القطـاع  للنهوض بواقـع 

وتحقيق التنمية الريفية يف البلد.
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بغداد/ الزوراء:
وصف عادل عبد الرحمن العسومي، رئيس 
الربملان العربي، زيارة رئيس الوزراء العراقي 
إىل كل من السعودية واإلمارات بأنها تعزيز 

للحاضنة العربية للعراق.
وبحسـب بيـان للعسـومي نـرشه الربملان 
العربـي عـرب حسـابه يف موقـع التواصـل 
االجتماعي تويرت، فقـد أكد أن زيارة رئيس 

الـوزراء مصطفى الكاظمي إىل السـعودية 
واإلمـارات، تشـكل خطـوة مهمـة لتعزيز 

الحاضنة العربية للعراق.
ودعـا رئيس الربملان العربـي رئيس الوزراء 
العراقي إىل تكثيف تلك الزيارات عىل مستوى 

الدول العربية كافة.
ـن التفاهمـات واالتفاقيات  وقـال إنه ”يثمَّ
التـي تم التوصـل إليها خالل هـذه الجولة، 

والتي تمثل خطـوة إضافية يف تعزيز العمل 
العربـي املشـرتك وصـون األمـن القومـي 

العربي“.
العـراق  ”تكثيـف جمهوريـة  أن  وأوضـح 
عالقاتهـا مـع الـدول العربية يمثـل ركيزة 
مهمـة لدعـم أمن واسـتقرار العـراق، كما 
يأتي يف توقيت مهم يتطلب تعزيز التنسـيق 
والتضامـن العربي عىل جميع املسـتويات، 

ومواجهـة التدخالت اإلقليمية يف الشـؤون 
الداخلية العربية“.

وطالـب العسـومي ”الـدول العربيـة كافة 
بتطوير عالقاتها الرسـمية والشـعبية مع 
جمهوريـة العراق وعىل جميع املسـتويات، 
وحمايـًة  العربيـة،  لحاضنتـه  تعزيـزاً 
السـتقراره وأمنه القومي الذي يعد جزءاً ال 

يتجزأ من األمن القومي العربي“.

ميانمار/رويرتز:
ميانمـار  يف  متظاهـرون  نظـم   
االثنني، تطالب  احتجاجات، امـس 
بإعادة حكومة الزعيمة أونج سان 
سو تيش، ودعوا إىل تنسيق أكرب بني 
املعارضني يف شـتى أنحاء البالد، يف 
تحٍد لخطوات اتخذها الجيش لقمع 
محاوالت تنظيـم صفوف األصوات 
املعارضـة لحكمـه املسـتمر منـذ 

شهرين.
وقال نشـطاء إن ستة قتىل سقطوا 
اسـتخدام  مـع  األسـبوع  مطلـع 
عنـارص الرشطـة والجيـش القوة 

لتفريـق املظاهـرات التـي يصفها 
”ثـورة  بأنهـا  املحتجـني  بعـض 

ربيع“.
املناهضـة  التحـركات  وتضمنـت 
تـيش  سـو  بحكومـة  لإلطاحـة 
املنتخبة مسريات بالشوارع وحملة 
عصيـان مدنـي شـملت إرضابات 
وتنظيـم أعمـال تمرد عرب وسـائل 
التي سـعى  التواصـل االجتماعـي 
املجلس العسـكري للسيطرة عليها 
بإيقاف خدمات االتصال الالسلكي 
باإلنرتنـت واالتصال عـرب الهواتف 

املحمولة.

وأظهرت صور عىل وسائل التواصل 
االجتماعـي متظاهريـن يرفعـون 
صورا لسـو تـيش والفتـات تطالب 
بالتدخل الدويل يسـريون يف شوارع 
مدينـة مانـداالي ثانـي أكـرب مدن 

ميانمار.
وُقتـل مـا ال يقل عن 557 شـخصا 
منذ أن قاد مني أونج هالينج رئيس 
املجلس العسـكري انقالبـا يف األول 
من فرباير شـباط قبل ساعات من 
انعقـاد أول جلسـة لربملـان جديـد 
بهدف منع حزب سـو تيش من بدء 

فرتة ثانية يف السلطة.

ويف كلمـة وجهها للجنود وتناقلتها 
وسـائل اإلعالم الرسـمية اول أمس 
األحـد، قال هالينـج إن قوات األمن 
”تمـارس أقـىص درجـات ضبـط 
النفس“ مع مثريي شغب مسلحني 

يتسببون يف العنف والفوضوية.
وقالت جمعية مسـاعدة السـجناء 
إن  االثنـني،  امـس  السياسـيني، 
املجلس العسكري ألقى القبض عىل 

نحو 2658 شخصا.
ويف تلك األثناء، يواجه الجيش، الذي 
حكم ميانمار بقبضة من حديد ملدة 
50 سـنة حتـى عـام 2011، عودة 

لتمـرد أقليـات عرقيـة مسـلحة يف 
جبهتني عىل األقل مما يثري مخاوف 
من تنامي الرصاع والفوىض يف البلد 

اآلسيوي.
وتعرضـت قـوات جماعـة اتحـاد 
الكارين الوطني، التي وقعت اتفاقا 
لوقـف إطـالق النـار عـام 2012، 
ألول رضبـات جويـة مـن الجيش 
منـذ أكثر من 20 عاما مما تسـبب 
يف فـرار آالف الالجئـني إىل تايالنـد. 
كمـا تصاعـد القتـال بـني الجيش 
يف  العرقيـني  كاتشـني  ومتمـردي 

شمال ميانمار.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة تفاصيل استجابة 
ة املاليَّة والكسب غري  املُكلَّفني باإلفصاح عن الذمَّ
املرشوع لعـام ٢٠٢١، فضالً عن نتائج تقّصيها 

م األموال وتضارب املصالح. ي تضخُّ ملفَّ
دائرة الوقاية يف الهيئـة ذكرت يف بيان لها تلقت 
«الـزوراء» نسـخة منـه: «تفاصيـل اسـتجابة 
املسـؤولني عـن ذممهـم املاليَّـة  للُمـدَّة مـن ٤ 
ـة  /١ /٢٠٢١ ولغايـة ٢٥ /٣ /٢٠٢١، الخاصَّ
بالرئاسات الثالث والسلطة القضائيَّة والوزارات 
والهيئات والجهات غـري املُرتبطة بوزارٍة، فضالً 
نتـه املادة  عـن املُحافظـني، وبحسـب مـا تضمَّ
(١٦) من قانونها النافذ رقم (٣٠ لسـنة ٢٠١١) 

املُعدَّل».
وأوضحت الدائرة أنَّ «الرئاسـات الثالث ُمتمّثلًة 
برئيـس الجمهوريَّـة، ورئيس الـوزراء، ورئيس 
السـلطة  ورئيـس  ونائبيـه،  النـوَّاب  مجلـس 
القضائيَّـة ونائبـه ورئيس املحكمـة االتحاديَّة 
العليا أفصحوا عن ذممهم املاليَّة للعام الجاري، 

وبنسبة إفصاٍح بلغت (١٠٠) باملائة».
وأضافـت الدائـرة إنَّ «(٢٣٩) نائبـاً من أعضاء 
مجلـس النـوَّاب للـدورة الحاليَّـة أفصحوا عن 
ذممهـم املاليَّـة بنسـبة بلغـت (٧٤,٢) باملائة، 
فيمـا أفصـح (١٩) وزيـراً عن ذممهم بنسـبة 
(٨٢,٦) باملائة، وكان نسـبة إفصاح أعضاء كلٍّ 
مـن املحكمة االتحاديَّة ومجلـس القضاء األعىل 

ومحكمة التمييز االتحاديَّة (١٠٠) باملائة، فضالً 
عن إفصاح السـّيد رئيس االّدعاء العام، يف وقٍت 
بلغت نسـبة إفصاح السـادة القضـاة املكلَّفني 
(٩٥,٥) باملائـة، أمـا املُكلَّفون مـن غري القضاة 

فكانت نسبة إفصاحهم (٩٤,٤) باملائة».
وبيَّـنت أن «(٢٧) من رؤساء الهيئات والجهات 
غري املُرتبطة بوزارٍة أفصحوا عن ذممهم املاليَّة، 
فيمـا أفصح (٧) ُمحافظني عن ذممهم بنسـبة 

بلغت (٤٦,٧٪)».
وأشـارت الدائرة إىل «إحالة ملفات (٢٨) ُمكلَّفاً 
ظهرت بحّقهم أدلة عن وجود اسـتغالل منصب 

ـٍم يف األموال ال يتناسـب مـع مواردهم  أو تضخُّ
االعتياديَّة إىل دائرة التحقيقات يف الهيئة لألعوام 
مـن (٢٠١٨-٢٠٢١)»، ُمبّينـًة أن «قضاياهم ما 
زالـت قيد التحقيـق أو املحاكمة»، الفتـًة إىل أنَّ 
«عدد املُكلَّفني الذين لديهـم ُمخالفاٌت بتضارب 
املصالح للُمدَّة مـن (٢٠١٧ -٢٠٢٠) بلغ (٦٢٥) 

مكلفاً».
وكانـت النزاهة قد أعلنت مطلع آذار املايض عن 
أسماء املكلفني املستجيبني لواجب اإلفصاح عن 
ذممهـم املاليَّة لعام ٢٠٢١، الذين حدَّدتهم املادة 
(١٦/ أوالً) مـن قانـون الهيئة النافـذ رقم (٣٠ 

لسنة ٢٠١١) املُعدَّل.
من جانب متصل، أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، 
امـس االثنني، صـدور حكم حضـوري بالحبس 
عـىل مدير عـام لرشكٍة تابعـٍة  لـوزارة اإلعمار 

سبق أن ضبطته متلبساً بالرشوة.
وجـاء يف بيـان صادر عـن دائـرة التحقيقات يف 
الهيئة، تلقت «الزوراء» نسخة منه: أن «محكمة 
جنايـات الرصافـة املختصـة بقضايـا النزاهة 
اصـدرت حكمـاً حضورياً بالحبس ملدة سـنتني 
بحقِّ املدير العام إلحدى الرشكات التابعة لوزارة 
اإلعمار واإلسـكان والبلديَّات العامة»، موضحًة 
أن «الحكم جاء عىل خلفيَّة ضبطها له ُمتلّبسـًا 
بتسـلم مبلغ رشـوة لقـاء املوافقـة عىل رصف 
مسـتحقاٍت ماليٍَّة ملرشوع سـكني يف محافظة 

البرصة».
وبيَّنـت الدائرة أنَّ «املحكمـة وبعد اطالعها عىل 
لـة يف القضيَّـة ومحـرض الضبط  األدلـة املُتحصَّ
األصويلّ الـذي نظمته مديريَّـة تحقيق الهيئة يف 
بغداد واملـربزات املضبوطة، وصلـت إىل القناعة 
رت الحكم عليه،  التامة بمقرصيَّـة املدان؛ فقـرَّ

استناداً إىل أحكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣».
وكانت الهيئة قد أعلنت، مطلع شباط املايض، 
نهـا مـن ضبط املديـر العـام إلحدى  عـن تمكُّ
الـرشكات التابعة لـوزارة اإلعمار واإلسـكان 
تسـلُّمه  أثنـاء  املشـهود  بالجـرم  والبلديـات 

الرشوة.

بغداد/ الزوراء:
تسـتعد وزارة الكهربـاء للصيف املقبل 
بأعمـال صيانـة متكاملـة للمحطات 
وشبكات النقل والتوزيع، وبينما أكدت 
سعيها إلنتاج ٢٢ ألف ميغاواط، أعلنت 
الـوزارة قرب إدخال عـدد من املحطات 
الثانوية التي تسـهم بزيـادة موثوقية 
شـبكات التوزيع، مبينة إعدادها خطة 
لتصفـري أعطاب املحـوالت الكهربائية 
يف عموم املناطـق يف بغداد واملحافظات 

قبل موسم الصيف املقبل.
وقـال الناطـق باسـم الـوزارة، أحمـد 

إن  صحفـي:  حديـث  يف  العبـادي، 
«الـوزارة تسـعى اىل أن يكـون تجهيز 
الطاقـة الكهربائيـة واسـتقرارها هذا 
الصيـف أفضـل مـن األعوام السـابقة 
وعىل جميـع الصعد، كاإلنتـاج والنقل 
والتوزيـع بالرغـم من التحديـات التي 
تواجههـا والتي عىل رأسـها محدودية 
التخصيصـات املاليـة والتأخـر بإقرار 
املوازنة»، مؤكداً «سـعي الـوزارة، عىل 
مسـتوى اإلنتاج، اىل الوصـول بالطاقة 
اىل ٢٢ ألف ميغـاواط، من خالل إدخال 
عـدد مـن الوحـدات الجديـدة وتأهيل 

الوحدات املقامة».
وأضـاف أن «املالكات عمـدت أيضاً اىل 
صيانـة وتأهيـل خطوط نقـل الطاقة 
تمتـد  التـي  يف)  (كـي  و١٣٢   ٤٠٠
تتعـرض  والتـي  شاسـعة  ملسـاحات 
بني الحـني واآلخر اىل عمليـات تخريب 
مـن قبل العنـارص اإلرهابيـة يف بعض 
املناطق، إضافة اىل قرب افتتاح محطة 
رشق الرصافة ٤٠٠ (كي يف) ومحطات 
 ١٣٢ والبتـول  والبلديـات  الصحفيـني 
(كـي يف)، إضافـة اىل إنجـاز محطتـي 
الشطرة وميسـان التحويليتني واللتني 

دخلتا الخدمة قريباً، ما سيسـهم بفك 
االختناقات».

وأوضـح العبـادي أن «املـالكات تقوم 
أيضـاً بعمليـات تأهيل قطـاع التوزيع 
بجميع مفاصله يف بغداد واملحافظات، 
حيـث عمـدت الـوزارة اىل التعامل عن 
طريـق الدفع باآلجـل لتجهيز املحوالت 
لزيـادة  املتنقلـة  املحطـات  وتصنيـع 

موثوقية شبكات التوزيع».
وأكـد أن «الـوزارة لديهـا عقـود مـع 
رشكـة ديـاىل والصناعـات الكهربائية 
لتوفـري املحـوالت لـوزارة الكهرباء، إذ 

لـدى الـوزارة خطـة تقـيض بتصفـري 
جميـع املحـوالت املعطوبـة يف بغـداد 
واملحافظات، تنجز بشـكل تـام نهاية 

شهر نيسان الجاري «.
وكشف العبادي عن االنتهاء من دراسة 
العـروض الفنيـة والتجاريـة الخاصة 
بنصـب «العـدادات الذكيـة»، وتعميـم 
هذه التجربـة، مبيناً أنـه «تمت إحالة 
الخطـة إىل مجلس الوزراء، ومن املؤمل 
أن تشـهد منطقـة (عويريـج) انطالق 
هـذه التجربـة الجديدة عىل مسـتوى 

العراق، وتقييمها بني الحني واآلخر».

بغداد/ الزوراء:

أكد املتحدث باسم وزارة الرتبية، حيدر فاروق، 

امس االثنني، أن مسـألة تثبيـت املحارضين 

املجانيـني ال يعـود اىل وزارة الرتبية، إنما هو 

من اختصاص الحكومة والربملان.

وقـال فاروق يف ترصيح صحفـي: إن «وزارة 

الرتبيـة خـالل حديثها مـع رئاسـة مجلس 

الوزراء كان هناك قرار ٥٩ الذي يقيض بأربع 

توصيـات، االوىل هـي الحـذف واالسـتحداث 

والثانـي تقيض بتعيـني وجبـة اوىل بالنقاط 

واآلليات التـي وضعتها وزارة املالية حسـب 

االولويـة ويكـون بمثابة عقد، أمـا التوصية 

الثالثة فهـي ان املتبقي يمنـح منحة مالية، 

والتوصيـة الرابعـة تبني انـه ال يوقع أي امر 

إداري ألي محارض مجاني لحني انتهاء هذه 

االعداد». 

وأضاف أن «هذا ماسعت به الوزراء بخصوص 

املحارضيـن املجانـني ورفعـت التوصيات اىل 

االمانة العامة ملجلس الوزراء، وتم اقرار قرار 

٥٩ برئاسـة وزير التخطيط وعضوية الرتبية 

والكهرباء والوزارات االخرى املعنية».

مـن جانب اخـر، أكـدت وزارة الرتبية، امس 

االثنني، حرصها عىل تنوع التعليم واهتمامها 

بتدريس اللغات املحلية «الكردية والرتكمانية 

والرسيانية».

وقالـت الـوزارة يف بيـان تلقـت «الـزوراء» 

نسـخة منـه: أن «اللجنـة الوطنيـة ملناهج 

الدراسـات القومية (الكردية - الرتكمانية - 

الرسيانية)، عقـدت اجتماعا من اجل تبادل 

اآلراء ووجهات النظر وبحث الُسـبل الكفيلة 

ملعالجـة ما يطرأ من معوقات تخص الجانب 

التعليمي لهم».

وبينت أن «االجتماع، الذي ترأسـُه مدير عام 

الدراسـة الرتكمانية جتني عبد الكريم كوله، 

تنـاول عـدة أمـور تربويـة تخـص املناهج 

واالرشاف والتدريـب وكيفيـة االرتقـاء بها، 

والرتكيـز عىل إزالة جميع املعوقات خاصة يف 

تهيئة الكتب املنهجية من قبل الوزارة».

رشائـح  لـكل  «دعمهـا  إىل  وزارة  واشـارت 

املجتمع العراقي واستعدادها التام للعمل مع 

القوميات األخرى من اجل الوصول اىل افضل 

املستويات بالنظام التعليمي».

يذكـر ان االجتمـاع شـارك فيـه مديـر عام 

الدراسـة الرسيانية عماد سالم ججو، ومدير 

قسـم املناهـج والتقنيات يف املديريـة العامة 

للدراسـة الرتكمانية، وعدد من الشـخصيات 

الرتبوية املهتمة بهذا الجانب. 
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بغداد/ الزوراء:

اعلنت خليـة اإلعالم األمني، امس االثنني، 

تمكن قوة مـن الفوج الثالـث باللواء ٥٣ 

بالفرقة األوىل ضمن قاطع عمليات األنبار 

من تفجـري عجلة تحمل سـالحا ثقيال يف 

املحافظة.

وذكـرت الخليـة يف بيان مقتضـب تلقت 

«الـزوراء» نسـخة منـه: انه «مـن خالل 

املتابعة امليدانية، تمكنـت قوة من الفوج 

الثالـث باللـواء ٥٣ بالفرقـة األوىل ضمن 

قاطـع عمليـات األنبار، من رصـد عجلة 

نوع بيك اب تحمل رشاشة أحادية، حيث 

تم معالجتها».

واضـاف البيـان أنـه «ود خرجـت قـوة 

لتفتيش املكان وعملت عىل تفجري العجلة 

وضبط الرشاش االحادية».

بغداد/ الزوراء:
اعلنت مديرية االسـتخبارات العسكرية، امس االثنني، إلقاء القبض عىل أبرز مقاتيل ما 

يسمى بجيش العرسة واملكنى ابو عمر، يف ناحية زمار غربي محافظة نينوى.
وذكـرت املديريـة يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منه: انه «بعملية اسـتخبارية نوعية 
نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات 
غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة االستخبارات العسكرية يف الفرقة ١٥، وبالتعاون مع 
الفوج الثالث لواء املشاة ٧٣ من إلقاء القبض عىل احد ابرز مقاتيل ما يسمى بـ(جيش 
العرسة) االرهابي واملكنى بـ (ابو عمر) بعد إيقاعه بكمني محكم يف ناحية زمار غربي 

نينوى». 
وأضـاف البيـان أن «االرهابي من املطلوبني للقضاء بموجـب مذكرة قبض وفق أحكام 

املادة ٤ إرهاب».

بغداد/ الزوراء:
أعلـن جهـاز ُمكافحـة اإلرهـاب، امس 
االثنـني، نتائـج عملياتـه املُنفـذة خالل 

الـ(٣) أشُهر األوىل من العام ٢٠٢١».
تلقـت  بيـان  يف  الجهـاز  اعـالم  وذكـر 
«الزوراء» نسـخة منه: أن «مفارز جهاز 
ُمكافحـة اإلرهـاب تمكنت مـن تحقيق 
مسـتوى ُمرتفع من الفعاليـات املُنفذة 
بلـغ (١٠٩) فعالية أسـفرت عـن إلقاء 
القبض عـىل (٩٩) إرهابيا من عصابات 
داعـش اإلرهابية يف مناطق ُمختلفة من 

البالد».
واضاف البيان انه «تم قتل (٣٤) إرهابيا 
بعمليـات نوعيـة ُمتفرقـة وصـل فيها 

أبطال جهاز ُمكافحـة اإلرهاب إىل ُعمق 
الُجغرافيـة  البيئـات  مناطـق العـدو يف 
الصعبـة، وبلـغ حجـم األسـناد الجوي 
املُقـدم عـن طريـق الطائـرات الحربية 
التابعة لطريان الجيـش العراقي والقوة 
الجوية والتحاُلف الدويل (٣٣٧) رضبة».

واشـار اىل أن « عمليات جهـاز ُمكافحة 
اإلرهاب األخرية شهدت ُجهدا إستخباريا 
وتكتيكيا عايل املسـتوى ناجما عن فهم 
حـركات عصابـات داعــش اإلرهابيـة 
اُسـتبق فيها الحـدث من خـالل تفكيك 
الخاليـا التـي تنتـرش يف املناطـق اآلمنة 
والوصـول إىل العنارص غري املُسـجلني يف 

قاعدة البيانات».

بغداد/ الزوراء:
أكد مستشـار وزارة املوارد املائية، عون ذياب، امس االثنني، وجود دراسـة إلنشـاء سد 

عىل الحدود العراقية الرتكية السورية.
وقال ذياب يف ترصيح صحفي: «اىل اآلن لم نتخذ اإلجراءات بشأن انشاء السد»، مضيفا 

أن «هذه الدراسة تحدد مدى إمكانية انشاء السد من عدمه». 
واشـار اىل «انه ليسـت هناك تفاصيل سـوى إيعاز للهيأة العامة للسدود بدراسة انشاء 

سد مقدم سد املوصل». 
وبـني ذياب أن «السـد ال يكون بديال عن سـد املوصـل، إذ نأخذ بنظر االعتبار مسـاحة 

الخزن والطاقة الخزنية قبل البدء باإلنشاء».
ورأى مستشـار وزارة املوارد املائية أن «حدود البحرية للسـد الجديد قد تصل اىل الحدود 

الرتكية والسورية وقد تنتج عدة مشاكل، وهذه كلها ستكون ضمن الدراسة».
وكانت وزارة املوارد املائية قد أعلنت باألمس دراسـتها إلنشـاء سد جديد عىل نهر دجلة 

قرب مثلث الحدود العراقية - الرتكية – السورية.
وذكـرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منه: أنه «انسـجاما مع الربنامج الذي 
اعتمدته الوزارة ملجابهة التحديات التي يفرضها التغري املناخي وظروف الشـحة املائية 
املتوقعـة يف السـنوات املقبلـة اجتمعـت اللجنة الوزارية املشـكلة من عـدد من الخرباء 
واملدراء العامني لعدد من تشـكيالت الوزارة لدراسة اقامة سد عىل نهر دجلة شمال سد 

املوصل، يف املنطقة القريبة من الحدود الرتكية السورية».
ويوجد يف العراق ١٩ سـدا معظمها عىل نهري دجلة والفرات وروافدهما، إضافة إىل ١٠ 

أخرى قيد اإلنشاء.
ويعتمد العراق يف تأمني املياه بشكل أسايس عىل نهري دجلة والفرات، وروافدهما والتي 
تنبع جميعها من تركيا وإيران، وتلتقي قرب مدينة البرصة جنوب العراق لتشـكل شط 

العرب الذي يصب يف الخليج.
ويعاني العراق منذ سـنوات، من انخفاض متواصل يف اإليرادات املائية عرب نهري دجلة 
والفرات، وفاقم أزمة شـح املياه كذلك تدني كميات األمطار الهاطلة يف البالد عىل مدى 

السنوات املاضية.
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بغداد/ الزوراء:

أعلن مجلس القضـاء األعىل، امس االثنني، 

أن رئيـس املجلس فائق زيدان ووزير العمل 

عـادل الركابـي ناقشـا اآلليـات القانونية 

ملعالجة ظاهرة التسّول.

وقال املجلس يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة 

منه: إن «رئيس مجلس القضاء األعىل فائق 

زيدان اسـتقبل، صباح امـس، وزير العمل 

والشؤون االجتماعية عادل الركابي برفقة 

أعضاء هيئة رعاية الطفولة».

ناقشـا  «الطرفـني  أن  البيـان  وأضـاف 

اآلليـات القانونية ملعالجة ظاهرة التسـول 

ووضـع الحلـول العمليـة ملعالجتها وبحث 

األطـر القانونيـة لضمان حمايـة األطفال 

ورعايتهم».

بغداد/ الزوراء:
عـزت وزارة الداخليـة، امـس االثنـني، أسـباب 
ارتفاع أسـعار زيت الطعام والسكر اىل صعودها 
بالبورصـات العاملية، فيما أشـارت اىل أن جميع 
املـواد يف السـوق غري مسـعرة من قبـل وزارتي 

التجارة والزراعة.
وقال املتحدث باسـم الوزارة، اللواء خالد املحنا، 
بحسب الوكالة الرسمية: إن «هناك شكاوى عدة 
وردت من مواطنني بشـأن زيادة األسعار ببعض 
املواد الغذائية، السيما الزيت والسكر»، مبيناً انه 
«بعـد تدقيق من قبل مديريـة مكافحة الجريمة 
االقتصادية ومديريـة مكافحة الجريمة املنظمة 
اتضـح أن هاتني املادتـني كان صعودهما يتعلق 

بصعـود يف البورصـات العامليـة بسـبب جائحة 
كورونا وما رافقها».

وأضـاف أن «بعـض الـدول املنتجة لهـذه املواد 
عانـت من مشـاكل تخـص رغبة بعـض الدول 
لتأمـني أمنهـا الغذائي، وحصل اقبـال عىل هذه 
املواد إضافة إىل قضية النقل البحري التي يحدث 
فيهـا ارتفـاع يف األسـعار»، مشـرياً إىل أن «هذه 
الزيـادة باألسـعار تتوافق مـع الزيـادة العاملية 
يف البورصـات العامليـة ووزارة التجـارة لديهـا 
التسـعرية الرسـمية يف البورصات العاملية تصل 

لها االرقام أوالً بأول».
وتابـع املحنـا أن «جميـع املـواد يف السـوق غري 
مسـعرة من قبـل وزارتـي التجـارة والزراعة»، 

مبيناً أن «وزارة الداخلية تختص فقط يف الجانب 
القانوني وهو ما يتعلق بقيام البعض باالحتكار 
او املضاربة يف السـوق وغريها مـن هذه األمور 

التي تتناىف مع القانون».
وأكد أنه «يف الفـرتة املاضية حدثت بعض حاالت 
االحتـكار يف ظل ظـروف جائحـة كورونا، حيث 
حاول البعض احتكار مواد غذائية، إال ان مديرية 
مكافحـة الجريمـة االقتصاديـة تصـدت لهذه 

الحاالت وتم ضبط املواد يف االسواق املحلية».
وبشـأن الدواجن واألسماك، قال املحنا إن «هذه 
املواد أثرت عليها الظـروف العاملية، حيث هنالك 
الكثري مـن املواد االوليـة كالتغذيـة والدواء هي 

عملية استرياد مما زاد أسعارها».

بغداد/ الزوراء:
أعلـن الناطق باسـم القائـد العام 
يحيـى  اللـواء  املسـلحة،  للقـوات 
إحبـاط  االثنـني،  امـس  رسـول، 
محاولة تعرض عىل نقطة أمنية يف 

االنبار.
وقال رسـول يف بيـان اطلعت عليه 
«الـزوراء»: إن ”األبطـال يف فرقـة 
محاولـة  يحبطـون  االوىل  املشـاة 
للتعـرض عىل نقطة نقـاط الرصد 

محافظـة  صحـراء  يف  واملراقبـة 
االنبار“. 

وأضـاف ”حيـث تـم تدمـري عجلة 
العدو واالستيالء عىل سالح أحادية 

متوسط“.

األمنية والحشـد  القوات  وتسـتمر 
العنـارص  مالحقـة  يف  الشـعبي 
اإلرهابيـة غربي االنبار مع تشـديد 
الحدود السـورية  اإلجراءات قـرب 

العراقية ملنع التسلل.
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فقدان هوية
فقدت الهوية املرقمة (٧١٥١) 
والصادرة من نقابة الصحفيني 
العراقيـني باسـم (مؤيـد عبد 
الحسـني رحيمـة) فعـىل مـن 
يعثـر عليها تسـليمها اىل جهة 

االصدار.

جمهورية العراق                   العدد: ١٧٣٩/ش/ ٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل                التاريخ : ٢٠٢١/٤/٤

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اىل املدعى عليه / بدر محمد صوين
م/ تبليغ

قامـِت املدعية (انوار سـلمان نـارص) الدعوى الرشعيـة املرقمة 
اعـاله والتي تطلب فيها تأييد الحضانـة وبالنظر ملجهولية محل 
اقامتك حسـب رشح القائم بالتبليغ لـذا تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتـني يوميتـني بالحضـور امـام هـذه املحكمة صبـاح يوم 
املرافعة املوافق ٢٠٢١/٤/٢١ الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك او ارسـال من ينوب عنك سـوف تجـري املرافعة بحقك 

غيابيا ووفقا للقانون.
                   القايض
                      عباس معني كاظم
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بغداد/ الزوراء:
تسـتعد رشكة الحفـر العراقية إلبرام 
عقـود حفـر وتأهيـل عـرشات اآلبار 
النفطية مع الرشكات العاملية املشغلة 
لحقـول الزبـري والغـراف والرميلة، يف 
إطار إسرتاتيجية العراق لرفع معدالت 

اإلنتاج النفطي مستقبال.
وقـال مدير عـام الرشكة، باسـم عبد 
الكريم، يف حديـث صحفي: ان ”وزارة 
بإبـرام  تفكـران  ورشكتـه  النفـط 
عقـود أعمـال الحفـر مع الـرشكات 
الصينية واالمريكيـة العاملة بالعراق، 
كعقود حفـر وخدمة لالسـتفادة من 
اإلمكانيـات الحديثـة لرفع املسـتوى 

التقني لرشكته“.
واضـاف ان ”رشكتـه بصـدد الرشوع 
النارصيـة  حقـل  يف  بـرئا   20 بحفـر 
بمحافظـة ذي قـار“، منوهـا بأنهـا 
”مدرجـة ضمن خطة طويلة االمد مع 
رشكة نفط ذي قار للنهوض بالقطاع، 

وبمدة انجاز تتجاوز العامني“.
واوضح عبـد الكريم ان ”رشكته وبعد 
االنفـراج النسـبي لتداعيـات فريوس 
كورونـا، اسـتأنفت مفاوضاتهـا مع 
الـرشكات العامليـة املطـورة للحقـول 
النفطيـة يف البـالد ونظريتهـا التابعة 
اسـتعدادا  املحافظـات،  يف  للـوزارة 
للتوقيـع عىل العقـود املؤجلـة بهدف 
بمجـال  البـالد  إمكانيـات  تعزيـز 

الطاقة“.

وذكر ان ”عقود الحفر والتأهيل املؤمل 
إبرامهـا قريبا، تضمنـت حفر 37 برئا 
بحقـل الزبـري لصالح رشكـة (ايني) 
للحقـل،  الرئيـس  املشـغل  االيطاليـة 
والبدء بنقاشـات مع املقـاول الرئيس 
(البـي بـي) لحقـل الرميلـة لتطويـر 

الحقل العمالق غرب البرصة“.
وتوصلت مؤخرا رشكة الحفر العراقية 
وائتـالف رشكة (برتونـاس) النفطية 
املشـغل الرئيـس لحقـل الغـراف، اىل 
اتفـاق مبدئي السـتكمال عقـد حفر 
28 بـرئا نفطية جديدة بناحية الغراف 

شمال مدينة النارصية.

مدير عـام رشكة الحفر العراقية اعلن 
”قرب توقيع عقد حفر 43 برئا نفطية 
بحقل مجنون مع رشكة نفط البرصة، 
الـذي يعـد ثالـث أكرب حقـل نفطي يف 
العالم، إذ تبلغ احتياطياته 12.6 مليار 

برميل“.
النفـط  مـن جهتهـا، كشـفت وزارة 
املنتجـات  توزيـع  برشكـة  متمثلـًة 
النفطيـة، امـس االثنني، عـن رصدها 
أكثـر من 45 حالة مـن أوكار التهريب 
املختلفة واملتاجرة باملشتقات النفطية 

خالل العام املايض.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت ”الزوراء“ 

نسخة منه: أن ”مالكات هيأة التفتيش 
التابعـة للرشكة، ومن خـالل جوالتها 
محافظـات  يف  املختلفـة  التفتيشـية 
تسـتخدم  أوكاراً  رصـدت  متفرقـة، 
لتهريب املشـتقات النفطية، وتم القاء 
القبـض عىل املتورطني بهذا النشـاط، 
فيما بينت ان العمليات تمت بمساندة 
قوات من رشطة واسـتخبارات النفط 
اىل  الفتـة  االتحاديـة“،  والرشطـة 
”مصادرتها للكميات املضبوطة بشكل 

فوري“.
 وقـال رئيـس مجلـس ادارة رشكـة 
التوزيع، حسـني طالب، بحسـب بيان 

الوزارة ان ”الرشكة عرب هيأة التفتيش 
عـام 2020 قامت بنشـاط نوعي عىل 
مسـتوى القطاع النفطـي عموماً وله 
تبعات إيجابيـة حتى عىل امللف األمني 
كون عمليات التهريب من النشـاطات 
املشـبوهة وتعد من مصـادر التمويل 
الغري قانونية وال بد من التصدي لهكذا 
أعمـال تؤثر عىل املسـتوى االقتصادي 

للبلد“. 
من جهته، أوضح مدير هيأة التفتيش 
التابعة اىل رشكة التوزيع، عالء عدنان 
الهيـأة تقـوم  أن ”كـوادر  محمـود:  
بواجباتها عىل أكمل وجه ملتابعة حاالت 
التهريـب“. مؤكـداً أن ”تلـك الحـاالت 
تنوعت حسب مواقعها فبعضها يتم يف 
املنافـذ التوزيعيـة وبعضها يف األماكن 

العامة من كراجات وغريها“.
واشـار محمـود اىل أن ”عملية الرصد  
تتـم من خالل مراقبـة أي خلل ممكن 
أن يحدث يف حركـة املنتجات النفطية 
للمواقـع  وصولهـا  آليـة  ومتابعـة 
كافـة،  املحافظـات  يف  التوزيعيـة 
باإلضافـة اىل اإلعتماد عـىل املعلومات 
اإلسـتخبارية التـي تـرد عـن طريـق 

رشطة الطاقة“.
وبني ان ”الهيأة حـال ورود املعلومات 
مشـرتكة  لجـان  تشـكيل  اىل  تـرشع 
لضبـط  العالقـة  ذات  الجهـات  مـع 
املخالفـني  وإحالـة  املخالفـات  تلـك 

واملتورطني عىل القضاء“.

بغداد/ الزوراء:
كشف تقرير لقناة الجزيرة االنكليزية 
ان الذهـب اصبح ثالث اكرب صادرات 
العـراق بعد النفط، حيـث بلغ حجم 
التجـارة مع تركيا وحدها 8 مليارات 
دوالر عـام 2020 بعـد ان كانت 2.5 

مليار دوالر عام 2019 .
وذكر التقرير، الذي اطلعت ”الزوراء“ 
عـىل ترجمتـه: ان “ العـراق الينتـج 
الذهب بل يسـتورده مـن دول اخرى 
ثم يقـوم تجار الذهـب بتصديره اما 
ملعالجتـه او تحويلـه إىل مجوهـرات 
اكثـر االحيـان يتـم تهريبهـا، حيث 
يسـهل الفسـاد املتجـذر واالقتصاد 
الضعيف عىل مشغيل السوق السوداء 

نقل األشياء عرب الحدود“.
واضاف ان “ الصناعات املحلية وليس 
الذهـب فقط يف العراق ماتت بسـبب 
نقـص الكهرباء، فالعراق غري جاذب 
لالسـتثمار وليس صديًقـا لألعمال، 
لذلك يذهـب التجار ورجـال األعمال 
العراقيني إىل تركيـا ودول أخرى ألنه 

أفضل جودة وأرخص“.
وتابـع التقرير انـه “ التوجد بيانات 
واضحـة يف العراق عن كميات الذهب 
التـي تدخل وتخـرج من البـالد وقد 
تـم سـؤال وزارة التجـارة فتهربـت 

والتـي  املاليـة  وزارة  اىل  وارسـلتنا 
بدورهـا تهربـت، وطلبت ان نسـأل 
البنـك املركـزي الـذي بـدوره قال إن 
البيانات يجـب أن تحتفظ بها وزارة 

التخطيط“.

من جانبه، قال املتحدث باسم وزارة 
التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي: إنه 
“وفيمـا يتعلق بالكميات املسـتوردة 
فهي ليست وظيفتنا، فهناك منظمة 
الجـودة واملعايري تراقـب الصاغة يف 

جميـع أنحاء العـراق. كمـا ان لدينا 
ايضـا مكاتـب يف املعابـر الحدوديـة 
واملطـارات لضمـان الجـودة وتقليل 

التهريب“، بحسب قوله.
مصادر دبلوماسـية رفضت الكشف 
عـن نفسـها، اوضحت انه “ بسـبب 
الرتاخـي األمني عند املعابـر وانعدام 
اىل  الذهـب  تهريـب  يتـم  القانـون، 
الـدول املجـاورة، كمـا يـؤدي عـدم 
اليقني االقتصادي يف العراق إىل زيادة 
الطلـب املحيل، عىل الرغم من جائحة 

فايروس كورونا الحايل“.
واشـار التقريـر اىل انـه “ وبسـبب 
حالـة االمن يف العراق تلجأ العديد من 
العائـالت العراقيـة اىل االسـتثمار يف 
املعادن النفيسـة بـدالً من االحتفاظ 
بأموالهم بالدوالر أو الدينار العراقي، 
وبمـا أن السـلعة الثمينـة أصبحـت 
اآلن كياًنـا اقتصادًيا رئيسـًيا، فإنهم 
يريـدون من الحكومة أن تضمن أنها 
تضيف إىل االقتصاد بدالً من ان تبتعد 

عنه ”. 

بغداد/ الزوراء:
اتفقت وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
مع البنـك الدويل ومنظمة (اليونيسـيف) 
عىل استئناف مرشوع اإلعانات املرشوطة 

يف بغداد.
وانطلـق الربنامـج التجريبـي لإلعانـات 
النقديـة املرشوطة خـالل العام 2018 يف 
منطقة الصدر الثانية تحت اسـم“ إعانة 
إضافة ملسـتقبل افضـل“، بالتعاون مع 
وزارات (الصحـة والرتبيـة والتخطيـط) 
ومنظمة الطفولة العاملية (اليونيسـيف) 
والبنـك الـدويل، وجـاء ضمن املـادة (8/
ثانيـا) من قانـون الحمايـة االجتماعية 

رقم 11 لسـنة 2014 عىل سبيل التجربة 
ملدة سنتني.

وقال مديـر العالقات واإلعـالم بالوزارة، 
نجـم العقابـي، يف حديـث صحفـي: انه 
”تم االتفـاق مـع البنك الـدويل ومنظمة 
عمـل  خطـة  وضـع  عـىل  اليونيسـيف 
اإلعانـة  مـرشوع  السـتئناف  محدثـة 
النقديـة املرشوطة والعمل عىل توسـعته 
لشـمول ارس ورشائح جديـدة“. وأضاف 
ان ”املـرشوع توقف خالل املـدة املاضية 
بسـبب ظـروف جائحـة كورونـا، ومـن 
املؤمل اسـتئنافه يف مدينـة الصدر ببغداد 
بشـكل تجريبي بعد مناقشـة مدى تأثري 

الوباء يف الوضع االقتصادي“.
الكرتونياً  ويتضمـن املـرشوع برنامجـاً 
حديثـاً ملتابعـة انتظام األطفـال املتعاقد 
معهـم يف الدراسـة مـن خـالل منحهـم 
اجورا معينـة، وكذلك االنتظام يف برنامج 
متابعة الحوامـل واللقاحات الدورية من 
اجـل تكوين صـورة متكاملـة عن مدى 
تعاونهم يف تطبيـق الربنامج الذي يهدف 
أصال اىل مكافحـة األمية وإعادة األطفال 
املترسبني من الدراسـة بأعمار (9-14)، 
أي مـن مرحلة الرابـع االبتدائـي ولغاية 
الثالث املتوسط، فضال عن تحصني األرس 

الفقرية ضد األمراض.

بغداد/ الزوراء:
كشفت محافظة بغداد، أمس 
االثنني، عن أبرز مشكلة تواجه 
إنشاء مجمعات سكنية، فيما 
أشارت إىل أن مرشوع القطار 
املعلق أصبح بني ثالث وزارات 

بعد إنجاز جميع إجراءاته.
وقـال محافظ بغـداد، محمد 
جابر العطا، بحسـب الوكالة 
إنجـاز  ”تـمَّ  انـه  الرسـمية: 
الخاصـة  اإلجـراءات  جميـع 
بمرشوع قطـار بغداد املعلق، 
ورفعـه اىل الجهـات املعنية“، 
اآلن  ”املـرشوع  أن  مبينـاً 
النقـل  وزارات  بـني  أصبـح 
والتخطيـط واملالية“.وأضاف 
أن ”محافظة بغداد مسـتمرة 
يف تنفيذ مشـاريعها الخدمية 
كإكساء الشوارع وتنفيذ ماء 
الرصف الصحي، باإلضافة إىل 
إنشـاء مراكز صحية وافتتاح 
وامللحقـات  مدرسـية  أبنيـة 

التابعة لدوائـر الرتبية، فضالً 
عن مشـاريع األبنيـة املحلية 
الجنسـية  لدوائـر  التابعـة 

واملرور والداخلية“.
وأشـار اىل أن ”هناك مشاريع 
تابعة للقطـاع الصحي حالياً 
يف طـور البنـاء، باإلضافة اىل 
مشـاريع مهمـة مدرجـة يف 
والكهرباء“،  الرتبيـة  قطاعي 

مؤكداً ”وجود مشاكل يف قطع 
األرايض املخصصة للمجمعات 
السـكنية، إالَّ أن هنـاك خطًة 
طموحـًة إلكمـال جميع هذه 
أنه  العطـا  املشـاريع“.وتابع 
”تم افتتـاح خمس مدارس يف 
رشق القناة، ومجمع سـكني 
موظفـي  بـني  توزيعـه  تـمَّ 
وهنـاك  بغـداد،  محافظـة 

مجمع آخر يف طور اإلنشاء“، 
انجـاز  ”نسـبة  ان  اىل  الفتـا 
 50% تجـاوز  املستشـفيات 
مستشـفيات كبـرية موزعـة 
يف مناطـق الفضيلية والحرية 
والشعب والنعمانية“.واوضح 
يف  اآلن  تركـز  ”املحافظـة  ان 
التحتية  البنى  مشاريعها عىل 

كالرصف الصحي واملاء“.

ÚÓÿÌãflcÎ@ÚÓ‰Óñ@pb◊ãí@’Ìã†@Â«@äb”@à@¿@ÚÓ�–„@�aã˜i@20@ã–®@á»nèm@¡–‰€a

_kÁâ€a@Âfl@Ò7jÿ€a@÷aã»€a@paäÜbñ@ıaäÎ@ãè€a@bfl

Ú†Îãìæa@pb„b«�a@ Îãìfl@—„dnèm@›‡»€a

paäaåÎ@t˝q@µi@|jñc@’‹»æa@äb�‘€a@ Îãìfl@ZÜaáÃi@Úƒœb´
بغداد/ الزوراء:

أعلنـت وزارة التجارة اجمايل الكميات املجهزة من مادتي السـكر والزيت يف 
محافظـات البالد ضمن املفردات التموينيـة املوحدة لحصة رمضان املبارك 
ومنذ انطالق التجهيز يف 26 من شـهر آذار املايض ولغاية الرابع من نيسـان 

الجاري.
وقـال مديـر عام الرشكة، قاسـم حمود، يف بيـان للوزارة تلقـت ”الزوراء“ 
نسـخة منه: ”تم تجهيز كميـة 15267 طناً من مادة زيـت الطعام وكمية 
37521 طناً من مادة السكر ولعموم املحافظات“. الفتا اىل ان ”كميات مادة 
السكر املجهزة توزعت يف محافظات نينوى 3632 طنا، وكركوك 1283 طنا، 
وصـالح الديـن 2291 طناً، وديـاىل 1541 طنا ، واالنبـار 1661 طنا ، وبابل 
2867 طنا، وكربالء 1451 طناً، والنجف 1820 طنا، والديوانية 1864 طنا ، 
واملثنى 1122 طنا ، والبرصة 2239 طنا ، وميسان 1614 طنا، واسط 1705 
طنـا ، وذي قـار 3490 طنا، وبغداد / الرصافـة 2140 طنا، ومدينة الصدر 
1823طنا، والكرخ 2363 طنا، ومدينة الحرية 714 طنا، وقطاع االمام عيل 
(ع) 1150، طناً، وابي غريب 462 طناً، مخازن التاجي 289“.وأشـار اىل ان 
”كميات مادة الزيت املجهزة توزعت كاآلتي: نينوى 1488 طنا كركوك 157 
طنـا ، وصالح الدين 431 طنـاً، ودياىل 419 طناً، واالنبـار 524  طنا، وبابل 
1363 طنـا، وكربالء 590 طناً، والنجـف االرشف 696 طنا، والديوانية 849 
طنا ، واملثنى 422 طنا، والبرصة 1857 طناً، وميسـان 735 طن ، وواسـط 
802 وذي قـار 1305طـن، وبغداد/ الرصافة 845 طـن، والصدر 773 طنا، 
والكـرخ 855 طنـاً، والحرية 318 طنـا، وقطاع االمام عـيل {ع} 422 طنا، 
وأبي غريب 285 طنا ، ومخازن التاجي 131 طنا“.وأكد يف الوقت نفسـه اىل 
استمرار مالكات رشكته العاملة بكل املواقع والفروع استالم وتجهيز الزيت 
والسكر لحني استكمال الحصص املقررة من املادتني ولحصة رمضان وقبل 
حلول الشـهر الفضيل وبانسيابية عالية من اجل االستعداد لتجهيز الحصة 

الثانية لشهر رمضان املبارك وخالل الشهر“.

@böÎã”@b„ÏÓ‹fl@25@|‰∫@ÂÌáœaã€a
ÚÌäbvn€a@fib0a@lbzñ˛

@wÄn‰m@ıaãÄflbé@ÚÄÌÎÜc@ÚÄ◊ãí
aáÌáu@�b‡ÄÁãfl

@÷ã�€a^@Üb‡n«¸@ÔibÓ„@Å6‘fl
@Ú‰flçfl@›◊bìfl@3@ıbË„�@\Òã‡rnèæa

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرافدين، امس االثنني، 
عن منح قروض املشـاريع الصغرية 
املحـال  أصحـاب  مـن  للمواطنـني 
التجارية لتصل اىل 25 مليون دينار.

وذكـر املكتب اإلعالمـي للمرصف يف 
بيان تلقـت ”الزوراء“ نسـخة منه: 
انه ”تماشـًيا مع سياسـة املرصف 
املقدمة  الخدمـات  لتنويع  الهادفـة 
من قبلـه ودعًما لالقتصـاد الوطني 
يف تمويل املشاريع املختلفة والتقليل 

من البطالة وتشغيل األيدي العاملة، 
فقد تقـرر زيادة مبالغ منح قروض 
25 مليـون  املشـاريع الصغـرية اىل 

دينار“.
ودعا املـرصف ”املواطنـني أصحاب 
املحالت واملهـن األخرى عىل مختلف 
أنواعها اىل االستفادة من هذا القرض 
والتقديـم عليـه يف فـروع املـرصف 
املنتـرشة يف بغـداد واملحافظـات“، 
مؤكـدا ان ”مـدة تسـديد القرض 5 

سنوات اي بواقع 60 شهًر“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت الرشكة العامة لِصناعة األدوية واملُستلزمات الطبية يف سامراء، أمس 
االثنني، إنتاج ُمسـتحرض بروكتوسـام (مرهـم) بعد ان أثبتت الفحوصات 

املُختربية جودته وفاعليته العالية يف ُمعالجة أمراض الرشج.
وذكـر إعالم الرشكـة يف بيان تلقـت ”الزوراء“ نسـخة منـه: أن ”الرشكة 
العامـة لِصناعة األدويـة واملُسـتلزمات الطبية يف سـامراء إحدى رشكات 
وزارة الصناعـة واملعـادن وألول مـرة من إنتاج ُمسـتحرض بروكتوسـام 
(مرهــم) بعد ان أثبتت الفحوصات املُختربية جودتـه وفاعليته العالية يف 
ُمعالجة أمراض الرشج كالبواسري الخارجية والداخلية واألكزيما الرشجية 
والتهاب املُسـتقيم والحكة الرشجية والعـالج قبل وبعد العملية الجراحية، 
حيث يرتكب املُستحرض من ليدوكاين هايدروكلورايد (٢%) وفلوسينولون 

اسيتونايد ( ٠.٠١% ) ومنثول ( ٠.٢٥% ) وبزموث سبكاليت ( ٥% )“.

بغداد/ الزوراء:
دعـت عضو لجنة الخدمات النيابية، النائب منار عبد املطلب، أمس االثنني، 
اىل اعتماد إسرتاتيجية الطرق املستثمرة إلنهاء 3 مشاكل مزمنة يف العراق.

وقالـت عبد املطلـب، يف ترصيح صحفي: ان“ واقع الطـرق الربية العراقية 
اإلسـرتاتيجية منها مؤلم للغاية يف ظل عدم تطويرها منذ عقود، باإلضافة 
اىل عـدم األخـذ بنظر االعتبار الزيادة الهائلة يف عدد املركبات وتوسـع املدن 
يف العقـود األخـرية“. واضافـت عبـد املطلب ان“ طـرق العـراق تعاني من 
تقادمها، باإلضافة اىل انه تحولت اىل نزيف دم بسبب كثرة الحوادث املميتة 
والتي بلغت أرقام مخيفة يف السنوات األخرية، داعية اىل اعتماد إسرتاتيجية 
الطرق املسـتثمرة من خالل احالة بناء وإنشـاء طرق برية جديدة وحديثة 
تلتـزم بكل االطـر الدولية مقابل اجـور زهيدة ”. وأشـارت اىل ان“ الطرق 
املسـتثمرة آليـة معمـول بها يف اغلـب دول العالـم من اجل تطويـر البنى 
التحتية للخدمات األساسـية وتقليل مسـافة بني املدن والتي سـيكون لها 
آثار ايجابيـة يف اتجاهات مختلفة وتخفض نزيف الدماء بسـبب الحوادث 

املرورية وتخلق مرونة عالية يف نقل املسافرين والبضائع“. 

@ÚÓ€bfl@paäÎÜ@·Ó‘Ì@kÌäán€a@ç◊ãfl
Ú€Îá€a@paÜaãÌg@ÒÜbÌç€@ÚÓjéb´Î

بغداد / الزوراء:
أقـام مركز التدريب املـايل واملحاسـبي دورات الهدف منهـا االصالح املايل 
وتحسـني اداء املؤسسـات املاليـة والعمـل عىل سـد الفجـوة القائمة بني 

الكفاءات والقدرات البرشية ليتخرج الطلبة بعنوان مخول (أ) (ب).
وقـد حقق مركـز التدريب املايل واملحاسـبي طفرة نوعيـة إدارية ومالية، 
برعاية املدير العام ، احمد الدهلكي، الذي عمل عىل توسيع وتطوير أنشطة 
األقسـام داخل املركز وأعطى كل قسـم دورة ومهامه يف العمل، وباألخص 
قسم املصارف ألن لديه عملل عىل مستوى عال، ومع جميع إدارات العامة 
للمصارف الصناعي والزراعي والعقاري واإلسـالمي يتخذ قرارات صائبة 

وال يترسع باتخاذ القرار.
واسـتنادا اىل مصادقـة وزير املاليـة عىل تنفيذ خطة عـام 2021 وقرارات 
مجلـس اإلدارة يف جلسـته املنعقدة 27/12/2020 انطلقـت عدة دورات، 
منهـا بعنوان حق التخويل من الدرجة باء عن طريق املنصة إلكرتونية من 

. Met خالل الربنامج
إن الهـدف مـن هذا التنسـيق هو العمل عىل بنـاء القـدرات البرشية التي 
تتـوىل اإلدارة املالية العامة والخاصة وكذلك املسـاهمة يف تحقيق اإلصالح 
املايل وتحسـني اداء املؤسسـات املالية والعمل عىل سد الفجوة القائمة بني 

الكفاءات املالية والقدرات البرشية املتمثلة يف هذا القطاع، 
معـاون مدير قسـم التدريب عـىل املصارف، زينـة صربي علـوان، قالت: 
يف 2020 تـم  إقامـة ثالث دورات حـق التحويلة (اثنـان ب) (واحد أ) وقد 
اسـتمرت الـدورة عـن طريق املنصـات اإللكرتونيـة إىل حني انتهـاء املدة 
القانونيـة لها ومن ثم انتقلت  إلجراء اإلمتحان النهائي حضوريا يف املركز 
املايل واملحاسبي وقد قطف الجميع ثمار الجهود املبذولة سواء عىل مستوى 

املركز املايل واإلدارات العامة للمصارف كافة.
مبينـة: أما يف عام 2021 فيجري حاليا إقامة دورتني بحق التخويل واحدة 
يف بغـداد والثانية يف الفرات األوسـط ، ويتواص  اإلرشاف والجهود املبذولة 

من قبل املركز املايل للوصول أليام األخرية وإجراء اإلمتحانات.
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@Üb„@êÓˆä@ãƒn‰m@ÒáÌáu@ÚiÏ‘«
@ÚÓ„aÏÌá€a

بغداد/ متابعة الزوراء
وجهـت لجنة االنضباط يف الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي بكـرة القدم دعوة اىل رئيس نادي الديوانية 
الريـايض، حسـني العنكويش، للحضور اىل مبنى اتحـاد الكرة.وذكرت التطبيعيـة أن ”لجنة االنضباط يف 
الهيئـة التطبيعية، دعت رئيس الهيأة اإلدارية لنادي الديوانية حسـني عـيل كريم العنكويش للحضور إىل 
مقر اتحاد الكرة اليوم الثالثاء يف السـاعة الواحدة من بعد الظهر“.ويف سـياق متصل، كشـف مصدر يف 
التطبيعيـة أن ”اللجنـة دعـت العنكويش لتحذيره وفـرض عقوبة جديدة عليه بعدمـا تطاول عىل لجنة 
االنضباط يف ترصيحات متلفزة“.وكان العنكويش قد شـن هجوماً عىل لجنة الحكام ولجنة االنضباط يف 

التطبيعية بعد خسارة فريقه أمام الطلبة من ركلة جزاء مشكوك يف صحتها.

ãºcÎ@ã–ñc

@Òãój€a@¿@pbflá©aÎ@äb‡«�a@Â«@‚bn€a@Íböä@ájÌ@ÔvÓ‹©a@áœÏ€a

bflb∏@ÚÌÎbÇ@Üb‰€a@ÚÓ„açÓflÎ@Òãÿ€a@Üb•a@Âfl@5◊c@ıaäÎç€a@ZäÏjßa

@êÓˆä@kÓóÌ@b„ÎäÏ◊@ëÎãÌbœ
kÌãÀ@Ïic@Üb„

البرصة – اللجنة اإلعالمية

وصـف املهنـدس خالد الحـاج، عضو 

اللجنـة الفنيـة الخليجيـة يف البرصة، 

البـرصة  يف  االعمـار وتطـوره  حجـم 

باملذهـل ، قائال: ان الخدمـة الفندقية 

السـياحية مطمئنـة جـدا،  واملرافـق 

والحـال نفسـه ينطبـق مـع املدينـة 

الرياضـة وامللعـب الرئيـيس والثانوي 

ومالعب التدريب. منوهـا بأن التحدي 

األكـرب يتمثـل بانجـاز ملعـب املينـاء 

االوملبـي سـعة 30 الف متفـرج والذي 

يصل حجـم االنجاز فيـه اىل %79 من 

قيمة االنجاز . جـاء ذلك خالل الزيارة 

التـي نفذها الوفد الخليجـي اىل ملعب 

محافـظ  يرافقهـم  االوملبـي  املينـاء 

البـرصة اسـعد العيدانـي ومديـر عام 

الدائـرة الهندسـية نجـم عبـد الواحد 

ومدير عـام دائرة الرتبية البدنية احمد 

عودة زامل. 

وطمـأن محافظ البـرصة الوفد الزائر 

بالقـول: جميـع األمـور حاليـا باتت  

أسـهل من املـدة املاضية عقـب إقرار 

الخاصة  املالية  املوازنة والتخصيصات 

بامللعـب، ونحـن عـىل ثقـة تامـة من 

انجازه قبيل شـهر ترشين االول املقبل 

كوننا نعـد العدة ملبـاراة افتتاح كبرية 

تقـام منتصـف شـهر ايلـول. وتابـع 

بالقـول: ان وزيـر الشـباب والرياضة 

عدنـان درجال أكـد يل دعـم الحكومة 

مللـف  ومتابعتهـا  املسـتويات  بأعـىل 

تنظيم خليجي 25 يف البرصة وسـيصل 

شـخصيا لزيـادة االطمئنـان وتاكيـد 

هذا القول شـخصيا . وتبـادل كل من 

املهنـدس عبد الحسـني حمـزة مدير 

مشـاريع الرشكة املنفذة مللعب امليناء 

( انـوار رسى ) واملهنـدس نجـم عبد 

الواحـد مدير عـام الدائرة الهندسـية 

رشح تفاصيل امللعـب وحجم االنجاز 

الفعيل واالجابة عىل اسـئلة املهندس 

طارق عيل من الكويـت وخالد الحاج 

مـن البحرين وتعلقـت بالضمانات يف 

انجاز بعض التعديالت الخاصة بغرف 

الصحية ومكان  الالعبني والخدمـات 

جلوس االعالميني ومرائب السـيارات 

وبوابـات الدخـول والخـروج مطالبا 

بتقارير فنية مفصلة . 

واعـرب الوفـد يف حديـث للصحفيـني 

ثقتهـم  عـن  الزيـارة  ختـام  عقـب 

بقدرات مـالكات البـرصة وحكومتها 

املحليـة يف تجـاوز جميـع االشـكاالت 

وتنظيـم العمل بما يؤمن اقامة بطولة 

متكاملة من جميع الجوانب.

بغداد/ متابعة الزوراء

شـاكر  الـزوراء،  نـادي  رس  أمـني  قـال 

الجبوري، ان النادي أكرب من أي منصب يف 

اتحاد الكرة“ وفقاً لقوله.

وذكـر الجبوري ان نادي الـزوراء أكرب من 

اتحـاد الكرة كون فيه مشـاق وعمل كبري 

جداً ومتعة أيضاً وال نقصد االسـتفزاز من 

ذلـك. مبينا ان ”الـزوراء رقـم 1 يف العراق 

ولكن ميزانيته خاوية جداً“.

وأضـاف ”مـن يـوم اعـالن وزيـر النقـل 

باعتبار ان الوزارة املؤسسة الراعية للنادي 

برصف امليزانية لنا قبل خمسة أشهر لكن 

لم تـرصف اي ميزانية حتـى االٓن إال النزر 

القليل“.

وأكد الجبوري ان ”الزوراء يعاني مادياً من 

تأسيسـه ووزير القل لم يف بوعده بسبب 

عدم اقرار املوازنة املالية لعام 2021 طيلة 

االٔشـهر املاضية ولالٔسف فاملدراء العامون 

لـم يتفاعلـوا مـع اي توجيـه مـن الوزير 

بخصوص االنفاق“. واقرتح ”ربط تمويل 

الزوراء من اي رشكة رابحة يف وزارة النقل 

كالنقل البحري او رشكة الخطوط الجوية 

العراقيـة وغريهما“. مبينا ان ”ما يرصف 

للزوراء ال يقارن بنسبة %5 الٔموال االٔندية 

االٔخرى“.

وتابـع ”حتـى اللحظـة لـم يبلغنـا وزير 

الشـباب عدنان درجال عن نيته الرتشـيح 

لرئاسـة اتحاد الكـرة لكنه يمتلـك القبول 

الواسـع من الهيأة العامـة ولديه مٔوهالت 

كافيـة للرتشـح اىل املنصـب وال توجد اي 

قوانني مفصلة له“.

الهيـأة  ”عمـل  بالقـول  كالمـه  واختتـم 

التطبيعية فيه الكثري من االيجابيات ولكن 

هناك بعض السلبيات“.

 مشـدداً ”علينا إبعاد املصالح الشـخصية 

لتصحيح املسار“.
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بغداد/ الزوراء

دعا مـدرب املنتخب الوطنـي العراقي 

بكـرة القدم السـلوفيني سيرتشـكو 

كاتانيتـش 54 العبا لتمثيـل املنتخب 

القاريـة  التصفيـات  منافسـات  يف 

املزدوجـة املؤهلة ملونديـال قطر عام 

2022 ونهائيات كأس اسـيا يف الصني 

يف  التصفيـات  2023 وسـتقام  عـام 

العاصمـة البحرينيـة املنامـة ابتـداًء 

مـن الحـادي والثالثني من شـهر ايار 

وتيسـتمر حتى الرابع عرش من شهر 

حزيران املقبلني .

وقـال املديـر االداري للمنتخب الوطني 

باسـل كوركيـس: ان قائمـة الالعبـني 

تتألـف من جالل حسـن ومحمد حميد 

وفهـد طالـب واحمـد باسـل ومحمـد 

صالـح وعيل كاظم وعـالء عيل مهاوي 

ومصطفـى محمـد جـرب واحمـد عبد 

الحسـني وسامح سعيد واحمد ابراهيم 

وريبني سـوالقا وسعد ناطق وعيل فائز 

وميثم جبار وفيصل جاسم وكرار عامر 

وفرانس بطرس ونجم شوان ومصطفى 

ناظم وعيل عدنان ورضغام اسـماعيل 

وحسـن رائـد ومصطفى محمـد معن 

وحسـام كاظم وامجد عطوان وصفاء 

هادي وبشـار رسـن ومحمد عيل عبود 

واسـامة رشـيد ومهدي كامل ومحمد 

قاسـم ماجد وعيل حصنـي وكرار نبيل 

وحسـني جبار ولـؤي العاني وسـجاد 

جاسـم ومروان حسـني ومازن فياض 

وابراهيـم بايش ومحمد رضـا وهمام 

طارق ورشيـف عبد الكاظم وشـريكو 

كريم ومراد محمد وحسـني عيل جاسم 

وعالء عبد الزهرة وايمن حسني وجستن 

مـريام ومهند عيل وعالء عباس ومحمد 

داود وخليل محمد ومهند عبد الرحيم.

وحقق منتخـب العراق فـوزا وديا عىل 

أوزبكسـتان بهـدف دون رد يف املبـاراة 

التـي أقيمـت عـىل ملعـب بونديكو يف 

العاصمـة طشـقند ضمـن تحضريات 

الفريقني للتصفيات املزدوجة.

الهدف الوحيد سـجله الالعب شـريكو 

كريم يف الدقيقة 57 من املباراة.

ورفض االتحاد اآلسيوي بشكل رسمي 

اعـرتاض العـراق عـىل تغيـري جـدول 

التصفيـات  مـن  املتبقيـة  املباريـات 

املزدوجة املؤهلة لكأيس آسـيا 2023 يف 

الصني والعالم يف قطر 2022.

وقال مصدر مطلع إن االتحاد اآلسيوي 

رفض االعرتاض العراقي بشكل رسمي 

وأكد أن مواعيـد املباريات تم تثبيتها يف 

الثالث من حزيران املقبل.

وأوضـح االتحاد أن العراق سـيكون يف 

حالـة انتظـار يف الجولـة األوىل بتجمع 

املنامـة، عىل أن يخـوض مباراته األوىل 

مع كمبوديا والثانيـة مع هونج كونج 

عـىل أن تكـون األخـرية مـع املنتخـب 

اإليراني.

وبـني املصـدر أن االعـرتاض العراقـي 

طالب بالتمسـك بالجـدول، حيث كان 

مقررا أن يخـوض العراق مباراته األوىل 

مـع هونـج كونـج ومـن ثـم كمبوديا 

وبالتـايل التقديم والتأخـري يف املباراتني 

دفع االتحاد العراقي لتقديم االعرتاض.

يشـار إىل أن العـراق يتصـدر املجموعة 

الثالثة مـن التصفيات املزدوجة برصيد 

11 نقطة.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
انهـى الزميـل حيـدر العتابـي اداء امتحانـات 
الكـورس األول بتفـوق عـال يف اطـار رحلتـه 
األكاديمية للحصول عىل شهادة املاجستري من 
كلية الرتبية ابن رشـد/ جامعة بغداد يف تاريخ 
العـراق الحديث واملعارص، ومن املؤمل ان تكون 
رسـالته عن دور الصحافة العراقيـة يف دعم ثورة 
العرشين يف العـراق، خالص األمنيات للزميل العتابي والتوفيق الدائم يف 

مسريته األكاديميةالثانية.
 ********************

  الزميل جواد الخرسان قرر خوض تجربة اعالمية 
جديدة من خـالل تقديم برنامج ريايض بعنوان 
(يف بيـوت الرياضيـني) عـرب راديـو مؤسسـة 
االعـالم العـراق (واع)، كل االمنيـات للزميـل 

الخرسـان بتحقيق النجاح وترك بصمة مميزة 
يف مهمته املهنية الجديدة. 

 ******************
الهيئـة االدارية لنادي الطلبـة الريايض اعلنت 
تسـمية الزميل رياض هـادي مديرا للمكتب 
االعالمـي للنـادي، امنياتنـا للزميـل العزيز 
هـادي بالتوفيق والنجاح يف مشـواره املهني 

الجديد.
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بغداد/ متابعة الزوراء
حطم العداء، حسـني عـيل ناهي، 
العب نادي الجيش، الرقم العراقي 
لسـباق 100 مرت، يف بطولة أندية 
العـراق أللعـاب القـوى، الجارية 
منافسـاتها عـىل مضمـار كليـة 
الرتبيـة البدنية وعلـوم الرياضة، 
يف الجادرية.وحقـق ناهـي رقمـا 
جديدا، بعدما قطع املسافة يف زمن 

قدره 10،22 ثانيـة، ليكرس الرقم 
العراقـي السـابق، البالـغ 10،32 
العراقـي  االتحـاد  ثانية.وأعلـن 
أللعاب القـوى رشعية الرقم، بعد 
التأكـد من رسعـة الريـح، وعدم 
تأثريهـا عىل السـباق، ليكون أول 
البطولة.يشار  األرقام املحطمة يف 
إىل أن البطولـة الحالية، تعد الدور 

الثاني لدوري ألعاب القوى.

بغداد/ الزوراء
أقامـت دائرة الرتاخيص يف الهيأة التطبيعية ورشـة عمـل يف مقر االتحاد 
العراقي لكرة القدم، حرضها عضو  التطبيعية الدكتور أسـعد الزم ومدير 
دائـرة الرتاخيـص ماجـد ثامر، فضـال عن حضـور ممثيل أنديـة املمتاز.

وتناولت الورشة التحديات التي تعاني منها األندية بسبب جائحة كورونا،  
ومناقشـة اللوائح الجديدة  للرتاخيص لدوري أبطال آسيا والدوري املحيل، 
كذلـك تم التباحث حـول العوائق التي تعرتض األنديـة يف تطبيق إجراءات 
الرتاخيص، السيما الجانب املايل وقضايا املديونية التي أضحت تمثل العائق 
األهـم أمـام األندية.كما تم طرح توقيتـات فتح وغلق نظـام الرتاخيص، 
ومناقشـة مواعيد زيارات األندية، بعد أن تم تحديد  الخامس عرش من آب 
املقبـل موعًدا ملنح ترخيص أندية الدوري املحيل، فيما سـيكون الرابع من 

ترشين األول  املقبل موعدا ملنح ترخيص املشاركة يف دوري أبطال آسيا.

بغداد/ حارث النعيمي
أظهرت نتائـج الفحوصات الطبية 
تعـرض رئيـس نـادي ابـو غريب 
الريايض حسـني الزوبعي إىل وعكة 
صحيـة، بعد التحقق مـن إصابته 
بفـريوس كورونا املسـتجد كوفيد 
١٩، وبالرغـم مـن وضعه الصحي 
املسـتقر حاليـاً، قـرر االطبـاء إىل 
ادخاله غرفة الحجـر الصحي بعد 
أن جـاءت نتيجة الفحـص الطبي 
إيجابية، وخضوعـه إلجراء بعض 
الفحوصات الالزمة، ووضعه تحت 
العنايـة مـع االلتزام باإلرشـادات 
لحـني تحسـن حالتـه  الوقائيـة، 

الصحية.
أبـرز  أحـد  الزوبعـي  أن  يذكـر 
الشـخصيات الرياضيـة والرتبوية 

املرموقة. 
ويشـغل حالياً منصب املدير العام 
لرتبيـة بغـداد/ الرصافـة األوىل يف 
وزارة الرتبيـة، وأخـرياً نسـأل الله 
عليـه  يمـن  أن  وتعـاىل  سـبحانه 
والعـودة  والسـالمة،  بالصحـة 
ملمارسة مهامه اإلدارية، وأن يعود 

ألرسته ومحبيه ساملاً متعافيا.



حقق إشبيلية الفوز عىل ضيفه متصدر الدوري اإلسباني 
أتلتيكو مدريد بهدف وحيد وقع عليه ماركوس أكونيا، 

النتيجة التي أفرحت برشلونة وريال مدريد.
اىل  جاره  عن  يفصله  الذي  الفارق  ريال  قلص  وبعدما 
الفرصة  ستكون   ،٢-٠ إيبار  عىل  بفوزه  نقاط  ثالث 
عىل  ليصبح  برشلونة  أمام  االثنني  أمس  سانحة 
دييغو  األرجنتيني  املدرب  فريق  من  فقط  نقطة  بعد 

سيميوني يف حال فوزه عىل ضيفه بلد الوليد.
األول  باللقب  حلمه  يواصل  أن  أتلتيكو  بإمكان  لكن 
منذ ٢٠١٤ حتى بعدما تقلص الفارق كثرياً، السيما أن 
الفرصة قائمة أمامه يف املرحلة املقبلة لالبتعاد مجددا 
عن أحد منافسيه أو االثنني معاً يف حال تعادلهما السبت 

املقبل يف الـ"كالسيكو" املنتظر بني الغريمني.
أتلتيكو  عىل  الدوري  يف  األول  فوزه  إشبيلية  واستحق 
وتعزيز   (١-٠)  ٢٠١٦ األول/أكتوبر  ترشين   ٢٣ منذ 

املوسم  األبطال  دوري  اىل  املؤهل  األخري  الرابع  مركزه 
األفضل  األندليس  الفريق  كان  إذ  نقطة،  بـ٥٨  املقبل 
مثالية الفتتاح  البداية وحصل عىل فرصة  منذ صافرة 
التسجيل حني احتسبت له ركلة جزاء لصالح الكرواتي 
إيفان راكيتيش بعد خطأ يف املنطقة املحرمة من ساول 
نيغيس، لكن الحارس السلوفيني يان أوبالك أنقذ نادي 
العاصمة وتألق يف وجه األرجنتيني لوكاس أوكامبوس 

 (٨).
ثوان  بعد  أخرى  فرصة  عىل  األندليس  النادي  وحصل 
وصلته  الذي  يونغ  دي  لوك  للهولندي  برأسية  معدودة 
فيليبي  الربازييل  املدافع  لكن  أوكامبوس،  من  الكرة 
دخولها  قبل  الكرة  واعرتض  املناسب  الوقت  يف  تدخل 

الشباك .(٩) 
مرمى  عىل  خطورة  تشكيل  عن  عاجزاً  أتلتيكو  وبدا 
إىل  بسيميوني  دفع  ما  بونو،  ياسني  املغربي  الحارس 

الزج بمواطنه أنخل كوريا بدالً من الربازييل رينان لودي 
(٣٩) من دون أن يغري ذلك الكثري.

إال أن نادي العاصمة نجح أقله يف الدخول إىل اسرتاحة 
الشوطني وهو عىل املسافة ذاتها من فريق املدرب خولن 
لوبيتيغي السيما أن مضيفه سدد عىل مرماه ١٢ مرة يف 
الدقائق الـ٤٥ األوىل يف أعىل عدد محاوالت ألي فريق ضد 
"لوس روخيبالنكوس" هذا املوسم يف جميع املسابقات 

بحسب "أوبتا" لالحصاءات".
شباك  اىل  الوصول  عن  عاجزين  العبوه  شاهد  وبعدما 
إىل  لوبيتيغي  احتكم  والفرص،  السيطرة  رغم  أوبالك 
الدوري  يف  هدفاً   ١٥ صاحب  النصريي،  يوسف  املغربي 

هذا املوسم، بدال من دي يونغ .(٦٣) 
ويف نهاية املطاف، أثمر ضغط إشبيلية عن هدف سجله 
من  عرضية  بعد  برأسه  أكونيا  ماركوس  األرجنتيني 

املخرضم خيسوس نافاس .(٧٠) 

وكان أتلتيكو قريباً جداً من إدراك التعادل، إال أن ماريو 
من  متقنة  تمريرة  مع  التعامل  يحسن  لم  هريموسو 
ساؤول وفرط عىل فريقه فرصة ذهبية قبل أن يستبدل 

بعد ثوان معدودة .(٧٣) 
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كشـف الربتغـايل بيبـي مدافـع بورتـو، عـن تحديـه ملواطنه 
كريسـتيانو رونالدو نجم يوفنتوس، خالل مواجهة ربع نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
ونجـح بورتـو يف التأهل بقاعـدة الهدف خـارج األرض، عقب 
الفوز عىل ملعبه ذهاًبا بنتيجة (2 - 1)، ثم الخسارة يف إيطاليا 

بنتيجة .(2-3) 
ويرتبط بيبي بعالقة صداقة قوية مع كريستيانو رونالدو، حيث 

لعبا مًعا لسنوات عديدة يف ريال مدريد ومنتخب الربتغال.
وقـال بيبـي، يف ترصيحـات أبرزتهـا صحيفـة توتو سـبورت 
اإليطالية: ”يف مباراة اإليـاب أمام يوفنتوس خرجت من امللعب 
لبعض الوقت، ثم جاء رونالدو يل وقال (سـتواصل اللعب ألنني 

أريد الفوز أثناء وجودك يف امللعب)“.
وأضاف بيبي: ”قلت له حسًنا ستفوز باملباراة يف وجودي، لكن 

أنا من سيصعد“.

أعلـن نادي باريس سـان جريمـان، إصابة أحـد العبيه بفريوس 
كورونـا املسـتجد، بعدما جـاءت نتيجـة فحوصاتـه إيجابية يف 

الساعات املاضية.
وذكر سـان جريمان عرب حسـابه الرسـمي عىل موقـع التواصل 
تويـرت، أن أليسـاندرو فلورينزي ظهري الفريـق، أصيب بفريوس 

كورونا.
وقال النادي الفرنيس يف بيانه: ”بعد آخر اختبار أجراه أليسـاندرو 

فلورينزي، تأكد أن فحوصاته جاءت إيجابية“.
وتابع البيان: ”سـيتم عزل الالعب وخضوعـه لربوتوكول صحي 
مناسـب“.ونوه: ”أليسـاندرو فلورينزي كان يف عزلة خالل األيام 
املاضيـة كإجراء احرتازي“.وبات مـن املؤكد غياب فلورينزي عن 
املبـاراة املرتقبة لباريس سـان جريمان أمام بايـرن ميونيخ غدا 

األربعاء يف ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقـام منافسـات الدور ربـع النهائي من 
دوري أبطـال أوروبا اليـوم الثالثاء وغدا 
األربعاء، بمواجهات تخيـم عليها الرغبة 
يف فـك العقد بالنسـبة للبعـض ويف الثأر 
بالنسـبة للبعـض اآلخـر، لكـن الجميع 
بالتأكيـد يجمعهـم هدف واحـد رئييس، 
يتمثل يف التقدم خطوة جديدة نحو اللقب 

األهم يف املوسم.
وستكون تصفية الحسـابات هي الدافع 
الرئيـس لكل من ليفربول وباريس سـان 
جريمـان يف هـذا الـدور اإلقصائـي، أمام 
خصميهمـا ريال مدريـد وبايرن ميونيخ 
عـىل الرتتيب، يف حني سـتواجه فرق مثل 
مانشسـرت سـيتي وبوروسـيا دورتموند 
وبورتـو وتشـيليس التحـدي املتمثـل يف 
تجاوز هذه املرحلة وبلوغ نصف النهائي 

الذي استعىص عليها كثريا.
وباألرقـام يتألـق 6 مـن هـؤالء الثمانية 
يف اللوحـة الرشفيـة للبطولـة األوروبية، 
عـىل رأسـهم ريـال مدريـد بــ13 لقـب 
تشامبيونزليج يف خزانته، وبايرن ميونيخ 
البطـل الحـايل، وليفربـول بــ6 ألقـاب، 
وبورتـو باثنـني، وبوروسـيا دورتمونـد 

وتشيليس بواحد لكل منهما.
أما باريس سان جريمان، وصيف النسخة 
املاضية، ومانشسرت سيتي الذي لم ينجح 
يومـا يف الوصـول حتـى للنهائـي، فهما 
الفريقـان الوحيـدان يف ربـع نهائي هذه 
النسخة اللذان يفتقرا للكأس ذات األذنني 

يف خزائنهما.
ويف دور الثمانيـة، سـيعود العديـد مـن 
النجـوم للتألـق يف سـماء التشـامبيونز 
مثـل الربازييل نيمـار والفرنـيس كيليان 
مبابي (باريس سـان جريمان) وإيرلينج 
هاالنـد (بوروسـيا دورتمونـد)، يف حـني 
سيغيب مهاجم البايرن، البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي نتيجة تعرضه إلصابة مع 

منتخب بالده.
من جانبه، سـيكون النرويجي، الذي يعد 
اآلن مطمعا لكبار األندية األوروبية، تحت 
األضواء كونه يتصدر هدايف التشـامبيونز 
بـ10 أهداف متقدما بـ4 أهداف عىل نيمار 

ومبابي وأوليفيه جريو (تشيليس).
ومن بني الحسـابات املعلقة يف هذا الدور 
اإلقصائي، تـربز مواجهة ليفربول وريال 
مدريـد اليـوم الثالثـاء يف تكـرار لنهائي 
2018، حـني توج امللكـي يف كييف بلقبه 
الــ13 يف التشـامبيونزليج عىل حسـاب 

”الريدز“.
وعـىل الرغم مـن أن الفريق الـذي يقوده 
تـوج  كلـوب  يورجـن  األملانـي  املـدرب 
بالبطولـة يف العـام التـايل -عىل حسـاب 
توتنهـام-، إال أنه لم يصف حسـابه بعد 

مع الريال وسيسـعى للثـأر من امللكي يف 
مباراة سـيغيب عنها لإلصابـة، رسجيو 
راموس الـذي كان املرصي محمد صالح، 
ربمـا ينتظـر مواجهتـه مجـددا بعدمـا 
تسبب يف إصابته قبل 3 سنوات وحرمانه 

من استكمال اللقاء.
ويعـد ليفربـول، الـذي تجـاوز 11 مـن 
بـني 15 دور ربـع نهائي خاضـه يف هذه 
للتشـبث  الحاجـة  أمـس  يف  املسـابقة، 
بفرصه يف املسـابقة األوروبية هذا العام، 
خاصة يف ظل عجـزه عن الدفاع عن لقب 
الربيمريليج هذا املوسـم، الذي قد يفشـل 
فيـه حتـى يف اللحـاق باملراكـز املؤهلـة 

للتشامبيونزليج.
من جانبه، يواجـه ريال مدريد هذا الدور 
اإلقصائي يف لحظة حاسمة باملوسم، مع 

معركـة الكالسـيكو أمام الخصـم األزيل 
برشـلونة بني مباراتي الذهـاب واإلياب، 
يف تحد لرجـال املدرب الفرنيس زين الدين 
زيدان الذي يعلم أن شـهر أبريل/نيسـان 

الجاري يمثل مفرتق طرق لفريقه.
وستكون مواجهة بايرن ميونيخ وباريس 
سـان جريمان يوم غـد األربعاء، مرسحا 
للثـأر أيضا بعدما رفع البافاريون الكأس 
ذات األذنني يف لشبونة املوسم املايض، عىل 
حساب فريق العاصمة الفرنسية، الذي لم 
يسـبق له التتويج بهذا الرشف األوروبي.

ويف وجود مبابي ونيمار، سيكون بي إس 
جـي بقيادة مدربـه الجديـد، األرجنتيني 
لحامـل  اختبـارا  بوكيتينـو  ماوريسـيو 
لجهـود نجمـه  الـذي سـيفتقر  اللقـب 
مانشسـرت  املصاب.أمـا  ليفاندوفسـكي 

سيتي الذي سيستقبل بوروسيا دورتموند 
اليوم الثالثاء، فسـيحاول فـك عقدة ربع 
النهائـي الـذي أصبـح يمثل سـورا عاليا 
للفريـق اإلنجليـزي ولم يتجاوزه سـوى 
مرة واحدة يف موسـم 2016-2015 تحت 
إمرة املدرب التشـييل مانويـل بيليجريني 
حـني بلغ نصـف النهائي، حيـث تعرض 

لإلقصاء عىل يد ريال مدريد.
ويواجـه الفريق الذي يقوده حاليا املدرب 
اإلسـباني بيـب جوارديـوال هـذا الوضع 
منذ 4 سـنوات دون تجـاوز دور الثمانية 
يف التشـامبيونزليج، لكنـه يعـد اآلن من 
أقرب املرشحني للقب يف هذا املوسم، الذي 
يتصدر فيـه الـدوري اإلنجليـزي املمتاز 
وبفـارق شاسـع عـن أقـرب مالحقيـه 

مانشسرت يونايتد.
لكـن نجم بوروسـيا دورتمونـد، إيرلينج 
هاالنـد قد يكـون التهديـد الرئييس لحلم 
السـيتي، فهـو هداف املسـابقة وكان له 
دور حاسم يف صعود فريقه لربع النهائي 
عىل حسـاب إشـبيلية، كما أنه لم يتوقف 
عن زيارة الشـباك يف أخر سـت مباريات 

خاضها.
وسـتكون املواجهة الرابعـة يف هذا الدور 
اإلقصائـي، بني بورتو وتشـيليس يوم غد 
األربعـاء، وهمـا فريقـان لطاملـا واجها 
صعوبـة أيضـا يف تجـاوز ربـع نهائـي 
دوري األبطـال، إذ عجـز الفريق الربتغايل 
عـن تخطي هـذا الحاجـز، منـذ أن توج 
باللقـب قبل 17 عاما تحـت إمرة جوزيه 

مورينيو.
أما تشـيليس الـذي يقوده حاليـا األملاني 
تومـاس توخيـل، فخـاض ربـع نهائـي 
التشامبيونز 9 مرات ونجح يف تجاوز هذا 
الدور يف سـبع منهـا، إال أن هذه هي املرة 
األوىل التي يبلغ فيها هذه املرحلة منذ عام 
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يضع ريال مدريد اإلسـباني نصب عينيه عندما يدخل اختباره الصعب أمام 
ليفربـول اإلنجليـزي يف دور الثمانية بـدوري األبطال، الحفاظ عىل سـجله 
الذهبـي يف هـذا الدور، وهو عدم السـقوط يف كل مرة يتأهـل إليه عىل مدار 
17 عامـا منذ 2004، حينما خرج عىل عـىل يد موناكو الفرنيس. وكانت تلك 
املـرة يف موسـم (04-2003)، حيث وجـد الفرنيس زين الديـن زيدان، املدير 
الفنـي الحايل للريـال وكان حينها العبـا بالفريق، وزمالئه أنفسـهم خارج 
البطولـة بأفضلية التسـجيل خـارج األرض، بعد نهايـة مواجهتي الذهاب 
واإليـاب بالتعـادل (5-5).وتمكـن كل فريـق من الفوز عـىل ملعبه، 
حيث حسـم املريينجـي مواجهة الذهاب يف (سـانتياجو 
برنابيـو) بنتيجة (2-4)، وسـجل حينها ”صديق 
األمس“ وأحد نجوم الفريق امللكي السـابقني 
فرنانـدو مورينتيس الهدف الثاني للفريق 

الفرنيس.
بينما دانت األفضلية يف اإلياب لفريق 
ملعبـه  عـىل  الفرنسـية  اإلمـارة 
(لويس الثاني) بنتيجة (3-1)، 
مورينتيس  وتمكـن خاللهـا 
أيضا من هز شباك الريال، 
موناكو  بعدهـا  وأكمـل 
طريقـه نحـو النهائي 
يصطـدم  أن  قبـل 
الربتغـايل،  ببورتـو 
قيـادة  تحـت 
مورينيو،  جوزيـه 
بثالثيـة  ويسـقط 
بعدها  نظيفة.وظل 
صاحـب املقام الرفيع 
ليـج“  ”التشـامبيونز  يف 
برصيـد 13 لقبـا عاجـزا عـن 
تخطـي عقبة ثمن النهائي لسـت 

سـنوات، حتى أتت اإلدارة بالربتغايل جوزيه مورينيو، الذي تمكن من قيادة 
الفريـق لتخطي عقبة هذا الدور، ولكنه ظل عاجـزا أيضا عن رفع ”الكأس 
ذات األذنـني“، عـىل مدار املواسـم الثالث التـي جلس فيها عـىل مقعد املدير 
الفني امللكي .(13-2010) وخالل الثالث مرات، نجح املريينجي يف عبور دور 
الثمانيـة أمام توتنهام هوتسـرب اإلنجليزي وأبويـل القربيص وأخريا جالطة 
رساي الرتكـي عـىل الرتتيب.اسـتمرت سلسـلة النتائج اإليجابيـة للعمالق 
اإلسـباني يف ربـع النهائي حتى بعد رحيـل مورينيو وقـدوم اإليطايل كارلو 
أنشـيلوتي، الـذي نجح يف أول محاولة يف قيادة الفريـق نحو نصف النهائي، 
بل والعودة ملنصات التتويج بلقـب ”العارشة“ الذي تأخر 12 عاما.تواصلت 
الهيمنـة املدريدية بعد ذلك يف هـذا الدور عىل مدار 4 سـنوات متتالية، منها 
مـرة اكتفى فيها الفريق ببلوغ نصف النهائي (15-2014) مع أنشـيلوتي، 
قبل أن يجلس زيدان عىل مقعد املدير الفني ويطرق التاريخ من أوسع أبوابه 
بالتتويـج باللقب 3 مرات متتالية (2018-2016).وها هو الريال عىل موعد 
مع فرصة جديدة للتأكيد عىل هيمنته يف كل مرة يبلغ فيها هذا الدور عندما 
يواجـه البطـل يف 2019، ليفربول اإلنجليزي، حيث سـتقام مبـاراة الذهاب 
اليـوم الثالثاء عـىل ملعب ألفريـدو دي سـتيفانو، بينما سـيحتضن ملعب 

(أنفيلد رود) مواجهة اإلياب يف 14 من نفس الشهر.
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لم يقبل نادي بايـرن ميونخ وصف أي العب آخر باملهاجم 
األفضـل يف العالم، سـوى نجمه وهدافـه البولندي روبرت 

ليفاندوفسكي، الذي يعاني من إصابة يف الركبة حالًيا.
ونرش حسـاب شـبكة ESPN عـىل موقع ”تويـرت“ صورة 
لإلنجليـزي هـاري كـني، مهاجـم توتنهام هوتسـبري بعد 
تسـجيله ثنائية يف شـباك نيوكاسـل يونايتد، اليوم األحد، 

بالربيمريليج. 
وصاحبـت صورة كني سـؤاًال من الشـبكة ملتابعيها، جاء 

فيه: ”هل هاري كني املهاجم األفضل يف العالم حالًيا؟“.
وسخر النادي البافاري من السؤال املطروح عىل الجماهري، 
عـرب أحد حسـاباته بموقع ”تويرت“، مكتفًيـا بإعادة نرش 
التغريـدة مرفقـة بصـورة يضحـك فيها ليفاندوفسـكي، 

وكأنه يستهزئ بها.
ولـم يفـوت حسـاب البوندسـليجا الرسـمي هـذه 
التغريـدة، حيـث علـق عليهـا بمقطـع فيديو قصري 

ملهاجـم البايرن وكأنه يتحرس عـىل اعتبار العب غريه 
املهاجـم األفضـل يف العالم.ومنذ بداية املوسـم املايض، 

لم يسـجل أي العب آخر أهداًفا أكثـر من صاحب الـ32 
عاًما، مما أسـهم يف منحـه جائزتي األفضـل يف العالم 

وأوروبـا عـام 2020. ويتصدر ليفاندوفسـكي 
قائمة هدايف البوندسـليجا وسباق الحذاء 

الذهبي األوروبي حتى اآلن برصيد 35 
هدًفـا، بفـارق 11 هدًفـا عن أقرب 

مالحقيه.

أكد أدريان حارس ليفربول، أن ”ريال مدريد ليس قويا 
مثلما كان يف األعوام املاضية“، معرتفا أنه يجب احرتام 
الفريـق اإلسـباني، خاصة وأنه يظهـر الخطورة يف أي 
وقت.وأضاف الحارس اإلسباني، قبل مواجهة الفريقني 
بدوري أبطال أوروبا: ”نعلم أنه موسم غريب منذ بدايته 
واألمور ال تسـري عـىل النحو الذي كنـا نريده، انخفض 
سـقف توقعاتنا عن املوسـم املايض الذي كان تاريخيا 
وال ينىس بالنسـبة للنـادي، لم نحقـق النتائج املرجوة 
هذا العام لسبب أو آلخر ونحن يف موقف اضطررنا فيه 

لتغيري هدفنا الرئييس والرتكيز عىل أشياء أخرى“.
وأكـد أنه ال يريـد البحث عن أعذار، لكـن ”اإلصابات يف 
مطلع املوسم لم تكن متكررة، وفقدنا فريجيل فان دايك 
وكانت هنـاك لعنة يف مركز قلب الدفاع وعانينا كثريا“.
وأكمـل: ”نحن محرتفون ولدينا مجموعة رائعة ويجب 
أن نبـذل قصارى جهدنـا. نفتقد هـذه الحيوية والثقة 
التـي كانت ترافقنا املوسـم املايض حـني كان كل يشء 
يسـري عىل ما يـرام. كما أن هذا العام اسـتثنائي بدون 
جمهور يف أنفيلد“.ونفـى الحارس أن يكون الفريق قد 
وصل ملرحلة االكتفاء والتشـبع، حيث أكد أنهم يريدون 
”التكرار ومواصلة الفوز. حني تكون يف القمة ومحاطا 
بألقاب العـام املايض، كل ما يريده الفريق هو الحفاظ 
عىل النسـق الجيد منذ البداية، لكن املواسم تختلف وما 

املـايض اسـتثنائي.  العام  شـهدناه 
كان عامـا مختلفـا أيضا بالنسـبة 
لليفربول ويجب السعي نحو تكراره 
مـرة أخرى“.وعـن الـيشء املميـز 
يف دوري األبطـال، كشـف أدريان: 
خاصـة  بطولـة  ”التشـامبيونز 
الداخـل،  مـن  تغـريك  ومختلفـة 
وقد حدث هـذا معنـا يف املباريات 
األخرية حني لم تكـن األمور جيدة 

يف الربيمريليج، لكننا تجاوزنا فريقا 
قويا هـو اليبزيـج، سـنبذل قصارى 

جهدنـا أمـام ريـال مدريـد أيضـا، نعم 
نحرتمه لكننا نريد التأهل“.

وأوضـح: ”الريـال ليـس قويـا كمـا كان يف 
األعـوام املاضية، يحدث لنا يشء مشـابه، إال أن 

ريال مدريد خطري دائما، لديه العبون مميزون يف 
الهجمات املرتدة. يمتاز الفريق اإلسـباني برسعة 
الحركة أيضا، ويشـبه أسلوب لعبنا. الريال سيظل 
الريال دوما، والتأهل سيكون صعبا“.وفيما يخص 
واقعة املهاجم املرصي محمد صالح يف 2018 عندما 
تسـبب قائـد امللكـي سـريجيو رامـوس يف إصابته 
ليغادر امللعب، أشار أدريان: ”لم نفكر كثريا يف األمر، 
ألن القرعة هي التي قررت أن نتواجه مجددا، لم يكن 
لدينا وقت للحديث عن هذه الواقعة رغم أنها ليسـت 
أفضـل ذكرى قد تحصل عليها لكـن ال أعتقد أنها قد 

تكون مؤثرة لهذه الدرجة حتى عىل صالح نفسـه“.
وتابـع: ”ال وجود لرغبة يف الثـأر أو االنتقام، تتكرر 
املواجهات بني الفرق املختلفة كل فرتة. إنها فرصة 
بالنسـبة لنا كي نظهر معدن ليفربول. مرت أعوام 
عـدة منذ 2018 وحـدث ما حدث. ال يجـب العودة 
للوراء من أجل اجرتار هذه الذكريات السـيئة. تغري 

ليفربول كثريا منذ ذلك اليوم، والريال أيضا“.
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الرياض/الرشق االوسط: 

«مهنة الصحافة صعبة بما فيه الكفاية، وال 
يجب تلويثها بمثل هذا الكالم»، هكذا يجيب 
فابريس فريس، رئيـس مجلس إدارة وكالة 
الصحافـة الفرنسـية (أ.ف.ب)، عـن ربـط 
عمل الصحفيني يف سـاحات الرصاع بالعمل 
االسـتخباراتي. ويضيـف أن الوكالـة فقدت 
منذ تأسيسـها عام ١٩٤٤ نحـو ٣٠ صحفياً 

ذهبوا ضحايا يف مناطق الرصاعات.
الرئيـس  اإلدارة  مجلـس  رئيـس  فريـس، 
التنفيذي لوكالة الصحافة الفرنسية املرموقة 
التـي يعمـل فيهـا ١٧٠٠ صحفـي، وتتمتع 
بحضور بـارز يف أكثر من ١٥٠ دولة، بسـت 
لغات، قال يف حوار مع «الرشق األوسـط» إن 
الوكالـة «تخوض اآلن معركة لجعل منصات 
مثل (غوغل) و(فيسـبوك) تدفـع للنارشين 
والـوكاالت عىل محتـوى األخبار الذي يجذب 
كثـرياً من القـراء إىل املنصـات». ويضيف أن 
«مواقـع التواصـل االجتماعي تعد بالنسـبة 
إلينـا مكملة لنـا أكثر من كونها منافسـة»، 
مشرياً إىل أنه من املخاطر التي تواجه وسائل 
اإلعالم اليوم «شـيخوخة جمهورهـا، إذ إنه 
من املهـم تجديـد املواضيـع والزوايا وطرق 
البث الستقطاب الشباب إىل هذه الوسائل».

وفيما ييل نص الحوار:
* أكثـر من ١٥٠ دولة موجـودة فيها وكالة 
كيـف  (أ.ف.ب)...  الفرنسـية  الصحافـة 
تديرون األخبـار من حول العالم وتتحققون 

من مصداقيتها؟
- هـذه الشـبكة مـن املكاتـب تشـكل قوة 
(أ.ف.ب) التـي تغطـي ما يحصـل يف العالم 
بسـت لغات، بينها العربيـة، وهي أقرب قدر 
اإلمكان من مـكان حصول الحدث. والوكالة 
موجـودة باألخـص يف النقـاط السـاخنة يف 

العالـم، وقـد أثبتت أخـرياً مثـًال رسعتها يف 
التعامـل مع الحدث ونوعيـة تغطيتها خالل 
أحـداث ناغورنـي كاراباغ وإقليـم التيغراي 
اإلثيوبـي وميانمـار (بورمـا). وباإلضافـة 
إىل النـص والصـورة، وهما خدمتـان تعرف 
بهمـا تاريخيـاً، باتت تقدم بثـاً مبارشاً عرب 
تقنية الفيديو يعد من أفضل اإلنتاج عىل هذا 
الصعيد. كذلك تواصل الوكالة تعزيز وجودها 
عـىل األرض، بعـد افتتاحها مكتبـاً يف كوريا 
الشـمالية، وهي تعمل عىل تعزيز فرقها من 
أجل تغطيـة أفضل للسـاحل األفريقي الذي 
يثري كثرياً مـن القلـق... إن مصداقية الخرب 
هي املحور األسـايس الذي بنيت عليه سمعة 
وكالـة الصحافـة الفرنسـية، إذ إن الوكالة 
تدقـق يف كل خـرب، وعمليـة التدقيـق هـذه 
تجري عىل مرحلتـني: أوالً عىل صعيد املكتب 
املحيل، ثم يف قسـم تحرير إقليمي. وال تدعي 

الوكالة طبعاً أنها معصومة عن الخطأ، فقد 
ترد أخطـاء يف إنتاجها اليومـي الذي يقارب 
٥ آالف خرب، و٣ آالف صـورة، و٢٥٠ مقطع 
فيديو. لكن عندمـا يحصل ذلك، تقّر الوكالة 

به، وتصحح.
* عـادة ما تقابل وكاالت األنباء صعوبات يف 
مناطق الرصاعات اإلقليمية، كذلك االتهامات 
بالتحيز لطرف مقابل آخر... هل من معايري 

واستدالالت لبث الخرب والتقيص عنه؟
- ال يهدف عمل (أ.ف.ب) إىل إنتاج رأي، بل إىل 
نقل األحـداث، وينص نظامها عىل أن تعطي 
معلومات دقيقة حيادية موثوقة. ولذا تهتم 
الوكالة دائماً بعرض كل وجهات النظر حول 
موضـوع معني، وتعطي الكالم لكل األطراف 
املعنية، مـن دون تحيـز. مثالً، إبـان األزمة 
السـورية، أرصت الوكالـة التـي احتفظـت 
بمكتب لها يف دمشـق عىل تقديم وجهة نظر 

قوى املعارضة، كما وجهة نظر الحكومة. فال 
يمكن لوكالة الصحافة الفرنسـية أن تكون 
وسـيلة إعالمية منحازة، إذ سيؤثر ذلك سلباً 
عىل رسالتها. وبناء عليه، فإن واجب الحياد 
حارض جـداً يف أذهان صحفييهـا الـ١٧٠٠. 
أما بالنسبة إىل اختيار املواضيع، فهو يجري 
عىل األرض وفق معايري الحدث، مع الحرص 
عىل تنـاول زوايا مختلفة، وأنـواع صحافية 

متعـددة، بالنـص والصـورة والفيديـو.
الصحفيـني ضحايـا  كثـري مـن  يذهـب   *
لتغطياتهم من سـاحات الرصاع، وقد فقدت 
وكالتكـم كثريين... كيف تتعاملون مع هذه 
القضايـا وتغطيتهـا؟ وكيـف تقللـون مـن 

التعرض للخطر؟
- الوكالـة موجودة يف كل النقاط السـاخنة 
يف العالـم، وعـدد كبري مـن صحفييها يعمل 
يف مناطـق نـزاع. ومنـذ تأسيسـها يف عـام 
١٩٤٤، تويف نحو ٣٠ صحفياً منها يف مناطق 
عمليـات. ويف الفـرتة األخـرية، كان وجودنا 
يف الخطـوط األماميـة إبان معـارك املوصل 
مثـًال يف العـراق، أو يف الرقـة بسـوريا، أمراً 
معقـداً خطراً... لكن لعل الخطر األكرب اليوم 
يكمـن يف أن الصحفيـني يف بعـض املناطـق 
مستهدفون، أو يستخدمون ورقة مقايضة. 
وبالتايل، علينا أن نكون شديدي الحرص لدى 
التحضري للمهمات الصحفية، ال سـيما فيما 
يتعلق بتجهيزات الحماية ووسـائل االتصال 
واألمور اللوجيستية... لقد استثمرنا كثرياً يف 
التدريبات األمنية، ونقـوم بانتظام بمتابعة 
مع العائدين من مهمات من أجل استخالص 
دروس حول ما يمكن تحسـينه. كذلك، فإننا 
نتشـارك كثـرياً مع وسـائل اإلعـالم األخرى 
الكـربى، وثمـة تضامن كبري عـىل األرض يف 
املناطـق الصعبة. ومن النـادر أن نتخىل عن 

تغطيـة ما، لكن بالطبـع األولوية هي لألمن 
والسالمة. وال يفوتني هنا أن أقول أيضاً إننا 
نهتم أيضاً، بعد املهمات، باضطرابات ما بعد 
الصدمة (PTSD) التي يتعرض لها كثري من 
الصحفيني، وليس فقط أولئك الذين عملوا يف 
مناطق النزاعات، بل أيضاً الصحفيون الذين 
تولوا متابعة مأسـاة املهاجرين... فهؤالء قد 

يعانون أيضاً من تلك األعراض.
* يربط بعضهم عمل الصحفيني يف ساحات 
الـرصاع بالعمـل االسـتخباراتي... ما صحة 

ذلك؟
- يمكنني أن أقول فقط إنه بالنسبة إىل وكالة 
(أ.ف.ب)، فإن هذا الكالم مجرد خرافة. هذا 
يمكن أن يكون متأتياً من نظرة (رومانسية) 
إىل املهنة، لكن يف الحقيقة الواقع عميل أكثر؛ 
مهنة الصحافـة صعبة بما فيه الكفاية، وال 

يجوز تلويثها بمثل هذا الكالم.
إعالميـاً  زخمـاً  تأخـذ  القضايـا  بعـض   *
لتغطيتها، يف حني يتغاىض اإلعالم عن تغطية 
أحداث أخرى... فهل يمكن تفسـري ذلك بأن 
هناك تحيزات وتأثرياً سياسـياً عىل التغطية 

اإلعالمية؟
- وكالـة (أ.ف.ب) رشكـة تجاريـة خاصة، 
تتميـز بأنها بال مسـاهمني، وهو ما يجنبها 
أي شـكل من أشـكال النفـوذ. ويرشف عىل 
الوكالـة مجلـس أعىل يضمن اسـتقالليتها، 
ويمكـن مراجعتـه يف كل موضـوع يف حـال 
حصول أي شك حول عملها. وبصفتي رئيس 
مجلـس اإلدارة، أؤكد لك أنني لم أتدخل يوماً 
يف الخـط التحريـري للوكالـة، فالصحفيون 
يديرهـم صحفيون، ومدير األخبار شـخص 
مهـم جـداً يف الوكالة، وهو يف منـأى عن أي 
تدخـل سـيايس. ويف اليـوم الـذي تظهر فيه 
وكالة الصحافة الفرنسـية أي ميل سيايس، 

سـتفقد كل مصداقيتها... مـن جهة أخرى، 
عـىل وكاالت األنبـاء -كما وسـائل اإلعالم- 
التأكـد مـن أال تكـون هناك جهات منسـية 
يف تغطيتهـا. وبعـد املفاجآت التـي حصلت 
االنتخابـات  ويف  (بريكسـت)،  اسـتفتاء  يف 
األمريكية السـابقة عام ٢٠١٦، أو أخرياً مع 
احتجاجـات حركـة (السـرتات الصفراء) يف 
فرنسـا، أعـادت الوكالـة نـرش صحفيني يف 

مناطق كانت منسية إىل حد ما.
* ثمـة مـن يقـول إن وكاالت األنبـاء أمـام 
تحديات وسـائل التواصـل االجتماعي، وإن 
السـبق الخـربي لم يعد ذا أهميـة، ألن هناك 
من يقـوم به من األفراد... كيف تتأقلمون يف 

صناعتكم اليوم مع تنامي قاطرة اإلعالم؟
- (أ.ف.ب) تسـجل باسـتمرار منجزات عىل 
صعيـد السـبق الصحفي. يف الفـرتة األخرية 
مثـًال، كانـت أول من شـهد عىل املجـازر يف 
إقليـم التيغـراي اإلثيوبـي، لكنهـا مـع ذلك 
تتمسك دائماً بتغليب الصدقية عىل الرسعة. 
وبالتـايل، هـي ال تشـارك يف (السـباق عـىل 
السـبق)؛ املشـرتكون يشـرتكون بخدمـات 
(أ.ف.ب) من أجل تغطيتها الكاملة املحايدة 
املسـتقلة املنوعة لألخبار، ال من أجل السبق 
الصحفـي... يف املقابـل، فإنـه بالفعـل بات 
السـبق الصحفـي يخـرج أكثـر فأكثر عرب 
وسـائل التواصـل االجتماعـي. لـذا، يقـوم 
عمـل الوكالة أكثـر فأكثر عـىل التحقق من 
صحة األخبار، والتدقيق يف املحتوى املنشـور 
عـىل وسـائل التواصل؛ مواقـع التواصل تعد 
بالنسـبة إلينـا ُمكملـة لنا، أكثر مـن كونها 
منافسـة، فهي تحثنا عىل االلتزام بقدر أكرب 
من الحذر. كذلك، يكون لعمل الوكالة أهمية، 
يف حني يمكن ألي شخص أن ينرش صورة أو 

مقطع فيديو لحدث هو شاهد عليه.

بغداد/نينا:
للحريـات  العراقـي  املرصـد  طالـب   
الصحفية يف نقابة الصحفيني العراقيني 
األجهزة األمنية يف محافظة السـليمانية 
بتأمني الحماية الالزمة للصحفي محمد 
فاتح الذي يتعـرض للتهديد املبارش منذ 
أكثـر مـن شـهر دون معرفـة الجهات 

املسؤولة عن هذه التهديدات.
ونقـل ممثـل املرصد العراقـي للحريات 
الصحفيـة يف إقليـم كردسـتان صـالح 
حسن بابان عن فاتح قوله: إن مجموعة 
أشـخاص يقومون برتهيبه هو وعائلته 
ليالً منذ شهر تقريبا من خالل مهاجمة 
داره بالـرضب عـىل باب منزلـه الكائن 
يف منطقة كردسـات، ممـا أدى اىل كرس 

الباب وزرع الخوف والذعر يف أهله.
وقـال فاتـح الذي يعمل مذيعا لألخبار يف إذاعة نوا: إنه أخرب السـلطات األمنية يف املحافظة 
بهذا التهديد، وبعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة، قاموا بنصب كامريات مراقبة أمام داره، إال إن 

اإلعتداءات مازالت مستمرة، دون رادع، أو معرفة هوالء األشخاص، وما هي الدوافع.
ورأى محمـد أن عملـه يف الصحافـة، وكشـفه ملفات فسـاد يف اإلقليم يقـف وراء التهديد 
الذي يتعرّض له منذ شـهر تقريباً. مناشداً الجهات املعنية بالتدخل العاجل وحل مشكلته، 

والقبض عىل هؤالء األشخاص.

واشنطن/متابعة الزوراء:
قالت صحيفة ”دييل ميل“ الربيطانية 
إن رقم الهاتف الخلوي الخاص بمارك 
زوكربريغ مؤسس موقع فيسبوك كان 
من بـني البيانات الشـخصية املرسبة 
لنحـو ٥٥٣ مليـون مسـتخدم ملوقـع 
التواصل االجتماعـي والتي تم نرشها 

عىل اإلنرتنت من قبل القراصنة.
وبحسـب ما قال الباحـث اإللكرتوني 
دايف واكر، أوضحت الصحيفة أن اسم 
زوكربـريغ وموقعـه وبيانـات زواجه 
وتاريخ ميـالده وهويته الخاصة عىل 

فيسبوك كانت من بني كم البيانات الشخصية الهائلة التي نرشها منتدى للقراصنة السبت.
كما تضمنت البيانات املرسبة أيضا معلومات خاصة للمشـاركني يف تأسيس فيسبوك كريس 
هيوز وداسـتن موسـكوفيتز. وقال متحدث باسم فيسبوك يف بيان لدييل ميل إن هذه بيانات 
قديمة وتم تسـجيلها من قبل يف عام ٢٠١٩ وتم العثور عليها وإصالح األمر يف أغسـطس من 

هذا العام.
وقـال ألون غـال الرئيس التنفيـذي للتكنولوجيا يف رشكة هدسـون روك ملكافحـة الجريمة 
املعلوماتيـة السـبت عىل تويرت ”كل سـجالت ٥٣٣ مليون حسـاب يف فيسـبوك تـم ترسيبها 

مجانا“. ونّدد بما أسماه ”التجاهل املطلق“ من رشكة فيسبوك حيال املسألة.
وحسـب تقرير يف مجلة ”بيزنس انسـايدر“، فإن بعض البيانات املرسبة حديثة عىل األرجح. 
وجاء يف التقرير أّن بعض أرقام الهواتف املرسبة ال تزال بحوزة أصحاب حسـابات فيسـبوك. 
وأوضح غال ”هذا يعني أنه إذا كان لديك حسـاب فيسـبوك، من املرجح للغاية أن يكون رقم 

الهاتف املرتبط بالحساب قد تم ترسيبه“.
وتتضمن البيانات أرقام هواتف وأسماء كاملة وتواريخ ميالد، وبالنسبة إىل بعض الحسابات 
عناوين بريد إلكرتوني والحالة االجتماعية. وكتب غال يف تغريدة أّن ”أطرافا سيئة ستستخدم 

البيانات بالتأكيد ألغراض الهندسة االجتماعية واالحتيال والقرصنة والتسويق“.
وكانت البيانات يتم رشاؤها بني املجرمني اإللكرتونيني لبعض الوقت، إال أن ترسيب البيانات 

عىل منتدى للقراصنة يجعلها متاحة مجانا اآلن.
وذهبت الصحيفة إىل القول إن البيانات الشـخصية للمسـتخدمني حول العالم تعرض مقابل 
رصيـد إلكرتوني من اليوروهات عىل موقـع معروف للقراصنة اإللكرتونيـني. وقال غال إنه 
تحقـق من صحة البيانات، فيما أشـار عـدد آخر من الصحفيني إىل أنهـم تحققوا من أرقام 

هواتف بني هذه البيانات.
وهذه ليسـت املـرة األوىل التي تـرضب حوادث ترسيبات أو اسـتغالل بيانـات أكرب منصات 

التواصل االجتماعي التي تضم نحو ملياري مستخدم.
ففي العام ٢٠١٦ أثارت فضيحة تتعلق بكامربيدج أناليتكا، وهي رشكة استشارات بريطانية 
اسـتخدمت بيانات املاليني من رواد فيسـبوك يف توجيه دعاية سياسـية، جدال واسـعا حول 

معالجة عمالق التواصل االجتماعي للمعلومات الخاصة بالحسابات.
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لندن/متابعة الزوراء
منذ بداية تفيش وباء كورونا حول 
العالم العام املايض، ومع ما فرضه 
مـن إجـراءات إغالق وحجـر ملنع 
انتشـاره ومحاولة السيطرة عليه 
ومعالجتـه، ظهـرت تأثرياته عىل 
كّل املياديـن، فوراً، من السياسـة 
وحقوق اإلنسـان، وصوالً إىل الفّن 
والصحافـة. صحف عـّدة أجربت 
عىل اإلغالق، وأخرى تصارع بسبب 
األزمـات املالية التي فاقمها تفيش 

الفريوس. 
ومع اّتجـاه الصحفيني يف مختلف 
املؤسسـات إىل تغطيـة الوباء وما 
نجـم عنـه مـن خسـارات برشّية 
أيضـاً  تأّثـرت  وغريهـا،  ومالّيـة 
املواضيـع التـي كان اإلعالمّيـون 
يعملـون عليها، وبينهـا الصحافة 
امليدانّية، كما الصحافة اإلنسانّية. 
وبسبب العمل عن بعد، وإجراءات 
التباعد الجسـدي، وغريها، تغرّيت 
صناعـة الصحافـة بشـكل كبـري 
خـالل الوبـاء، حول العالـم، وهو 
مـا جعـل العمـل عـىل التقاريـر 
امليدانيـة صعبـاً، وبحـّده األدنى، 
خطـراً عـىل سـالمة الصحفيـني. 
وبشكٍل خاص، ترضرت الصحافة 
اإلنسـانية، حسـب ما يؤكد موقع 
«جورناليـزم» الربيطاني يف تقرير 

نرشه أخرياً. 
والصحافـة اإلنسـانية هي مجال 

املتعلقـة  القصـص  عـىل  يركـز 
خصوصـاً  اإلنسـانية،  باألزمـات 
املتعلّقة بالفقر والحروب وحقوق 
اإلنسان واملسـاواة، كما سياسات 
غـري  واملنظمـات  املسـاعدات 
الحكوميـة وعمـل األمـم املتحدة. 
ولـم يقتـرص األمـر عـىل إعاقتها 
وتدابـري  السـفر  قيـود  بسـبب 
السـالمة املصممة لوقف انتشـار 
الفـريوس، ولكـن كذلـك بسـبب 
التكلفـة وصعوبـة تمويلهـا مـن 
خالل اإلعالنات واالشـرتاكات التي 
انخفضـت خـالل العـام املـايض، 
مـا فاقم األزمة التـي كانت تعاني 
منها وسـائل اإلعالم أصـًال. عالوًة 
عىل ذلك، كانـت األجندة اإلخبارية 
الصحـي  بالتأثـري  مدفوعـة 
للوباء،  واالقتصـادي  واالجتماعي 
لدرجة أن القصص اإلنسانية تبدو 

وكأّنها قد سقطت وسط الزحام.
السـفر،  لاللتفـاف حـول حظـر 
عملت غرف األخبار الدولية بشكل 
متزايـد مـع املراسـلني املحليـني. 
سـمح ذلـك للمنظمـات اإلعالمية 
بالوصـول املبـارش إىل املجتمعات 
التـي تعرضـت ألزمـات مختلفـة 
والحفاظ عىل اسـتمرار القصص. 
«جورناليـزم»  موقـع  ونقـل 
الربيطانـي عن املحـررة التنفيذية 
 ،The New Humanitarian يف 
جوزفني شـميدت، أن التعاون مع 
الصحفيـني املحليـني ُينتج تغطية 
تنـوع  مـن حيـث  أكثـر شـموالً 
األصوات. وبحسب شميدت، حتى 
عندما بات الصحفيون قادرين عىل 
الكتابة من األرض، كان ال يزال من 
الصعب بناء الثقة وإجراء محادثة 
حقيقيـة مع املصدر مـع الحفاظ 

عـىل التباعد االجتماعي أو تغطية 
الوجه. 

وباعتبـاره أزمـة إنسـانية بحـد 
ذاتهـا، فـإن الوباء يوسـع نطاق 
التقاريـر اإلنسـانية، لكنـه يعني 
أيضـاً أن مجـاالت أخـرى، مثـل 
والكوارث  واملجاعـات  الرصاعات 
الطبيعيـة، احتلـت مرتبـة أقـل. 
وفقـاً للمحارض البـارز يف اإلعالم 
والتنميـة الدولية بجامعة إيسـت 
أنجليا، مارتن سكوت، فإّنه حتى 
عندما تمت تغطية هذه املواضيع، 
تـم ربطها بكورونـا. كما كان من 
التنافس  الصعب عىل الصحفيـني 
عـىل جذب انتباه القـراء بقصص 
أخرى، ألن الجماهري كانت بالفعل 
غارقـة يف األخبـار السـلبية حول 

الفريوس.
والتحـدي اآلخر هـو الحفاظ عىل 
املصلحة العامة يف األزمات طويلة 
األمد التـي ال تتخللها دائماً أحداث 
مذهلة، وفقاً ملنسـقة العمليات يف 
منظمة اإلغاثـة يف حاالت الكوارث 
Shelter Box ومراسـلة «بـي بي 
هـاريف،  راشـيل  السـابقة،  يس» 
والتي تقـول: «يميـل الصحفيون 
إىل قيـاس األزمات مـن حيث عدد 
األشـخاص الذين لقـوا حتفهم»، 
لكن «قد ال يقتـل الفيضان الكبري 
الكثري من النـاس، لكنه قد يقيض 
عىل املحاصيـل واملاشـية واملنازل 

ويمكـن أن يكون لذلك تأثري مدمر 
عـىل املجتمعـات املتـرضرة. نحن 
بحاجـة إىل إيجاد طرق لضمان أن 
األزمات طويلة األمد أو تلك التي ال 
تؤدي بالرضورة إىل وقوع إصابات 
جماعية ال تزال ُتغّطى وال ُتنىس».

عىل الجانب اآلخر، عرّضت الحملة 
املمنهجة ضـد الحريات الصحفية 
بسـبب تغطيـة الوبـاء العديد من 
للخطـر.  املحليـني  الصحفيـني 
فمـن الصـني التي تسـجن عـدداً 
مـن اإلعالميـني بسـبب تغطيتهم 
لفـريوس كورونـا يف ووهـان، إىل 
الصحفـي الفنزوييل دارفينسـون 
روخـاس الـذي احتجـز ملـدة ١٢ 
يوماً بسـبب تغطيته الوباء، كانت 
محاوالت ترهيب وسائل اإلعالم يف 

ازدياد.
وأحصت «مراسـلون بـال حدود»، 
يف تقريرهـا السـنوي الـذي صدر 
يف ديسـمرب/كانون األول املـايض، 
٥٠ حالـة مـن الصحفيـني الذين 
قتلوا بسـبب عملهـم يف الفرتة من 
 ١٥ إىل  الثانـي  يناير/كانـون   ١
إذ   .٢٠٢٠ األول  ديسـمرب/كانون 
بقـي هذا العدد «مسـتقراً»، إذ إّنه 
مشـابه لعـام ٢٠١٩ (عندمـا ُقتل 
٥٣ صحفًيا)، عىل الرغم من وجود 
عدد أقل مـن الصحفيني يف امليدان 
هـذا العام بسـبب جائحة كوفيد-

.١٩
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تونس/متابعة الزوراء:
أثـرت مواقـع التحقـق مـن صحـة األخبار 
العربية محتوى شـبكة اإلنرتنـت بجهودها 
يف التحـري مـن صدقيـة األخبـار املغلوطة 
والزائفـة التـي تداهمنـا عىل حسـاباتنا يف 
الشـبكات االجتماعيـة، حيـث تتبـع هـذه 
املواقع منهجية علمية يف التحقق من األخبار 
والصور والفيديوهات، والتي يقوم بها فريق 
مـن الشـباب املدربني عـىل توظيـف أدوات 
تقيص الحقائق لكشـف املزاعـم واألكاذيب 
التي تروجهـا الكثري من الصفحات املنترشة 

يف الشبكات االجتماعية.
وتصحبكـم «شـبكة الصحفيـني الدوليني» 
يف جولة ممتعة مـع األدوات واملنهجية التي 
تتبعهـا منصـة «iCheck» التونسـية، وهي 
مبـادرة أطلقتها منظمة «أنـا يقظ» املعنية 
وذلـك  واإلداري،  املـايل  الفسـاد  بمكافحـة 
لضمان حق الجمهـور يف املعرفة والحصول 
عـىل أخبار صحيحـة. وللدخول عىل صفحة 
املنصـة عىل «فيسـبوك» يمكنـك النقر هنا، 
ولتصفـح صفحتهـا عىل «تويـرت» بإمكانك 
الضغط هنـا،  ويمكنك أيضاً متابعة صفحة 
املنصـة عـىل موقع إنسـتجرام» مـن خالل 

الضغط هنا.
يف البدايـة، قم بتسـجيل الدخـول يف املنصة 
من خالل كتابة اسـمك، وبريدك اإللكرتوني، 
وكلمة املرور وتأكيدها يف الحقول املخصصة 
لذلك، كما يمكنك التسجيل من خالل حسابك 

عىل فيسبوك.
وهنـاك الكثـري مـن الخدمات التـي تقدمها 

منصة «iCheck» للمستخدمني مثل:

إمكانيـة البقـاء عـىل اطـالع دائـم بآخـر 
املسـتجدات يف مجـال مكافحة الفسـاد من 
خالل كتابة بريـدك اإللكرتوني لتصلك كافة 

النرشات اإلخبارية التي يصدرها املوقع.
الذيـن  تتفاعـل املنصـة مـع املسـتخدمني 
يريـدون التأكـد من صحـة األخبـار، حيث 
يمكنهم إرسـال روابط األخبـار أو القصص 
أو الفيديوهات التي يريـدون التحقق منها، 
واختيـار املنصـة التـي نـرشت فيهـا هذه 
النوعيـة مـن املضامـني، واختيـار تصنيف 
الخـرب من وجهة نظرهم سـواء أكان «خربًا 
زائًفا»، «خربًا صحيًحـا»، «صورة مضللة»، 
«خربًا زائًفا نسبياً»، «خربًا صحيًحا نسبياً»، 
«خربًا سـاخرًا»، «عنواًنـا مضلالً»، وذلك من 

خالل النقر هنا.
يوجد قسم مخصص لـ»مصادر اإلخالالت» 
والـذي يوثق عـدد مصـادر اإلخـالالت التي 
اخرتقتهـا بعـض املواقـع واملنصـات حيث 
يمكننـا معرفة عدد املـرات التي أخل بها كل 
موقـع باملعايري املهنية للتغطيـة اإلخبارية، 
ويمكنك تصفح هذا القسـم من خالل النقر 

هنا.
هنـاك مدونـة تابعـة للمنصة، والتـي ُتتيح 
ويمكنـك  املقـاالت،  كتابـة  للمسـتخدمني 

تصفحها من خالل النقر هنا.
وبعدها قـم بالبحـث يف املوقع عـن األخبار 
التي تم التأكد من صدقيتها، وذلك من خالل 
النقـر هنـا، حيث سـتجد ثالثـة تصنيفات 
لألخبار وهي: «األخبـار الزائفة»، و»األخبار 

الصحيحة»، و»العناوين املضللة».
وعندما تضغط عىل أي من «األخبار الزائفة» 

املنشورة باملنصة، فستجد املعلومات اآلتية: 
املواقع وشـبكات التواصـل االجتماعي التي 
روجت للخرب الـكاذب، واملصادر التي اعتمد 
عليهـا فريـق العمل لكـي يتـم التحقق من 
الخـرب، وأيقونـة مخصصة ملشـاركة الخرب 

الذي تم التحقق منه.
وحـول منهجيـة العمل التـي تتبعها منصة 
«iCheck» يف «انتقـاء األخبـار»، فتتمثـل يف 
اختيـار األخبار املراد التحقـق من صدقيتها 
وذلـك من خالل األخبـار املتداولة بكثرة عىل 
الشـبكات االجتماعية، واألخبـار التي يقوم 
بإرسالها مستخدمو الشـبكات االجتماعية 

إىل املنصة.
واملرحلة الثانية هي «تقسـيم العمل»: يقوم 
فريق عمل املنصة بعملية التحقق من صحة 
األخبـار وتفنيدها، وإرسـال املـواد الخربية 
التي تم التحقق منها إىل رئيس تحرير املوقع 

لضمـان جودة عملية التحقـق التي قام بها 
فريـق العمـل، وللتأكد من صحـة الخطوات 

التي أجراها املسؤولون قبل خطوة النرش.
أهمية الرجـوع اىل املصدر: يقوم فريق عمل 
املوقع باستخدام خاصية البحث العكيس عن 
الصور للتحقق من الصور املنشـورة بصفة 
كبـرية عىل اإلنرتنت، كما يتم اسـتخدام أداة 
«Invid Tool»، حيث تمكننا األداة من معرفة 
مصـدر الفيديـو وسـياقه، أمـا ترصيحات 
املصادر فيتـم التأكد من أنهـا صحيحة من 
عدمـه مـن خـالل الرجـوع إىل ترصيحـات 

املسؤول التي أدىل بها.
املوقـع  ُيتيـح  الصـدى:  رجـع  مرحلـة 
للمسـتخدمني إمكانيـة إبـداء آرائهم يف دقة 
املعلومات حتى بعد نرشها، كما يزود املوقع 
املستخدمني باملصادر، واملعلومات.(املصدر/

شبكة الصحفيني الدوليني).
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يف رواية (للمفتاح وجوٌه عدَّة) للروائي مهدي 
، الذي ُتعـد تجربته يف صناعة النص  عيل ازبنيِّ
الـرسدي الروائـي ظاهـرة الفتـة لالهتمـام، 
ومثـرية للجـدل والتأمـل، كونـه ينفلـت من 
األطر التقليدية واملكررة إىل سـياق فني جديد، 
بتغيـري أدوات الـرسد وتجديدهـا وإدخالهـا 
عالم الحداثـة، لتكون حالة متفـردة وجديرة 
باالهتمـام، فهـو يعتمـد يف تدويـن نصوصه 
الرسدية بأسلوب الفعل املضارع، الذي يضفي 
عـىل النص الرسدي حالـة تتجدد يف كل قراءة، 
ويبقى النص ينبض بالحياة مهما قدم الزمن 
عليـه، ثـم اختيـاره إىل لغـة رسديـة بالغيـة 
تميـل إىل االنزياح النثري الـذي ينّضم إىل عالم 
الـرسد، وال يحدث أي خلل يف إيقاع متن النص 
أو انسـيابيته، فضالً عن اختيـاره زاوية نظر 
جديـدة يف كل عمل فني جديـد، ويف هذا النص 
الـرسدي الروائـي يسـتخدم املفتـاح كحالـة 
تفاعليـة مـع وحـدة موضوع النـص، ليفتح 
لنـا األبـواب املغلقة، ويكـون عناوين لفصول 
الروايـة، وأحـداث الرواية تسـري يف مسـارين 

رسديـني، األول يقـوم بمهمـة إدارة العمليـة 
الرسدية فيه االبن الذي عاد من الغربة، يبحث 
عـن أبيه الذي يرقد املستشـفى وهـو يف حالة 
حرجة، أما املسار الثاني وهو بمثابة امليتارسد 
يف هذا النص فهو ما دونه األب ورحلته املضنية 
من أجل شـفاء االبن، وسنتابع تفاصيل هذه 
األحداث، التي دونت بطريقة التناوب بني األب 
واالبن، وقد استطاع الروائي أن يوظف الحرف 
داخل متـن النص، لفـرز هذا التنـاوب، حيث 
أن األحـداث التـي يقـوم برسدهـا األب تكون 
بالخط العريض الغامق، بينما ما يرسده االبن 
فبالخط الرفيع الخفيـف، وهو حالة لتطويع 

الخط ضمن مسار مبنى الرسد:
(أتحسـس نبضه الواهـن، أسـائله: «أال ترتك 
رقدتك هذه» كم عانت ذرعاه يف حميل، كم ناء 
ظهره وهو يدور بـي مخرتقاً أجواء محفوفة 
باملخاطـر، غامر بحياته،عـرب املحن، ليأتي إىل 

هنا و...) ص ١٢ 
وهكـذا نكتشـف أن الروايـة كتبت بأسـلوب 
دائـري تبدأ من حضـور االبن لرؤيـة أبيه، ثم 
نتابـع ما يحدثنا به الوالـد تخص مرض االبن 

الذي أصيب منذ صغره بوهن يف عظم الساق، 
ومعاناته من األلم جراء هذا املرض، ومن أجل 
شـفائه، يجـب أن يقوم بعملية كـربى لتبديل 
عظـم السـاق، وهـو أمر بـات صعبـاً يف بالد 
ملغمـة بالحروب والخطـر، حيث صعب األمر 
بالحصول عىل طبيب يقوم بهذه العملية داخل 
البلـد، وقيام بجهد كبري من أجل شـفاء أبنه، 
حتـى زار مراقـد األولياء، وبكـى يف حرضتهم 
طالباً الشـفاعة لشـفاء أبنه، وأمر السفر إىل 
الخـارج يف بلـد يخوض حرب الثمان سـنوات 

وهو ضابط يف جبهات القتال أمر مستحيل.
تدور أحداث الروايـة يف فضاء رسدي مضبب، 
محفوف باملخاطر، تجتاحه النريان املشـتعلة 
التي ظلت مشتعلة، بني الحروب، واالنفجارات، 
والقتل، والرصاص املتطاير، وهو غطاء رسدي 
مبهر أضاف ملبنى الرسد سحراً غريباً، من أجل 
جلب اهتمام املتلقي للتعاطف مع مصاب االبن 
ومعانـاة األب، ولم ييـأس األب أو يكل أو يمل 
للبحـث عن مالذ آمن إلنقاذ أبنـه، ويحاول أن 
يسـافر مع أبنه إىل خارج البلد ملعالجته، رغم 
أن هذه املحاولة صعبة، إال أنه وجدها يف أوهن 

سـبب، حيث أنه يكتشف ومن خالل صديق أن 
بائعـة اللبن يف سـاحة النهضة، تسـتطيع أن 
تسـاعده يف هـذا األمر بالفعـل، تأخذ صورته 
الشـخصية، وتزور له هوية أحوال صادرة من 
العمارة، ومن هناك يلتقـي ببائعة قيمر، كما 
أوصته األوىل، وتسـهل مهمة خروجه من البلد 

عن طريق دليل.
ويف الفصـل الذي يحمل عنـوان مفتاح الغابة، 
نتابـع رحلـة األب مـع ابنـه، وهـي شـاقة 

ومتعبة:
(..أستطلع مشارف غابة عظيمة، تسد األفق، 
ال نهايـة لهـا أو بداية. أقرتب منهـا يف النهار، 
أدّون معلومـات عنهـا، عمقهـا سـتة عـرش 
كيلو مـرت، تفصل الحدود مع النمسـا، كثيفة 
األشـجار، تجوبهـا حيوانات مفرتسـة، فيها 
حرس مسلحون ملنع املتسـللني أو الصيادين، 

ألنها محمية طبيعية) ص ١٩ 
وتظل األحداث مستمرة وتمتد من بداية حرب 
الثمان سـنوات، وحتـى التغيري، وفق مسـار 
متناسق منسجم، يف لغة رسدية نثرية معربة، 
وإيقـاع متزن منسـاب صاف رائق، شـفيف، 

وأجـواء تفاعلية غريبة يف أحداثهـا، التي هي 
ما حدث يف هذا البلد من تقلبات، من سـّيئ إىل 
أسوأ، تتخلل مسار الرسد دخول شخوص فيه، 
مثـل معز الصحفي، الذي سـاعد االبن يف رص 
األحداث، من أجل جعلها مسـاراً رسدياً، ومن 
خالل معز نطلع عىل أحداث حزينة مثل صباغ 
األحذية الذي أخذ (السـالبة) كل ما يدخره يف 
صندوقـه، وكذلك حكاية أحد األدباء الذي كان 
يعانـي من فقر مدقع، يصل إىل حد أنه ال يملك 
األجرة للوصول إىل اتحاد األدباء، فيأتي سـرياً 
عـىل األقـدام، وتنقطـع حذاؤه وال يسـتطيع 
السـري فيها، يسـاعده االسـكايف يف تصليحها 
دون مقابل، وتسـليبه أثنـاء الطريق، وعندما 
يكتشـفوا بأنه ال يملك فلسـاً واحـداً، يعطف 
عليـه أحـد أفـراد العصابة، ويعطيه خمسـة 
آالف دينـار، ليذهـب مـرسوراً، ويف ذلك دعوة 
إىل أصحاب الشـأن لالهتمام باألدباء ومراعاة 

حالتهم املادية.
وتسـتمر األحداث بالتنـاوب، وتنجـح عملية 
االبن، بعد أن تتربع أحـد العوائل اليهودية من 
أصل عراقي بنقل عظم ابنهم املتويف إىل سـاق 

االبـن، ويرتك االبن يف الغربـة، ويذهب األب إىل 
البلـد، بعدها يصاب إصابة شـديدة، ويرقد يف 

املستشفى بني املوت والحياة.
...............

مـن إصـدارات دار نينـوى للدراسـات والنرش 
والتوزيع- سوريا – دمشق لعام ٢٠٢١

عالء األسـواني: «املؤسف أن فهمنا لطبيعة 
األدب والفـن كان أفضـل بكثـري قبل عقود 
كل  يف  تدهورنـا  إىل  أدت  الديكتاتوريـة   .

املجاالت».
يف ديسـمرب/ كانـون األول ١٨٩٥ أُقيـم يف 
باريـس أول عرض للسـينما يف العالم وبعد 
ذلك بأسابيع قليلة وصلت السينما إىل مرص، 
فأُقيم عرض سـينمائي يف اإلسـكندرية ثم 
القاهـرة وبورسـعيد، وهكـذا عرفت مرص 
فـن السـينما قبـل دول غربية كثـرية. وقد 
اسـتطاع رجل إيطايل اسـمه «هنري ديللو 
سـرتولوجو» أن يحصل عىل امتياز العرض 
السـينمائي من مخرتعي السينما  األخوين 
لوميري وأقام أول صالة للعرض السينمائي 

يف اإلسكندرية يف عام ١٨٩٧.
كانت التذكرة بخمسـة قـروش، وهو مبلغ 
كبـري بمقياس ذلك الزمـان، وكانت األفالم 
عبارة عن مشـاهد قصرية صامتة فيشاهد 
املتفـرج مثـًال مشـهد «العمـال يتناولون 
الطعام يف ساعة الراحة»،  ثم يعقبه مشهد 
آخـر عنوانه «القطار يدخل إىل املحطة»، ثم 
مشهد ثالث  عنوانه «املجرم يختطف الفتاة 

الجميلة».
كان اسـتمتاع املتفرجني بالسـينما فائقاً، 
ولكن ظهرت مشـكلة عجيبة تكررت كثرياً  
فقـد كان املتفرجـون يعتـربون مـا يرونه 
عىل الشاشـة يحدث فعالً، فإذا رأوا القطار 
ينطلق عىل الشاشة أصابهم الفزع وركضوا 
خـارج الصالـة وإذا رأوا املجـرم يختطـف 
الفتاة الجميلة اندفعوا جميعاً نحو الشاشة 
إلنقاذ الفتاة، فتكون النتيجة تمزيق شاشة 
العرض، مما يضطر الخواجة اإليطايل يف كل 

مرة إىل رشاء شاشة جديدة.
توصـل الخواجـة إىل حل  للمشـكلة فصار 
يقـف عىل بـاب السـينما وبعد أن يشـرتي 
املتفرج التذكرة كان يأخذه معه إىل شاشة 

العرض ثم يمسكها بأصابعه ويقول:
- بص يا حبيبي! هذه الشاشة مجرد قطعة 
قمـاش. كل ما سـوف تشـاهده عىل هذه 
الشاشـة صور خيالية لم تحدث. أرجوك ال 

تمزق الشاشة.
عندما نقرأ هـذا التاريخ اآلن فإننا نبتسـم 
سـخرية أو إشفاقاً من سـذاجة املتفرجني 
الذين مزقوا الشاشة لينقذوا الفتاة الجميلة، 
لكننـا اآلن بعـد أكثر مـن ١٢٠ عامـاً الزال 
الكثريون يف مرص والعالم العربي يترصفون 
مثـل املتفرجني األوائل ألنهـم عاجزون عن 

التمييز بني الحقيقة والخيال.
يف كل عـام مـا أن يهل شـهر رمضان ويبدأ 
عرض املسلسالت التليفزيونية حتى تنهال 

الدعاوى القضائية عىل صانعي املسلسالت، 
ألن كل صاحـب مهنـة يعتـرب أن ظهـور 
شـخصية من نفس مهنته يف املسلسل إنما 
تعرب عن أصحاب املهنـة جميعاً، فإذا ظهر 
محامـي نصـاب يف مسلسـل أو فيلـم فإن 
نقابة املحامني سـتقايض املنتج ألنه أسـاء 

ملهنة املحاماة.
نفـس التـرصف يقوم بـه أصحـاب املهن 
األخـرى جميعـاً. يف عـام ٢٠٠٦ عندمـا تم 
إنتاج فيلم «عمـارة يعقوبيان» املأخوذ عن 
روايتـي فوجئت بصحفي يتقدم بشـكوى 
ضـدي إىل نقابـة الصحفيـني ألنـي قدمت 
شـخصية صحفي مثيل الجنس وقد قابلت 

هذا الصحفي، فبادرني قائالً: 
- أنـا زعـالن منـك ألنـك قدمت شـخصية 
صحفي عنده شـذوذ جنـيس. دي فضيحة 
للصحفيني كلهم. كيف أسـتطيع أن أواجه 

أفراد أرستي وأصحابي وجرياني؟!

أجبته:
- أنا لم أكتب الفيلم أنا كتبت الرواية.

- أنـا ال أقرأ الروايات لكن هذه الشـخصية 
من تأليفك.

- هـذه شـخصية خياليـة ال تعـرب عن كل 
الصحفيني.

- أرجـوك ابحـث لهـذا الشـاذ عـن مهنـة 
أخرى.

- بنفـس هـذا املنطق سـيعرتض أصحاب 
املهنة األخرى.

- طيب. اعمل شخصية صحفي آخر قدرته 
الجنسية ممتازة حتى يكون هناك توازن.

بالطبـع لم أسـتمر يف هذا الحـوار العبثي، 
ومن حسن الحظ آنذاك أن نقيب الصحفيني 
جالل عارف وسكرتري النقابة يحيى القالش 
كانـا مثقفـني مسـتنريين وبـذال مجهوداً 
حتى أقنعا الصحفي بسـحب شـكواه ألن 
نقابـة الصحفيني قلعة الحريـات ال يجوز 
أن تتـورط يف شـكاوى تحمـل هـذا القـدر 
مـن الجهل. عندئذ أدركـت أن الكثريين من 
املرصيـني والعرب يعانـون من صعوبات يف 

فهم طبيعة الفن..
ممرضـة  شـخصية  ظهـرت  العـام  هـذا 
محجبـة يف فيلـم تنام مـع الطبيـب بدون 
زواج، فغضبـت املمرضات بشـدة وطالبن 
بمحاكمة صناع الفيلم ويف أحد املسلسـالت 
ظهرت شـخصية رجل يمزق جواز سـفره 
املرصي، فتقدم محامـون ببالغ ضد املمثل 
وطلبـوا محاكمته بتهمـة إهانة مرص  أي 
أن هـؤالء املحامون املتعلمـون ال يفهمون 

الفرق بني املمثل والشخصية التي يؤديها.
األمثلة كثرية وكلها تدل لألسـف عىل تفيش 

الجهل بالفنون واآلداب والسـبب يف ذلك أن 
الحكـم العسـكري أدى إىل تدهـور التعليم 
التلميـذ  إن  الحضيـض.  إىل  وصـل  حتـى 
املرصي ال يدرس التذوق األدبي يف املدرسـة 

عىل عكس التلميذ يف الدول املتقدمة.
كثرياً ما شاركت يف مناقشة ألعمايل األدبية 
وأملانيـا  فرنسـا  يف  الثانويـة  املـدارس  يف 
وإيطاليـا، إذ أن التذوق األدبـي هناك مادة 
أساسـية وبالتايل يتعلم التلميذ مبكرا كيف 
يقرأ األدب ويتعلم بالطبع أن الشـخصيات 
األدبيـة  خياليـة وال تعـرب إال عن نفسـها، 
وبالتايل لن تجد أبدا من يعرتض عىل تصوير 

أي مهنة يف رواية أو عمل فني.
املؤسف أن فهمنا لطبيعة األدب والفن كان 
أفضل بكثـري قبل عقود، فقـد كتب األديب 
العظيـم يحيى حقي قصـة بطلها مؤذن يف 
جامع السـيدة زينـب لكنه مدمـن للخمر. 
لقـد نـرشت هـذه القصـة يف العرشينيات 
مـن القرن املـايض فلـم يعرتض أحـد ولم 
يتقـدم أحد ببـالغ ضد يحيى حقـي بتهمة 
اإلسـاءة لإلسـالم. إن الديكتاتورية قد أدت 

إىل تدهورنا يف كل املجاالت.
عندمـا نتخلـص مـن االسـتبداد سـتأتي 
حكومـات منتخبـة تهتـم باملجتمـع أكثر 
مـن اهتمامهـا بالنظـام وتهتـم برعايـة 
املواطنـني أكثـر مـن حمايـة الديكتاتـور، 
وعندئذ ستنهض مرص من جديد. أما هؤالء 
العاجزون عن التمييز بني الحقيقة والخيال 
فنحن نكرر عليهم ما قاله صاحب السينما 

اإليطايل منذ أكثر من ١٢٠ عاما:
«هذه الشاشة مجرد قطعة قماش وكل ما 

سوف تشاهدونه عليها خيال لم يحدث».

ÔìÌã‘€a@ãñb„@·√b„
وغايتـه  حقيقتـه  الشـعر  جوهـر 

مقتىض كماله
العراقي دائما يتغلب عىل أساطريه، 
فهـو الباحث عن الخلـود يف الحياة، 
واألسطورة بالنسـبة له كاالسرتداد 
التلقائي لذاته، فهي األكثر تراجيدية 
يف هذا الحضور املحسوس من الحياة؛ 
وأسطورته منذ تكوينها وحضورها 
األول يف املايض البعيد وهي مستمره 
يف مضارعها وكأنهـا ال تكتمل إال يف 
ذروة هذا املضـارع وديمومته، وهذ 
هو رسهـا الخفـي، فهي كالشـعر 
الذي يأرس الليـايل العراقية ويجعلها 

كثيفة كالحلم.
والشاعرة دنيا ميخائيل يف قصيدتها 
(الليـايل العراقية) تدعونـا لنرافقها 
يف تدوينها الشـعري ألسطورة هذه 
الليايل، إذ هي يف التجيل األعىل تبهرنا 
وهي تنفذ عرب األسطورة والتشكيل 
والـرسد اىل عالم الشـعر، ولـذا هي 
حـررت لياليهـا العراقيـة وجعلتها 
يف مقامهـا األمثـل، فكلمـا رددتهـا 
املوجات عىل النسيم، باحت بحلمها، 
عابـرة املـوج عـىل تحريـر املقام يف 
قـراءة الليـل نغمـا وترتيـال للوقت 

واملكان.
هكـذا تتدفـق هـذه الليـايل سـحرا 
كنغمـات «السـنطور» هـذه اآللـة 
السـومرية  العراقيـة  املوسـيقية 
البابليـة , وهي تشـري اىل لغـة النهر 
وتنسـحب عـىل موجاتـه ، فتحاول 
اكتشـاف أرساِر هذا الذي سـيجيء 
 ، اإلبراهيمـي  مقـام  تنهيـدة  مـن 
املضفـورة مـن القلـب عـىل قصبة 

(الناي) وسـريوح اىل مقام االٔوشـار 
عـىل آلـة (القانـون) حتى يسـتقر 
عىل آلـة (العود) يف نغمة السـيكاه، 
يرافقـه إيقاع النسـيم عـىل النهر يف 
املساء ، الوجوه التي ارتسمت يف املاء 
وانعكست مع ضوء القمر تختفي يف 
املوجات كاألرسار واألحالم واألماني 
التي التصل اىل أيـن ...؟، كأنه يلملم 
مـا كان يتناثـر مـن الليـايل، وكأنه 
مفتوًنا بهذه التفاصيل، هذه الليايل 
التي انرسبت منا اىل احالمنا، تعطرت 
بداللهـا ، والقصيـدة تعطرت بعطر 
الكالم ،فالنهر األصل والحياة ملحقه 
به والشعر أول والكلمات ملحقه به 
,فالليـايل /القصيدة  و األسـطورة/ 
و  الالزمـان  يف  ينمـوان  الشـعر  
الالمـكان ، ويشـريان اىل تناص دال 
يشـري إليهما كمرايا فضية تتعاكس 
مع ضـوء القمر ،فتنفتـح القصيدة 
عىل هذا املشـهد الواسع الذي يتمثل 

فيـه الفعـل السـينمائي يف الشـعر 
بالتقاطاتـه التـي تشـكل حـوارات 
صغـريه لسـيناريو القصيـدة عـىل 
طريقة الحكايات الرشقية رسدا، ثم 
تبدأ القصيدة بصور متوالية لحركة 
األيادي ، فهذه يد االم التي تبتعد عن 
يدها وعينها ، ويد لعبتها وهي تبتعد 
يف امتـداد الطفولـة ، ويـد الخاطف 
،فتحـرض هذه االيـادي عىل محاور 
عدة كأنها أوتار يف قيثاره القصيدة، 
فتحرض فيزياويا بحركاتها املتعددة، 
وكيميائيـا بمـا تحملـه من شـعور 
يجري يف الدم عـرب جزيئاته كنوتات 
تحـاول  بمـا  وتعبرييـا  كيميائيـة، 
الوصـول اليـه مـن معنـى ،ومن ثم 
التأويل ، عرب أسـلوب الحداثة لفكرة 
الحركـة . فكثفت الحـوار يف الحلول 
والتحـول، فجعلـت منـه قيمة فنية 

وجمالية عالية، تقول الشاعرة:
(يدها املمسكة بهدية

يد امها املمدودة خلفها
يد دميتهـا من الطفولـة التي تغني 

بضغطة عليها
يد خاطفها التي سـحبتها بالقوة

اليد التي تمسح دمعة 
اليـد التـي تقلـب الليـايل يف تقويـم 

قديم)
ومنـذ بدايـة القصيدة ال يوجد شـك 
حـول هويـة املتحدثة ومـن يصغي 
إليهـا، هـي عشـتار ربيبـة الجمال 
األسـطوري العراقي والحيـاة، التي 
تقـول األسـطورة إنهـا (شـدت إىل 
وسـطها ألواح األقدار السبعة، وعىل 
رأسها وضعت تاج السهول) وهبطت 
تبحـث عـن حبيبهـا تمـوز. واملرأة 
العراقيـة اىل اآلن إذا اشـتدت عليهـا 
الشدائد تربط عباءتها حول وسطها 
وتربط رأسـها بغطاء الـرأس، وهذا 
مـا يمنح النـص قدراً مـن الوضوح 
الذي يسـاعد القارئ يف تأويل وقائع 

القصيدة كما تصفها الشاعرة: 
(يف السـنة األوىل من الحرب

كانا يلعبان «عريس وعروس»
يعّدان كلَّ يشء عىل األصابع:
الوجوه املنعكسة عىل النهر، 

املوجات التي تكنسها وتختفي،
وأسماَء األطفال.

واآلن كربْت الحرُب
وابتكرْت لهما لعبة ًأخرى:

الرابح هو من يعود من الرحلة 
وحيداً)

ففي البدء تتشـكل أسـطورة أخرى 
أسـطورة  هـي  وتتمـدد،  تتطـور 
الشـاعرة التي امتألت روحها شوقا 
وحنينا اىل تلـك الليايل عرب (اليد التي 
تقلـب الليـايل يف تقويم قديـم) لكن 
الحرب داهمتها، ودارت عليها األيام 
فنسـيت ذاتهـا يف سـفر تكوينهـا، 
فأصبحت قلقة غري مطمئنة، فتعود 
عشـتار اىل تشـكيل ذاتها البعيدة يف 

احتماالت املستحيل، فقد أخذوها اىل 
العالم السـفيل، بحثا عن تموز، لكن 
ال أحد يشـبه تموز، فنقرأ الظالل يف 
هـذا املقطـع الهالمـي، ونرقب كما 
ترقب الشـاعرة عودة الذي يأتي وال 

يأتي:
(مرْت خمسة قرون

منذ أن حكْت شهرزاُد 
حكايَتها.

بغداد سقطْت
وأنا أخذوني اىل العالم السفيل، 

أرقُب الظالَل
التي تمرُّ خلَف الجدار،

ال أحد منها يشبُه تموز،) 
وعندمـا نقـرأ هذا املقطع الشـفيف 
مـن القصيـدة الـذي تتمـاوج فيـه 
الكلمات كلما بحثنا عن املعنى، فهي 
كمقام عراقي بأوركسرتا سمفونية، 
تتحـول فيـه املوسـيقى مـن مقام 
النهاوند اىل الرسـت، ثم تستقر عىل 
نغمـة الحسـيني، فكلما تشـري إليه 
الكلمـات يدل عـىل التناسـق اللوني 
والنغمـي واإليقاعـي ويتـالءم ومـا 
تعنيه كلمة هارموني من انسـجام، 
ويتالءم مع طبيعة املوسـيقى فهي 
تجعل يف أثريها الواسع الزمن مرئيا، 
والقصيدة جعلت األسـطورة مرئية 

يف الكلمات:
(كأنـي أسـمُع موسـيقى يف قـوس 

القارب
   َ الزنبقـة  النهـَر     أشـمُّ  كأنـي 

السمكة
كأنـي أملـُس السـمواِت املنهالة َمن 

«أحبك»
كأنـي أرى تلك املالحظـات الصغرية 

املقروءة مرات ومرات
كأني أعيـُش حياَة الطيـور حاملنَي 

ريَشهم فقط.)
الكلمات تسعى عىل إمتداد القصيدة 
سـموا يف خلق صور تحتمل كل هذه 
التـي تتصاعـد دراميـا  التأويـالت، 
لتصنع اإليقـاع النهائي يف القصيدة، 
لكن اإليقاع ال ينتهي ألن الحرب تكرب 
وتشـيخ ثم تكرب وتشيخ مرة أخرى 
وتبـدل وجوهها الكثـرية كالحرباء، 
لكن تميمة األمل سرتددها يد تلوح، 
وشمس سـترشق بالتساوي، يتسع 

يف ضوئها املعنى وموسـيقى الحياة
(يٌد ستلّوح 

لشخٍص يخرج
أو يعود.

الشمُس سترشُق بالتساوي
عىل الذين يستيقظون
والذين لن يستيقظوا.

يشٌء عادّي سيحدُث
كل مـرة

تحت الشمس.)
والشاعرة دنيا ميخائيل التي نجدها 
دائمـا يف الشـعر، فهـو اتجاهاتهـا 
األربعة، تدون سـالف روحها القلقة 
ما بني الحرب والسالم، املوت والحياة، 
والحضور والغياب، االنتظار، اليأس 

واألمل، الظل والضوء،
فكانت قصيدتهـا (الليايل العراقية)، 
نصا رافدينـي بامتياز، يتـدرج فيه 
املعنـى كاإلصحـاح يف سـفر الزمن، 
فهـو كالنهر يبرص ويدون يف ذاكرته 
سـفر تكوينه األول، لـو كتب قديما 
بالخط املسماري عىل الطني، لكانت 

مسلة للشعر السومرية
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أيتها النجمة القصية 
يا من كنت للعشاق 

تعويذة للخالص
صريي يف أيامي ... حكاية 

أتلوها للصيادين 
التائهني يف غياهب املجهول 

منذ خمسة قرون 
و أنا أالحق ظيل 

اتأبط حلما 
راودني رغما عني 

وكثريا 
ما كنت أرنو 

إىل ليل فقد سناه 
إىل ناي فقد وجده 

أزيح اللثام عن صفحات األيام 
أمسح الوجع عن وجوه العائدين 

من رحلة قلقة 
من رحلة

فقدوا فيها أسماؤهم 
عند مشارف العالم اآلخر 

وكثريا 
ما كنت أناجي البحر 
لعله ينفلق مرة أخرى

ف موىس يف سفر بعيد 
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كشف العلماء أن املركبات الوفرية يف 
نبات الزينة الغني باأللوان، الخزامى، 

يمكن أن تعالج عدة أسباب للعمى.
أن  العلميـة  االختبـارات  ووجـدت 
-homois الفينـوالت  ”مركبـات 
flavonoids“، املوجـودة يف النبـات، 
األوعيـة  نمـو  توقـف  أن  يمكنهـا 

الدموية غري الطبيعية يف العني.
الطبيعـي  غـري  النمـو  ويرتبـط 
لخاليـا األوعيـة الدمويـة يف العيون، 
بالعمى الناجم عن مرض السـكري 

والشيخوخة.
ويشـري العلمـاء إىل أن بإمكانهم، يف 
املستقبل، إنشـاء نسخ صناعية من 
الفعالة لتطويـر عالجات  املركبـات 

تنقذ البرص.

ويحدث اعتالل الشبكية لدى مرىض 
ارتفاع مستويات  السـكري بسـبب 
السـكر يف الـدم، ما يـؤدي إىل العمى 

الخلفي للعني إذا ترك دون عالج.
وتشري األرقام إىل أن املضاعفات التي 
غالبا ما تستغرق عدة سنوات قبل أن 
تؤثـر عىل البرص، تصيـب 28 مليون 

شخص يف جميع أنحاء العالم.
ويعد الضمور البقعي املرتبط بالعمر 
أحد األسـباب الرئيسة للعمى، حيث 
يصيب 20 مليونا من كبار السـن يف 

جميع أنحاء العالم.
 ويتم عالج الحاالت بشكل شائع عن 
طريـق الحقـن باألدويـة مبارشة يف 
العني، مـا يرتك عيون املرىض عرضة 

لخطر التمزق والتهابات مؤملة.

ويرتبـط النمو غـري الطبيعي لخاليا 
األوعيـة الدمويـة الجديـدة يف العني 
الخـدج،  األطفـال  عنـد  بالعمـى 
واملعـروف باسـم اعتـالل الشـبكية 

الخداجي.
ويوضـح فريـق البحـث بمشـاركة 
علمـاء من جامعة إنديانا يف الواليات 
-homoisofl ”املتحـدة، أن مركبات 

vonoids“ تملـك القـدرة عىل إيقاف 
نمو األوعية الدموية الجديدة، ولذلك 
يمكـن اعتمادهـا يف تطوير عالجات 
مسـتقبلية. واقرتح أحد املشـاركني 
يف الدراسـة أن النتائج الجديدة التي 
توصلـوا إليهـا ما هـي إال ”الخطوة 
األوىل“ نحـو عالجـات فعالـة تجنب 

املرىض عمليات الحقن.

يف ظل انتشـار وباء كوفيد- 19، فإن الكثري من 
العرائس قررن االستغناء عن إقامة حفل زفاف، 
واالكتفـاء بمراسـم الزواج فقـط، ولكن هناك 
فتيات ال يتخّيلـن الزواج بدون حفل زفاف، ويف 
ظـل الظـروف الراهنة، فإن إقامـة حفل زفاف 
محدود يشـمل عدداً مـن املقربني فقط هو حل 

مثايل. 
إذا كنـِت تفكرين يف إقامـة حفل زفاف محدود، 
فهناك الكثري من األفكار التي يمكن أن تساعدك 
عىل تحقيق هدفك والحصول عىل سعادة كاملة 

يف يومك الكبري.
اختـاري مكاناً مفتوحاً إلقامة الحفل، ويمكنِك 
اسـتخدام حديقة املنزل حتـى لو كانت صغرية 

بما أن العدد محدود.
احريص عـىل تحقيـق التباعـد االجتماعي بني 
ضيوفك، عرب الحفاظ عىل مسافات بني املقاعد، 
وتنظيم اسـتقبال املدعويـن، وتنظيم وجودهم 

عىل البوفيه أو بار املرشوبات.
اختاري كعكة زفاف صغرية وبسيطة، وتذكري 
أن عـدد املدعويـن محـدود، فال داعـي لكعكة 

ضخمة.
ـل أن يشـمل البوفيـه أطعمـة أو حلـوى  ُيفضَّ

مغلّفة، ملنـع االختالط بني املدعوين أثناء تناول 
الطعام، وضمان النظافة والتعقيم.

يمكنِك إهداء املدعوين هدايا تذكارية مناسـبة 
للظـروف، مثـل زجاجـات معقـم لليديـن، أو 

كمامات طبية.
يمكنِك كتابة دعوة الزفاف عىل كمامات طبية، 
وإذا استخدمِت دعوات تقليدية، فال تنيس تذكري 

املدعوين برضورة االلتزام بإجراءات الوقاية.
خصيص ركناً للكمامات الطبية واملطهرات حتى 

يتمكن ضيوفك من االلتزام بإجراءات الوقاية.
الكثري من الصـور الفوتوغرافية املرحة يمكنِك 
الحصـول عليها مع املقربني منِك، واملسـتوحاة 

من ظروف الوباء.
احريص عىل ارتداء فسـتان مريح وبسيط، فال 

داعي للتكلف.
احريص عىل ارتداء كمامة طبية، وهناك الكثري 
املطـرزة املخصصـة  الكمامـات  مـن أشـكال 
للعرائس، اختاري منها ما يالئم شكل فستانك.
وأخـرياً فـإن حفـل الزفـاف املحـدود ال يضـع 
حدوداً لفرحتك، يمكنِك الحصول عىل السـعادة 
والفرحة بصحبة عـدد محدود من املقربني لِك، 

وطبعاً بوجود رشيك حياتك. 
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  ”هوس التصوير بالجوال“ لم يعد هذا املصطلح 
غريًبا عىل مستخدمي الهواتف املحمولة، خاصة 

من فئة الفتيات.
هنالـك حالـة من عـدم الوعـي التي تسـود بني 
بعض الفتيات إذ يرصرن عىل االحتفاظ بالصور 
الشـخصية الخاصـة مـدة طويلـة يف أجهزتهن 
املحمولة، السـّيما أن وسائل حماية تلك األجهزة 
تـكاد تكون معدومـة، مع التطـور التكنولوجي 

الهائل يف الوقت الراهن.
وحـذر اختصاصيـون يف مجـال أمـن املعلومات 
وحمايـة األجهزة الذكية مـراًرا من أن االحتفاظ 
باملعلومات والصور الشخصية قد يجعل الفتيات 
أكثر عرضة للخطر األمني، واالبتزاز اإللكرتوني.

ويقول املختصون“يف عرص التطور التكنولوجي 
ال يوجد قيود عىل االخرتاق، وعىل هذا ليس هناك 
أي وسـائل حماية ُمجدية للهواتـف املحمولة“، 
مشـرًيا إىل أنه ُيمكن استخراج البيانات بسهولة، 

حتى لو كانت محفوظة يف ذاكرة خارجية.
ويضيف:“أصبـح اسـتخراج الصـور والبيانات 
املحفوظـة يف الهواتف سـهًال يف الوقت الراهن“، 
منّبًهـا إىل أنـه ”يف حـال كـرس الهاتـف ُيمكـن 

اسرتجاع املعلومات“.
إن الفتيـات يسـتخدمن تطبيقـات عـّدة عـىل 
هواتفهـن تتطلب منهـن السـماح بالوصول إىل 
الصـور واملعلومـات، هذه التطبيقـات ُيمكن أن 

تسحب الصور املحفوظة بكل سهولة.
كما يجب يحذر من الكثري من الفريوسـات التي 
ُترسـلها تطبيقـات التواصـل مثل ”واتسـاب“، 
وتسـتطيع سـحب كل بيانـات الهاتـف، ومنها 

الصور.
ومـع التطـور التكنولوجي وانتشـار الكثري من 
التطبيقات والفريوسـات عرب الهواتف، أصبحت 
معلومات وصور الهاتف ليسـت شـخصية، إنما 

ُيمكن ألي شخص اخرتاقها.

 املكوّنات
كبـدة خـروف مذوبة مـن الثلج 
ومصفـاة جيـداً من السـوائل - 

300 غرام
بصل متوسط الحجم ومقطع إىل 

جوانح رفيعة - 1
فليفلة خرضاء مقطعة - 1

زيت زيتون - 3 مالعق كبرية
دبس رّمان - ربع كوب

ملح - بحسب الرغبة
فلفل أسود - بحسب الرغبة

قرفة - بحسب الرغبة
بهارات مشكلة - بحسب الرغبة

للتزيني:
قـرش ليمون حامض مبشـور - 

بحسب الرغبة
نعناع مورق - بحسب الرغبة

طريقة العمل

1 - يف مقـالة عـىل النـار، حمي 
زيت الزيتون وقـيل البصل حتى 

يصبح ذهبي اللون.
2 - قوي النار ثم أضيفي الكبدة 
مع التقليب املستمر حتى تجف.
3 - نكهي بامللح، الفلفل االسود، 
املشـكلة  والبهـارات  القرفـة 

وحركي.
4 - أضيفـي الفليفلـة الخرضاء 
ودبـس الرمـان واتركـي املقالة 

عىل نار هادئة ملدة 10 دقائق.
الليمـون  بقـرش  زينـي   -  5
قبـل  النعنـاع  الحامـض وورق 

التقديم.
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قد يحدث نزيف األنف يف أّي وقت. وقد يعاني 
األطفال من سـن عامـني إىل عرشة أعوام، 
والبالغـني يف سـن 50 إىل 80 عاًما، حاالت 
متكـررة مـن نزيف األنـف. إذ قـد تنفجر 
األوعية الدموية بسهولة، وخصوًصا خالل 
أشهر الشتاء عندما يكون الهواء يف الداخل 
ـا. وعـىل الرغم من أّن حـاالت النزيف  جافًّ
الصغرية هذه ال تكـون خطرية عموًما، إال 
أّن مـن املهم معرفـة من أين وكيـف تبدأ، 
ومتـى يكـون مـن الـرضوري استشـارة 

الطبيب.
هنـاك نوعـان من نزيـف األنـف: الخلفي 
واألمامـي. ويسـبب حـاالت نزيـف األنف 
األمامي األوعيـة الدموية يف مقدمة األنف، 
ومن السهل معالجة هذه الحالة. أما حاالت 
نزيـف األنف الخلفية، فإّن ما يسـببها هو 
األوعية الدموية املوجودة عىل مسافة أكثر 
عمًقا يف التجويـف األنفي، والتي قد تكون 

أكثر وفرة ومن الصعب وقفها.
ويف الحالتـني قد يكون السـبب هو الهواء 
الجاف، وبالتايل نقص الرطوبة يف األغشية 
إىل  الـذي يـؤدي  الداخليـة لألنـف، األمـر 
التشـقق. ويف أغلب الحـاالت يحدث نزيف 
الـدم عندمـا ينكـش الشـخص األنف من 

الداخل باألصبع، أو بسـبب استخدام رذاذ 
أنفي بشـكل مكثـف، أو التمخيـط بقوة. 
كمـا أّن أنـواع الحساسـية والفريوسـات 
والصدمات وبعـض األدوية، وكذلك إدمان 
املخدرات مثل الكوكايني قد يؤدي كذلك إىل 
تغيري األغشـية املخاطيـة. ويف حاالت أكثر 
ندرة، قد يكون سـبب حـاالت نزيف األنف 
هذه مرض وراثي أو مشـكلة يف تخّثر الدم 

أو مرض الرسطان.
نزيف األنف: العالجات

املحافظـة عـىل الهـدوء، ألّن الكثـري مـن 
النشاط والحركة سوف يفاقم الوضع. لذا 
عليـك بإمالة الرأس إىل األمام قليًال لتفادي 
سـقوط الدم يف خلف الحلق. وباسـتخدام 
اإلبهـام والسـبابة عليـك بقـرص الجـزء 
السفيل من األنف، واملحافظة عىل وضعيه 

الضغـط هذه ملـدة خمس دقائـق. وإذا لم 
يتوقف النزيـف ينبغي تكرار الحركة ذاتها 
ملـدة 5 إىل 10 دقائق. ويجب عدم وضع أّي 
يشء يف داخـل األنف: ال منديل وال سـدادة، 
ألنَّ من شـأن ذلـك أن يخاطر بزيادة تهّيج 

األوعية الدموية.
نزيف األنف: طرق الوقاية

يمكنـك  الجافـة  الشـتاء  أشـهر  خـالل 
استخدام رذاذ محلول ملحي ومرطب لييل، 
للمحافظة عـىل رطوبة األغشـية األنفية. 
وأمـا بالنسـبة إىل األطفـال فمـن األفضل 
قـص األظافر، حيـث إّن ذلك يسـاعد عىل 
تفادي أن يجرحوا أنفسهم. كما أّن التوقف 
عن التدخني يساعد كذلك عىل تفادي تهّيج 

األنف بسبب الدخان.
استشـارة  يجـب  متـى  األنـف:  نزيـف 

الطبيب؟
إذا اسـتمر النزيف إىل أكثـر من 30 دقيقة، 
من الرضوري مراجعة الطبيب عىل الفور. 
وبشـكل عام، يسـبب حاالت النزيف هذه 
تمزًقا يف األوعية الخلفيـة لألنف، وتتطلب 
تدّخًال طبيًّـا لوقفه. ويمكنـك معرفة هذا 
النوع من النزيف عند الشعور بجريان الدم 

يف الحلق قبل سقوطه من األنف.

يعـد البيـض، الطعـام الخارق 
املتواضـع عنـًرصا أساسـًيا يف 
النظـام الغذائـي البـرشي منذ 
فجر التاريـخ، ويمكن تحضري 

بعدد ال حرص له من الطرق.
استعرض تقرير ملوقع ”بيزنس 
إنسـايدر“ األمريكي، 10 أشياء 
قـد ال تعرفها عن البيض الغني 

بالعنارص الغذائية الحيوية.
1. لون   البيض

يعتمـد لون قـرشة البيض عىل 
التي وضعتها،  ساللة الدجاجة 
إذ يلعب عمر الدجاجة ونظامها 
الغذائي ومسببات اإلجهاد دوًرا 

يف تحديد لون القرشة.
2. لون صفار البيض

يعتمـد لون صفـار البيض عىل 
النظام الغذائي للدجاج، ويعني 
أن  الغامـق  األصفـر  الصفـار 
الدجاجـة أكلت خضـار، بينما 
ُيشـري الصفار الفاتح إىل نظام 
القمـح  مـن  يتكـون  غذائـي 

والشعري.

3. حجم البيضة
يؤثر عمـر الدجاجة عىل حجم 
البيضـة، فكلما كربت الدجاجة 

كانت البيضة أكرب.
4. استهالك الشخص العادي

زاد استهالك البيض يف الواليات 
خـالل   ٪  15 بنسـبة  املتحـدة 

20 عاًمـا، إذ يسـتهلك املواطن 
األمريكـي العـادي حـوايل 286 

بيضة يف السنة.
5. تاريخ انتهاء صالحية

ال يأتي البيض مع تاريخ انتهاء 
صالحيـة، ويمكن االحتفاظ به 
ملـدة ثالثة إىل خمسـة أسـابيع 

الكرتـون،  التاريـخ عـىل  بعـد 
والذي يكون تاريخ البيع.

6. كمية الكوليسرتول
تحتـوي البيضـة الواحـدة عىل 
مـن  ملليجراًمـا   186 حـوايل 
الكوليسـرتول، وتـويص وزارة 
الزراعـة األمريكيـة بوضع حد 

 300 أقـىص السـتهالكنا عنـد 
ملليجرام يف اليوم، ما يعني أقل 

من بيضتني.
7. يحسن الحالة املزاجية

يحتـوي البيض عـىل مزيج من 
الدهنيـة   3 أوميغـا  أحمـاض 
والزنك وفيتامني ”ب“ واليوديد، 
يف  يسـاعد  أن  يمكـن  والـذي 
السـيئة  املزاجية  الحالة  عكس 

ومحاربة التعب.
8. يحسن الذاكرة

يحتـوي البيـض عـىل مركـب 
الكولني الذي يحسن الذاكرة.

9. البيض املبسرت
املبسـرت  البيـض  اسـتخدام 
لإلصابـة  مخاطـر  أي  يقلـل 

بالساملونيال.
10. البيض املسلوق

للحصـول عـىل أفضـل بيـض 
مسلوق، اسـتخدم البيض الذي 
ال يقـل عمـره عن 10 أيـام، إذ 
سيكون تقشري البيض الطازج 

أكثر صعوبة. 

ÚÓj†@|ˆbó„

ÚflÏ‹»fl@‚ÏÌ@›◊

bËnœã»fl@ÔÃj‰Ì@’ˆb‘y@T@Z—„˛a@—Ìç„

AbËœã»m@¸@o„c@k‹À˛a@Û‹«@ùÓj€a@Â«@Ú‹Áâfl@’ˆb‘y@QP

Û‡»€a@2b»m@Ûflaç©a

 إىل أعمـال التنظيـف والطهـي يف املطبـخ، تقـيض مهمات التدبـري املنزيل 
ل عملية الطهي. ويف هذا اإلطار، ُتفيد  تنظيم برطمانات البهارات، ما ُيسهِّ

إرشادات التدبري املنزيل اآلتية:
ل رؤية  افة لحفظ البهارات، ما ُيسـهِّ ـل اختيار الربطمانات الشـفَّ • ُيفضَّ
محتوياتهـا. وإذا تشـابهت البهـارات يف اللـون والقـوام، ُيمكـن تزويـد 
ن عليها نوع البهار الذي تحتوي عليه. عموًما،  الربطمانات بملصقات ُيدوَّ
من الرضوري حفظ البهارات يف برطمانات من الزجاج، مع إحكام إغالقها، 

وذلك يف درجة حرارة الغرفة العاديَّة، بعيًدا من أي مصدر للحرارة.
جة ألربعة أشهر، أو يف املجمدة لسنة. • ُيمكن حفظ البهارات يف الثالَّ

• ُيمكن تخصيص خزانة مغلقة لربطمانات البهارات.
• ُيستحسن توزيع الربطمانات املستخدمة يوميًّا يف متناول اليد، وال سيَّما 
امللح والفلفل، بينما ُتحفظ البهارات األخرى يف مكان آخر بعيٍد عن الضوء 

والحرارة، لئالَّ تفقد نكهاتها.

القامـة  النسـاء صاحبـات  تلجـأ 
ذات  األحذيـة  الرتـداء  القصـرية، 
الكعـب املرتفع، معتقديـن أن ذلك 
يجعلهن أكثر طوًال، لذلك نستعرض 
لِك حيل عليـك اتباعها لتبدين أكثر 

طوًال وذات جسم متناسق :
املالبـس  ارتـداء  تجنـِب   -  1
الفضفاضـة والطويلـة، واختيـار 

مقاسات مناسبة لشكل جسمك.
2 - يفضل ارتداء املالبس الكاجوال 
فهي الخيار األمثل ألصحاب القامة 
ارتـداء مالبـس  القصـرية، وعنـد 

رسمية تجنِب البليزر الطويل.
3 - احرِص عىل ارتداء ”املونوكروم“ 
صيحة اللـون الواحد، ألنها تجعلك 

أكثر طوًال.
4 - عـىل عكـس املتعـارف عليـه 
مناسـب  غـري  العـايل  فالكعـب 

ألصحـاب القامـة القصـرية، ألنه 
يجعل جسـمك غري متناسـق، ويف 

حالة اعتماده يفضل 5 سم.
5 - تجنـِب ارتـداء التصاميـم ذات 
الخطـوط العريضـة، واسـتبدليها 
بأزيـاء مخططـة بالطـول، ألنهـا 

تجعلِك تبدين أكثر طوًال.
6 - اعتمـدى الفسـاتني القصـرية 
املنقوشـة، وعنـد ارتـداء األثـواب 
الطويلـة يفضـل أن تكـون بلـون 

واحد وتغطي الكاحلني.
التيرشتـات  ارتـداء  تجنـِب   -  7
التايبسـت،  وموديـالت  الطويلـة، 
القصـري،  الكارديجـان  واعتمـدي 

واألحزمة القصرية.
ذو  الدنيـم  بنطلـون  ارتـدى   -  8
القصة الضيقة ”Slim ، ألنه يجعل 

الساقني أنحف وأكثر طوًال.
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يومـاً مـا كتـب املعلـم عىل 
السبورة ما يأتي :

١×٩ = ٧
٢×٩ = ١٨
٣×٩ = ٢٧
٤×٩ = ٣٦
٥×٩ = ٤٥
٦×٩ = ٥٤
٧×٩ = ٦٣
٨×٩ = ٧٢
٩×٩ = ٨١

١٠×٩ = ٩٠
عندمـا انتهـى مـن الكتابة 
فـإذا  الخلـف  إىل  ،،نظـر 
بسـبب  يضحكون  بالتالميذ 
كانـت  األوىل  املعادلـة  أن 

خاطئة .
فقال لهم املعلم :

لقد كتبت املعادلة األوىل خطأ 
عن قصد ..!

ألننـي أردت أن أعلمكم اليوم 

أمـراً يف غاية األهميـة ، أال و 
هو :

”أن تعرفوا كيف سـيتعامل 

معكم أكثر الناس“
لو الحظتم لقد كتبت تسـع 
معادالت كلها ( صحيحة ) و 
مع ذلك لم ُيهِنئني عليها أيُّ 
أحـد ، بل الـكل كان يضحك 
الغلطـة  و منتقـداً  سـاخراً 

الوحيدة ..!
أغلـب النـاس مـن حولك ال 
يأبهـون إن فعلت الصواب و 

لو مليون مرة !
و لكنك تكون هدفاً النتقادهم 

بسبب خطأ واحد فعلته !
كثـرة  يثبطنكـم  فـال 

املستهزئني..
مـن ال يـرى مـن النـاس إال 
فلـن  العثـرات  و  األخطـاء 
يـراه الناس بعـني التقدير و 

االحرتام .

ال شّك يف أن شهر والدتك يكشف 
طباعـك  أرسار  مـن  الكثـري 
ولتكتشـفي  وشـخصيتك. 
مـا يقولـه عنـك خـويض هذا 
االختبـار. كل ما عليـك القيام 
بـه هـو أن تختاري الفراشـة 

املرتبطة بشهر ميالدك.
يناير

تعرفـني تمامـاً كيـف ُتدخلني 
اآلخريـن.  قلـوب  إىل  الفـرح 
كما تشـعرين باالرتيـاح أثناء 
وجودك ضمن مجموعة. فأنت 
فراشـة حـرة ال تحـب الوحدة 
واالنعـزال. كمـا أّنك تتسـمني 
بالوفاء وباملشاعر الرومنسية.

فرباير
إذا كانت هذه الفراشـة ترتبط 
بشـهر ميالدك، فهذا يعني أّنك 
وتلفتني  بالجاذبيـة  تتميزيـن 
األنظـار إليـك حيثمـا حللـت. 
ويـدّل هذا أيضاً عـىل أّنك ذكية 
وتفضلني عيش الواقع كما هو 
بعيداً عن عالم األحالم. ويشري 
هـذا الخيـار كذلـك إىل أّنـك ال 
تحبني اتباع القواعد وتتمردين 
عىل بعـض التقاليـد. أضف إىل 
هذا أّنك تميلني إىل تكوين حلقة 

كبرية من الصديقات.   
مارس

تشـعرين بالكثري من االرتياح 
عندما تمضني الوقت بمفردك. 
صفـات  تمتلكـني  أّنـك  كمـا 
الكرم والنزاهة والود. وتميلني 
الهـدوء  أجـواء  إشـاعة  إىل 
محيـط  كل  يف  واالسـتقرار 
اجتماعـي تعيشـني أو تعملني 
فيـه. لكنـك تظهريـن بعـض 
الحساسـية أحيانـاً وتفضلني 
األشـخاص  عـن  االبتعـاد 

االنفعاليني.

أبريل
مـن أبرز نقـاط قوتـك قدرتك 
كل  يف  حضـورك  فـرض  عـىل 
اجتماع تحرضينه. فالكثري من 
األشخاص يحبون االستماع إىل 
رأيـك يف املواقـف املختلفة. أما 
نقطة ضعفك األساسـية فهي 
عدم استماعك إىل آراء اآلخرين 
يف أحيـان أخرى. فشـخصيتك 

تنطوي عىل بعض األنانية.
مايو

املسـاعدة  تقديـم  تحبـني 
بـك.  املحيطـني  لألشـخاص 
فأنـت تمتلكـني قـدرة كبـرية 
العاطفـي. لـذا  العطـاء  عـىل 
يلجأ إليـك الكثـريون إليك من 
أجل تقديم الشـكوى. كما أّنك 
تمتلكني ذاكرة قوية وال تنسني 
بعائلتـك  تتعلـق  مناسـبة  أّي 
يف  زميالتـك  أو  صديقاتـك  أو 
العمل. وهذا ما يجعلك موضع 

تقديرهم واحرتامهم.
يونيو

تتمتعـني  بالقـدرة عـىل حـّل 
فأنـت  تكـن.  أيـًا  املشـكالت 
والرويـة  بالحكمـة  تتسـمني 
وهـدوء األعصاب. ال يسـع أي 
موقف أن يسـتفزك إال نـادراً. 

لذا، تشكلني موضع ثقة رشيك 
حياتـك ورؤسـائك يف العمـل. 
فأنت صمام األمان الذي يمكنه 
ضبـط إيقـاع عمـل اآلخريـن 

وحياتهم.
يوليو

تضحكـني  كيـف  تعرفـني 
اآلخريـن وإن كانوا يعيشـون 
ظروفاً صعبة. كمـا أنك تولني 
مظهـرك الكثري مـن االهتمام 
وتحبـني تحقيـق التكامل بني 
الداخل والخـارج. إال أن بعض 
األشـخاص يتهمونك بالتصّنع 
وبعـدم الظهور عـىل طبيعتك. 
وهـذا مـا تحاولـني دائمـاً أن 

تثبتي عكسه.
أغسطس

أنت لطيفة جـداً. هكذا يصفك 
ال  أنـت  بالفعـل  الكثـريون. 
مشـاعر  تجرحـي  أن  تحبـني 
اآلخريـن أو أن توجهـي إليهم 
كلمة تسـيئ إىل اعتقاداتهم أو 
أفكارهم. إال أّنك متقلبة املزاج 
أحياناً ويف حال شعرت بالتوتر 
تفضلـني البقاء بمفردك كي ال 
تظهر مشـاعرك السلبية أمام 

األشخاص املحيطني بك.
سبتمرب

تتمتعني بشخصية قوية وثقة 
كبـرية بالنفـس. لـذا يمكنـك 
التحـدث أمـام اآلخريـن يف كل 
مناسـبة مـن دون أن يرف لك 
جفـن. كما أنك تحبني املغامرة 
وال ترتدديـن يف خوض املواقف 
شـجاعة  فأنـت  الصعبـة. 
ومقدامة وجريئة. لكّنك لسـت 

متهورة.
أكتوبر

الجديـة  صفاتـك  أبـرز  مـن 
فأنـت  والوفـاء واالسـتقامة. 
تحبـني أداء واجباتـك املنزليـة 
واملهنية عـىل أكمل وجه. وهذا 
مـا قد يجعلـك تعيشـني حالة 
مـن التوتـر النفـيس يف بعض 
األحيـان. إال أّنـك رسعـان مـا 
تتغلبني عىل ذلك وتمضني قدماً 
نحو تحقيق النجاحات املتتالية 

عىل الصعد كافة.
نوفمرب

أنـت نشـيطة وحيويـة جـداً 
وتتمتعني بشخصية براقة. لذا، 
يحب الكثـريون إقامـة عالقة 
صداقة معك. فحضورك محبب 
وشـخصيتك فريـدة. لكّنك قد 
تبتعديـن عن كل هـذه األجواء 
فجأة ومـن دون أي مربر وهو 
ما يشـكل الجزء الغامض من 

شخصيتك.
ديسمرب

بإنجازاتـك  كثـرياً  تفخريـن 
وتسعني دائماً إىل التحّدث عنها 
بصوت مرتفع. وهذا ما يجعل 
بعض األشـخاص ال يحتملون 
ذلـك ويبتعـدون عنـك. إال أّنك 
شـخص اجتماعـي أي أنـك ال 
تحبـني قضاء الوقـت بمفردك 
وتسعني دائماً إىل العيش داخل 

مجموعة. 

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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1250 – انهـزام الصليبيـني باملنصـورة بمرص 
خـالل الحملـة الصليبيـة السـابعة، وأرس ملك 

فرنسا لويس التاسع.
1814 - نفـي اإلمرباطـور الفرنـيس نابليـون 

بونابرت إىل جزيرة ألبا يف املتوسط.
1890 - القوات الفرنسـية تغزو غرب السودان 

وتحتل بلدة سيجو يف اإلقليم.
1896 - إفتتاح أول دورة ألعاب أوملبية يف أثينا.

1909 - املكتشـف األمريكي روبرت بريي يصل 
إىل القطب املتجمد الشمايل.

1917 - الواليـات املتحـدة األمريكيـة تدخـل يف 
الحرب العاملية األوىل.

1919 - بدء ثورة مهاتما غاندي يف الهند.
1985 - اإلطاحـة باملشـري جعفـر نمـريي بعد 

إضطرابات دامت لعدة أيام يف السودان.
1992 - دول املجموعـة األوربيـة ال12 تعـرتف 

بالبوسنة والهرسك.
1994 - بدايـة الحرب العرقيـة يف رواندا عندما 
أقدم متطرفون بإسـقاط طائرة كانت تقل أول 

رئيسان لرواندا وبروندي من أغلبية الهوتو.
1998 - باكستان تجرب صاروخ متوسط املدى 

قادر عىل الوصول إىل األرايض الهندية.
2005 - انتخـاب الزعيم الكـردي العراقي جالل 
الطالباني رئيسـاً لجمهورية العراق وذلك لفرتة 
إنتقالية حتـى وضع الدسـتور العراقي الجديد 

وإجراء اإلنتخابات الترشيعية.
السـري ألبري يتوىل اإلمـارة يف موناكـو بعد وفاه 
والـده األمري رينيـه الثالث ويصبـح األمري ألبري 

الثاني.
2008 - ارضاب عام يف مرص ضد الغالء والفساد 
يـؤدي إىل إعتقال عـدد من املعارضـني واحداث 

شغب يف مدينة املحلة الكربى.

رأيس
1كوكـب قريـب مـن األرض o ظلم 

وهوان
2أكلة شعبية o شخص واحد

األنظـار  عـن  وأتـوارى  3أهـرب 
كالثعلب

4خفـاش o وحـدة قيـاس الطاقـة 
الكهربية (مبعثرة)

 o 5ليوناردو االيطايل رسام املوناليزا
أشكال أو إشـارات معربة عن معان 

معينة
6تستخدم للتفسري والستطراد أثناء 
الـكالم o مرتبة معينة يف العدد من 1 

اىل o 5 متشابهان
7يعكـس الضوء فيربق o يسـتخدم 

لتأمني املمتلكات ضد الرسقة
بأخـالق  متخلـق   o املاعـز  8ذكـر 

إنسانية عالية ويجيد الكر والفر
9امتحان

 o 10أضخم رشيان يف قلب االنسـان
من اسماء األسد

غزل عراقي
يهـــــــواك  بابـه  فتحلـك  موكلمـن 
ينســــــد  بابـه  يكرهـك  كلمـن  وال 
مفتـوح  وكلبـه  بابـه  مسـدود  اكـو 
اسـود كلبـه  أو  بابـه  مفتـوح  واكـو 

املـاي  عـىل  صحبانـك  طشـيت  اذا 
يركــــــــــــــد جـواك  وفـه  اثكلهـم 

راي  عـىل  طافـح  يضـل  واخففهـم 
املـد  ويرجعـه  الجـزر  ويـه  يـروح 
النــــاس  تعـرف  سـافر  تحتـار  اذا 
ازيـد يوكـف  او  القطـار  ايهـد  منـو 

ويـروح  ويكطعـه  ابحبـل  اشـده  اكـو 
ينشـد علسـجه  الـرشف  بـكل  وكـو 
تحتــار  عينـه  قطـارك  امشـيه  وكـو 
يصعـد اويـاك  االخـريه  اوبالحظـه 
وياالقطـارات املحطـة  ايشـيل  واكـو 
ينسـد اوصـدره  كلبـه  عـىل  ويدكـه 
باملحطـــــات اليعبـدك  بـني  فـرق 

معبـد  ابكلبـه  البنـاك  بـني  فـرق  او 
ترتـــــاح منـه  ضحكلـك  موكلمـن 

تنحـد  ضحكـه  كل  الضبـع  نـاب  تـره 
يبجيــــــــك  كلمـن  عـىل  تحقـد  وال 
تبــــــرد صدكنـي  طفـح  دمعـك  اذا 

أبـــــــراج

21  مارس/آذار -  19 أبريل /نيسان
مهنيـاً: ال تطلق العنان ملخيلتـك يف معالجة األمور، 

بل حّكم عقلك حتى ال تندم مستقبالً 
عاطفيـاً: تتخلـص من سـوء تفاهـم عابر مـع الرشيك، 

وتعالج األمور رسيعاً قبل تفاقمها
صحيـاً: معالجة األمور بحكمة وروية تبعد عنك أسـباب 

االنفعال وفقدان األعصاب

22 نوفمرب/ ترشين الثاني -  21  ديسمرب/كانون االول
مهنيـاً: انتبه جيـداً ألنك تميـل إىل املواجهة وطرح 
التحديات يف كل املجاالت حتـى مع الزمالء والعاملني 
معـك .عاطفياً: قد تلجأ اىل إخفاء مـكان إقامتك أو ترك 
منزلـك أو تعتمد التنقل الدائم بني مكان ومكان لتخترب مدى 
حـب الرشيك لك .صحيـاً: عليك الرتّوي والصـرب وعدم القلق 

واالهتمام بالصّحة ومراجعة الطبيب عند أّي عارض 

21 مايو / أيار -   21 يونيو/ حزيران
مهنياً: مرشوع جديد يطرح عليك تمهل بشأنه، ال 

تركن إىل كل اآلراء واخرت الصائب منها
عاطفيـاً: أهـًال بالرومانسـية، إذا لـم يكن لديـك موعد 
سـاخن اليوم فابدأ بالبحث عنـه اآلن. فّكر بطريقة الخروج 
عن املألوف.صحياً: الشـعور بالدوخـة الدائمة غري مطمنئ، 

استرش طبيبك قبل تفاقم الوضع.

23 سبتمرب/أيلول -   22 أكتوبر/ ترشين األول
- مهنيـاً: رغبتك يف التطوير قد تواجه ببعض اآلراء 

املغايرة، لكّن إرصارك يعيد تصويب األمور ملصلحتك 
عاطفيـاً: لـن يعكر صفـو العالقـة بينك وبـني الرشيك 
املغرضـون واملصطـادون يف املـاء العكـر .صحيـاً: كـن من 
أصحاب األجسـام الرشيقة كتلك التي تشـاهدها يف الربامج 

الخاصة بالحفاظ عىل صحة سليمة ورشيقة.

20 يناير/ كانون الثاني -   18 فرباير / شباط
مهنيـاً: مواجهـات صعبـة يف مجال العمـل، لكّن 

التاريخ الجّيد يساعدك لتتخطى كل املصاعب 
عاطفياً: كن أكثر جدية مع الرشيك، وقد بعض التنازالت 

الرضورية ملصلحة العالقة، فهذا ال يّرض 
صحيـاً: توخَّ الحذر يف تنقالتك الطويلة وخصوصاً يف املناطق 

املرتفعة إذا كنت تعاني الضغط 

  20 أبريل/ نيسان -  20 مايو/ أيار
مهنياً: خيارات متعددة ونجاحات كثرية عىل الرغم 
من بعض التأخري واملماطلة أو تضاعف املسؤوليات.
اطفيـاً: قلق وانزعاج، ال عالقة للحبيب بهما، بل بسـبب 
هواجـس ضاغطة أو مسـألة عالقة .صحيـاً: تمّني النفس 
بالحصـول عىل جسـم رشـيق. التمّني وحده غـري كاف، بل 

يجب أن يكون مرتافقاً مع اإلرادة

23 أغسطس/ آب -  22 سبتمرب/أيلول
مهنياً: فّكر يف مسـتقبلك بجدية أكرب، مسؤولياتك 
تـزداد ومصاعـب الحيـاة تكـرب وهـذا ال يحتمل أي 

مغامرة عشوائية .
عاطفيـاً: تعرف بعـض الرتّدد يف العالقة بالرشيك، والسـبب 
هـو غياب الثقة ر بينكما.صحياً: ال تـرتدد يف االلتحاق بأحد 

األندية الرياضية برفقة األصدقاء.

 22ديسـمرب/ كانـون األول -   19 ينايـر/ كانون 
الثاني.مهنياً: تواجه بعض املتاعب اليوم يف تنفيذك 

ملشاريعك، لكنك قد تحقق أرباحاً لطاملا تمنيتها 
عاطفيـاً: أجواء رومانسـية تعيشـها مـع الحبيب اليوم 
وتقربك منه أكثر. اسـترش أحداً بشـأن ما يتعلق بمشـاكلك 
معه.صحياً: ال تعرض نفسـك للـربد كثرياً، وخذ االحتياطات 

الالزمة إذا قررت التوجه إىل املناطق الجبلية

22 يوينو/ حزيران -  22 يوليو/ تموز
مهنياً: ال تناقش يف مشـاريع تـرى أنك غري معني 
بها أو ال تملك القدرة عىل الدخول فيها كي ال تسـبب 
لنفسـك اإلحراج.عاطفياً: ال تترصف بطريقة عشوائية، 
وفكـر يف مصلحة الحبيـب ويف قضاء املسـتقبل معاً.صحياً: 
تناول املعجنات يومياً يسبب السمنة واإلصابة بالكولستريول 

وغريه .

23 أوكتوبر/ ترشين األول -   21 نوفمرب/ ترشين الثاني
مهنياً: كن متقّبالً ألوضاعك من دون ضغط وساير 
النمـط الذي يدعوك إىل التمّهـل والتأّمل، يف حني تميل 
أنت إىل الحركة.عاطفياً: إسداء النصائح قد يكون مفيداً، 
لكّن العمـل بموجبها يفـرض عليك قيوداً لم تكـن تتوقعها 
.صحيـاً: مفتـاح املعدة لقمة، فإذا كنت تعجـز عن الحد من 

رشاهتك، ما عليك سوى استشارة أخصائي تغذية

19 فرباير/شباط -  20 مارس/آذار
مهنياً: عليك أن تكون أكثر ثقة بقدراتك، عىل الرغم 

من أن بعضهم يحاول النيل منك وإحباط عزيمتك
عاطفياً: تقابل الشخص املناسب هذا اليوم، وقد يشعرك 

ذلك بارتياح كبري بعد فرتة صعبة أمضيتها أخريا
صحيـاً: كثرية األمراض التي يعانيهـا الناس اليوم، وبعضها 

ناتج من اإلهمال واالستخفاف كن حذراً.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

23 يوليو/ تموز -   22 أغسطس/ آب
مهنياً: ترتفع املعنويات وتحـرز تقّدماً كبرياً وتكون 
الظـروف مؤاتية إلحداث تغيري يف حياتك، قد تتلقى خرباً 
أو تفـرح النفراج، وتحقق املرتجى.عاطفيـًا: أمل كبري بعد 
سلسلة من الخيبات سببها العناد والتسلّط، فكن حذراً يف املرات 
املقبلـة لئـال تقع يف الخطـأ نفسـه.صحياً: جدد النشـاط الذي 

يعرفة اآلخرون فيك، وبرهن للجميع أنك قادر عىل استعادته

أفقي
1إلهة الحب والجمال عند اليونان

2متشـابهان o شخص ثقيل الظل 
يتدخل فيما ال يعنيه

3وعـاء o خـط حقيقـي أو وهمي 
يسري عليه السائرون

4تخزن عليه االشياء o أبدأ يف عمل 
يشء o مستقيم أو منحنى بالقلم

5من ايطاليا (معكوسـة) o شـاب 
قوي

6يف األفـالم املرصيـة أصبـح مـن 
البهوات ولعـب الدور الراحل احمد 

زكي
7فـم o الـه الشـمس عنـد قدماء 

املرصيني o أراد وطلب
8مـن اسـماء األسـد o غصبه عىل 

قبول أو عمل يشء
9من األطراف o مـن رشوط الحج 

والعمرة
10ثمـرة تحتـاج إىل سـنة كاملـة 

لتنضج

No: 7461 Tue 6 April 2021العدد: 7461 الثالثاء  6 نيسان 2021

هذا الحيوان يسمى «دنبوع» (Danpoa) يعيش يف شمال اسرتاليا.
ال يصنف من الطيور ألنه يزحف عىل بطنه.

وال من فصيلة األسماك ألنه يعيش عىل األرض.
وال يصنف من الزواحف الن له منقار ڪ منقار البطة.

وال من فصيلة الحيوانات الربية ألنه يستطيع العيش تحت املاء.
وال يصنف من الثديات ألنه يبيض.

وال يصنف من ألطيور ألنه يرضع صغاره.
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ال يخفى عىل الجميع ان قرار البنك املركزي العراقي برفع سـعر بيع 
الـدوالر للبنـوك ورشكات الرصافة إىل 1460 دينـارا،  بدال من 1182 
دينارا للدوالر الواحد منذ اشهر كان قرارا مفاجئا بالنسبة للمواطن 

العراقي. 
وبـدأ الـكل يدلو بدلوه .. البنـك املركزي والحكومـة يعدان تخفيض 
قيمـة الدينار بهـدف تعويض تراجع اإليـرادات النفطية الناجم عن 
تدهور أسعار النفط العاملية، وايضا إىل سد فجوة التضخم يف ميزانية 

2021، وملساعدة الحكومة عىل تأمني رواتب املوظفني.
أما املوطنون فيعدون هذا القرار غري مدروس، وانه سـبب رئييس يف 
تدهور حالتهم املعيشـية، ما تسـبب يف رفع االسـعار كافة يف البلد، 
السيما املواد الغذائية التي تعد القوت اليومي واألسايس لدى الناس.

وكان لـدى النـاس قبيل اقـرار املوازنة بصيص امـل يف تراجع البنك 
املركزي والحكومة عن قرار رفع سـعر رصف الدوالر، واعادة النظر 
فيـه مرة اخرى.. لكـن بعد اقرار املوازنة انتهـى بصيص االمل  لدى 
املواطن، واصبح يدندن مع نفسـه باملثل الشعبي الدارج ”بني حانة 
ومانة ضاعت لحانا”، واصبحت االمور واقع حال لديه، وبدأ السوق 
يرتفـع أكثر مـن ذي قبل، وما ان علت صيحات املواطن الذي شـعر 
بالغالء منذ اليوم االول الرتفاع سعر الرصف، حتى اتخذت الحكومة 

قرارا بعدم رفع االسعار ومراقبتها يف عموم البالد .
وهنا السـؤال الذي يطرح هو: كيف للسوق ان يستقر والترتفع فيه 
االسـعار، وسـعر رصف الدوالر ارتفع ارتفاعا كبـريا، وكلنا يعلم ان 
التجـار وغالبيـة اصحاب املحال يسـتوردون ويتسـوقون البضائع 

بالدوالر؟
اقـول .. واتمنـى من الله ان ال يحصل ذلـك يف بلدنا العزيز .. إذا بقي 
السوق يف ارتفاع، ودخل املواطن محدود، فإن نسبة الفقر سرتتفع، 
والبطالـة سـتزداد، وال عمـل للخريجني، وعزوف الشـباب بشـكل 
ملحوظ عـن الزواج، وظهـور الفـوارق االجتماعيـة يف البلد،وكثرة 
الجريمة.. لكن الحكومة تسـتطيع ان تضـع بعض الحلول الناجعة 
التـي تخفف مـن معاناة املواطـن، منها اعادة النظر بسـعر رصف 
الـدوالر، وجعله مقبوال لدى السـوق واملواطـن، واتاحة فرص عمل 
للعاطلـني، والعمـل ايضا عـىل توزيع مفـردات البطاقـة التموينية 
وتحسـينها بشـكل منتظم شـهريا، والسـماح لدخول بعض املواد 
املسـتوردة مثـل الفواكه والخضـار واملـواد الغذائيـة وغريها التي 
يعجز املنتوج املحيل عن توفريها بشـكل كامـل للمواطنني، واتاحة 
فرصة املنافسة يف السوق.. فمن غري املعقول ان تبقى املواد الغذائية 

والخضار مرتفعة جدا بحجة تشجيع املنتوج املحيل.
ألم يَر املسـؤولون كيف وصل حال بعض املواد، ومنها بيض املائدة، 
بعـد ان كانت سـعر طبقة البيـض ثالثة آالف واصبحت اآلن بسـتة 
آالف، واللحـوم والدواجـن املحليـة كيـف ارتفعت يف االسـواق لعدم 
وجـود رقابـة حقيقية ومنافسـة مرشوعـة يف السـوق، فضال عن 

صعود اسعار املواد الطبية.
إذاً أيـن الرقابـة؟ وهل حمايـة املنتوج املحيل بجعل سـعره اضعافا 
مضاعفة  يف السوق عىل حساب املواطن، ام حمايته بفرض تسعرية 

تتالءم مع وضع السوق ودخل املواطن؟
عـىل الحكومـة أن تتعامـل مع املواطنني بحسـب دخلهـم املحدود، 
وإمكانية عيشـهم الكريم، وهذا أبسط حق من حقوقهم، كي تصل 
للفائـدة التي تعم الجميع، السـيما اننا مقبلون عىل شـهر رمضان 

املبارك.
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كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد
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معهـد  يف  الباحثـون  طـور 
للتكنولوجيـا  ماساتشوسـتس 
روبوًتا يسمى RF-Grasp  يستخدم 
املوجـات الراديويـة، التـي يمكـن 
أن تمـر عـرب الجدران، الستشـعار 
األجسـام التي ال تسـتطيع رؤيتها 
 RF-Grasp ويجمـع  البدايـة،  يف 
بـني أجهـزة االستشـعار والرؤيـة 
لتحديـد  التقليديـة  الحاسـوبية 
العنارص التي قـد تكون غري مرئية 

وإمساكها.
ويمكـن أن يؤدي التقدم يوًما ما إىل 
تبسـيط مهام التجارة اإللكرتونية 
يف املسـتودعات أو مسـاعدة آلة يف 
انتـزاع مفك الرباغـي من مجموعة 

أدوات مختلطة.
ويقـول األسـتاذ املسـاعد يف معهد 
للتكنولوجيـا،  ماساتشوسـتس 
فاضل أديب: كان الباحثون يمنحون 
الروبوتات تصوًرا شبيًها باإلنسان، 
ونحن نحـاول أن نعطي الروبوتات 
تصـوًرا خارًقا، ومع اسـتمرار نمو 
التجـارة اإللكرتونيـة، ال يزال عمل 
املسـتودعات عـادة مجـاًال للبرش، 
وليـس الروبوتـات، وذلـك بالرغـم 
مـن ظروف العمل الخطرة يف بعض 

األحيان.
 ويرجع ذلك جزئًيا إىل أن الروبوتات 
األشـياء  موقـع  لتحديـد  تكافـح 
البيئـة  هـذه  مثـل  يف  والتقاطهـا 
املزدحمـة، إذ إن اإلدراك واالنتقـاء 

عائقان يف الصناعة اليوم.
وال تسـتطيع الروبوتات باستخدام 
الرؤية البرصية وحدها إدراك وجود 
عنرص مخبأ يف صنـدوق أو مخفي 

خلـف كائن آخـر عىل الـرف، إذ إن 
املوجـات الضوئيـة املرئيـة ال تمر 
عرب الجدران، لكـن موجات الراديو 

يمكنها ذلك.
مـن  كالً   RF Grasp ويسـتخدم   
الكامريا وقارئ الرتددات الالسلكية 
RF للعثـور عـىل األشـياء املميـزة 
بعالمـات والتقاطها، حتـى عندما 
تكـون محجوبـة تماًما عـن رؤية 

الكامريا.
وطاملـا أن العنـرص يتضمن عالمة 
يمكـن   ،RF الالسـلكية  الـرتددات 
للروبـوت العثـور عليـه، حتـى لو 
كان مخفًيا خلف أشـياء، مثل ورق 

التغليف.
وعىل عكس مرشوعـات الروبوتات 
الجامعيـة النموذجية، فـإن هناك 
لهـذا  واضحـة  اسـتخدام  حالـة 
االخـرتاع أيًضـا، ويـرى الفريق أن 
RF Grasp يسـاعد رشكات، مثـل 
أمازون، يف زيادة أتمتة مستودعاتها 

وتبسيطها.
ويتمثـل الجانـب األكثـر تحدًيـا يف 
تطويـر RF Grasp هو دمج الرؤية 
الالسـلكية يف  البرصية والـرتددات 
عملية صنع القرار، ويقارن الفريق 
النظـام الحايل بكيفيـة تفاعلك مع 
صوت بعيد عن طريق إدارة رأسـك 

لتحديد مصدره بدقة.
قـارئ   RF Grasp ويسـتخدم 
الرتددات الالسلكية RF للعثور عىل 
الكائنـات املميزة بعالمـات، وكلما 
اقرتب من يشء ما، زاد اعتماده عىل 
املعلومات التـي يجمعها من خالل 

الكامريا التخاذ القرار.

أعلنت وكالة ”ناسـا“ األمريكية لعلوم الفضاء عن إجرائها تحقيقا بشـأن 
حـدث غامض وقع عـىل كوكب املريخ خالل شـهر مارس املـايض، وقالت 
”ناسا“ يف بيان لها إنها تحقق يف سلسلة جديدة من الزالزل التي وقعت عىل 

سطح املريخ، وهو أحدث لغز مثري يتم اكتشافه عىل ”الكوكب األحمر“. 
ولـم يتم الكشـف عـن الزالزل األخرية بواسـطة مسـبار ”بريسـفريانس“ 
الجوال، الذي هبط حديثا، ولكن بواسـطة مركبة اإلنزال ”إنسايت“ التابعة 
لـ“ناسـا“، التي هبطت عىل سـطح املريخ مرة أخرى يف عام 2018، وقالت 
”ناسا“ إن مقياس الزالزل التابع لـ“إنسايت“ التقط أدلة عىل وقوع زلزالني 

جديدين يف شهر مارس املايض.
-Cerberus Fo ”ووقع النشـاط الزلزايل يف منطقة عىل املريخ تعرف باسم 

sae“، حيث تم رصد زلزالني سابقني، وكشفت عن أن الزالزل األخرية كانت 
أضعف من الزالزل السابقة يف تلك املنطقة، إذ بلغت قوتها 3.3 و3.1 درجة، 

لكنها أعطت العلماء مزيدا من البصرية حول باطن املريخ.
ويعتقـد العلمـاء يف وكالة الفضاء األمريكية ”ناسـا“ أن الهـزات األرضية 
سـتوفر أدلة عىل االنهيارات األرضية أو الرباكني تحت األرض عىل الكوكب، 
وقـال عالم الزالزل، جـون كلينتون: ”إنه ألمر رائـع أن نالحظ الزالزل مرة 

أخرى بعد فرتة طويلة من تسجيل ضوضاء الرياح“.
وأوضـح العلماء أنـه عىل عكس كوكـب األرض، فإن املريـخ اليحتوي عىل 

صفائح تكتونية، لكن لديه مناطق نشطة بركانيا تسبب الزالزل.
ومن ناحيـة أخرى، يواصل املسـبار الجوال ”بريسـيفرانس“ استكشـاف 
سـطح املريخ، واكتشـف األسـبوع املـايض صخرة خرضاء اللـون صغرية 

غريبة مثقوبة بحفر الكوكب األحمر.
 

كشـف تقرير حديـث عن أنه ابتـداًء من 5 مايـو 2021، 
سـتطالب جوجـل املطوريـن بإبداء أسـباب قويـة لها 
للسـماح لهـم بالوصـول إىل قائمة بجميـع التطبيقات 
عىل هاتف أندرويد الخاص باملسـتخدم، وقالت جوجل: 
”ُينظر إىل مخزون التطبيقات املثبتة التي تم االسـتعالم 
عنها من الجهاز عىل أنها بيانات مسـتخدم شـخصية 
وحساسـة تخضـع لسياسـة املعلومـات الشـخصية 
والحساسـة“.وتقوم جميـع التطبيقـات التـي قمـت 
بتثبيتهـا عىل هاتـف أندرويد الخاص بـك تقريًبا بعمل 
يشء واحـد ًرسا، وهـو القيـام بعمـل قائمـة بجميـع 
التطبيقات املوجودة عىل هاتفك، حيث يتم جمع قائمة 

التطبيقات هـذه وربطها بمعرف املسـتخدم الخاص بك 
إىل جانب رقم هاتفك وموقعـك وعناوينك وما إىل ذلك، حيث 

تسـاعد معرفة التطبيقات األخـرى املوجودة عىل هاتفك املطورين 
عىل تتبع اختياراتك الشـخصية وعـرض اإلعالنات ذات الصلة.كما 
تزعم التقارير أيًضا أنه يمكن أيًضا تخمني ”االنتماءات السياسية“ 
ملسـتخدم أندرويد مـن خالل نـوع التطبيقات التـي يمتلكها عىل 
هواتفهـم، واآلن، تحتاج بعـض التطبيقات حًقـا إىل الوصول إىل 
جميع التطبيقات األخرى املوجـودة عىل هاتف أندرويد الخاص 
 File Manager بك، فعىل سـبيل املثـال، تحتاج تطبيقات مثـل
و Anti- virus ومـا إىل ذلـك للوصـول إىل هـذا الوصول للعمل 
بشـكل صحيح، ومع ذلك، ال يحتاج تطبيق الكامريا أو تطبيق 
torchlight إىل مثل هذه االمتيازات، مع مالحظة أن عددا قليال 
جًدا من مسـتخدمي أندرويد عىل مستوى العالم يدركون هذا 
االنتهـاك للخصوصية من خالل التطبيقات العشـوائية، وقد 
كانت هذه املمارسة سائدة لفرتة طويلة اآلن وتتدخل جوجل 

أخريًا إليقافها أخريًا.

أوىل  بتصويـر  النـور  عبـد  سـريين  بـدأت 
مشـاهدها ضمن أحداث مسلسلها الدرامي 
الجديـد ”دور العمر“ الذي سـيجمعها بعادل 
كـرم للمـرة األوىل بعد نجاحه يف املوسـم الرابع 

من ملحمة الهيبة أمام تيم حسن.
من خالل 10 حلقات درامية تدور أحداث مسلسل 
”دور العمـر“ الذي قالت عنه سـريين عبد النور 
إنـه دور عمرهـا بالفعل، وإنها متحمسـة 
جـداً لهذا العمل الذي بـدأت تصويره قبل 
سـاعات قليلـة، حيث انطلـق التصوير 
يف بـريوت تحت قيادة املخرج سـعيد 
املاروق الـذي يتوىل مهمـة إخراج 

املسلسل.
يكـون  أن  مصـدر  ونفـى 
للعرض  جاهزاً  املسلسل 
الرمضاني،  املوسم  يف 
ُتعـرض  أن  عـىل 

حلقات املسلسـل عرب شاشـة املنصـة اإللكرتونية 
شاهد.

جدير بالذكر أن سريين هي أول نجمة لبنانية تقدم 
عمـًال درامياً مـن إنتاج منصة شـاهد اإللكرتونية 
قبل شهور بمسلسلها الشهري ”الديفا“ الذي حقق 
نجاحاً جماهريياً واسـعاً وقت عرضه عرب شاشـة 

املنصة، واحتّل قمة املشاهدات.
املسلسـل تدور أحداثـه يف إطار رومانيس أكشـن، 
ومن املقرر أن يجّسـد عادل كرم شخصيتني ضمن 

األحداث التي ستكون مفاجأة للجمهور.
وكانت سريين عبد النور قد خضعت لعملية بسيطة 
يف عينيهـا قبـل التصويـر ألزمتها ارتـداء النظارة 

الشمسية يف املنزل لحني فرتة التعايف تماماً.
وعلم أن سريين عبد النور وافقت مبدئياً عىل تقديم 
برنامـج رمضاني يعتمد عـىل اتصالها املبارش مع 
الجمهـور مـن خالل االتصـاالت الهاتفيـة وطرح 

أسئلة فنية وثقافية خالل الحلقة.  

سيرين عبد النور تقدم دور عمرها

املليئـة  النهائيـات  بعـد مرحلـة نصـف 

بالحماسـة، تأهـل ثالثـة مشـرتكني هم 

مصطفى سـمري، حسـني فلـك وعيل ليو 

إىل العـرض الختامي مـن برنامج ”عراق 

آيـدول“ عـىل ”MBC العـراق“.. اتخـذت 

افتتاحيـة الحلقة ما قبل األخـرية طابعاً 

وطنيـاً بامتيـاز، حيـث أدى املشـرتكون 

الخمسـة الذين وصلـوا إىل هـذه املرحلة 

نشـيد ”موطنـي“ وأغنية ”هـذا العراق“ 

متبوعني بأغنية ”منورة يا بغداد“.

بعدهـا وقفـت ميـس عنرب عـىل املرسح 

لتتمنى أن ال ينطفئ نور العراق، وأن يظل 

حاضناً ألفضـل األصوات واملواهب الفنية 

التي يعتز بها البلد. وأعلنت أن مشـرتكنْي 

اثنـني سـتنتهي رحلتهمـا هذا األسـبوع 

ليستمر ثالثة فقط إىل الحلقة الختامية.  

وقبيل غناء كل مشرتك عىل املرسح وأمام 

الجمهـور ولجنة التحكيـم، زار كل منهم 

صالـة السـينما، حيـث فوجئ برسـالة 

مصورة مـن أحد أفـراد أهلـه أو أقاربه، 

كنوع من التشـجيع والدعـم يف اللحظات 

الحاسـمة التـي يمر بها عـىل بعد خطوة 

واحدة من الفوز باللقب. 

وُيعرض برنامج ”IRAQ IDOL“ محبوب 

العـراق عـىل ”MBC العـراق“، كل ليلـة 

جمعة يف تمام السـاعة 10 ليـًال بتوقيت 

بغداد.

يبدو أن مسلسل ”عروس بريوت“ 
الذي ُعـرض بجزأين القى نجاحاً 
كبرياً بحسـب ما تؤكد معلومات 
أو نسب املشاهدة الصادرة عن أم 
بي يس، الرشكة التي أسـهمت يف 
إنتاجه وأولت رشكة للتواصل مع 
زمالئهـم يف تركيا لـإلرشاف عىل 
اإلنتاج، فيما منح املمثل والكاتب 

اللبنانـي طـارق سـويد فرصـة 
كتابة الجـزء الثاني، بعد أن كتب 
الجزء األول بالل شحادات ونادين 

جابر. 
وعلـم أن إدارة ام بـي يس تفكـر 
جديـاً يف إنتاج جزء ثالث بناًء عىل 
طلب الجمهور ووفق ردود الفعل، 
خصوصاً عىل املواقع البديلة التي 

تطالب بذلك.
وذكـر أيضاً أنه حتى السـاعة لم 
ُيعرف من سـيكون كاتـب الجزء 
الجديـد مـن ”عـروس بـريوت“، 
يف وقـت ّرصح فيه طارق سـويد 
أنـه جـرى التفـاوض معـه عىل 
كتابـة جـزء جديد، لكـن كل ذلك 
يبقـى مجـرد كالم حتـى اإلعالن 

الرسمي. 
ُيذكر أن الجزء الثاني من املسلسل 
طـرأ عليه بعـض التغيـري لجهة 
يف  والحبكـة  واملواقـف  القصـة 
الجـزء األّول، واتجه إىل مجموعة 
أخرى من األبطال الذين شـاركوا 
يف أدوار محوريـة تتعلـق بالعمل 

عموماً.

الجسـمي،  اإلماراتـي ،حسـني  الفنـان  نـرش 
عرب حسـابه الخـاص يف تطبيق تبـادل الصور 
(إنسـتغرام)، صـورة الُتقطـت خـالل الحفل 
الكبـري وأرفقهـا بالتعليق: ”يا حتـة من قلبي، 

مرص“.
والالفـت كان رد فعـل املتابعـني، وخصوصـاً 
املرصيني منهم الذين أثنوا عىل الجسمي، ومما 
جاء يف تعليقاتهـم: ”وانت يف قلب كل مرصي“ 

و“والله انت اليل حته من قلبنا يا استاذ حسني“ 
و“دا حرضتـك الىل جزء مـن قلب كل مرصي“ 
و“والنعمـه انت الـيل حتة من قلبنـا“ و“أحىل 

قلب“ و“اليل بقيت حته مننا مرصي زّينا“.
تنّمـر  بقـي موضـع  الجسـمي  أن  إىل  ُيشـار 
وسـخرية لسـنوات، حيث اعتـرب الكثريون أن 
إعالن حّبه ألي بلد يجلب إليه النحس ويدل عىل 

أن مكروهاً سيحدث فيه.

ُيذكـر أن آخر حمالت التنّمر التي طاولته كانت 
إثر وقوع انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بريوت 
يف 4 آب/ أغسـطس من العـام 2020، وحينها 
تنّبـه املتابعون اىل أن الجسـمي نرش بتاريخ 2 
آب (أغسـطس) تغريدة كتب فيهـا: ”بحّبك يا 
لبنان لتخلص الدني“، وسخر بعضهم من ذلك، 
الفتني إىل أن محّبة الفنان ألي شخص أو مكان 

فأل شؤم.

تـدور  خفّيـة  رصاعـات 

أحداثها حول املال والسـلطة 

خـالل  والحـب  والسياسـة 

وسـتينيات  خمسـينيات 

أعقـاب  يف  املـايض  القـرن 

يف  مـرص،  يف  يوليـو  ثـورة 

الدرامـا االجتماعيـة ”قرص 

النيـل“ عـىل ”MBC دراما“ 

يف رمضـان، فيما تعرض كل 

حلقة من حلقاته عىل منصة 

”شاهد VIP“ قبل 24 ساعة 

مـن عرضها عىل الشاشـة.. 

من بطولـة دينـا الرشبيني، 

ريهـام عبد الغفـور، صربي 

فـواز، أحمد مجـدي، صالح 

عبداللـه، محمـود البـزاوي، 

نبيل عيىس، وآخرين.. إخراج 

خالد مرعـي، وتأليف محمد 

سليمان عبد املالك.

 تبـدأ األحـداث بوفـاة رجل 

األعمال فهمي باشا السيويف 

يف بريطانيـا، تـاركاً لولديـه 

وأخيـه وأختـه ثـروة كبرية 

من ضمنها قرص ضخم عىل 

ضفاف النيل. كيف ستعيش 

العائلة مـن بعده خالل فرتة 

يقودهـا  حرجـة  سياسـية 

يف  الثـورة  وضبـاط  الثـوار 

ظّل عالقات سـابقة نسَجها 

فهمـي باشـا مع الحاشـية 

امللكيـة يف مـرص؟ ومـا هو 

ّرس الجريمـة الغامضة التي 

تلقـي بظاللهـا عـىل جميع 

شخصيات القرص؟

قـررت الفنانة السـورية، أصالة نرصي، 
أنهـا قررت اإلنتشـار يف الفـرتة األخرية، 
معلنة تجهيزها لغناء ترت ثالث مسلسالت 

خالل شهر رمضان املقبل.
وأكـدت أصالة أنها سـتقدم أكثر من ترت 
ملسلسـل يف رمضان القادم، وستغني ترت 
مسلسل الفنانة روجينا (بنت السلطان)، 
كما سـتقدم أيضـاً ترت مسلسـل (حرب 
أهلية) ليرسا وباسل خياط، كما ستغني 

أيضا شارة البداية ملسلسل (قرص النيل) 
لدينا الرشبيني“.

وأشـارت إىل أنها مـن املمكن أن تقّدم ترت 
مسلسـل رابع أيضـاً، ولكن لـم تعلن أي 
تفاصيـل عن األمر ألن املفاوضات جارية 
السورية حديثها  الفنانة  بشأنه.وختمت 
بطرافـة، حيـث قالـت: ”قـررت انترش.. 
سـأنترش من خالل متابعة حديس فقط، 

وهذا ما أسري عليه حالياً“.

بعـد أيام من طـرح اإلعالن األول 
ملسلسل ”امللك“ انترشت أنباء عن 
خروجه من السـباق الرمضاني 
لعـام 2021. وذكر أن املسلسـل 

تم إيقاف تصويره ولن ُيعرض يف رمضان 
للخدمـات  املتحـدة  2021.وخرجـت 
اإلعالميـة تعلـن وقـف مسلسـل ”امللك“ 
وتشـكيل لجنة عاجلة مـن مجموعة من 

املتخصصـني يف التاريـخ واآلثـار وعلوم 
املسلسـل ومراجعة  االجتماع، ملشـاهدة 
السـيناريو بشـكل بموضوعـي حتى لو 
ترتب عىل ذلك عليه عدم عرضه يف املوسم 

الرمضاني املنتظر.وقد تعرض مسلسـل 
”امللك“ لالنتقادات بسبب مالبس األبطال 
والديكـور، الـذي اعتقد البعـض بوجود 

أخطاء به.

ثالثة مشتركين يتأهلون إلى العرض الختامي من  
“IRAQ IDOL”

جزء ثالث من ”عروس بيروت“ بناء على طلب الجمهور 

بعد التنمر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي 

صراع المال والسلطة والحب بين العائالت في ”قصر النيل“
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أصالة تثير الجدل بتصريحها ”سأنتشر“

إيقاف مسلسل ”الملك أحمس“ بعد تعرضه النتقادات


