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بغداد / نينا:
 نعـى نقيـب الصحفيـني العراقيني، 
مؤيـد الالمـي، الصحفـي الريـايض 
(سـعدون جواد) احد رواد الصحافة 
الرياضيـة يف العراق الـذي تويف جراء 
مضاعفـات اصابته بفريوس كورونا.

وقـال الالمـي يف تغريـدة عـىل تويرت : 
«فقدنا اليوم احدى الشخصيات البارزة 
يف العمل الصحفي الريايض وأحد رواد 
الصحافة العراقية االخ الكبري االستاذ 
(سـعدون جـواد) الـذي وافتـه املنية 
صباح االثنني بعد تدهور صحته جراء 
مضاعفـات فريوس كورونـا، تغمده 
الله بواسـع رحمته وألهم اهله وذويه 

ومحبيه الصرب والسلوان، وإنا لله وإنا 
إليه   راجعون «.

بغداد/ الزوراء:
نفـت وكالة االسـتخبارات والتحقيقات 
االتحادية، امس االثنني، ما نرش بشـأن 
”عـرض بياناتهـا للبيع بسـعر زهيد“، 
فيما توعدت باتخاذ االجراءات القانونية 

بحق من يروج لهذه معلومات كاذبة.
وقالـت الوكالة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
ان ”مـا تداولته بعض مواقـع التواصل 
أنبـاء عـن (عـرض  االجتماعـي، مـن 
بيانات وكالة االستخبارات والتحقيقات 

االتحاديـة للبيع عـىل موقع لالخرتاقات 
او وجـود  املنخفضـة وبسـعر زهيـد) 
اي ترسيـب لقواعـد بياناتهـا، عار عن 
الصحة“.ودعت الوكالة ”جميع املدونني 
ومواقع التواصل االجتماعي اىل رضورة 
توخـي الدقة يف نقل املعلومات وعدم بث 
الشائعات“، الفتة اىل انها ”تحتفظ بحق 
الرد واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 
بحـق كل مـن يحـاول ان يـروج لهكذا 

معلومات كاذبة“.

رويرتز/ متابعة الزوراء:
انخفضت أسعار النفط، امس االثنني، 
وسـط زيادة أعداد الحـاالت اإلصابات 
مـن  واملخـاوف  الـدول،  يف  بكورونـا 
ارتفاعهـا مرة أخـرى يف أمريـكا أكرب 
مسـتهلك للنفـط يف العالـم بعد خطة 
إلعادة الحياة فيها كما كانت سـابقا.

 0.29 أو  18 سـنتا  وانخفـض برنـت 
باملئـة إىل 62.77 دوالرا للربميل بحلول 
جرينتـش.  بتوقيـت   05:35 السـاعة 
وانخفـض ايضـا الخـام األمريكي 17 
سـنتا أو 0.27 باملئـة إىل 59.11 دوالرا 
املتحدة  الواليات  للربميل.بينما قامـت 
بتلقيـح أكثـر من 70 مليون شـخص 
بشكل كامل، ويف أوروبا تنخفض أعداد 
اإلصابـات الجديـدة مع بـدء عمليات 

اإلغالق، أبلغت الهند عن تسجيل حاالت 
جديدة قياسـية وتشـهد أجزاء أخرى 
من آسيا ارتفاًعا يف عدد الحاالت.وقال 
رئيـس مجلـس االحتياطـي الفيدرايل، 
جريوم بـاول: إن االقتصـاد األمريكي 
يف ”نقطـة انعطـاف“ وسـط توقعات 
بأن النمو والتوظيف سوف يتسارعان 
يف األشـهر املقبلة، لكنـه يواجه خطر 
إعـادة االنفتاح برسعة كبـرية وإثارة 
عودة ظهور حـاالت اإلصابة بفريوس 
كورونا.وقـال بـاول، يف مقابلـة مـع 
شـبكة يس بي إس: إن السبب الرئييس 
هـو أننا سـنعيد فتـح أبوابنـا برسعة 
كبرية، وسـيعود النـاس برسعة كبرية 
وسـنرى   ، القديمـة  ممارسـاتهم  إىل 

طفرة أخرى يف الحاالت.

أديس أبابا/ الخرطوم/ الزوراء:
اكـدت وزارة الخارجيـة اإلثيوبيـة 
ان مـرص والسـودان أظهـرا لبقية 
العالم أنهما مسـتمران يف تسييس 
قضية سد النهضة وإضفاء الطابع 
األمنـي عليهـا رغـم أنها مسـألة 
تقنية يف األساس، فيما أعلن عضو 

يف مجلـس السـيادة السـوداني أن 
الخرطـوم ال تريد حربـاً مع أديس 
أبابـا، لكنـه أكـد أنـه ”إذا فرضت 
هذه الحرب سـينترص السـودان“.

وتابعـت وزارة الخارجية اإلثيوبية 
 A Week in” يف مقالـة، عرب منصة
the Horn“ التابعـة لها، أن إثيوبيا 

تتفاوض مع طرف واحد هو مرص 
إىل  الفتـة  مجتمعـني،  والسـودان 
أنـه ال فرق بني البلدين يف تسـييس 
وإضفـاء الطابع األمني عىل قضية 
سـد النهضـة، وكالهما عـازم عىل 
إنكار الحقوق السيادية لإلثيوبيني 
اليـوم، وليـس هـذا فحسـب بـل 

وأيًضا للجيـل القادم، بحيث يتعني 
عـىل إثيوبيا انتظار إحسـان مرص 
والسـودان لتنمية مواردها املائية.
وذكـرت الخارجيـة أنـه رغـم كل 
املرونـة التـي أظهرتهـا إثيوبيا، لم 
يكـن هنـاك أي مرونـة مـن مرص 
والسودان، والواقع أن البلدين أعلنا 

فشـل هـذه الجولـة يف الرابـع من 
أبريل الجاري، بينما كان من املقرر 
أن تنتهـي يف اليـوم التـايل، ألنهـم 
جاؤوا إىل كينشاسـا بقرار مسـبق 
بإجهاضها قبل أن تنتهي، بحسـب 

املقالة.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت اللجنـة العليـا للصحة والسـالمة الوطنية، 
امـس االثنني، فـرض حظـر الجزئي للتجـوال من 
السـاعة الـ ٨ مسـاًء ولغاية الـ ٥ صباًحا والشامل 
يومي الجمعة والسـبت، وفيما قـررت عودة الدوام 
للصفوف االول والثاني والثالث االبتدائي والصفوف 
املنتهية، اكدت تقليص دوام املوظفني ساعة واحدة 
خالل شـهر رمضان املبارك.وذكـر املكتب االعالمي 
لرئيس مجلـس الـوزراء يف بيان تلقتـه «الزوراء»: 

ان اللجنـة العليا للصحة والسـالمة الوطنية عقدت 
اجتماعا برئاسـة رئيس مجلـس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، جرت خالله مناقشـة تطـورات الوضع 
الوبائي يف البالد، حيث تم اتخاذ جملة من القرارات 
بشـأنها.وذكر الكاظمي، خـالل االجتماع، خطورة 
الوضـع الصحـي يف البـالد، يف ظـل التزايـد الكبـري 
بأعـداد االصابـات. مبينـا ان الوباء يشـكل تحديا 
للعراق وللعالم اجمع.واوضح: ان نسـبة االصابات 
بفـريوس كورونـا يف تصاعد مسـتمر، واالجراءات 

املتخذة ال تعطي النتائج املطلوبة. مشـريا يف الوقت 
نفسـه اىل اهميـة مراعـاة الظـروف االقتصاديـة 
للمواطنـني والحرص عىل عـدم االرضار بوضعهم. 
واكـد رئيس مجلس الـوزراء: ان الحكومة حرصت 
عىل  توفري اللقاح للتحصني ضد الفريوس والحد من 
تفيش الجائحة، ومـن الرضوري ان يتوجه املواطن 
ألخذ اللقـاح مع االلتـزام العايل بالتدابـري الوقائية 
لحماية نفسه ومجتمعه. واشار البيان اىل انه وبعد 
مناقشـات مسـتفيضة عن تطور املوقـف الوبائي 

يف عمـوم البالد، اتخذت اللجنـة جملة من القرارات 
املهمـة التـي من شـأنها الحـد من تفـيش فريوس 

كورونا مع حلول شهر رمضان املبارك، وكاآلتي:
اوال/ فرض حظر التجول الجزئي  يف شـهر رمضان 
املبـارك مـن السـاعة الثامنـة مسـاء اىل السـاعة 
الخامسـة صباحا لالسابيع الثالثة االوىل من الشهر 
الفضيـل، مع السـماح بخدمـة التوصيـل املنزيل يف 

املطاعم. 

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنـت وزارة الصحـة والبيئة، امس 
اليومـي  الوبائـي  املوقـف  االثنـني، 
لفـريوس كورونا املسـتجد يف العراق، 
وفيمـا اكـد تسـجيل ٧٩٥٣ اصابـة 

جديدة و٤٤ حالة وفاة وشفاء ٥٦٧٩ 
حالة، حـددت دائرة صحـة الرصافة 
التوزيـع الجغـرايف لالصابات حسـب 
بيـان  يف  الـوزارة  املناطق.وذكـرت 
تلقتـه «الزوراء»: ان عدد الفحوصات 

املختربية ليوم امس: ٤٣٨٤٨ ، ليصبح 
عـدد الفحوصات الكليـة: ٨٥٥٢٥٨٠ 
، مبينة انه تم تسـجيل ٧٩٥٣ اصابة 
جديدة و٤٤ حالة وفاة وشفاء ٥٦٧٩ 
حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء 

الكيل: ٨٢٠٥٣٢ (٨٨٫٠٪) ، بينما عدد 
حـاالت االصابـات الـكيل: ٩٣٢٨٩٩ ، 
أمـا عدد الحـاالت التي تحـت العالج: 
٩٧٦١٠ ، يف حـني ان عـدد الحـاالت 
 ،  ٤٥١ املركـزة:  العنايـة  يف  الراقـدة 

وعدد حـاالت الوفيات الكيل: ١٤٧٥٧، 
الفتـة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس: 
١٢١٧٤ ، ليصبح عدد امللقحني الكيل: 

.١٥٢٩٦٢
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طهران/ متابعة الزوراء:
اتهمـت إيران إرسائيـل بالوقوف خلـف الهجوم 
الذي استهدف منشأة نطنز النووية يف محافظة 
أصفهان وسـط البالد.جـاء ذلـك يف ترصيحات 
لوزيـر الخارجية اإليراني، محمـد جواد ظريف، 
خـالل اجتماعه، امـس االثنني، مـع لجنة األمن 
الوطني يف مجلس الشورى اإليراني، بحسب وكالة 
”إيرنا“ اإليرانية.وقدم ظريـف، خالل االجتماع، 
تقريـرا مفصال عـن محادثات فيينـا التي جرت 
األسـبوع املايض.وبدأت يف العاصمة النمساوية 
فيينـا، األسـبوع املـايض، مفاوضات بـني وفود 
من الدول املعنية باالتفـاق النووي لبحث فرص 

عودة الواليات املتحدة لالتفـاق ورفع العقوبات 
األمريكيـة عـن إيران.وأكد وزيـر خارجية إيران 
”رضورة انتباه النخبة واملواطنني كي ال يقعوا يف 
الفخ الذي نصبه الكيان الصهيوني (إرسائيل)“.

وأوضـح أن ”الصهاينـة يريـدون االنتقـام من 
الشعب اإليراني للنجاحات التي حققها يف مسار 
رفع الحظر الظالم“، مضيفا: ”لكننا لن نسـمح 
بذلك وسننتقم من الصهاينة عىل ممارساتهم“.

وأشار ظريف اىل ”أن مسؤويل الكيان الصهيوني 
كانـوا قد أعلنوا برصاحة أنهم لن يسـمحوا بأي 

تقدم عىل صعيد رفع الحظر عن إيران“.

الزوراء / يوسف سلمـان:
بعد تأديـة رئيس واعضاء املحكمة االتحادية  اليمني 
الدسـتورية امام رئيس الجمهوريـة، برهم صالح، 
الذي صادق رسـميـا عىل اكمال تشـكيل عضويـة 
املحكمـة االتحاديـة، اكد نواب االقليـات ان ترشيع 
القانون الجديد للمحكمة االتحاديـة سيبقى بعهدة 
الـدورة الربملانية املقبلة .وصـّوت مجلس النواب، يف 
جلسـته املسائية التي عقدهـا 18 اذار املايض ، عىل 
املادة 3 ومادة جديدة من قانون التعديل االول (االمر 
رقـــــــم 30 لسـنة 2005 م) قانـون املحكمـة 
االتحاديـة، ثم صـّوت باملجمل عىل قانـون التعديل 
االول لقانون املحكمـة االتحادية العليا.وقال رئيس 

كتلة الرافني للمكون املسـيحي، النائب يونادم كنا، 
لـ“الـزوراء“: ان ”النواب ممثيل مكونـات الصابئة 
وااليزيديني واملسيحييـن كانوا مقاطعني للجلسات 
الثالث التي سـبقت التصويت عـىل تعديل القانون، 
الن ترشيع القانون الجديد كان عىل عجالة وتضمن 
بعض االمور التي ستؤثر يف وحدة النسيج املجتمعي، 
ومشـاكل اخرى تثار بالعجالة نفسـهـا ”. واضاف 
ان ” تعديـل القانون، وليس الترشيـع بكامله، جاء 
لتتشـكل املحكمـة االتحادية واجـراء االنتخابات يف 
موعدهـا، الن احـد املعرقـالت يف اجـراء االنتخابات 

املبكرة هو عدم ترشيع قانون املحكمة االتحادية،
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت وزارة الزراعـة عـن تفاصيـل 
السـعودي  الجانـب  مـع  اتفاقاتهـا 
لالسـتثمار يف القطاع الزراعـي، وفيما 
اكدت قـرب بدء انتـاج 5 آالف مرشوع 
للدواجـن يف العـراق، اعلنـت اجراءاتها 
للسـيطرة عىل اسـعار املواد الغذائية يف 
االسـواق املحليـة خالل شـهر رمضان 

املبارك.
وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة، حميد 
النايف، يف حديث لـ“الزوراء“: ان العراق 
بـات اليوم منفتحا عـىل دول الجوار، ال 
سـيما يف مجال االسـتثمار، نظرا لتوفر 
االرايض الواسـعة. الفتـا اىل: ان هنـاك 
فرصا اسـتثمارية معدة من قبل وزارة 
الزراعة وتم تسليمها اىل الهيئة الوطنية 
لالسـتثمار.واضاف: ان الزيارة االخرية 
كانـت  السـعودية  اىل  العراقـي  للوفـد 
هنالك مباحثات مع الجانب السـعودي 
ومفاوضات ممتازة مع رشكة الخريف 
الحديثـة.  الـري  لتقنيـات  السـعودية 
مبينا: ان هذه الرشكة ستستثمر بأكثر 
مـن 300 مليـون دوالر إلنشـاء معمل 
إلنتاج منظومات الري الحديثة .واشـار 
اىل: ان الرشكة السعودية اختارت وزارة 
الزراعة بأن تكون رشيكا أساسيا معها 
عـىل الرغـم مـن ان تقنيات الـري هي 
اروائيـة، إال ان الرشكـة لديهـا تعـاون 
سـابق مع الـوزارة، فارتـأت ان تكون 
رشيـكا معهـا باملرشوع.واوضـح: ان 

الـوزارة تـدرس آليـة لرتشـيح احـدى 
دوائرهـا املختصـة بالتقنيـات للميض 
بهذا املرشوع الحيوي، لكونه سيؤدي اىل 
نرش التقنيات الحديثة من املرشات التي 
يفتقدها الفالح واملزارع العراقي يف ظل 
ما يعانيـه البلد من ازمـة مياه وتقنني 
وترشـيد يف اسـتهالك املياه باعتبار انه 

ال توجد اتفاقـات حتى اآلن مع الجانب 
املسـتحقات  عـىل  للحصـول  الرتكـي 
املائية.ولفـت اىل: ان املفاوضات جارية 
مع السـعودية يف مشـاريع استثمارية 
اخرى، حيث ان املفاوضات السابقة لم 
تنقطـع، وانما كانـت هنالك اختالفات 
يف الـرؤى لكـون وزارة املـوارد املائيـة 

اعرتضت عـىل االعـالف املزروعة النها 
تحتـاج اىل مياه وجهد عـاٍل. مؤكدا: ان 
وزارة الزراعة خرّيت الجانب السعودي 
باختيـار مسـاحات يف اماكـن اروائية 
اخرى يمكـن التفاوض عليها إلنشـاء 
السـعودية  لـدى  ان  املرشوع.وتابـع: 
وسـتكون  شـجرة،  املليـار  مـرشوع 

للعـراق حصـة فيهـا، ويف قـادم االيام 
سـيكون هناك تعـاون يف هـذا املجال.

وبشـأن ارتفاع اسـعار املواد الغذائية، 
الزراعـة مـن  النايـف: ان وزارة  قـال 
مهامها حماية املنتج املحيل واملستهلك 
الوطنـي. الفتا اىل: ان شـهر رمضان يف 
كل عام يشـهد ارتفاعا باالسعار إال ان 
هذا العام كان اسـتثنائيا بسبب تزامنه 
مع ارتفاع سعر رصف الدوالر.واضاف: 
ان هنـاك اسـتغالال مـن قبـل بعـض 
التجار لرفع الدوالر، ورفعوا االسعار اىل 
مسـتويات عالية جدا. الفتا اىل: ان شح 
محصـول الطماطـم يرجـع اىل انتهاء 
موسـمه، إذ انـه بعد اسـبوعني تقريبا 
سـينزل املنتج املحيل ملحافظتي كربالء 
والنجف اىل السـوق.ومىض بالقول: ان 
الوزارة ارتأت فتح االسـترياد ملحصول 
الطماطـم بواقـع 50 الـف طـن لسـد 
الفجـوة الحاصلـة خالل االسـبوعني، 
وبعد هذه الفرتة سـيكون املنتج املحيل 
متوفرا. مبينا: ان وزارة الزراعة شكلت 
لجنـة فنيـة لتحديـد تسـعرية معينـة 
تلـزم بها منتجي الدواجن خالل شـهر 
رمضان.واشار اىل: ان هناك نحو 5 آالف 
مرشوع للدواجن سيبدأ االنتاج بعد 20 
يوما، مما سيسـد الحاجـة املحلية من 
البيض ولحـم الدجاج. مؤكدا تشـكيل 
لجان امنية ملتابعة االسعار يف االسواق، 
لكـي نوصل املنتـج للمواطن بسـهولة 

وبأسعار مناسبة.
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بغداد/ الزوراء:
االثنني،  امس  الدوالر،  رصف  أسعار  ارتفعت 
بغداد  يف  الرئيسية  البورصة  يف  طفيف  بشكل 
كوردستان.وسجلت  اقليم  يف  استقرت  فيما 
بغداد  يف  املركزية  والحارثية  الكفاح  بورصة 
دوالر   ١٠٠ مقابل  عراقي  دينار   ١٤٧٣٠٠ امس 
أمريكي.وكانت اسعار البيع والرشاء قد استقرت 
بغداد  يف  املحلية  باالٔسواق  الصريفة  محال  يف 
عراقيا،  دينارا   ١٤٧٧٥٠ البيع  سعر  بلغ  حيث 
لكل  دينار   ١٤٦٧٥٠ الرشاء  اسعار  بلغت  بينما 

١٠٠ دوالر امريكي.
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بغداد/ الزوراء:
اكـد رئيـس الجمهورية، برهـم صالح، 
امس االثنني، ان االنتخاباِت املقبلَة مهمٌة 
ومفصلية وتأسيسية، فيما دعا الجميع 
اىل االسـتعداد لها.وقال صالح، يف كلمة 
له خـالل إصداره املرسـوم الجمهوري 
الخـاص باجـراء االنتخابـات يف بيـان 
تلقته «الزوراء»: ان «االنتخاباِت املقبلَة 
مهمٌة ومفصلية وتأسيسية، وتأتي بعد 
حراٍك شـعبي ناهـض ُيطالب باإلصالِح 
وتصحيِح املسارات»، الفتا اىل ان «تأمني 
حقِّ العراقيـنَي يف اختياِر ممثليهم بعيداً 
عن الضغوط واالبتزاز ورسقِة أصواِتهم 
يمثـُل أولويـًة قصـوى، للخـروج مـن 
ترسـباِت وتراكمات املراحل السابقة».
واضـاف: «ندعو الجميع اىل االسـتعداد 
لالنتخابـاِت واملشـاركِة الجـادِة فيهـا 
والتعبرِي عن اإلرادة الحرة، فاالنتخابات 
فرصة لتحقيِق تطلعات الشعب النبيلة، 
فلتكـن اصواُتنـا االنتخابيـة حاسـمًة 
وحازمـة يف تأكيـِد االنتقـاِل بالعراق اىل 
مرحلـٍة يكـون فيها اكثَر تقدمـاً وعدالً 
إن  اىل  واستقالالً.»واشـار  واسـتقراراً 
مدعـوة  املعنيـة  الدولـة  «مؤسسـاِت 

لـالرساع يف تحقيـِق متطلبـات إجـراِء 
انتخاباٍت نزيهة، وبمـا يزيل الهواجَس 
والشـكوَك التي كانت سـبباً رئيسـياً يف 
عزوِف قطاٍع ليس بالقليل من املواطنني 
عن االنتخاباِت السـابقة»، مبينا انه «ال 
بد من تهيئـِة املناِخ السـيايس املطلوب 
لرفِع املعاناة وتحقيِق العدالة يف اختياِر 
قويـة  وتنفيذيـة  ترشيعيـة  سـلطاٍت 
وقادرة عـىل صيانـِة السـيادِة وحفِظ 
الدولـة وهيبتهـا وترسـيِخ العدالِة بني 
املواطنني. «وشـدد عـىل رضورَة العمِل 
والتنسـيِق الفاعـل والجـاد بـني األمم 
املتحـدة ومفوضية االنتخابـات لتأمنِي 
الرقابـِة األممية وضماِن نزاهِة العمليِة 
االنتخابية بما يساهم يف نجاِحها، وبما 
يضمن السيادَة واحرتاَم القرار املستقل 
االنتخابـات  ان  للعراقيني.واوضـح، 
ستجري يف ظروٍف ُنقدر وتقّدرون حتماً 
مصاعبها، من جائحة كورونا والتحدي 
األمنـي بمجابهِة اإلرهـاب والخارجني 
عـن القانون، اال اننـا نعّوُل عـىل هّمِة 
اجهزِتنـا األمنية ووعي شـعِبنا بتحمِل 
املسـؤوليِة يف حفـظِ امـِن االنتخابـات 

والناخبني.
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بغداد/ الزوراء:
أصدرت محكمة جنايات محافظة صالح الدين شمايل العراق حكما باإلعدام شنقا 
القضاء  ملجلس  بيان  املحافظة.وذكر  يف  مفخخة  سيارة  فجروا  «إرهابيني»  ألربعة 
األعىل أن «حكم اإلعدام صدر بحق أربعة إرهابيني اشرتكوا بتفجري سيارة مفخخة 
قرب محطة الوقود داخل مدينة تكريت».وأضاف أن «العملية استهدفت آمر أفواج 
صالح الدين مما أدى إىل استشهاد مواطن وجرح عميد يف القوات األمنية و٣٣ منتسبا 
من أفراد حمايته».وأشار املجلس إىل أن «العصابة قامت بزرع عبوة ناسفة للتمويه، 
«محكمة  أن  البيان  املفخخة».وأكد  السيارة  فجرت  األمنية  القوات  تجمع  وبعد 
 ١/ الرابعة  املادة  ألحكام  وفقا  شنقا  باإلعدام  حكما  أصدرت  الدين  صالح  جنايات 

وبداللة الثانية /١،٢،٣ من قانون مكافحة اإلرهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥».
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بغداد/ مصطفى العتابي:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
االثنني، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 
اكد  وفيما  العراق،  يف  املستجد  كورونا 
و44  جديدة  اصابة   7953 تسجيل 
حالة وفاة وشفاء 5679 حالة، حددت 
التوزيع الجغرايف  دائرة صحة الرصافة 

لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
ليوم  املختربية  الفحوصات  عدد  ان 
امس: 43848 ، ليصبح عدد الفحوصات 
تم  انه  مبينة   ،  8552580 الكلية: 
تسجيل 7953 اصابة جديدة و44 حالة 

وفاة وشفاء 5679 حالة.
واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 
820532 (%88.0) ، بينما عدد حاالت 
عدد  أما   ،  932899 الكيل:  االصابات 
 97610 العالج:  تحت  التي  الحاالت 
يف  الراقدة  الحاالت  عدد  ان  حني  يف   ،
حاالت  وعدد   ،  451 املركزة:  العناية 
الوفيات الكيل: 14757، الفتة اىل ان عدد 
ليصبح   ،  12174 امس:  ليوم  امللقحني 

عدد امللقحني الكيل: 152962.
من جهته، اعلن مدير عام صحة بغداد 

عن  الساعدي،  الغني  عبد  الرصافة، 
بفريوس  جديدة  اصابة   1108 تسجيل 
الوبائي  رصد  حالة   695 بينها  كورونا 

للقطاعات الصحية.
تلقته  بيان  يف  الساعدي  وقال 
الصحية  ”املؤسسات  ان  ”الزوراء“: 
الرصافة  جانب  يف  اليوم  سجلت 
كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة   1108
الرصد  695حالة خالل  موزعة كالتايل: 
قطاع   : الصحية  للقطاعات  الوبائي 
خالل  من  حالة   149 الثاني  البلديات 
 107 املدائن  قطاع  الوبائي/  الرصد 
الوبائي/ قطاع  الرصد  حالة من خالل 
خالل  من  حالة   39 األول  البلديات 
 49 الرصافة  قطاع  الوبائي/  الرصد 
الوبائي/ قطاع  الرصد  حالة من خالل 
بغداد جديدة 71 حالة من خالل الرصد 
من  حالة   38 الصدر  قطاع   / الوبائي 
خالل الرصد الوبائي/ قطاع الشعب 67 
الوبائي/ قطاع  الرصد  حالة من خالل 
الرصد  خالل  من  حالة   96 االعظمية 
حالة   79 االستقالل  قطاع  الوبائي/ 
حالة    413 الوبائي/  الرصد  خالل  من 
الصحية  للمؤسسات  مراجعتهم  خالل 

/ 68 حالة  يف مدينة الصدرموزعة عىل 
معمل   /  14  / الحميدية    / املحالت 
الغاز/  االورفيل/ الحبيبية ، حي طارق 
/ جميلة  /  ق51 / 519 / 520 / 521 
   55/  54 و    /  544  /  550  /  546  /

 / محلة  فلسطني  شارع  يف  19حالة   ،
 ،  502  / املستنرصية   /508  /505
26حالة يف الشعب محلة / سبع قصور/  
قرب النادي العربي/ الجمعيات / 337 
/حي اور /  حي البساتني/ 333/ 341   

. 324 / 321/
منطقة  يف  حالة    19 ان  اىل  واشار 
 / املحالت  عىل  توزعت  الزعفرانية 
 / السكك  حي   /952   /979/  769
النهروان  يف  حالة    13،  954  /  9  62

يف  61 حالة  الوحدة،  / حي  الزراعي   /
محالتها  عىل  توزعت  البلديات  منطقة 
وشوارعها  ، 15 حالة  يف املدائن / جرس 
دياىل / الجعارة / مرشوع الوحدة ،17 
 / كمرية   / محلة  الحسينية  يف  حالة  
االنصار / 222  ، 12 حالة    يف منطقة 
الكرادة محلة / 910 / 906 ، 21 حالة 
يف منطقة بغداد جديدة محلة /السوق  
/ شارع املسبح / 725 / 719 / 703 
محلة  االمني  منطقة  يف  حالة    21  ،
 / الثانية  املعلمني/   /  731  /  738  /
9حاالت   ، نواب ضباط   / االوىل   االمني 
 / 756  / 729 يف منطقة املشتل محلة 

. 730
الصليخ  7 حاالت يف منطقة  ان  وتابع: 
 / محلة  العبيدي  منطقة  يف  9حاالت   ،
يف  حاالت   8 الشهداء   السوق/    /714
منطقة زيونة  محلة / 714  / تقاطع 
ميسلون ، 5حاالت يف منطقة املعامل / 
منطقة  يف  حالت   7  ، الزراعي   /   777
حي  منطقة  يف  حاالت    4 الزوية، 
 ، القاهرة  حي  يف  حاالت    6 الكمالية، 
  6، العبيدي  7 حاالت يف منطقة شهداء 
حاالت يف منطقة الطالبية ، 5 حاالت يف 

5 حاالت يف منطقة    ، منطقة الضباط 
حي  منطقة  يف  حاالت   9 تونس،  حي 
اكد ، 6 حاالت يف الكمالية ، 5 حاالت يف 
السعدون ، 6 حاالت يف منطقة الطالبية 
،17  حالة يف االعظمية شارع الضباط 
/  332 / 314 / 312/ 310 / جامع 

براثا / 314 .
جميع  نقل  ”تم  انه  الساعدي  واضاف 
الحاالت اىل الحجر الصحي لتلقي العالج 
وفق الربوتوكوالت املعتمدة“، مشريا اىل 
ارتفع  لإلصابات  الرتاكمي  ”العدد  ان 
1583 لالسف،  122797 تويف منهم  اىل 
حالة   107085 الشفاء  اكتسب  فيما 

شفاء واملتبقي قيد العالج 14129. ”
ودعا الساعدي اىل ”مراعاة تلك الجهود 
والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد 
بإجراءات  االلتزام  خالل  من  الشفاء 
والرتكيز  الكمامات   ولبس  الوقائية 
التهاون  وعدم  االجتماعي  التباعد  عىل 

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

بأرواحهم إلنقاذ املصابني الفريوس“.

الزوراء / يوسف سلمـان:
بعد تأديـة رئيس واعضاء املحكمة االتحادية  اليمني 
صالح،  برهم  الجمهورية،  رئيس  امام  الدستورية 
عضويـة  تشكيل  اكمال  عىل  رسميـا  صادق  الذي 
ترشيع  ان  االقليات  نواب  اكد  االتحادية،  املحكمة 
القانون الجديد للمحكمة االتحاديـة سيبقى بعهدة 

الدورة الربملانية املقبلة .
التي  املسائية  جلسته  يف  النواب،  مجلس  وصّوت 
عقدهـا 18 اذار املايض ، عىل املادة 3 ومادة جديدة 
 30 رقــــــم  (االمر  االول  التعديل  قانون  من 
لسنة 2005 م) قانون املحكمة االتحادية، ثم صّوت 
املحكمة  لقانون  االول  التعديل  قانون  عىل  باملجمل 

االتحادية العليا.
النائب  املسيحي،  للمكون  الرافني  كتلة  رئيس  وقال 
يونادم كنا، لـ“الزوراء“: ان ”النواب ممثيل مكونات 
مقاطعني  كانوا  واملسيحييـن  وااليزيديني  الصابئة 
تعديل  عىل  التصويت  سبقت  التي  الثالث  للجلسات 
القانون، الن ترشيع القانون الجديد كان عىل عجالة 
النسيج  التي ستؤثر يف وحدة  االمور  وتضمن بعض 
املجتمعي، ومشاكل اخرى تثار بالعجالة نفسهـا ”.

واضاف ان ” تعديل القانون، وليس الترشيع بكامله، 
جاء لتتشكل املحكمة االتحادية واجراء االنتخابات يف 
موعدها، الن احد املعرقالت يف اجراء االنتخابات املبكرة 
وكلنا  االتحادية،  املحكمة  قانون  ترشيع  عدم  هو 

حريصون عىل اجراء االنتخابات ”، مبينا ان ” ترشيع 
القانون سيبقى اىل الدورة املقبلة التي ستكون، كما 
الدورة  اىل  الدستور  تعديل  املرجعية، برتحيل  وجهت 
من  نوع  شابها  الدورة  هذه  الن  الجديدة،  الربملانية 
وضعف  السابقة،  االنتخابات  ومقاطعة  التجريح 

املشاركة وممارسات التزوير وغريها ”.
تضمنت  املضافة  الجديدة  الفقرة   ” ان  واوضح 
تمثيل  االتحادية  املحكمة  تكوين  يف  يحفظ  ان  نصا 
التوازن  يحقق  بما  العراقي  املجتمع  مكونات 
املحكمة  انعقاد  ” نصاب  ان  اىل  الدستوري“، مشريا 
سيكون باالجماع ، والتصويت عىل القرارات سيكون 
بالثلثني  منها  والدعاوى،  القضايا  موضوع  حسب 

ومنها باالغلبية البسيطة ”.
واضاف ان ”عدد اعضاء املحكمة االتحادية 9 قضاة، 
تشكيلة  هي  كما  قراراتها،  عىل  املصوتون  وهم 
الجديد  التعديل  ”حسب  مبينا   ،” حاليا  املحكمة 
التقاعد وفقا  االتحادية عىل  سيحال قضاة املحكمة 
سنة   12 وهي  الخدمة،  وسنوات  القانوني  للعمر 

لعضو املحكمة االتحادية ”.
توجها  هناك   ” ان  من  الرافدين  كتلة  رئيس  وحذر 
املحكمة  عضوية  يف  الطائفي  والتحاصص  للتقاسم 
5 قضاة من الشيعة و4 قضاة  االتحادية بأن يكون 
نرفضه  زلنـا  وما  كنا  الذي  االمر  وهو  السنة،  من 

تماما ”.

طهران/ متابعة الزوراء:
الهجوم  خلف  بالوقوف  إرسائيل  إيران  اتهمت 
محافظة  يف  النووية  نطنز  منشأة  استهدف  الذي 

أصفهان وسط البالد.
اإليراني،  الخارجية  لوزير  ترصيحات  يف  ذلك  جاء 
محمد جواد ظريف، خالل اجتماعه، امس االثنني، 
مع لجنة األمن الوطني يف مجلس الشورى اإليراني، 

بحسب وكالة ”إيرنا“ اإليرانية.
تقريرا مفصال عن  االجتماع،  وقدم ظريف، خالل 

محادثات فيينا التي جرت األسبوع املايض.
األسبوع  فيينا،  النمساوية  العاصمة  يف  وبدأت 
املعنية  الدول  من  وفود  بني  مفاوضات  املايض، 
باالتفاق النووي لبحث فرص عودة الواليات املتحدة 

لالتفاق ورفع العقوبات األمريكية عن إيران.
النخبة  انتباه  ”رضورة  إيران  خارجية  وزير  وأكد 
واملواطنني كي ال يقعوا يف الفخ الذي نصبه الكيان 

الصهيوني (إرسائيل)“.
وأوضح أن ”الصهاينة يريدون االنتقام من الشعب 
رفع  مسار  يف  حققها  التي  للنجاحات  اإليراني 
بذلك  نسمح  لن  ”لكننا  مضيفا:  الظالم“،  الحظر 

وسننتقم من الصهاينة عىل ممارساتهم“.
الصهيوني  الكيان  مسؤويل  ”أن  اىل  ظريف  وأشار 
بأي  يسمحوا  لن  أنهم  برصاحة  أعلنوا  قد  كانوا 

تقدم عىل صعيد رفع الحظر عن إيران“.
أنهم  ”اليوم  يتصورون  إرسائيل  قادة  إن  وقال 
بمزيد من  الرد  لكنهم سيتلقون  أهدافهم،  حققوا 

التطوير عىل الصعيد النووي يف إيران“.
وتابع أن منشأة نطنز النووية هي اليوم أقوى من 
السابق وإذا تصور العدو أننا ضعفنا يف املفاوضات 
العمل  هذا  أن  هو  سيحصل  الذي  فإن  النووية، 

الجبان سيقوي موقفنا يف املفاوضات“.
ومىض ظريف، قائال: ”عىل أطراف الحوار أن تعلم 
أنها إذا كانت تواجه مؤسسات التخصيب يف إيران 
باإلمكان  فإن  األول،  الجيل  بأجهزة  تعمل  وهي 
امتالء منشأة نطنز بأجهزة الطرد املركزي املتطورة 

ذات القدرة املضاعفة عىل التخصيب“.
عن  اإلرسائيلية  ”كان“  قناة  نقلت  األحد،  ومساء 
مصادر استخبارية لم تسمها، أن جهاز املخابرات 
الخارجية (املوساد) اإلرسائييل هو من يقف خلف 

الهجوم عىل املوقع النووي اإليراني.
الحديث  أن  نفسها،  املصادر  عن  نقال  وأضافت، 
يدور عن هجوم سيرباني، وأن األرضار التي لحقت 

باملنشأة النووية اإليرانية أكرب مما تقول إيران.
والحقا نقلت القناة نفسها عن مصادر استخبارية 
نطنز  بمنشأة  لحقت  التي  األرضار  أن  إرسائيلية 
مركزي  طرد  بأجهزة  لحقت  وأنها  كبرية  النووية 
يقوض  الرضر  أن  إىل  الفتة  مختلفة،  أنواع  من 

قدرات إيران عىل تخصيب اليورانيوم.
وأضاف أحد املصادر االستخبارية أن الهجوم أعاد 
قدرة إيران عىل تخصيب اليورانيوم للوراء، مؤكدا 
وفق  صدفة،  محض  يكن  لم  الهجوم  توقيت  أن 

قوله.

No: 7466   Tue   13     Apr    2021العدد:   7466    الثالثاء    13    نيسان     2021



www.alzawraapaper.com3 تقارير

ÚÓËn‰æa@›yaãæaÎ@Ôˆaáni¸a@s€br€aÎ@Ô„br€aÎ@fiÎ˛a@“Ï–ó‹€@‚aÎá€a@ÒÜÏ«@päã”

ÚyÎã�fl@b‰maäbÓÇ@…ÓªÎ@fibn‘€a@¿@pÏπ@›i@áÌáËn€a@Âfl@bœÏÇ@pÏπ@¸@Zãóæ@bÓiÏÓqg
ãón‰‰é@oöã�œ@aàgÎ@NNbibic@êÌÜc@…fl@�biãy@áÌã„@¸@ZÊaÜÏè€a

أديس أبابا/ الخرطوم/ الزوراء:

اكـدت وزارة الخارجيـة اإلثيوبيـة ان 

مـرص والسـودان أظهرا لبقيـة العالم 

أنهما مسـتمران يف تسييس قضية سد 

النهضـة وإضفاء الطابع األمني عليها 

رغـم أنهـا مسـألة تقنية يف األسـاس، 

فيمـا أعلن عضـو يف مجلس السـيادة 

السوداني أن الخرطوم ال تريد حرباً مع 

أديـس أبابا، لكنه أكد أنـه ”إذا فرضت 

هذه الحرب سينترص السودان“.

اإلثيوبيـة  الخارجيـة  وزارة  وتابعـت 

 A Week in” يف مقالـة، عـرب منصـة

إثيوبيـا  التابعـة لهـا، أن   “the Horn

تتفـاوض مع طـرف واحـد هو مرص 

والسـودان مجتمعـني، الفتـة إىل أنه ال 

فرق بـني البلدين يف تسـييس وإضفاء 

الطابع األمني عىل قضية سد النهضة، 

وكالهمـا عـازم عـىل إنـكار الحقوق 

السـيادية لإلثيوبيني اليوم، وليس هذا 

فحسب بل وأيًضا للجيل القادم، بحيث 

يتعني عىل إثيوبيا انتظار إحسان مرص 

والسودان لتنمية مواردها املائية.

وذكرت الخارجية أنـه رغم كل املرونة 

التي أظهرتها إثيوبيا، لم يكن هناك أي 

مرونة من مرص والسودان، والواقع أن 

البلدين أعلنا فشل هذه الجولة يف الرابع 

من أبريل الجاري، بينما كان من املقرر 

أن تنتهي يف اليوم التايل، ألنهم جاؤوا إىل 

كينشاسا بقرار مسبق بإجهاضها قبل 

أن تنتهي، بحسب املقالة.

وتابعت ”ال تزال إثيوبيا تأمل وسـتظل 

تأمل يف املفاوضات التي يقودها االتحاد 

األفريقـي من أجل حل النزاع عىل سـد 

النهضة فقط عىل أسـاس االسـتخدام 

العـادل، ورفـض أي مطالبـة بحقوق 

تاريخية (ملرص والسودان)“.

واختتمت املقال بـأن ”العالم اآلن يرى 

قيادة مرص والسودان يف وضع الرتويج 

للحـرب وتهديـد إثيوبيـا بـأن جميـع 

خياراتهما مطروحة عىل الطاولة، لكن 

هنـاك مقولة عربيـة تقـول الهنجمة 

نصـف القتـال (مثل يقال ملـن يتحدث 

عن نفسـه وعن قوته كثريا قبل دخول 

معركـة) لكـن يف إثيوبيا لدينـا مقولة 

مختلفـة مفادهـا أنـك ال تمـوت مـن 

الخوف بل تموت أثنـاء القتال، لذا فإن 

إثيوبيا لديها أيًضا جميع خياراتها عىل 

الطاولة“.

وقال سـامح شـكري وزير الخارجية 

املرصي، خالل مؤتمر صحفي مشرتك 

مع نظـريه الـرويس سـريغي الفروف 

بالقاهـرة إن الجانـب الـرويس يتفهم 

أهميـة قضيـة سـد النهضة بالنسـبة 

ملرص.

وأضـاف أن الـدور الـرويس يف قضيـة 

سـد النهضة مؤثر مـن خالل العالقات 

الثنائية مع الدول الثالث وما تملكه من 

ثقل دويل.

وأشار شكري إىل أن مباحثاته مع وزير 

الخارجية الرويس تناولت أيضا الحديث 

عـن أزمـة سـد النهضـة واملباحثـات 

املؤخـرة،  واملفاوضـات  الجاريـة 

واسـتمرار التنسـيق للتوصـل التفاق 

قانونـي ملـزم يحقـق مصالـح الدول 

الثالث مرص وإثيوبيا والسودان وينزع 

فتيـل األزمة وأي عواقـب من إجراءات 

أحاديـة تتخـذ لها تأثـريات ضارة عىل 

دولتي مرص والسودان.

ويف ظـل التوتر بني السـودان وإثيوبيا 

يف ملفـي سـد النهضة والحـدود، أعلن 

عضو يف مجلس السـيادة السوداني أن 

الخرطـوم ال تريد حرباً مع أديس أبابا، 

لكنـه أكد أنه ”إذا فرضـت هذه الحرب 

سينترص السودان“.

إىل ذلك، شدد مجلس السيادة السوداني 

عىل عدم التنازل عن ”أرايض السـودان 

يف منطقة الفشقة.

ويف الشأن املحيل، أشـار عضو مجلس 

السـيادة إىل أنـه ال يطمع يف السـلطة، 

وتابع ”نريد سودانا ديمقراطيا حرا“.

كان السـفري اإلثيوبي لـدى الخرطوم، 

بيتـال أمـريو، أكد، يف وقت سـابق، أنه 

”يجب أال يشـكل سـد النهضة مصدر 

قلق للسودان“.

يأتـي هـذا الترصيـح بعـد أن رفضت 

مرص والسودان اقرتاحا إثيوبيا لتبادل 

املعلومات بشـأن عمليات سد النهضة 

عىل النيل األزرق، بعد انتهاء مفاوضات 

بني الدول الثالث يف كينشاسـا األسبوع 

املايض دون إحراز تقدم.

بدورها، قالت وزارة الخارجية اإلثيوبية 

يف تغريـدة إن ”إثيوبيا تدعو السـودان 

ومرص لرتشيح مشغيل السدود لتبادل 

البيانات قبل ملء سد النهضة يف موسم 

األمطار املقبل“.

غري أن القاهرة والخرطوم أكدتا أنهما 

تسـعيان إىل اتفاق ملزم قانونا بشـأن 

عمليات السـد، الذي تقـول أديس أبابا 

إنـه يلعـب دورا حاسـما يف تنميتهـا 

االقتصادية.

 أنقرة/متابعة الزوراء:
 بدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية يف ليبيا، 
عبدالحميد الدبيبة، زيارة رسمية إىل تركيا، 
امـس االثنني، برفقة 14 وزيرا ومسـؤولني 

آخرين يف الحكومة.
وأفـاد بيـان صـادر عـن دائـرة االتصال يف 
الرئاسـة الرتكية، األحد، أن الزيارة سـتمتد 
ليومي 12 و13 أبريل الجاري، للمشاركة يف 
االجتماع األول للمجلس االسرتاتيجي رفيع 
املسـتوى بني البلديـن، بدعوة مـن الرئيس 

الرتكي رجب طيب أردوغان.
وهـذه أول زيـارة يجريها الدبيبـة إىل تركيا 
عقـب تسـلمه مهامـه يف 16 مـارس اذار 
املـايض، لقيـادة ليبيـا إىل انتخابـات عامة 

أواخر العام الجاري.
وقال الناطق باسـم مجلس الـوزراء الليبي 
محمد حمـودة، أن من أبـرز املواضيع التي 
سـتناقش مـع تركيـا هـي ”مجموعة من 
امللفات املشرتكة يف قطاع الخدمات (الطاقة 
والصحـة) وعودة الرشكات الرتكية إىل ليبيا 

واستكمال املشاريع املتوقفة“.
وسـيتم تقييـم العالقـات التاريخيـة بـني 
تركيـا وليبيا يف جميع جوانبها، ومناقشـة 
الخطوات التـي تعزز من التعـاون الثنائي، 

بمشاركة الوزراء املعنيني من كال البلدين.
كما أنه من املقرر تبادل وجهات النظر حول 

التطورات اإلقليمية والدولية.
ويضـم الوفـد، إضافـة إىل الدبيبـة، وزراء 
الخارجية والتعاون الـدويل نجالء املنقوش، 
والداخلية خالد مازن، والصحة عيل الزناتي، 
والحكـم املحـيل بدرالدين التومـي، واملالية 
خالد عبدالله، واملواصالت محمد الشهوبي، 
واالقتصاد والتجارة محمد الحويج، والنفط 
والغاز محمـد عون، والتخطيـط فاخر أبو 
فرنة، والصناعة واملعادن أحمد أبو هيسـة، 
واإلسكان والتعمري أبوبكر الغاوي، والتعليم 

العايل والبحث العلمي عمران عبدالنبي.
كما يضم وزيري الدولة لالتصال والشـؤون 
السياسـية وليد الـاليف، وشـؤون الحكومة 
ومجلـس الوزراء عـادل جمعـة، إضافة إىل 
رئيس األركان العامة الفريق أول ركن محمد 
الحداد، ورئيس مجلس إدارة الرشكة العامة 

للكهرباء وئام العبديل، ومسؤولني آخرين.
وتأتـي الزيـارة فيمـا تدعو جهـات دولية 
وعربيـة ويف مقدمتهـا البعثـة األمميـة يف 
ليبيـا إىل رضورة اإلرساع  بسـحب القـوات 
األجنبيـة واملرتزقـة، فيمـا تتمسـك تركيا 

بوجودهـا العسـكري يف ليبيـا حيث كثفت 
مـن تحركاتها مؤخرا عـرب تخريجها دفعة 
مـن العسـكريني دربتهـم القـوات الرتكية 
مع إرسـالها مجموعة جديـدة من املرتزقة 
مـا يعكس رغبـة يف اإلبقاء عـىل حضورها 

العسكري يف ليبيا.
ويف السـابق، زعمت أنقـرة أن وجود قواتها 
يف ليبيـا يهـدف إىل تدريب الوحـدات املوالية 
لحكومـة الوفـاق، يف ذريعـة للتنصـل مـن 
االلتـزام بمـا جـاء يف اتفـاق وقـف إطالق 
النـار يف ليبيا، بل ذهبت إىل حـد الرتويج إىل 
أن الحكومـة الجديـدة ال تعـارض الوجـود 
العسكري الرتكي يف ليبيا، عالوة عىل دعمها 

لدور أنقرة.
ولم يتضح بعد كم سـحبت مـن مرتزقتها، 
لكن تقارير املرصد الوطني السـوري تقول 
إن تركيا سـحبت أعداد ضئيلة من املقاتلني 
السـوريني املوالني لهـا. وحسـب تقديرات 
البعثـة األممية إىل ليبيا يوجـد نحو 20 ألفا 
من القوات األجنبية واملرتزقة يف ليبيا، وهو 

ما يعترب انتهاكا للسيادة الوطنية.
ويـرى متابعون يف هذه الزيارة التي حشـد 
لهـا الدبيبـة نحو نصـف حكومته، مسـاع 
منـه لالحتفـاظ بعالقات وثيقة مـع أنقرة 
واسـتمرار العمل باالتفاقيات التي وقعتها 
تركيا سابقا مع حكومة الوفاق، حيث سبق 
وأن أكـد الدبيبـة يف ترصيحـات متواترة أّن 
العالقات مع أنقرة مهمة لطرابلس متجنبا 
التطرق التفاقية ترسـيم الحـدود واملرتزقة 

املوالني لرتكيا.
ووقعـت أنقرة عـام 2019 اتفاقا لرتسـيم 
الحـدود البحريـة يف رشق البحر املتوسـط 
مـع حكومـة الوفـاق الوطنـي، إضافة إىل 
تركيـا  أرسـلت  عسـكري  تعـاون  اتفـاق 
بموجبه مستشارين ومدربني عسكريني إىل 

طرابلس.
وقال رئيس املجلس الرئـايس الليبي محمد 
املنفي، إنه ”سـيتم املحافظـة عىل املصالح 
املشرتكة التي تجمع البلدين (تركيا وليبيا) 
خالل فرتة عمل املجلـس الرئايس وحكومة 

الوحدة الوطنية“.
كمـا أكد املنفي الذي أجرى يف مارس املايض 
زيـارة إىل أنقـرة، ”أهميـة عـودة الرشكات 
الرتكية السـتكمال أعمالها املتوقفة يف ليبيا 
واملسـاهمة يف مشـاريع إعـادة اإلعمـار“، 
رشكاتهـا  أن  تركيـا  أعلنـت  أن  وسـبق 

ستضطلع بدور نشط يف إعادة بناء ليبيا.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت اللجنة العليا للصحة والسالمة 
الوطنية، امـس االثنني، فرض حظر 
الجزئـي للتجـوال من السـاعة الـ 8 
مسـاًء ولغاية الـ 5 صباحا والشامل 
يومي الجمعة والسبت، وفيما قررت 
عودة الـدوام للصفوف االول والثاني 
والثالث االبتدائي والصفوف املنتهية، 
اكدت تقليص دوام املوظفني سـاعة 

واحدة خالل شهر رمضان املبارك.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس مجلس 
الـوزراء يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: 
ان اللجنـة العليا للصحة والسـالمة 
الوطنية، عقد اجتماعا برئاسة رئيس 
مجلس الـوزراء مصطفى الكاظمي، 
جرت خالله مناقشة تطورات الوضع 
الوبائي يف البالد حيث تم اتخاذ جملة 

من القرارات بشأنها.
وذكـر الكاظمـي، خـالل االجتمـاع 
خطورة الوضـع الصحي يف البالد، يف 
ظل التزايد الكبـري باعداد االصابات، 
مبينا ان الوباء يشـكل تحديا للعراق 

وللعالم اجمع.
االصابـات  نسـبة  ان  واوضـح: 
بفريوس كورونا يف تصاعد مسـتمر، 
واالجـراءات املتخذة ال تعطي النتائج 
املطلوبة، مشـريا يف الوقت نفسه اىل 
اهمية مراعاة الظـروف االقتصادية  
عـدم  عـىل  والحـرص  للمواطنـني 

االرضار بوضعهم. 
ان  الـوزراء،  رئيـس مجلـس  واكـد 
الحكومـة حرصت عىل  توفري اللقاح 
للتحصني ضـد الفـريوس والحد من 
تفـيش الجائحـة، ومـن الـرضوري 
ان يتوجـه املواطن الخـذ اللقاح مع 
الوقائيـة  العـايل بالتدابـري  االلتـزام 

لحماية نفسه ومجتمعه.
وواشار البيان اىل انه وبعد مناقشات 
مستفيضة عن تطور املوقف الوبائي 
يف عمـوم البالد، اتخذت اللجنة جملة 
من القرارات املهمة التي من شـأنها 
الحـد من تفيش فـريوس كورونا مع 

حلول شهر رمضان املبارك، كاالتي:
اوال/  فـرض حظر التجـول الجزئي  
يف شـهر رمضان املبارك من الساعة 
الثامنة مسـاء اىل السـاعة الخامسة 
صباحـا لالسـابيع الثالثـة االوىل من 
الشـهر الفضيل مع السماح بخدمة 

التوصيل املنزيل يف املطاعم. 
ثانيا/ فرض حظر التجوال الشـامل 

أليام الجمعة والسبت من كل اسبوع 
مع استثناء الصيدليات ومحالت بيع 
املواد الغذائية ومحـالت بيع الفواكه 
والسـماح  واألفـران،  والخـرضوات 
لهم بممارسـة عملهم لغاية الساعة 
السـابعة مساء مع السـماح لخدمة 

التوصيل املنزيل للمطاعم.
ثالثا/ تشديد متابعة تنفيذ االجراءات 
من فـرق الرقابة الصحيـة والقوات 

األمنية ومحاسبة املخالفني.
املؤسسـات  ادارات  رابعا/ توجيـه 
الصحية منسـوبيهم مـن العاملني 
يف املستشـفيات واملراكـز الصحية 
بجلب مـا يثبت خلو املنسـوب من 
بنتيجة فحص  مرض كوفيـد19-، 
سـالب PCR، قـد اجـري من خالل 
اسـبوع او ما يثبـت تلقيحه بلقاح 
كوفيد19-، للسـماح لهـم بالدوام 
 ،2021 -1آيـار  تاريـخ  بـدءا مـن 
ويتحمل مدير الدائرة او املؤسسـة 
الصحيـة مسـؤولية تطبيـق هـذه 

االجراءات ومتابعتها.
خامسـا/ فحـص املـرىض الداخلني 
 ،PCR ومرافقيهـم جميعا بفحـص 
يف حال عدم وجود ما يثبت تلقيحهم 

بلقاح كوفيد19-.
سادسـا/ جعـل تلقيح االشـخاص 
املحـالت  يف  جميعهـم  العاملـني 
واملطاعم واملوالت واملعامل واملصانع 

وبقيـة االماكـن الخاضعـة للرقابة 
الصحيـة، رشطا مـن رشوط تجديد 
منح االجازات الصحية لهذه االماكن 
واعطائهم مهلة لغاية -1آيار 2021، 
ومن ثم محاسـبة االماكن الخاضعة 
للرقابـة الصحية كافة يف حال وجود 

اي عامل ليس لديه ما يثبت :
أ- تلقيحه بلقاح كوفيد19-.

ب -  فيمـا يتعلق باالشـخاص الذين 
لديهم مايثبت وجـود موانع للتلقيح 
كالنساء الحوامل وغريها من املوانع، 
او وجـود ما يثبـت اصابتهم بمرض 
كوفيـد19- خـالل االشـهر الثالثـة 
 ،CT-Scan أو ،PCR االخرية بفحص
ومـن الواجـب وجود فحص سـالب 

PCR، قد اجري خالل اسبوع.
جــ عىل الجهـات الرقابيـة يف وزارة 
الصحـة بمسـاندة القـوات األمنيـة 
لتطبيق الرشوط  املخالفني  محاسبة 
الصحيـة عىل وفـق قانـون الصحة 
العامة وقرارات اللجنة العليا للصحة 

والسالمة الوطنية.
سـابعا/ عـدم السـماح بممارسـة 
ومذاخـر  الصيدليـات  يف  العمـل 
والعيـادات  واملختـربات  االدويـة 
الخاصـة بضمنهـا عيادات االشـعة 
واملستشفيات األهلية وغريها بدأ من 

تاريخ -1ايار 2021 يف حال :
أ - عـدم وجـود مـا يثبت خلـوه من 

مـرض كوفيـد19- بنتيجـة فحص 
سالبPCR قد اجري خالل اسبوع.

ب - عـدم وجـود مـا يثبـت تلقيحه 
بلقاح كوفيد19-.

يف  الرقابيـة  الجهـات  عـىل   - جــ 
املعنيـة  والنقابـات  الصحـة  وزارة 
اطبـاء  نقابـة  االطبـاء،  (نقابـة 
االسـنان، نقابة الصيادلة)، بمتابعة 
تطبيقها ومحاسـبة املخالفني وغلق 
االماكـن املخالفة عـىل وفق القوانني 

والتعليمات النافذة.
بمراجعـة  السـماح  عـدم  ثامنـا/  
ذات  والدوائـر  للـوزارات  املواطنـني 
باملراجعـني  املكتظـة  الطبيعـة 
والتجمعات البرشيـة الكبرية (دائرة 
التقاعـد، مديريات املـرور، مديريات 
الجـوازات، مديريات االحـوال املدنية 
والجنسـية وغريهـا)، وكذلـك عـدم 
السـماح ملوظفيها بالـدوام بدءا من 

تاريخ 20 نيسان 2021، يف حال :
أ - عـدم وجـود مـا يثبت خلـوه من 
مـرض كوفيـد19- بنتيجـة فحص 

سالبPCR قد اجري خالل اسبوع.
ب - عـدم وجـود مـا يثبـت تلقيحه 

بلقاح كوفيد19-.
جـ - تتحمل الوزارات والجهات غري 
املرتبطـة بـوزارة واملحافظات كافة 
مسؤولية تطبيق االجراءات ومتابعة 
منسوبيها وعد املوظف املخالف غائبا 

بدون راتب.
تاسعا/ عدم سماح االندية الرياضية 
بوجـود اي مـن الالعبني مالـم يربز 

بطاقة التلقيح بلقاح كوفيد19-.
عارشا/التنسـيق بني وزارتي الرتبية 
والتعليـم والبحث العلمـي مع وزارة 
الصحة بشـأن اجراء حمالت لتلقيح 
الهيئـات  مـن  املشـمولة  الفئـات 

التدريسية والطلبة.
حـادي عـرش/ عـدم تسـجيل هيئة 
الحـج والعمـرة اي مـن املواطنـني 
الراغبني بـاداء العمـرة والحج مالم 
يثبـت حصولـه عىل بطاقـة التلقيح 

بلقاح كوفيد19-.
ثاني عرش/  حث الوزارات والجهات 
غـري املرتبطـة بـوزارة واملحافظات 
كافـة منسـوبيها بالتلقيـح بلقـاح 

كوفيد19-.
ثالث عرش/ دعـوة القوى املجتمعية 
املخلصـة من طلبـة العلـوم الدينية 
وشيوخ العشائر واملثقفني والنشطاء 
املسـؤولية  تحمـل  اىل  واالعالميـني 
الوطنية واالخالقية يف التوعية وعدم 
الصمـت يف ظـل اسـتمرار الوضـع 

الوبائي الخطري.
رابع عـرش/ دعوة القنوات االعالمية 
واالهليـة  الحكوميـة  واملؤسسـات 
ومنظمات املجتمع املدني كافة ببذل 
الجهود لحث املواطنـني عىل االلتزام 
وتشـجيع  الوقائيـة،  باالجـراءات 
املواطنـني عىل اخذ اللقـاح يف املراكز 

الصحية واملستشفيات املعتمدة.
خامـس عرش/ تطبيق احـكام املادة 
240 من قانـون العقوبات رقم 111 
لسنة 1969 املعدل، الخاصة بمخالفة 
االوامـر والتعليمات، وتخويل القوات 
الصحيـة  للفـرق  السـاندة  االمنيـة 
وتطبيقها بحـق املواطنني املخالفني 

يف حال عدم دفعهم الغرامات.
قيـادة  اسـتمرار  عـرش/  سـادس 
العمليات املشـرتكة وقيـادة عمليات 
بغـداد ووزارة الداخلية وجهاز االمن 
الفـرق الصحية  الوطني، بمسـاندة 
يف جوالتهـا الرقابيـة ومتابعة تنفيذ 
االجـراءات الوقاية يف االماكن العامة 
واملطاعم واملـوالت واملقاهي وغريها 

يف اوقات الدوام الرسمي وخارجه.
سابع عرش/ تقليص الدوام يف دوائر 
ومؤسسـات الدولـة سـاعة واحـدة 

خالل شهر رمضان املبارك .
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واشنطن/بي.بي.يس:
بروكلـني  مدينـة  يف  الرشطـة  أطلقـت 
األمريكيـة الغـاز املسـيل للدمـوع عىل 
متظاهريـن، وفرضت السـلطات حظر 
التجول، بعد انـدالع احتجاجات غاضبة 

عىل مقتل رجل أسود عىل يد الرشطة.
وقـال أقـارب الرجـل إنه ُيدعـى داونت 
رايت، ويبلغ من العمر 20 عاما. وأوضح 
حاكـم والية مينيسـوتا، تيم فالـز، أنه 
”يراقب الوضع عن كثـب“، مضيفا أنه 

يدعو ألرسة رايت.
واشـتبك مئـات املحتجني، الذيـن كانوا 

يهتفون باسـم داونت رايت، مع رشطة 
مكافحـة الشـغب يف وقـت متأخـر من 
األحـد خـارج مقـر الرشطـة يف مدينة 
بروكلني، عىل بعد بضعة كيلومرتات من 

مدينة مينيابوليس.
ومـازال التوتـر يف مينيابوليس شـديدا، 
حيـث تجـري هنـاك محاكمـة رشطي 

سابق متهم بقتل جورج فلويد.
وذكرت وكالة رويرتز لألنباء أن محتجني 
بالحجـارة  للرشطـة  عربتـني  رشـقوا 

وقفزوا فوقهما.
وأمـرت الرشطـة املتظاهريـن يف وقـت 

الحق بالتفـرق، وأظهرت لقطات فيديو 
إطـالق أفـراد الرشطـة للغـاز املسـيل 

للدموع والقنابل الصوتية.
وأفـادت وسـائل إعالم محليـة بحدوث 
نهب يف عـدد من املناطـق، وأعلن عمدة 
بروكلـني، مايك إليـوت، عـىل تويرت أنه 
أصدر أمرا بحظر التجول عىل مسـتوى 
املدينـة حتى السـاعة 06:00 بالتوقيت 

املحيل.
وأرسـلت السـلطات يف والية مينيسوتا 
بعض أفـراد الحرس الوطنـي إىل مكان 

الحادثة.

وذكرت وسـائل إعالم محليـة أن مدينة 
بروكلني أغلقت جميـع املباني وأوقفت 

برامج األنشطة املدرسية يوم االثنني.
وقالـت إدارة رشطـة بروكلـني يف بيان 
إن أفـراد الرشطـة أوقفوا رجال بسـبب 
مخالفة مرورية بعد ظهر األحد، وقالوا 
إن لديهـم مذكـرة بالقبـض عليـه منذ 

فرتة.
وأفاد البيان بأن الرشطة عندما حاولت 
القبـض عليه عـاد إىل السـيارة. وأطلق 
رشطـي النار عليه بعد أن قاد السـيارة 
إىل بعـد عدة بنايات، ثم اصطدم بمركبة 

أخرى. وأعلنت وفاته يف مكان الحادثة.
السـيارة  يف  كانـت  راكبـة  وأصيبـت 

بإصابات طفيفة.
الرشطـة  أفـراد  إن  الرشطـة  وقالـت 
الضالعـني يف الحادثـة كانـوا يرتـدون 

كامريات عىل صدورهم.
وقالـت والـدة رايـت، كاتـي، لصحيفة 
سـتار تريبيون إن أفـراد الرشطة تركوا 
جثـة ابنها عـىل األرض، مضيفـة: ”لن 
يخربنا أحد بـأي يشء. لن يتحدث معنا 
أحـد ... قلـت لهـم من فضلكـم احملوا 

ابني من األرض“.

وقال رئيـس البلدية، إليـوت، إن إطالق 
النـار كان ”مأسـاويا“، وقـال حاكـم 
الواليـة فالز: ”واليتنا تنعى رجال أسـود 

آخر أودى بحياته أفراد الرشطة“.
مينيابوليس ”عىل حافة الهاوية“

وما زالـت محاكمـة الرشطي السـابق 
ديريك شوفني تجري منذ أسبوعني حتى 
اآلن، بعـد اتهامه بقتل جـورج فلويد يف 

املدينة.
وصور شـوفني وهو جـاث بركبته عىل 
رقبـة فلويـد ألكثـر مـن تسـع دقائق، 
خالل محاولة اعتقاله يف مينيابوليس يف 

مايو/أيار املايض.
الحادثـة احتجاجات  وأثـارت لقطـات 

عاملية عىل العنرصية.
ومن املتوقع أن تسـتمر املحاكمة شهرا 
عىل األقل، ويسـتعد مسـؤولو الرشطة 
بالفعـل الحتمـال حـدوث اضطرابـات 

بمجرد توصل هيئة املحلفني إىل حكم.
وأثـار مقتـل جـورج فلويـد موجـات 
احتجاجـات يف جميـع أنحـاء املدينـة، 
وكان العديد منها سلميا، ولكن بعضها 
كان عنيفـا، وصاحبه تدمـري مئات من 

املباني.
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بغداد/ الزوراء:
اعلنت خليـة االعالم الحكومـي، امس االثنني، 
تحقيـق وزارة الرتبيـة نسـب إنجـاز متقدمة 
بحسـب تقرير األداء الحكومـي للنصف الثاني 
من سنة ٢٠٢٠، يف ظل مواجهة جائحة كورونا 
وانعكاساتها عىل الواقع الرتبوي يف املؤسسات 

الرتبوية.
«الـزوراء»  تلقـت  بيـان  يف  الخليـة  وذكـرت 
نسـخة منـه: أن «الـوزارة عملت عـىل تكييف 
النظـام التدريـيس يف العـراق لجميـع طـالب 
املراحـل االبتدائية واملتوسـطة واإلعدادية، مع 
تفعيـل منصـة {نيوتـن} والربامـج التلفازية 
التعليميـة، فضالً عن تفعيـل املنصات االخرى 
الخاصـة بالتعليـم اإللكرتونـي، ومنها منصة 
العـراق التعليميـة ومنصـة املتميزيـن باللغة 

اإلنكليزية».
وأضـاف البيـان أن «الوزارة عـىل تطوير عمل 
التلفزيون الرتبوي، عرب إدخال األجهزة الحديثة 
يف الدروس، ومنها افتتاح القناة الرتبوية الثانية 
الخاصـة بالتعليـم االبتدائـي (kids) لعـرض 
املناهج الدراسـية لهذه الفئة بصورة مبسطة 

عن طريق أفالم الرسوم املتحركة».

وبحسب البيان، فقد «شـهدت الفرتة املذكورة 
اطالق مرشوع التلفزيون الرتبوي {مدرسـتي} 
بغية تحقيق العدالـة العلمية وإيصال الدروس 
التعليميـة عن طريق روابـط (pdf) إىل الطالب 
البـالد، فضـًال عـن إجـراء  يف جميـع أنحـاء 
التدريبـات للهيئـات التدريسـية عـىل املناهج 
الحديثة والتأليف الجديد بواقع (٢٠٨١) معلماً 

ومدرساً». 
وفيمـا يخـص إنشـاء األبنيـة املدرسـية، فقد 
«»أنجزت الوزارة (٢٥) مدرسـة يف املحافظات 
مـرشوع  ضمـن  مدرسـة  و(٥٥)  املختلفـة، 
الهيـاكل الحديديـة والكونكريتيـة، وفتح (٣) 
مـدارس أهليـة تعتمـد عـىل املنهاج الـدويل يف 

التعليم».

وبشـأن الربامـج األخـرى التـي تدخـل ضمن 
األنشـطة الرتبويـة، فقـد «عملت الـوزارة عىل 
إطـالق الدفعة التاسـعة لربنامج محـو األمية 
وتخريج أكثر من (٤٧) ألف متقدم؛ لنرش  العلم 
والقضـاء عىل ظاهـرة الجهـل يف مناطق البالد 
املختلفة، والتوسـع يف برنامج التغذية املدرسية 
ليشمل (١١) قضاًء جديداً، لِما له من أثر إيجابي 

يف تحسني البنية الجسدية لدى األطفال».
مـن جانب اخـر، أعلنت وزارة الرتبيـة يف إقليم 
كردسـتان العـراق، امـس االثنـني، اسـتئناف 
الدراسة يف املدارس الحكومية واألهلية واملعاهد 

التابعة لها بنظام «الدراسة عن بعد».
وقالت الـوزارة يف بيان حصلـت «الزوراء» عىل 
نسـخة منـه: إن «اسـتئناف الـدوام سـيكون 
الزامياً وبنظام الدراسة عن ُبعد، بينما سيشمل 
حضور الطلبة فقط لالمتحانات الفصلية وفق 

اإلجراءات الوقائية».
وألزمت الرتبية، بحسب البيان، «إدارات املدارس 
تقديم تقارير أسـبوعية ملديريات الرتبية حول 
املوقف الوبائي ملدارسـهم، وااللتزام بالدوام يف 
األسـبوع مرتني االثنني واالربعـاء حضورياً يف 

املدارس».

بغداد/ الزوراء:
النزاهة تحبط محاولـة تهريب حاوياٍت 
بالبـرصة وتضبط موظفتني متلبسـتني 

بالرشوة يف كركوك
أعلنـت هيئة النزاهـة االتحاديَّـة، امس 
االثنني، تنفيذها عمليَّتي ضبٍط لحاوياٍت 
يف مينـاء أم قـرص الشـمايل بمحافظـة 

البرصة، وموظفتني يف رضيبة كركوك.
وذكرت دائـرة التحقيقات يف الهيئة بيان 
تلقت «الزوراء» نسـخة منـه: أن «فريق 

عمـٍل مـن مديريَّـة تحقيـق الهيئـة يف 
محافظة البـرصة تمكن من ضبط ثالث 
حاوياٍت يف ميناء أم قرص الشمايل - مركز 
گمرك بوابة البرصة»، الفتة إىل أن «إحدى 
تلك الحاويات تحتوي عىل دراجاٍت ناريٍة 
مستعملٍة مخبأٍة خلف إطاراٍت مستعملٍة 

تعود إىل رشكٍة أهليٍَّة». 
ن أيضاً  وأضافـت الدائرة إنَّ «الفريق تمكَّ
من ضبـط  حاويتني أخريـني تعودان إىل 
رشكتني أهليتني تحتويان بداخلهما عىل 

دراجـاٍت ناريـٍة رسعتهـا (١٦٠) كـم يف 
الساعة»، مشريًة إىل أن «الحاويتني كانتا 
مخبأتني  خلف كراتني تحتوي عىل أدواٍت 
احتياطيٍَّة لدراجاٍت ناريٍَّة (ستوتة)؛ بغية 
تهريبها والتهرب من الرسـوم الگمرگية 
والرضيبيَّـٍة»، منبهـًة إىل أن «هذه املواد 
محظور اسـتريادها وممنوعة من دخول 

البلد».  
ويف عمليَّـٍة ُمنفصلـٍة، كشـفت الدائـرة 
ـن فريق عمـٍل من مكتـب تحقيق  «تمكُّ

الهيئـة يف محافظـة كركوك مـن ضبط  
رضيبـة  مديريَّـة  يف  املوظفـات  إحـدى 
كركوك - الثانية متلبسـة بتسلم الرشوة 
وفـق أحـكام املـادة(٣٠٧) مـن قانـون 
العقوبات؛ لقاء تمشـية وإنجاز معاملة 

عقار». 
«الفريـق ضبـط نصـف  أن  وأوضحـت 
مقـدار املبلغ يف حقيبـة املوظفة املعنية، 
فيمـا عثـر عـىل النصـف اآلخـر منه يف 
حقيبة موظفـٍة أخرى يف الشـعبة ذاتها 

التـي تعمل فيها، منوهـًة بتوثيق عمليَّة 
الضبط فوتوغرافياً».

واشار البيان اىل انه تم «تنظيم محرضي 
َذتا  ضبـٍط أصوليَّني بالعمليَّتـني اللتني ُنفِّ
رتـني قضائيَّـتـني، وربط  بموجـب ُمذكَّ
األوراق التحقيقيَّـة واملـربزات الجرميَّـة 
يف  املُتَّهمتـني  رفقـة  لعرضهـا  تمهيـداً 
العمليَّة الثانية عىل السّيد قايض التحقيق 
؛ الّتخـاذ اإلجـراءات القانونيَّـة  املُختصِّ

املناسبة».
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيأة املنافذ الحدودية، امس االثنني، ضبط مسـتلزمات طبية لم يرصح بها، 

ومسافرة بحوزتها جواز سفر مزور يف منفذي زرباطية ومطار النجف االرشف.
وذكر اعالم الهيأة يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منه: أنه «تم ضبط عجلة محملة 
بمواد متنوعة خارج الحرم الكمركي بمنفذ زرباطية الحدودي بعد تدقيق معاملتها 
الكمركية تبني وجود مسـتلزمات طبية (بدالت عمليـات) مخالفة للضوابط تحتاج 
اىل موافقـة وزارة الصحـة السـتريادها ومخبـأة خلـف البضاعة الرئيسـية لغرض 
تهريبهاواملنجزة معاملتها الكمركية من قبل لجنة الكشف الكمركي التابع اىل مركز 

كمرك املنفذ الحدودي خالفا للضوابط والتعليمات»: 
وبحسـب البيان فأنه «تم ضبط مسـافرة سـورية بحوزتها جواز سـفر (سويدي) 
مزور بعد عرضه للفحص يف مخترب تحليل البيانات والوثائق يف مطار النجف االرشف 

الدويل «.
وأضـاف البيـان أن «املخالفتـني تمت احالتهـم ويف محرضين اصوليـني اىل الجهات 

القضائية املختصة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة».

بغداد/ الزوراء:

وجـه مدير املرور العـام، اللواء طارق 

اسـماعيل حسـني، مـدراء مجمعات 

التسجيل يف بغداد واملحافظات بتسلم 

وترويـج معامـالت املركبـات الكبرية 

ان تـم  (القاطـرة واملقطـورة) بعـد 

اكمـال كافة االجراءات، حيث بإمكان 

القاطـرة   ) املركبـات  اصحـاب  كل 

مجمعـات  اىل  التوجـه  واملقطـورة) 

واملحافظـات  بغـداد  يف  التسـجيل 

واعتباراً مـن اليوم الثالثـاء املصادف 

تسـجيل  إلكمـال   ٢٠٢١/٤/١٣

مركباتهم سواء كانت معاملة تسجيل 

مركبة ألول مرة او نقل ملكية.

هذا وقد تم تخصيص موقع تسـجيل 

تحمـل  التـي  للمركبـات  عويريـج 

لوحات تسجيل بغداد (لغرض فحص 

مركباتهم) .

بغداد/ الزوراء:
اكد املتحدث باسـم وزارة التجارة، محمد حنون، أن نسـب تجهيز حصة شهر رمضان 

من البطاقة التموينية متقدمة ال سيما بمادتي السكر والزيت.
وقال حنون يف ترصيح صحفي: إن «نسب تجهيز حصة شهر رمضان متقدمة ال سيما 

السكر والزيت، باالضافة اىل الطحني العادي والصفر».
وأضـاف: «بدأنا التوزيع مـن العوائل التي تحت خط الفقر اعتمـادا عىل كتاب من قبل 

وزارة التخطيط لتقييم املناطق الضعيفة الحال والفقرية».
وبني حنون: «نحن عىل مقربة من مراكز املدن، وخالل ٤٨ سـاعة سـيتم تجهيز جميع 

املشمولني بمفردات البطاقة التموينية». 
واشار اىل أن «باب وزارة التجارة مفتوح أمام جميع املواطنني، ويستطيع من لم يتسلم 

حصته االبالغ من خالل مواقع التواصل االجتماعي ومكتب اعالم وزير التجارة».
وأردف حنون: «اآلن وزارة التجارة مستنفرة باتجاه استكمال تجهيز مفردات البطاقة 
التموينية قبل الدخول بشهر رمضان». ولفت اىل أن «الوزارة لديها تعاقدات تضمنت ٥٠ 

الف طن من الرز ستصل يف منتصف رمضان او بعده». 
ومىض املتحدث باسـم التجـارة بالقول: إن «الـكل باتجاه تنفيذ قـرار مجلس الوزراء 
بحجـب مفردات البطاقة التموينية عىل الذين تزيـد رواتبهم عن مليون ونصف املليون 

دينار». 
وأفـاد بأن «هناك لجانا مشـرتكة سـواء مـع دوائر الـوزارة ورشكاتها لغرض حسـم 

املوضوع قبل ١ حزيران املقبل».
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت قيادة الرشطـة االتحادية، امس االثنني، 
القبض عىل ٤ متهمـني بمتاجرة وتعاطي املواد 

املخدرة رشقي العاصمة بغداد.
القيادة قالـت يف بيان ورد «للـزوراء»: ان «قوة 
من اللـواء الثاني الفرقـة األوىل رشطة اتحادية 
بالتنسـيق مع الجهد االستخباري ألقت القبض 
عـىل ٤ أشـخاص بعـد ورود معلومـات تفيـد 
بوجود عدد من املشـتبه بهـم وبحوزتهم مادة 
الكرسـتال يف منطقة «املعسـكر» ب بغداد، وبعد 
التحـري وجمع املعلومات اسـفرت العملية عن 
القـاء القبض علىيهم وضبـط بحوزتهم (مادة 
الكرسـتال املخـدرة تقـدر ٥ غـرام مـع أدوات 

تعاطي ودراجتني ناريتني)».
واضـاف البيـان انـه «يف عملية اخـرى تمكنت 
قـوة من اللـواء الثانـي رشطة اتحاديـة واثناء 
تفتيـش احد الدور بمنطقـة « الغدير « يف بغداد 
من العثور عىل ٣٢٠ غرام من مادة الكريسـتال 
املخـدرة معبئـة داخل ٧ أكياس مـع قنينة غاز 

وبايب».
وتابـع انه «تم تسـليم املتهمني مع املضبوطات 
إىل جهة االختصاص اصوليـًا إلكمال اإلجراءات 

القانونية والتحقيقية بحقهم».

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت خلية االعالم االمنـي، امس االثنني، 

العثور عىل أوكار ومواد متفجرة لعصابات 

داعـش االرهابيـة خـالل عمليـة تطهـري 

السلسـلة الجبلية املحيطة ببحرية حمرين 

واملناطـق املحاذية لهـا يف قاطـع عمليات 

دياىل.

وذكـر بيـان لخليـة اإلعـالم األمنـي تلقت 

«الزوراء» نسخة منه: أن «القطعات االمنية 

واصلت لليـوم الثاني عىل التوايل، وبإرشاف 

قيـادة العمليـات املشـرتكة، تنفيـذ واجب 

تفتيش وتطهري السلسـلة الجبلية املحيطة 

ببحرية حمرين واملناطق املحاذية لها شمال 

السعدية يف قاطع عمليات دياىل».

وتابـع أن «القـوات األمنيـة تمكنـت مـن 

العثـور عـىل عـدد مـن االوكار لعصابـات 

داعش االرهابية ونفق وجليكان سـعة ٢٠ 

لـرتا مملوًء بمادة C٤ ، و ٥ عبوات ناسـفة 

و ٩ مسـاطر تفجـري و ٣ زوارق وقنربتـي 

هاون و ١٥٥ مقذوفا ودراجة نارية ورمانة 

يدوية».

بغداد/ الزوراء:

اعلنـت مديرية االحوال املدنية 

والجـوازات واالقامـة، امـس 

االثنـني، عن القاء القبض عىل 

عـدد مـن املخالفـني لقانون 

االقامة.

وقالـت املديريـة يف بيـان ورد 

«مـالكات  ان  «للـزوراء»: 

يف  االقامـة  شـؤون  مديريـة 

بغداد القت القبض عىل (٥٦) 

شـخصا اجنبيـا مـن مختلف 

الجنسيات يف منطقة السيدية 

واحيـاء اخرى مـن العاصمة 

بغداد».

«املديرية  ان  البيـان  واضـاف 

قامت بتسفري (١٦٨) شخصا 

آخرين من مختلف الجنسيات 

العراقيـة  االرايض  خـارج 

قانـون  رشوط  ملخالفتهـم 

اقامـة االجانـب العراقي رقم 

٧٦ لسـنة ٢٠١٧، (من تاريخ 

٦ نيسـان ٢٠٢١ ولغايـة ١١ 

من الشـهر نفسـه)»، مهيبة 

باملواطنني الكـرام «عدم ايواء 

االشـخاص االجانب املخالفني 

للقانون واالبـالغ الفوري عن 

محل تواجدهم خدمة للصالح 

العام».
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جمهورية العراق           العدد: ٢٧٨١/ش/ ٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل       التاريخ : ٢٠٢١/٤/١١
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 
اىل املدعى عليه / حيدر حسني فرهود

م/ تبليغ
قامـِت املدعيـة (كوثـر شـهيد خريبـط) الدعوى 
الرشعية املرقمة اعـاله والتي تطلب فيها تصديق 
الطالق الخارجـي وبالنظر ملجهولية محل اقامتك 
حسـب رشح القائـم بالتبليـغ لـذا تقـرر تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام هذه 
املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق ٢٠٢١/٤/١٨ 
السـاعة التاسـعة صباحا وعند عدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا ووفقا للقانون.
                القايض
                     حسن وايل حسني

تنويه
نرشت جريدتا الصباح الجديد 
بالعدد ٤٦٣٥ يف ٢٠٢١/٤/١١ 
يف   ٧٤٦٤ بالعـدد  والـزوراء 
٢٠٢١/٤/١١ الدعوى املرقمة 
٢٠١٩/٣٠٤٩ يف ٢٠٢١/٤/٧ 
الصـادرة من مديريـة تنفيذ 
ذكرتـا  حيـث  النارصيـة 
نـوع السـيارة أسـكرتا خطأ 

والصحيح أسبكرتا.
لذا اقتىض التنويه....

جمهورية العراق             العدد:١٩٩١/ش/٢٠٢٠
مجلس القضاء االعىل          التاريخ:٢٠٢١/٤/٨

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

إعالن
اىل املدعى عليها/ نور الهدى عباس كريم تسكن 

النجف /حي االمري حسب اشعار املختار عبد 
الرحمن السالمي 

اقـام املدعي محمد مـريي جبار الدعـوى املرقمة 
اعـاله امام هـذه املحكمة تطلب فيها املشـاهدة 
تبليغـك  قـرر  فقـد  اقامتـك  محـل  وملجهوليـة 
بصحيفتـني محليتني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكمة يف موعـد املرافعة املوافـق ٢٠٢١/٤/٢٠ 
السـاعة التاسـعة صباحاً وعند عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانوناً فسوف تجري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً وفق القانون.
القايض
محمد كامل كرماشة

احوال الكرخ
اعالن

قـدم املدعـي (عـيل جبـار مريدي) 
طلبا يـروم فيه تبديـل (اللقب) من 
(الفرطـويس) اىل (بني طرف) فمن 
لديه اعرتاض عـىل الدعوى مراجعة 
هـذه املديريـة خالل مـده اقصاها 
(خمسة عرش يوم) وبعكسه سوف 
ينظـر بالدعـوى وفق احـكام املادة 
(٢٢) مـن قانون البطاقـة الوطنية 

رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ .
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام/ وكالة
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بغداد/ الزوراء:
كشفت لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية عن 
ورقـة عمل ومقرتحات ملعالجة ارتفاع اسـعار 
املواد الغذائية يف االسواق، ابرزها تعزيز استرياد 
وزارة التجـارة للمنتجات الغذائية االساسـية، 
وفيمـا اكـدت ان اإلجـراءات التـي وعـدت بها 
الحكومـة بمتابعة قضية ارتفاع أسـعار املواد 
الغذائيـة مازالـت ضعيفـة، طالبـت الجهـات 
الرقابية املختصة بتشـديد الرقابة عىل أسـواق 

الجملة خاصة خالل شهر رمضان املبارك .
وشـهدت االسـواق ارتفاعا مضطردا باالسعار 
خـالل االونة االخـرية، إذ قفز سـعر كيس الرز 
عىل الرغم مـن توزيعه ضمن مفردات البطاقة 
التموينيـة، من 35 الف دينار اىل 51 الف دينار، 
أما كيـس الفاصولياء فقد ارتفـع من 42 ألفا 
اىل 48 الـف دينـار، رافقه صعود كبري يف سـعر 
الحمص الذي بلغ الكليوغرام الواحد منه 4500 
دينـار بعـد ان كان ال يتجاوز الفـي دينار. أما 
الشاي فقد شهد ارتفاعا هو االخر من 35 الف 
دينـار اىل 42 الـف دينـار للكارتـون، وارتفعت 
كذلك اسعار السكر والحليب واللحوم والدجاج 

والزيوت.

واالسـتثمار  االقتصـاد  لجنـة  عضـو  وقـال 
الربملانية، حامد املوسوي، يف حديث صحفي: ان 
”اللجنة تعمل عىل تقديم ورقة عمل ومقرتحات 
ملعالجة ارتفاع اسـعار املواد الغذائية خصوصا 
االساسـية مع اقرتاب شـهر رمضـان، تقيض 
بدعوة وزارة التجارة السـترياد السـلع نفسها 
املوجودة بالسـوق بأسعار اقل مما هو موجود 
حاليـا ملعالجـة مشـكالت العـرض والطلـب، 
اضافـة اىل مراقبة االسـعار ومحاسـبة التجار 

الجشعني“. 
ودعـا املوسـوي اىل ”منـح رخص اسـتريادية 
خاصـة للتجـار املضمونني لحل هذه املشـكلة 

وارجاع االسعار اىل وضعها الطبيعي“.
وعد توزيـع وزارة التجـارة مفـردات البطاقة 
التموينية عىل وجبتـني بـ“االجراء املتأخر ولم 
يـف بالغـرض الن االسـعار ارتفعـت منذ مدة 
وستسـتمر حتى بعد مرور الشـهر الفضيل يف 

حال عدم معالجة املسببات الرئيسة“.

مـن جهتهـا، اكـدت عضـو لجنـة االقتصـاد 
واالستثمار النيابية، النائبة ندى شاكر جودت، 
امـس االثنـني، ان اإلجـراءات التي وعـدت بها 
الحكومـة بمتابعة قضية ارتفاع أسـعار املواد 
الغذائيـة مازالـت ضعيفـة، مطالبـة الجهات 
الرقابية املختصة بتشـديد الرقابة عىل أسـواق 

الجملة خاصة خالل شهر رمضان املبارك .
وقالت شاكر يف ترصيح صحفي: ان “ املضاربني 
يف العملة األجنبية بدأوا يرفعون من سعر رصف 
الـدوالر والذي ينعكس سـلبا عىل حياة املواطن 
العادي من خـالل االرتفاع الغري املعقول للمواد 

الغذائية الرضورية “ .
وأضافت ان “ املواجهة الحقيقية لحالة ارتفاع 
األسـعار تحتـاج اىل جهـد مضاعـف مـن قبل 
الحكومة وخاصة االمـن االقتصادي مع توفري 
الحصـة التموينية ودعمها بمـواد جديدة كما 
وعـدت به الحكومـة، إال ان اإلجـراءات األمنية 

والرقابية مازالت ضعيقة“.
وطالـب جودت الحكومـة بـ“تجهيز املواطنني 
بحصـة إضافيـة خالل شـهر رمضـان املبارك 
كاجـراء يحـد مـن جشـع املضاربـني بالعملة 

والتجار “.

بغداد/ الزوراء:
ارتفاعـا  املحليـة  االسـواق  شـهدت 
االونـة  خـالل  باالسـعار  مضطـردا 
االخرية، إذ قفز سـعر كيـس الرز عىل 
الرغـم مـن توزيعـه ضمـن مفردات 
البطاقة التموينية، من 35 اىل 51 الف 
دينـار، وكيس الفاصوليـاء من 42 اىل 
48 الـف دينار، رافقـه صعود كبري يف 
سـعر الحمص الـذي بلـغ الكيلوغرام 
الواحـد منه 4500 دينـار بعد ان كان 
ال يتجـاوز الفـي دينـار. اما الشـاي 
فقد شـهد ارتفاعا هـو االخر من 35 
الـف دينار اىل 42 الف دينار للكارتون، 
وارتفعت كذلك اسعار السكر والحليب 

واللحوم والدجاج والزيوت.
واوضـح الخبـري االقتصادي، وسـام 
التميمي، ان هناك ارتفاعا ملحوظا يف 
سـعر رصف الدوالر باالسواق املحلية، 
الفتـا اىل ان هـذا االرتفاع سـيقود اىل 
كارثـة انسـانية كبـرية يف العـراق ما 
لـم يتـم تداركهـا مـن قبـل الجهات 

املسؤولة.
وقـال التميمي يف ترصيح صحفي: ان 
”الحكومة ومن خـالل قراراتها فأنها 
سـتحقق النجاح يف سد عجز املوازنة، 
لكنها يف الوقت نفسـه ستخلق كارثة 
انسـانية وارتفاعـا كبريا يف مسـتوى 

الفقر“.
تعالـج  لـم  ”الحكومـة  ان  واضـاف 

مشـكلة وانما خلقـت ازمـة جديدة، 
الفقـري  املواطـن  نتائجهـا  يحصـد 
وخاصـة رشيحـة الكسـبة واصحاب 

الدخل املحدود“.
وبني ان ”استمرار ارتفاع سعر رصف 
اليحمـد  نتائـج  اىل  سـيقود  الـدوالر 
تظاهـرات  تنطلـق  وقـد  عقباهـا، 
كبـرية للرشائـح املطالبـة باالنصاف 
والتعيينـات، وكذلك الفقـراء للوقوف 
ضد الحكومـة وقراراتها التي فرضت 

التجويع عىل الشعب“. 
 مـن جهتـه، عـزا الخبـري يف الشـأن 
ارتفـاع  االمـني،  مـالذ  االقتصـادي، 
اسعار املواد الغذائية يف السوق املحلية 
اىل ارتفاع سـعر رصف الـدوالر وعدم 
وجـود مراقبـة حكومية عىل السـوق 

وتالعب املضاربني .
وقال االمني يف ترصيح للوكالة الوطنية 
العراقيـة لالنباء /نينـا / :“ يف البلدان 
التي تعتمـد عىل املنتجات املسـتوردة 

السـلع  مـن  احتياجاتهـا  لتلبيـة 
االساسية تكون اسعار هذه املنتجات 
غري مسـتقرة ألنها تتبـع التغريات يف 
االسـواق العاملية والداخلية وسياسـة 
اذا تدخلـت الحكومـة  الحكومـة، إال 
يف تحديد األسـعار ومراقبة االسـترياد 
الذيـن  التجـار  ومحاسـبة  والسـوق 
يرفعون األسـعار ويكسـبون األرباح 

الفاحشة عىل حساب املواطن“.
واضاف :“ ان رفع سعر رصف الدوالر 

يف العراق الذي يسـعى اىل تحقيق امنه 
اىل  ادى  االسـترياد  وتقليـل  الغذائـي 
تغريات كبرية يف السـوق، خصوصا ما 
يتعلق باملواد الغذائية املستوردة، االمر 
الذي اثر عىل معيشـة طبقة كبرية من 
العوائـل الفقرية التي تجاوزت نسـبة 
التـي تعيـش منهـا تحت خـط الفقر 
30 ٪ يف عـدد من املحافظات، ما يعني 
ان هذه النسـبة من العوائـل العراقية 
تعاني حاليا من صعوبة الحصول عىل 

املواد الغذائية لتأمني معيشتها ”.
وشـدد االمـني عـىل رضورة ان تضع 
رصف  سـعر  رفـع  بعـد  الحكومـة، 
الـدوالر، خطـة للحفاظ عىل اسـعار 
املـواد الغذائيـة األساسـية او ضخها 
بزيادة نسـبية عرب البطاقة التموينية 
لتتمكـن من السـيطرة عىل االسـعار 
ومراقبة االسـواق ومحاسـبة التجار 
الذين يرفعون اسعار املواد الغذائية“.

واكـد الخبـري االقتصـادي :“ ان عدم 
سيشـكل  الخطـوات  هـذه  تطبيـق 
خطورة عـىل املجتمـع خصوصا عىل 
الطبقـات الفقرية، يف وقـت تندر فيه 
فـرص العمل وتقـل ايـرادات القطاع 
الخـاص بسـبب جائحة كورونـا، ما 
يتطلـب ان تبـادر الحكومـة باعانـة 
هـذه الطبقـات وتوفـري فـرص عمل 
للعاطلـني مع السـيطرة عىل اسـعار 

املواد االساسية“.

بغداد/ الزوراء:
وضع وزيـر املـوارد املائية، مهدي رشـيد 
الحمدانـي، امس االثنني، الحجر األسـاس 
ملرشوع إنشاء سد مكحول االسرتاتيجي يف 
محافظة صـالح الدين، وبحضور محافظ 
صـالح الدين عمار جـرب ومحافظ كركوك 
راكان سـعيد الجبـوري والوكيـل الفنـي 

واملالك  املتقدم للوزارة.
وقـال الوزيـر يف كلمتـه خـالل االحتفـال 
وتابعتها ”الـزوراء“: ”بعد التوكل عىل الله 
وإيذانا ببدء الحملة الوطنية الكربى لتنفيذ 
مرشوع سد مكحول االسرتاتيجي عىل نهر 

دجلة يف محافظة صالح الدين“.
وتابع: ”بعد استكمال الوزارة كل متطلبات 
ادراج هذا املـرشوع الحيوي واملهم وافقت 
وزارة التخطيط عىل ادراجه ضمن موازنة 
العـام الحـايل وبدعـم مبارش مـن رئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي“.
وأضـاف الحمداني أن ”هـذا املرشوع يعد 
من أهم املشـاريع التي سـتنفذها الوزارة 
بعـد عـام  2003 وبسـعة 3 مليـارات م3 
وبأيـٍد عراقيـة 100 % تصميمـا وإرشافا 
وتنفيـذا والذي سيسـاهم بزيادة السـعة 
الخزنيـة ملنظومة املـوارد املائيـة وتعزيز 
األمـن املائـي واالقتصـادي للبـالد وتوليد 
الطاقـة الكهربائية، فضال عـن درء خطر 

الفيضـان وكـرس املوجـات قبـل وصولها 
إىل سـدة سـامراء وناظـم الثرثـار وزيادة 
الخطـط  وإنجـاح  الزراعيـة،  املسـاحات 
الزراعيـة مسـتقبال يف محافظتـي صالح 

الدين وكركوك“.
وأكد الوزير أن ”السد سيؤمن أكثر من 20 
ألف فرصة عمل لسـكان املناطق املحيطة 
بـه ومن املمكن اسـتثمار املكان سـياحيا 

وتنمية الثروة السمكية فيه“.
وطمـأن الوزيـر ان ”الحكومـة االتحادية 

وبالتعـاون مـع الحكومة املحلية سـوف 
تعوض جميع املترضرين من األهايل والذي 
سـتغمر بحرية السـد أراضيهـم من خالل 

لجان مشرتكة بهذا الخصوص“.
ومـن جانبهما، أكد محافظـا صالح الدين 
وكركوك عىل ”االستعداد التام عىل التعاون 
مع تشكيالت الوزارة وبالتنسيق مع قيادة 
العمليات بهدف إنجاح وإنجاز هذا الرصح 
املائـي، وتذليـل كل التحديـات واملعوقات 

خدمتا للعملية التنموية يف البالد“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
كشـفت وكالة االنبـاء االيرانية {أرنا} 
الخمسـية  الوثيقـة  تفاصيـل  عـن 
املشـرتكة للتعـاون االقتصـادي بـني 

إيران والعراق.
والعمـل  التعـاون  وزيـر  وزار 
والرفـاه االجتماعـي اإليـران، محمـد 
رشيعتمـداري، العـراق باألمس لبحث 
التعاون  القضايا املشـرتكة وتوسـيع 
والعالقات يف املجاالت املتعلقة بالوزارة، 
وقـع خالل لقائه نظريه العراقي عادل 

للتعـاون  مشـرتكة  وثيقـة  الركابـي 
الثنائي.الوثيقة املشـرتكة هـذه، التي 
تـم وضعهـا يف الفـرتة مـن 2021 اىل 
2026 ووقعها وزيرا العمل يف البلدين، 
ستعمل عىل تطوير التعاون املشرتك يف 
مجـاالت التعليم الفني واملهني وريادة 
األعمـال والتوظيـف وعالقـات العمل 

والرعاية االجتماعية والتأمني.
وتشـمل محـاور الوثيقـة الخمسـية 
عقد لجنة مشـرتكة بـني الوزارتني يف 
اطار تبادل الوفود أو بشـكل افرتايض، 

والتعـاون يف مجـال التعليـم التقنـي 
واملهنـي ونظـام املهـارات، وتطويـر 
وتوطـني املـوارد التعليميـة ومعايـري 
أسـاس  عـىل  واملتدربـني  املدربـني 
املواصفات الدولية واحتياجات سـوق 

العمل العراقي.
التعـاون  عـىل  الوثيقـة  تؤكـد  كمـا 
الوطنيـة  املسـابقات  يف  واملشـاركة 
البلديـن، وعقـد دورات  للمهـارات يف 
تدريبيـة للمدربني العراقيـني، وتبادل 

املدربني يف املجاالت املطلوبة.
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بغداد/ نينا:
رجح الخبري يف الشـأن االقتصـادي، رعد تويج، تراجـع االقتصاد العراقي 
خالل السـنتني القادمتني، مشـريا اىل ان االحتياطي النقدي سينخفض اىل 
40.8 مليار دوالر يف عام 2022 و30.2 مليار دوالر عام 2023 ، وسـريتفع 
الديـن الحكومي مقارنـة بالناتج املحيل بمقـدار 8.89 مليار دوالر يف عام 

. 2022
وقـال تويـج يف ترصيح للوكالـة الوطنيـة العراقيـة لالنباء /نينـا/ ان“ 
االزمة املاليـة التي رضبت العالم والعراق خاصة، بسـبب فريوس كورونا 
وانخفاض اسـعار النفط، ستنعكس سـلبا عىل العراق برتاجع االحتياطي 
النقدي للبنك املركزي وارتفاع الدين الخارجي، لكن يف حال ارتفاع اسـعار 
النفـط اىل 90 دوالرا فـإن ذلك سـيحد من هـذه التوقعات ”، مشـريا اىل :“ 
ان هـذه التوقعات قد تصح يف حالة واحـدة وهي التعرض لصدمة نفطية 

جديدة وانخفاض اسعار البرتول ”.
وشـدد الخبري االقتصادي عىل“ رضورة اتباع اسلوب التنمية املتوازنة، اي 
العمل عىل املزيد من االسـتثمار يف القطاعني الزراعي والصناعي وبصورة 
ممنهجة ومخططة، واالبتعاد عن االعتباطية والتصادفية يف ادارة االقتصاد 
العراقـي ”.واقـرتح تويج: ان“ يتـم تحويل %15 من الفوائـض النفطية 
لتمويل تنميـة حقيقية متوازنة عـىل صعيد الصناعـة والزراعة والتعليم 
كتنميـة برشية، والبد ان تكون نتائج تلك التنمية رسيعة ومثمرة لتحقيق 

التنمية املستدامة التي تحقق التكافؤ لالجيال الحارضة واملستقبلية“.
وتابع: ان ”ارتفاع اسعار النفط واصالح القطاع االقتصادي جديران بقلب 

التوقعات اىل توقعات معكوسة ومتفائلة“.

بغداد/ الزوراء:
دعـت وزارة التخطيـط، امس االثنـني، املحافظات كافـة اىل إعداد الخطة 
السنوية التي سيتم من خاللها رصف املوازنات املخصصة لها لعام 2021 

بأقرب وقت.
وقال املتحدث باسـم الوزارة، عبـد الزهرة الهنداوي، يف حديث صحفي: ان 
”اجتماعـا عقد بمقر الوزارة بني وزير التخطيط، خالد بتال، واملحافظني، 

جرى التأكيد من خالله عىل رضورة رصف تلك املبالغ هذا العام“.
واشار الهنداوي إىل أن ”ما تبقى من هذا العام يعد وقتا قصريا، األمر الذي 

يتطلب اإلرساع يف إعداد وتنفيذ هذه الخطط يف املحافظات“.
واضـاف أن ”تخصيـص مـكان لكل محافظـة يف الوزارة يتـم من خاللها 
مناقشة تنفيذ هذه الخطة سواء عىل صعيد املشاريع املستمرة او الجديدة 

وباآلليات املعتمدة وبإجراءات رسيعة“. 
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سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
تراجعت أسـعار الذهـب، امس االثنني، تحـت ضغط ارتفاع عائدات سـندات 
الخزانـة األمريكيـة والـدوالر عقـب بيانـات اقتصاديـة أمريكيـة أفضل من 

التوقعات زادت من احتمال ارتفاع معدل التضخم.
وهبـط الذهـب يف السـوق الفوريـة 0.4 باملئـة إىل 1735.90 دوالرا لألوقيـة 
(األونصة) بحلول السـاعة 0535 بتوقيت جرينتش. ونزل الذهب يف التعامالت 

اآلجلة يف الواليات املتحدة 0.4 باملئة إىل 1737.10 دوالرا لألوقية.
وقالـت مارجريت يانج، الخبرية يف دييل فيكس: ” تشـري البيانات التي جاءت 
أقوى من التوقعات إىل أن التضخم سـوف يرتفع أرسع من املتوقع يف األشـهر 

املقبلة مما أدى الرتفاع يف العائدات الحقيقية ضاغطة عىل الذهب“.
ويعد بعض املسـتثمرين الذهب أداة تحوط يف مواجهة ارتفاع معدل التضخم، 
ولكـن زيـادة عائدات سـندات الخزانة األمريكيـة تقلص مـن جاذبية املعدن 

األصفر الذي ال يدر عائدا.
وارتفـع مـؤرش الـدوالر 0.1 باملئة أمام منافسـيه ما يزيد مـن تكلفة الذهب 
للمشـرتين خـارج الواليـات املتحدة.وعىل صعيد املعـادن النفيسـة األخرى، 
هبطـت الفضـة 0.9 باملئـة إىل 25.02 دوالرا لألوقية، كما فقـد البالديوم 0.3 

باملئة إىل 2630.68 دوالرا، وخرس البالتني 0.8 إىل 1189.01 دوالرا.
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بغداد/ الزوراء:
اعلـن مـرصف الرافدين، امـس االثنني، ان فروعه شـهدت اقبـاال متزايدا 
للتقديم عىل شـقق بسـماية منذ اليـوم االول للمبارشة بتسـلم معامالت 

املواطنني وفق الضوابط والتعليمات الجديدة.
وذكـر املكتب االعالمـي للمرصف يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: ان 
”املـرصف تسـلم العديد من معامـالت املواطنني الراغبـني بالحصول عىل 
شـقق بسـماية، وذلك بعد تخفيض نسـبة املقدمة اىل ١٠ باملئة والتسديد 

٢٥ سنة“.
واوضح ان ”الفروع التي تمنح قروض بسماية هي: املستنرص، والخلفاء، 
واالمـني، والبـاب الرشقي، والفـردوس، وحـي الزهراء، وبراثـا، والقرص 
االبيـض، والحي العربي، وحي العامل، واملعرفة، وسـبع قصور، والحرية، 

واملدائن“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الصناعة واملعادن وجود خطة لتنشيط القطاع الخاص، للنهوض 
بالصناعـة الوطنيـة لتحقيق زيادة الدخـل القومي. وقال مدير عـام التنمية 
الصناعية، عزيز ناظم، بحسـب الوكالة الرسمية: إن ”املديرية العامة للتنمية 
الصناعية لديها خطة لتأسـيس املشـاريع ضمن القطاع الخاص، وبمساحة 
عريضة وواسـعة من اإلعداد التي تشمل نشـاطات متعددة غذائية وانشائية 
وكيمائية“.وأضاف أن ”تنشيط القطاع الخاص يأتي عرب دعم محدد ومعروف 
لـدى الصناعيني وهو االنفتاح لتأسـيس املشـاريع وتوفـري الحماية ورؤوس 
االمـوال، ودعم اسـترياد مكائن االنتاج، وكذلـك تفعيل قوانـني حماية املنتج 
الوطنـي، واملنافسـة وعدم االحتكار“. وأشـار إىل أن ”هذه القوانني ستسـاند 
الصناعة الوطنية، التي ستحقق اشياء مهمة منها تشغيل الشباب، فضال عن 

نمو االقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي للبالد“.

بغداد/ نينا: 
كشـف املختـص يف ادارة االزمـات يف مؤسسـات الدولـة الخبري االقتصـادي، عيل 

الفريجي، عن وجود أكثر من 87 مليار دوالر قيمة عقارات الدولة خارج العراق.
وقال الفريجي يف ترصيح للوكالة الوطنية العراقية لالنباء /نينا/ ان: أكثر من 87 
مليار دوالر قيمة عقارات الدولة خارج العراق والتي لم تمتلك الحكومات العراقية 
املتعاقبـة احصاء دقيقا عنها ”، مشـريا اىل :“ ان معظم دول العالم ال تتعاون مع 

العراق بخصوص اسرتداد األموال التي تمت رسقتها وتهريبها ”.
واضـاف :“ ان تقرير االتحاد االوربي يف عـام 2020 اظهر ان 320 مليار دوالر من 
موازنات العراق هربت كتبييض اموال بشكل غري مسيطر عليه، لذلك ادرج االتحاد 
االوربي العراق تحت القائمة السـوداء السـتمرارية هدر االموال، لذلك تدرك اغلب 
دول العالم ان اي حكومة ستتعامل مع هذا امللف ستعود وترسق ما يتم اسرتداده 

.”
واكد ان“ الحكومة تفتقر لصندوق اسـرتداد ممتلكات الدولة املرسوقة يف الخارج، 
كمـا هـو معمول بـه يف نيجرييا وبـريو وتونس والفلبـني التي نجحت باسـرتداد 
ممتلكاتها ”، مشـريا اىل :“ ان السـودان اسـرتد 1.9 مليار دوالر مـن ارهابي كان 
يمـول داعش وهو رجل اعمال كبري متخٍف بالسـودان، لكن الحكومة السـودانية 
بفضل معلوماتها االستخبارية استطاعت كشفه واسرتدت االموال، وهذا يدل عىل 

وجود ارادة حكومية السرتجاع اموال الدولة ”.
وتابع الفريجي :“ ان العراق سجل امالكه بأسماء اشخاص ورشكات بسبب التقيد 
الدويل يف التسـعينات“، مبينا ان :“ الدولة اسـاءت االدارة حيث قسـمت موازنات 

العراق عىل اساس مصالح احزاب وليس لصالح الشعب ورؤية اقتصادية ”.
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ودعنا اىل دار البقاء اسـتاذنا الكبري الصحفي الريايض سـعدون 
جـواد متأثـرا بمضاعفات كوفيـد 19 .. إن الحديث عن مسـرية 
القامة اإلعالمية الشـامخة ابي نـزار ال يمكن ان يوجز يف مقالة 
تجمـع شـتات افكارها تحت ضغـط دوي صدمة النبـأ .. فهي 
مسـرية حافلة بالعطاء اإلنسـاني قبل اإلعالمي، وقد منحه الله 
تعـاىل هذه الهبة التي تكشـفت يف تفاصيـل يومياته وهو يعمل 

مدرسا ومديرا يف اكثر من مدرسة ثانوية.
تكاد صفة املربي تكون السـمة األبرز يف مسرية استاذنا الكبري، 
فقد جسد ممارسـات هذه الصفة يف امليدان اإلعالمي وقد تجلت 
يف مسـلكني من سـلوكه املهني الراقي.. األول تجسـد يف تعامله 
مـع الذين يعملون معه زميال او مسـؤوال ففي كل األحوال كان 
معلمـا مربيا يضـع اخالقيات املهنة يف املقـام األول، ويف مقدمة  
مفـردات هـذه االخالق مفـردة التواضع، ويف هذا السـياق أذكر 
مناسبة كنت طرفا فيها، ففي وقت متأخر من احد أيام الصيف 
قبـل ربع قرن حرض الراحـل اىل جريـدة الجمهورية حيث كنت 
اعمل يف قسـمها الريايض، وقد تجشـم عناء االرتقاء  اىل الطابق 
الرابع  درجة درجة  -إذ كان املصعد عاطال كما  هو شأنه غالبا 
- حامال كتاب ترشـيحي من قبل رابطـة الصحفيني الرياضيني 
العراقيـني ملرافقة وفد ريايض. أما اإلشـارة التي يقف الصحفي 
الشـاب امامها اجالال فهي ان األسـتاذ أبا نـزار كان يومها هو 
رئيس الرابطة ولم يشـأ ان يرتك امـر االتصال بي ألحد األعضاء 
ألتابع أمر االيفاد او يرسـل الكتاب بيـد عضو من الرابطة.. لقد 
جاء بنفسـه معلال ذلك الحضور األخالقي البهي باالستفادة من 

الوقت يف انجاز إجراءات االيفاد .
هذه القامة اإلعالميـة الرياضية تعلمنا منها ان مهنة الصحافة 
أساسـها املتـني هي االخـالق، ويف هذا تجسـد سـلوكه يف نقده 
الريـايض الذي امتاز باحرتام من يوجه لـه النقد فكانت كلماته 
صافية نقية من البذاءة او التجريح، وحتى يف قسـوته فإنه كان 
يفصـل بني نقد الفعل وبـني جرح فاعل الفعلن فالشـطر األول 
مرشوع تناوله. أما الشطر الثاني فليس من تخصص الصحفي 

الخوض فيه.
الحديـث عـن اسـتاذنا الكبري يطول، السـيما ان آخـر موضوع 
ناقشـناه قبل مرضه -رحمـه الله تعاىل- هـو موضوع املتحف 
األوملبي، إذ  سألني عن كيفية  تنظيم حملة إعالمية لحث األوملبية 
والوزارة لالرساع بانجازه، وقد أرسلت اليه اوليات املوضوع كما 
بدأناها يف االكاديمية األوملبية والخطوات التي قطعناها ونتيجة 
الباب املسـدود التي وصلناها، وقد اتفقنا عىل التواصل املستمر 
النجاز ما نصبو اليه.. وسنتواصل اليوم وبعد اليوم بقوة املبادئ 
التي زرعها فينا الراحل الكبري الذي سـيبقى بيننا رمزا لكل خلق 

نبيل.
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Ú€b‡»€a@∂g@ÈvnÌÎ

بغداد/ متابعة الزوراء
وضـع قائد فريـق الرشقاط بكرة القدم، محمد حمد، حداً ملسـريته مـع نادي الرشقاط 
الريايض.وقـال حمـد إن ”مباراتي مع الرشقاط أمام الفتـوة يف إطار الجولة االٔخرية من 

املجموعة الغربية الثانية املٔوهلة لدوري الدرجة االوىل، كانت االخرية يل مع الفريق“.
واوضح بالقول ”قررت ان أضع حداً ملعاناتي مع النادي بعد الوعود الكاذبة الكثرية وعدم 
رصف مسـتحقاتي، لذلك قررت ان اكسـب من عرق جبيني والتوجه اىل العمالة كي اوفر 

قوتي اليومي يل ولعائلتي“.
يذكر ان حمد سبق ان لعب يف عدة اندية، من بينها نادي دهوك الريايض.

ãºcÎ@ã–ñc

@Òãˆb�€a@Òãÿ€bi@åbn‡æa@äÎá‹€@˝�i@xÏnÌ@ãzj€a@Üb„
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@Ù5ÿ€a@Òçˆbßa@pb”bjè€@˝�i@xÏnÌ@÷aã»€a
ÙÏ‘€a@lb»€di@ÚÌÏÓé�a
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بغداد/ الزوراء
عدسة/ حيدر سالم 

توج فريق القوة الجوية النسـوي بلقب الدوري املمتاز بعد فوزه عىل 
الزوراء بثالثية نظيفـة يف اللقاء الذي احتضنته قاعة نادي االعظمية 
لحساب الجولة الثامنة واالخرية من عمر املسابقة، وقدم فريق القوة 
الجوية مستوى رائعا خالل شوطي املباراة واضاع العديد من الفرص 
املحققة، لكنه ترجم تلك الفرص إىل ثالثة أهداف تناوبت عىل تسجيلها  
الالعبات زينب عباس هدفني ونادية فاضل.. وبهذا الفوز توج نسـوة 

القوة الجوية بلقب الدوري املمتاز برصيد عرشين نقطة.

@k‘‹i@ÂuÏnÌ@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@ÒÏè„
@ıaäÎç€a@lbèy@Û‹«@åbn‡æa@äÎá€a

بغداد/ عيل عنب
البحـري يعيـد بريقـه مـن جديـد ويتوج 
بطال للدوري املمتاز لهذا املوسـم الذي يعد 
اقوى نسـخه يف تاريخ لعبة الكرة الطائرة 
العراقية وجاء التتويـج باللقب الغايل قبل 
جولـه من انتهـاء املرحلـة النهائية بعدما 
تغلب عىل منافسـه املبارش غاز الجنوب يف 
دربـي البرصه الذي ضيفته قاعة الشـعب 
لاللعـاب الرياضيـة بثالثة اشـواط مقابل 
شـوط واحد بواقـع ( ٣١-٢٩) (٢٣-٢٥) 
اىل  رصيـده  لريفـع   (٢٦-٢٤)  (٢٥-١٩)
14 انتصـارا بفـارق انتصارين عـن الغاز 

والبيشمركة.
 واشاد مدرب نادي البحري الدكتور محمد 
عـويف بالعبيه الشـباب املطعمـني ببعض 
العبي الخربه. واضـاف: منذ بداية الدوري 
طلبت الهيئة االداريه تحقيق مركز متقدم 
يليق بتاريـخ النادي املعـروف يف انجازاته 

والقابـه يف هـذه اللعبة وبعـد التعاقد مع 
الالعبـني انتقدنـي الكثري عـىل اختياراتي 
كونهـا ضمـت العديـد مـن الالعبـني فئة 
الشـباب وخضم الدوري ومبارياته تحتاج 
اىل الخربة والجرأه كون كانت الرتشـيحات 
تصـب يف مصلحـة ناديـي غـاز الجنـوب 
والبيشمركة ملا يضمانه من العبي منتخبنا 
الوطني لكن عملنا بصمت واعطيت الثقة 
للشباب وكذلك كيفية التعامل مع املباريات 
وخاصـة يف املراحل املتقدمة مـن الدوري، 
والحمـد لله عىل الفـوز بالـدوري الذي له 
طعم خاص يل الذي جـاء عن طريق فريق 
فتي الذي وفرت له االدارة كل مسـتلزمات 

النجاح 
ويعد هذا اللقب الخامس يف خزائن البحري 
والـذي عـاد اىل احـراز اللقـب بعـد غياب 
8 سـنوات عـن احـراز اخـر درع للدوري 

املمتاز.

بغداد/ الزوراء
تلقت الهيأة التطبيعية لالتحاد العراقي 
لكرة القدم موافقة االتحاد الطاجيكي 
لكرة القـدم عىل خوض مبـاراة ودية 
ومنتخـب  الوطنـي  منتخبنـا  بـني 
طاجكستان خالل الشهر املقبل، وذلك 
ضمن تحضريات املنتخبني للتصفيات 

اآلسيوية املشـرتكة والتي ستستأنف 
يف حزيـران املقبـل. وسـتقام املباراة 
الوديـة يف الرابع والعرشين من شـهر 
أيار  املقبـل عىل ملعب البرصة الدويل، 
وذلك يف ختام معسـكر أسود الرافدين 
يف محافظـة البـرصة قبل السـفر إىل 
البحرين لخـوض مباريات التصفيات 

اآلسيوية. وخاطبت الهيأة التطبيعية 
عددا من االتحادات اآلسـيوية لتأمني 
مبـاراة وديـة ثانية ملنتخبنـا الوطني 
يف البرصة، وذلك حسـب املنهاج الذي 
وضعه املدرب السلوفيني (سرتيشكو 
كاتانيتش) لتحضري املنتخب ملباريات 

الحسم يف املجموعة الثالثة.

بغداد / الزوراء
حصد منتخب العراق املركز األول لبطولة 
الجائزة الكربى االسـيوية والتي أقيمت 
عىل مدى يومني يف مدينة مشهد اإليراني 
بعـد أن حصد 14 وسـاما متنوعا ليحل 
يف الرتتيب األول يف أول مشـاركة أللعاب 
القـوى بعد إغـالق املدن جـراء اجتياح 
جائحـة كورونـا منـذ العـام املـايض، 

وجاءت مشـاركة العراق بأرقام مميزة 
وحصـاد وافـر مكنه من تصـدر جدول 
 8 األوسـمة. وبلغـت حصيلـة العـراق 
ذهبيات وفضيتني و4 برونزيات وضعت 
العراق يف صدارة جدول األوسـمة.. ومن 
بني االنجـازات التي حققها العبونا هي 
تحطيم ثالثة أرقـام عراقية يف البطولة، 
حيث حطم العداء األسـمر طه حسـني 

الرقم العراقي يف سـباق 200م برقم بلغ 
20،89ثانيـة ليشـهد والدة رقـم جديد، 
فيما حطم الالعب يونس محسـن الرقم 
برمـي الرمـح وحقـق مسـافة جديدة 
بلغـت 76،82م، ويف سـباق العشـاري 
تمكـن الريايض عبد السـجاد سـعدون 
تحطيم الرقم بعد أن جمع 7270 نقطة 

ناسخا الرقم السابق.

بغداد/ الزوراء

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم 

صالـح يف قرص السـالم ببغـداد، محافظ 

البرصة  أسعد العيداني.

وجرى، خـالل اللقاء، مناقشـة االٔوضاع 

االٔمنية والخدميـة يف املدينة، وما تواجهه 

مـن مسـائل، حيـث جـرى التأكيـد عىل 

رضورة النهـوض بواقع أهلها عرب توفري 

الخدمات وفرص العمل لشبابها.

وحّمل رئيس الجمهورية، املحافظ تحياته 

إىل أهـايل البـرصة وشـيوخها  وتقديـره 

ووجهائهـا، مشـرياً إىل أن املدينـة عانت 

الكثري خالل السـنوات والعقـود املاضية 

والتهميـش  االسـتبداد  سياسـات  مـن 

واالٕقصاء، ويستحق أهلها الكثري، مشدداً 

عىل رضورة بـذل أقىص الجهـود لتقديم 

الخدمات وبما يحقق االستقرار واالزدهار 

للمدينة.

دعمـه  صالـح  برهـم  الرئيـس  وأّكـد 

السـتضافة البرصة بطولـة خليجي 25، 

لتجسـد روح االٔخّوة والصداقة املشرتكة، 

وهـي خطـوة كبـرية نحو تلبيـة طموح 

الشـارع الريايض العراقي يف اسـتضافة 

البطوالت الدولية.

@@ÜaÏu@ÊÎá»é@7jÿ€a@áˆaã€a@Êb«ÜÏÌ@ÔöbÌã€aÎ@Ôfl˝«�a@Êb�éÏ€a
›u6Ì@ëäbœ

بغداد/ الزوراء

نعى نقيب الصحفيـني العراقيني، مؤيد 

الالمـي، الصحفـي الريـايض سـعدون 

جـواد، احـد رواد الصحافـة الرياضيـة 

يف العـراق، الذي تويف جـراء مضاعفات 

اصابته بفريوس كورونا .

وقـال الالمـي يف تغريـدة عـىل تويرت :“ 

فقدنـا احـدى الشـخصيات البـارزة يف 

العمـل الصحفـي الريـايض وأحـد رواد 

الصحافـة العراقية االخ الكبري االسـتاذ 

سـعدون جواد الذي وافتـه املنية صباح 

امـس االثنـني بعد تدهـور صحته جراء 

مضاعفـات فـريوس كورونـا، تغمـده 

الله بواسـع رحمته وألهـم اهله وذويه 

ومحبيه الصرب والسـلوان وإنـا لله وإنا 

إليه راجعون ”.

من جهتـه، نعى رئيس االتحـاد العربي 

للصحافـة الرياضية محمـد جميل عبد 

القـادر الراحل الكبري سـعدون جواد يف 

كلمة جاء فيها:

تنعـى أرسة االتحـاد العربـي للصحافة 

الرياضيـة بـكل الحزن واألىس االسـتاذ 

سعدون جواد أحد أركان اإلعالم الريايض 

يف الجمهوريـة العراقيـة والـذي انتقـل 

إىل جـوار ربـه امس اإلثنني إثـر إصابته 

بفريوس كورونا. 

إننـا ونحن ننعـى زميال عزيـزا ونتذكر 

مسـريته الطويلـة التـي أثـرى خاللها 

اإلعالم الريايض العراقي والعربي بفكره 

وخرباتـه لندعـو اللـه العـيل القدير أن 

يتغمـد الفقيد بواسـع رحمتـه وعظيم 

مغفرته وأن يسـكنه فسـيح جناته وأن 

يلهـم أهله وذويـه وكل محبيـه الصرب 

والسلوان .

كما تقـدُم االتحـاد العراقـي للصحافة 

الرياضيـة يف بيـان لـه بأحـر التعـازي 

وأصـدق املواسـاة للوسـطني اإلعالمـي 

والريـايض لوفاة املعلم والرائد الصحفي 

(سعدون جواد) الذي انتقل إىل جوار ربه 

صبـاح امس إثـر مضاعفـات فايروس 

كورونا.

نسـأل الله أن يرحمه برحمته الواسـعة 

ويسـكنه فسـيح جناتـه ويلهـم أهلـه 

ومحبيه الصرب والسلوان. 

ونعـى وزير الشـباب والرياضة، عدنان 

درجال، االسـتاذ القدير سـعدون جواد، 

وقال درجـال يف بيـان للـوزارة: بقلوب 

مؤمنـة بقضاِء اللَِّه وقـدره تلقينا اليوم 

نبـأ وفـاة القامـة الرياضيـة الكبـرية 

والصحفي الرائد األُستاذ سعدون جواد، 

ُنعـزي أنفسـنا أوًال واألُرسة الصحفيـة 

ومحبي الفقيد، لروحِه الطاهرة املغفرة 

والَسـلوان  الَصـرب  وألهلـِه  والرضـوان 

إِلْيـِه  َوإِنَّـا  ِه  للـَّ إِنَّـا  محبيـه  وجميـع 

َراِجُعوَن.

وايضا تقدمت لجنة الشباب والرياضة، 

متمثلة برئيسـها النائـب عباس عليوي 

ونائبه ديار برواري ومقررة اللجنة ارزو 

محمـود، بالتعـازي لـألرسة الصحفية 

اإلعالميـة  والقامـة  االسـتاذ  بوفـاة 

الرياضية سـعدون جواد اثر مضاعفات 

فايـروس كورونـا.. سـائلني اللـه العيل 

العظيم أن يتغمد الفقيد بواسـع رحمته 

ويسـكنه فسـيح جناتـه ويلهـم أهلـه 

وذويه ومحبيه الصرب والسلوان، وانا لله 

وانا اليه راجعون.

ونعت اللجنـة االوملبية الوطنية العراقية 

سـعدون  املعلـم  رحيـل  لهـا  بيـان  يف 

جواد وذلـك يف بيان لها جـاء فيه: ُفجع 

الوسـطان الريـايض واالعالمـي برحيل 

االسـتاذ سـعدون جـواد أحـد القامات 

الصحفية العراقية والعربية. 

وقـدم الراحـل الكبـري الحـرف املكتوب 

لنحـو أربعـني عامـاً باملهنيـة والحياد 

واملفـردة املهذبـة التي أضافـت القيمة 

املعرفية والنبل املهني، وشخصت الخلل 

واثنت عىل االبداع.. لقد تعلم من االستاذ 

سـعدون جواد الكثري مـن زمالء الحرف 

وتتلمذوا بني يديه خالل شغله العديد من 

املسؤوليات الصحفية مثلما كان كفاءة 

تربوية منحت طالبها ما نهلوا منها.

مالكات اللجنة األوملبية الوطنية العراقية 

تنعـى الراحـل بأصـدق كلمـات الحزن 

داعـني له باملغفرة والرحمـة، وان ينزله 

الله، جـّل وعال، جنانـه الباقيات ويلهم 

أهله وذويه ومحبيه نعمة الصرب وجميل 

السلوان.. وانا لله وانا اليه راجعون.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
انتهى الزميل ماجد عودة عضو الهيئة العامة لالتحاد 
العراقـي للصحافـة الرياضيـة مـن كتابـة عدد من 
الربامج الرمضانية الجديدة لحسـاب قناة الرياضية 
العراقية من بينها (تكيس الرياضية) الذي يستضيف 
من خالله مجموعة من الزمالء الصحفيني واالعالميني 
الرياضيـني للحديـث عن تجاربهـم يف العمـل االعالمي 
الريـايض، والربنامج الثاني يحمل عنـوان  (مطبخ املدربني) 
والذي سـيكون متخصصا السـتضافة املدربني يف مختلـف الفعاليات الرياضية، 

حيث سيتم عرضهما ضمن الدورة الربامجية لشهر رمضان املبارك.
 ********************

االعالمي عيل مهـدي مقدم برنامج (املباراة) الذي يبث 
من عىل شاشة قناة (الغدير)، تعرض اىل ازمة صحية 
جعلتـه طريح الفـراش لعدة ايـام، نسـأل الله العيل 
القدير ان يمـن عىل الزميل العزيز بالشـفاء العاجل، 
وان يعود ساملا معاىف ملمارسة عمله املهني من جديد.

   ******************
احتفـل الزميـل غيث جمال الـذي يعمل مراسـال يف قناة 
(شـباب سـبورت) بخطوبته وسـط فرحة كبرية من 
االهل واالصدقـاء.. امنياتنا الصادقـة للزميل العزيز 
بالسعادة الدائمة بانتظار الخطوة االهم وهي دخوله 

القفص الذهبي مع حرمه املصون.



مدريد،  أتلتيكو  مواجهة  انتهت 
بيتيس  ريال  ومضيفه  املتصدر، 
من   ٣٠ الجولة  يف   ١-١ بالتعادل 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
البلجيكي يانيك كاراسكو  افتتح 
العاصمي  للفريق  التسجيل 
أدرك  ثم  الخامسة  الدقيقة  يف 
التعادل ألصحاب  تيو  كريستيان 

األرض يف الدقيقة ٢٠.
توزيع  أعيد  التعادل،  هذا  وعقب 
الليغا  لقب  عىل  املنافسة  أوراق 
أتلتيكو  يحتل  إذ  املوسم  هذا 
نقطة  بـ٦٧  الصدارة  مدريد 
مركز  يف  مدريد  ريال  يأتي  فيما 
الوصافة بـ٦٦ نقطة وبرشلونة 

يف املركز الثالث بـ٦٥ نقطة.
األرجنتيني  املدرب  رجال  ودخل 
بعد  املباراة  سيميوني  دييغو 
إصابة  بسبب  غياب  عن  اإلعالن 
ليمار  توما  للفرنيس  عضلية 
 ،٢-٤-٤ تشكيلة  يف  األسايس 
يانيك  البلجيكي  شغل  حني  يف 

نيغويز  وساول  كاراسكو 
الرواقني، إىل جانب ثنائي الهجوم 
األرجنتيني أنخل كوريا والربتغايل 

جواو فيليكس.
بغياب  مدريد  أتلتيكو  تأثر  وبدا 
ثاني هدايف الدوري مع ١٩ هدفاً 
لويس  األوروغوياني  الدويل 
جريارد  مع  بالتساوي  سواريز 
والفرنيس  (فياريال)  مورينو 

كريم بنزيمة (ريال مدريد).
ورضب «روخيبالنكوس» رسيعاً، 
فبعد ٥ دقائق من صافرة البداية 
ومرر  املنطقة  كاراسكو  اخرتق 
للعرقلة،  تعرض  الذي  كوريا  إىل 
الذي  البلجيكي  إىل  الكرة  لتعود 
أول  يف  الشباك  يف  وأودعها  راوغ 

تسديدة لفريقه.
الثاني  يضيف  أتلتيكو  وكاد 
حارس  أن  إالّ  ساول،  برأسية 
الحايل  السابق وبيتيس  برشلونة 
كان  برافو  كالوديو  التشييل 

باملرصاد .(١٥) 

املجريات،  وبعكس 
هدف  بيتيس  سجل 
هجمة  بعد  التعادل 
املخرضم  بدأها 
سانشيز  خواكني 
تمريرة  قدم  الذي 
اليرسى  الجهة  عىل 
مورينو،  أليكس  إىل 
بدوره  فحولها 
داخل  عرضية 
تابعها  املنطقة 
تيو  كريستيان 
الطاير»  «عىل 
الجزاء  عالمة  من 

العكسية  بالزاوية 
السلوفيني  للحارس 

يان أوبالك .(٢٠) 
رضبتني  أتلتيكو  وتلقى 

الثاني،  الشوط  يف  موجعتني 
فيليكس  مهاجمه  بإصابة 

ومدافعه   ٤٧ الدقيقة  يف  ليخرج 
 (٧٨) تريبييه  كريان  االنكليزي 
األوروغوياني  منهما  بدالً  وحل 
لوكاس توريرا والكرواتي شيمي 

فرساليكو.
وتصدى أوبالك لكرة رأسية من ٦ 
أمتار للمدافع الربازييل إيمرسون 

 (٥٦).
أمام  الهجمات  الفريقان  وتبادل 
من  الخروج  أتلتيكو  صعوبة 
يقف  أن  قبل  ملعبه،  منتصف 
برافو سداً منيعاً أمام محاولتني 
الدقيقتني  يف  لكوريا  أخريتني 
بدل  الوقت  من  والرابعة  األوىل 

الضائع.

أعلن نادي بايرن ميونيخ، غياب مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي، 
عن املباراة املقبلة أمام باريس سان جريمان، يف إياب ربع نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
وذكر الفريق البافاري، يف بيان له، أن ليفاندوفسكي يعمل بقوة 
عـىل العودة من إصابة الركبة التي عانى منها يف األيام املاضية، 
حيث ظهر البولندي يف مركز تدريبات النادي، وأكمل أول جلسة 

ركض صباح أمس االثنني.
وأضاف البيان أن ليفاندوفسـكي لن يكـون متاًحا ملباراة إياب 

ربع النهائي أمام باريـس، اليوم الثالثاء، عىل ملعب 
حديقة األمراء.

وتعرض ليفاندوفسكي لإلصابة يف الركبة اليمنى قبل 
15 يوًما، خالل تواجده مع منتخب بالده للمشاركة يف 

تصفيات كأس العالم.
يذكـر أن بايرن ميونيخ، خرس عـىل أرضه أمام باريس 

سـان جريمان، بنتيجة (3-2)، ويواجـه خطر الخروج 
من دوري األبطال هذا املوسم.

من  اقرتابه  كليربز  أنجليس  لوس  تابع 
أوقف  فيما  الغربية،  املنطقة  وصافة 
ثمانية  من  سلسلة  سلتيكس  بوسطن 
انتصارات متتالية لدنفر ناغتس، يف دوري 

كرة السلة األمريكي للمحرتفني.
عىل  توالياً  الخامس  كليربز فوزه  وحقق 
 ،١٣١-١٢٤ بيستونز  ديرتويت  ضيفه 
رافعاً رصيده إىل ٣٧ فوزاً و١٨ خسارة يف 
املركز الثالث ضمن الغربية، وراء فينيكس 
صنز (٣٧-١٥)، فيما ال يزال املفاجأة يوتا 

جاز مرتبعا عىل الصدارة .(٤٠-١٣) 
وفيما نجح بيستونز بالتقّدم أكثر من مرّة 
عىل كليربز، نجح الثنائي بول جورج (٣٢ 
وماركوس  حاسمة)  تمريرات  و٩  نقطة 
موريس (٣٣ نقطة) يف لعب دور هجومي 
ملعب  عىل  األرض  ألصحاب  الفوز  منح 
ستيبلز سنرت، يف ظل إراحة كليربز نجمه 

كواهي لينارد.
ونيس الفريقان أن يدافعا يف هذه املباراة، 
 ٪٦٢,٥) الكبرية  التسجيل  لنسبة  نظراً 
ولدى  لبيستونز).  و٥٢,٩٪  لكليربز 
جاكسون  جوش  سجل  الخارس،  الطرف 

٢٦ نقطة وصديق بي ٢٥.
ويف املباراة الثانية، سّجل جايسون تايتوم 
بوسطن  ليقود  متابعات  و١٠  نقطة   ٢٨
سلتيكس إىل قلب تأخره وإيقاف سلسلة 

ناغتس .(١٠٥-٨٧) 
بفارق ١٤ نقطة يف  وبعدما كان متخلفاً 
الربع الثالث، سّجل الفريق الزائر بوسطن 
٣١ نقطة مقابل ٣ فقط لخصمه، ليقلب 

رابع  عىل  عزيزا  فوزا  ويحقق  النتيجة 
املنطقة الغربية.

بتعزيز  نجحنا  أننا  «اعتقد  تايتوم:  قال 
قوّتنا. تواصلنا بشكل أفضل. بدأنا نتبادل 

املواقع أكثر وهذا ما ساعدنا».
أضاف: «كان (فوزاً) كبرياً. ألنه كان من 

املمكن أن يهرب مّنا».
من  يومني  بعد  الجّيد،  تايتوم  أداء  وأتى 
 ٥٣ بلغ  أعىل رصيد يف مسريته،  تسجيله 

نقطة ضد مينيسوتا تيمربوولفز.
تايتوم  مشاركة  حول  يحوم  الشّك  وكان 
بركبته  املصاب  براون  وجايلن  املريض 
و٨  نقطة   ٢٠ براون  أضاف  املباراة.  قبل 
ماركوس  من  كل  سّجل  فيما  متابعات، 

سمارت وكيمبا ووكر ١٤ نقطة واضاف 
االرتكاز روبرت وليامس ١٠ نقاط  العب 
يزال  ال  الذي  الخارس  متابعات.ولدى  و٨ 
ينتظر عودة نجمه الكندي جمال موراي، 
يوكيتش  نيكوال  الرصبي  العمالق  حقق 
فئات  ثالث  يف  أكثر  أو  (عرش  دابل  تريبل 
تمريرة   ١١ نقطة،   ١٧ مع  إحصائية) 
مايكل  واضاف  متابعات،  و١٠  حاسمة 
بورتر ٢٢ نقطة و١١ متابعة، فيما سجل 
األرجنتيني فاكوندو كامباتسو ١٤ نقطة 

وويل بارتون ١٣.
وعلّق براد ستيفنز مدرب بوسطن سابع 
يشء  إىل  «احتجنا  الرشقية:  املنطقة 
نهاية  عىل  ثانية  دفعنا».وقبل  يعّزز  ما 

مواجهة سان أنتونيو سبريز مع مضيفه 
ديروزان  ديمار  سجل  مافريكس،  داالس 
سلة الفوز لألول ١١٩-١١٧، واضعاً حداً 
ديروزان  توالياً.وأنهى  خسارات  لخمس 
أضاف  فيما  نقطة،   ٣٣ برصيد  املباراة 
نقطة ولوني ووكر  ديجونتي موراي ٢٥ 
فلوريدا  إىل  يسافر  الذي  لسبريز   ١٣

ملواجهة أورالندو أمس االثنني.
سبريز:  مدرب  بوبوفيتش  غريغ  قال 
«ديمار مسّجلنا. تحّمل مسؤوليات كثرية 
البعض  يهدر  شجاع.  هو  السنة.  طوال 
الالعبني.  كل  مثل  أخرى،  سالت  ويسجل 

لكنه يعود ويحاول».
الالتفي  العمالق  سّجل  داالس،  ولدى 
نقطة   ٣١ بورزينغيس  كريستابس 
الشاب  السلوفيني  والنجم  متابعة،   ١٥
وجوش  نقطة   ٢٩ دونتشيتش  لوكا 

ريتشاردسون ٢٩.
وخرس مافريكس، سابع املنطقة الغربية 

(٢٩-٢٣) مرتني يف آخر ثالث مباريات.
 ١٩ قبل   ١١٧-١١٧ األرقام  داالس  عادل 
دونتشيتش،  من  جميلة  بتسديدة  ثانية 
لكن دقة ديروزان لعبت دورها يف اللحظة 
 ٢٥ إىل  رصيده  سبريز  لريفع  الحاسمة، 
التاسع  املركز  فوزا مقابل ٢٦ خسارة يف 

ضمن الغربية.
ونجح دفاع وصيف املوسم املايض ميامي 
هيت يف إغالق املسارات عىل النجم داميان 
ليالرد والتغلب عىل بورتالند ترايل باليزرز 

.١٠٣-٨٧

اكتفى ليالرد بتسجيل ١٢ نقطة وأضاف 
يس جاي ماكولوم ١٧.

وقّدم فريق والية فلوريدا الذي غاب عنه 
متوازنا  أداء  الصابته،  أوالديبو  فيكتور 
وملتزما، وساهم بفوزه بام أديبايو (٢٠ 
أمام  املايض  املوسم  نهائي  نقطة) ونجم 
 ١٨) باتلر  جيمي  ليكرز  أنجليس  لوس 

نقطة).
وبعد ثالث هزائم متتالية، تنفس ميلووكي 
باكس الصعداء بفوز عىل أورالندو ماجيك 

.١٢٤-٨٧
تواليا  الخامسة  للمرة  باكس  ولعب 
مرتني  الدوري  يف  العب  أفضل  دون  من 
املصاب  أنتيتوكونمبو  يانيس  اليوناني 

بركبته.
و٨  نقطة   ٢١ ميدلتون  كريس  وسجل 
للفائز  حاسمة  تمريرات  و٥  متابعات 
صاحب املركز الثالث يف املنطقة الرشقية 

 (٣٣-٢٠).
بودنهولترس عن  باكس مايك  قال مدرب 
ميدلتون الذي رفع رصيده يف مسريته إىل 
بامتياز،  محرتف  «هو  ثالثية  رمية  ألف 
بطرق  بذلك  ويقوم  كبري،  مسّجل  ثابت، 

متنوعة».
 ٨ بوغدانوفيتش  بوغدان  الرصبي  وزرع 
يف  ويساهم  نقطة   ٣٢ ليسجل  ثالثيات 
تراي  عنه  الغائب  هوكس  أتالنتا  تفّوق 
بسبب  غاليناري  دانيلو  وااليطايل  يونغ 
االصابة، عىل مضيفه تشارلوت هورنتس 

.١٠٥-١٠١
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اسـتعاد أتاالنتا مكانه يف املربع الذهبي بالدوري اإليطايل، بعدما 
منحتـه ركلة جزاء من يوسـيب إيليتشـيتش يف الشـوط الثاني 

فوزا مثريا، بنتيجة (2-3) عىل مضيفه فيورنتينا.
وتقـدم أتاالنتا، صاحـب أقوى خط هجوم يف الـدوري، بهدفني 
يف أول (40) دقيقـة، بفضـل ثنائيـة دوفـان زاباتـا بتمريرتني 
مـن روسـالن مالينوفسـكي.لكن ثنائية دوسـان فالهوفيتش 
يف غضـون 9 دقائـق يف الشـوط الثاني جعلـت النتيجة (2-2)، 
لريفـع الالعب الرصبي رصيـده إىل 15 هدفا يف الدوري.ولم تنته 
اإلثارة إذ سدد البديل إيليتشيتش ركلة جزاء يف منتصف املرمى، 
لريتفع رصيـد أتاالنتا إىل 61 نقطة، متأخـرا بنقطة واحدة عن 
يوفنتوس ثالثا الرتتيب، ومتقدمـا بنقطتني عىل نابويل صاحب 
املركـز الخامس.يف املقابل ظل فيورنتينا يف املركز الـ16 متقدما 

بثماني نقاط عىل منطقة الهبوط.

يسـتعد بوروسيا دورتموند ملواجهة نظريه مانشسرت سيتي، عىل 
ملعب سيجنال إيدونا بارك غدا األربعاء، يف إياب ربع نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
وبحسب شـبكة سـكاي سـبورتس، فإن جادون سانشو جناح 
دورتموند، عـاد إىل التدريبات، قبل أيام من املبـاراة املرتقبة أمام 

فريقه السابق.
وأضافت أن سانشو أكمل سباقات الرسعة والتدرب بالكرة خالل 
جلسة فردية يف مركز تدريب بالنادي، ليؤكد الالعب أنه قريب من 

العودة، بعدما عانى من إصابة عضلية.
وتابعت الشـبكة أن سانشو سيدعم دورتموند أمام سيتي، ليعود 
الالعب بعد غياب 40 يوًما، حيث كانت آخر مباراة له يف 2 مارس/

آذار املايض أمام بوروسـيا مونشـنجالدباخ، عندما سـجل هدف 
الفوز يف تلك املباراة.

ويعد سانشو عنًرصا أساسـًيا يف دورتموند، وشارك يف 31 مباراة 
بجميع املسـابقات منذ بداية املوسم، وخاللهم تمكن من تسجيل 

12 هدًفا وقدم 16 تمريرة حاسمة.
وسـقط الفريق األملاني يف فخ الهزيمة أمام مانشسـرت سيتي، يف 

مباراة الذهاب التي أقيمت عىل ملعب االتحاد، بنتيجة .(1-2) 

لم تسـفر جولة الذهـاب بربع نهائـي دوري أبطال 
أوروبا عن حسـم هوية املتأهلني للمربع الذهبي، ما 
يعني حتمية االنتظار حتى جولة اإلياب التي ستجرى 

يف ليفربول، ودورتموند، وباريس، وإشبيلية.
ولم يحقق أي فريق نتيجة حاسـمة سوى تشيليس، 
الذي عاد بفوز مريح (2 - 0) من عقر دار بورتو، أما 
بقيـة الفرق فلم تتضح بعد مالمـح الثالثة املتأهلني 

من بينها إىل الجولة املقبلة.
ويزيد غياب الجمهور عن املالعب من صعوبة التكهن 

بنتائج مباريات اإلياب.
فكل يشء وارد الحـدوث بملعب أنفيلد الذي يتحصن 
بـه ليفربول مـن أجـل التعويض أمام ريـال مدريد، 
وكذلك ملعب سـيجنال إيدونا بارك معقل بوروسـيا 
دورتموند الذي يسـتقبل مانشسـرت سيتي الذي فاز 
ذهاًبـا، وكذلـك ملعـب حديقـة األمراء الذي يشـهد 
مواجهـة ناريـة بني باريس سـان جريمـان وبايرن 

ميونيخ.
فيما يشـهد سانشـيز بيثخـوان إقامة لقـاء اإلياب 
بني تشـيليس وبورتو، وهو نفـس ما حدث يف مباراة 

الذهاب.
وللمرة الثالثة يف 3 مواسـم، يصطـدم ليفربول بكرة 
القدم اإلسبانية يف طريقه نحو اللقب األوروبي، وقد 

قلـب النتيجـة يف املرة األوىل عىل رأس برشـلونة حني 
فاز (4 - 0) يف املوسـم الذي توج فيه بالتشـامبيونز 
ليـج، ثـم اصطدم بأتلتيكـو مدريد الـذي أقصاه من 
البطولة ومن ملعـب أنفيلد.وينتظر الليفر هذه املرة 
يف أنفيلد، ريال مدريد الذي فاز ذهابا بملعب ألفريدو 
دي سـتيفانو .(3 - 1) وقدم الريال واحدة من أفضل 

مبارياتـه مؤخرا أمـام الريدز، وفاز بسـت من آخر 
سبع مباريات له يف التشامبيونز ليج، وهو ما وصفه 
البلجيكي تيبو كورتوا حارس املريينجي ”إنها نتيجة 

جيدة لكن أنفيلد ملعب صعب“.
ويخوض الفريق امللكي لقاء اإلياب منتشـيا بحسمه 
للكالسيكو وفوزه عىل غريمه اللدود برشلونة وإحياء 

آماله يف املنافسة عىل لقب الليجا.
أمـا حديقـة األمراء فسيشـهد مواجهـة حامية بني 
باريس سـان جريمان الذي فاز يف أملانيا (2 - 3) عىل 
بايـرن ميونيخ بفضل تألق كيليان مبابي، والحارس 

كيلور نافاس.
لكـن خط هجـوم الفريق البافـاري املرعب يرتك كل 
االحتماالت واردة. أثبت البايرن أنه قادر عىل كل يشء 
بمـا يف ذلك تحقيق انتصار حاسـم يف باريس. ورغم 
غياب روبرت ليفاندوفسـكي، ال يزال الفريق األملاني 
يتمتع بقـوة هجومية ضاربة. يف املقابل يحاول البي 
إس جـي الحفاظ عىل النتيجة اإليجابية التي حققها 

بأليانتس أرينا.
مـن ناحيته، يعـول بوروسـيا دورتمونـد كثريا عىل 
مهاجمـه النرويجـي الصاعـد إيرلينـج هاالنـد كي 
يعـوض الخسـارة أمـام السـيتي (2 - 1) بملعـب 
االتحاد يف مباراة ال تحسـم نتيجتها أي يشء، رغم أن 
أبناء فيسـتفاليا تعرضوا للهزيمة مـا يمنح الفريق 

اإلنجليزي أفضلية نوعا ما.
وتبدو مباراة إشبيلية بني بورتو وتشيليس هي األكثر 
حسـما بعد فوز رجال املدرب تومـاس توخيل 0-2، 
لكن ال يزال هناك 90 دقيقة أخرى قد يحدث فيها كل 

يشء ويتأهل خاللها أي فريق إىل نصف النهائي.

ث
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أكـرم ليـون وفـادة ضيفـه أنجيـه بثالثية 
نظيفـة والتحق بركب أنديـة املقدمة رافعاً 
رصيـده إىل 64 نقطـة يف املركـز الرابـع يف 

املرحلة 32 من الدوري الفرنيس.
وواصـل ليـون بهـذا الفوز ضغطـه عىل فرق 
املقدمة وبات عىل بعد نقطة من موناكو الثالث 
ونقطتـني عـن باريس سـان جريمـان الثاني 

وخمس نقاط عن ليل املتصدر.
يف املقابل، تجّمد رصيد أنجيه عند 
املركـز  يف  نقطـة   41
عـرش  الحـادي 
جـدول  يف 

الرتتيب.
افتتـح 

ليون باب التسـجيل بفضل الهولندي ممفيس 
ديباي بعدما تابع كرة سددها الربازييل لوكاس 
باكيتا فاصطدمـت بالقائم ثم بحارس الفريق 

الضيف بول بريناردوني .(21) 
وحال حارس ليون الربتغايل أنتوني لوبيس دون 
هز أنجيه للشـباك، بدايـة بتصدي بالقدم أمام 
املهاجم الكامريوني سـتيفان باهوكني (17)، 
ثم باليد بعد ارتقاء رائع لكرة لولبية من أنجليو 
فولجينـي .(28) وبخـالف لوبيـس، لم يصمد 
نظريه برناردوني كثرياً فشـاهد باكيتا يسجل 
هدفـه السـادس يف الـدوري هذا املوسـم، بعد 
استعراض من الكامريوني كارل توكو إكامبي 
الذي تخلص من قائـد أنجيه املدافع اإليفواري 
اسـماعيل تراوريـه عىل الجهـة اليرسى ومرر 

كـرة عرضية إىل القائم الثانـي تابعها الربازييل 
يف الشباك .(41) وتابع ليون ضغطه يف الشوط 
الثانـي، وأضـاف الثالث بعد تمريـرة يف العمق 
للهولندي ممفيـس الذي حولهـا مبارشة كرة 

ساقطة رائعة فوق الحارس املتقدم .(82) 

علق مايكل زورك، املدير الريايض 
لبوروسـيا دورتمونـد، عـىل 
التقارير التي تشري إىل قرب 
النرويجي،  املهاجم  رحيل 
عـن  هاالنـد،  إيرلينـج 
الفيسـتيفال  أسـود 

بنهاية املوسم الحايل.
رايـوال،  مينـو  وعقـد 
وكيل الالعب، اجتماعات 
مسـؤويل  مـن  عـدد  مـع 
أنديـة كـربى بأوروبـا مؤخرًا، 
رفقة آلف إينـج هاالند، والد مهاجم 
دورتمونـد، لبحث وجهتـه املقبلة.رغم 
 ARDذلـك، قال زورك يف ترصيحـات لقناة
: ”أحـب التمسـك بالشـكل الذي يبـدو عليه 
األساس التعاقدي، وكذلك املناقشات التي جرت 
بشـكل مبارش األسبوع املايض“. وأشار زورك إىل بقاء 
الـدويل النرويجي، ملوسـم آخـر عىل األقـل، مضيفا: 
”لدينا خطط واضحة جًدا لدخول املوسـم الجديد مع 
إيرلينـج“. وتفيـد التقارير بوجـود رشط جزائي يف 

عقد هاالند، يسـمح له بالرحيل مقابـل 75 مليون يورو، بحلول 
صيف 2022، أي بعد نهاية املوسم القادم.

وبـات دورتمونـد مهـدًدا بالغيـاب عـن دوري أبطـال أوروبا، يف 
املوسم املقبل، نظرًا الحتالله املركز الخامس يف البوندسليجا، بعد 
مرور 28 جولـة، متأخرًا بفارق 7 نقاط عن أقرب املراكز املؤهلة 

للبطولة (الرابع).
وأبـدى زورك قلقه إزاء فكرة عدم التأهل لـدوري األبطال، قائًال: 

”بالطبع ستكون انتكاسة حقيقية للنادي، من حيث السمعة“.
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القاهرة/متابعة الزوراء:

خالفات مبكرة نشبت داخل مجلس نقابة 
الصحفيـني املرصيـني، قبل الدعـوة ألول 
انعقاد له عقب انتخابات التجديد النصفي 
يف الثاني من إبريل/نيسان الجاري، حيث 
من املقرر أن يجتمع مجلس النقابة، امس 
االثنني، لتشكيل هيئة املكتب واللجان وما 

يستجد من أعمال.
الخـالف األول بدأ قبـل الدعـوة لعقد أول 
اجتمـاع مجلـس نقابة بتشـكيله الجديد 
بأيـام، حيـث أصـدر أربعـة مـن أعضاء 
مجلـس النقابة، اثنـان منتخبان جديدان 
واثنان من املجلس القديم، مذكرة رسمية 
طالبـوا فيهـا بـاإلرساع يف تحديـد موعد 
انعقـاد املجلـس، نظـرا ملـرور أكثـر من 
أسـبوع عىل انعقاد الجمعيـة العمومية، 
وبعـد مـرور املدة التـي حددهـا القانون 
والئحتـه الداخلية لدعـوة النقيب املجلس 
لالنعقـاد وتشـكيل هيئة املكتـب خالل ٣ 

أيام بحد أقىص.
ولفت األعضاء األربعة لنص قانون النقابة 
والئحتـه الداخلية التي تنـص عىل انعقاد 
أول جلسـة يف مسـتهل كل دورة عقـب 
انتهـاء أعمال الجمعية العمومية العادية، 
ويف مـدة ال تتجـاوز ٣ أيام. وقالـوا «نظرًا 
ملرور أكثر من أسـبوع منـذ انتهاء أعمال 
الجمعيـة العمومية، لم يعد من املقبول يف 
بداية هذه الـدورة الجديدة تجاوز قانون 

النقابة وانتهاكه».
املوقعـون عـىل املذكرة هم هشـام يونس 
القديـم،  املجلـس  ومحمـود كامـل مـن 
ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد خراجة 

من املجلس القديم أيًضا لكن تم انتخابهم 
يف التجديد النصفي.

وهو البيان الذي رد عليه نقيب الصحفيني 
ببيان رسـمي، جاء فيـه «يبدو أن الزمالء 
األربعة أعضاء املجلس منذ الدورة السابقة 
واملسـتمرين يف عضويتـه قـد سـقط من 
ذاكرتهـم أمـران جوهريان كانـوا رشكاء 
فيهمـا، ولم يـروا يف أي منهمـا تجاوز أو 
انتهاك لقانون النقابـة: األول: أنهم كانوا 
رشكاء وأطرافا مبارشة يف تأجيل االجتماع 
األول للمجلـس السـابق قبـل عامني ملدة 

ثالثة أشـهر وليـس أسـبوعا، للتوصل إىل 
توافق كانوا طرفا فيه وأصحاب مصلحة، 
ولم ينطق واحد منهم ببنت شفة حول أي 
«تجاوز أو انتهـاك» لقانون النقابة، فمن 
أين ظهر ذلك الحرص املفاجئ عىل قانون 

النقابة ومصلحتها هذه املرة؟.
وأضاف البيـان يف األمر الثانـي أن «نفس 
الزمـالء كانـوا رشكاء يف قـرارات املجلس 
باإلجمـاع يف مـا يخـص موعـد ومـكان 
العموميـة  للجمعيـة  الثانـي  االنعقـاد 
وتأجيلـه ليـوم ٢ إبريـل، وهـو مـا أكـد 

قانونيتها حكـم محكمة القضاء اإلداري، 
وبالقطع فإن انعقـاد الجمعية العمومية 
أكثر أهمية وأشد تأثريا من انعقاد مجلس 
النقابة، فأين كان تجاوز أو انتهاك قانون 

النقابة حينها».
وأضـاف ضياء رشـوان أن «هـذه املذكرة 
تعد مناسـبة يشكر الزمالء األربعة عليها، 
أعضـاء  الزمـالء  ملطالبـة ومناشـدة كل 
املجلس بإعطاء مصالح النقابة وأعضائها 
ما يستحقونه من وقت ومن جهد فعليني 
يف مرحلة صعبـة وحرجة تمر بها النقابة 

واملهنة وأبنائهمـا، مع االحتفاظ بحقهم، 
وربمـا هوايتهـم، يف اسـتخدام مهاراتهم 

املهنية يف كتابة املذكرات أو البيانات».
وأنهى النقيـب بيانه بأنه «يطمنئ الزمالء 
األربعـة عىل قرب الدعـوة النعقاد اجتماع 
املجلس، متمنيا منهم ومعهم بقية أعضاء 
املجلس، بعد أن يفرغوا فيه من التشـكيل 
الديمقراطـي لهيئـة املكتـب واللجان، أن 
يكونوا عىل قدر ثقة وتوقع أعضاء النقابة، 

أداء وفعال وليس فقـط كتابـة وبالغـة».
الخالف الثاني الذي ينتظر املجلس سيكون 
حـول مناقشـة الشـهادة الصـادرة عـن 
عضوي مجلس نقابة الصحفيني املرصيني، 
وعضـوي اللجنـة املرشفة عـىل انتخابات 
نقابة الصحفيني، هشـام يونس ومحمود 
كامل، عىل ما جرى يف االنتخابات، لوضعها 
أمام الجمعيـة العمومية ومجلس النقابة، 
وخلصـا فيها إىل أن ما جرى يف لجان الفرز 
«يشـري بوضـوح إىل درجـة االسـتخفاف 
واإلهمال واالنفراد بالـرأي الذي أوصلنا إىل 
أن تكون عمليـة االنتخابات موضع انتقاد 
وتشـكيك وطعن».حيث قـد يرفض نقيب 
الصحفيني وباقي أعضاء املجلس، خاصة 
املنتخبـني الجدد، مناقشـة تلك الشـهادة 
التي تتضمـن طعًنا يف نزاهـة االنتخابات 

وتشكيكا يف النتائج.
أما الخـالف الثالـث واألخطر، فسـيكون 
متعلقـا باختيـار مقـرر لجنـة الحريات 
يف نقابـة الصحفيـني، حيـث سـيضغط 
األعضـاء األربعة للحصول عىل تلك اللجنة 
تحديـًدا، فيمـا سـيحاول باقـي أعضـاء 
املجلس السـيطرة عىل تلـك اللجنة.وكان 

آخر مقرر للجنة الحريـات، هو عمرو بدر 
الخارس يف االنتخابات األخرية، والذي سبق 
أن أعلن خالل فرتة رئاسته للجنة استقالته 
منهـا احتجاًجـا عـىل تحـول القبض عىل 
الصحفيني إىل أمـر ممنهج، بل ويتم بغاية 
السـهولة واألريحية مـن دون وجود أي رد 
فعل من النقابة، وبسبب تقييد دور اللجنة 
واالمتعاض من ممارسة أي نشاط لها ولو 
حتى إصدار بيانات الشـجب واإلدانة، قبل 

أن يعدل الحًقا عن تلك االستقالة.
تاريخيا، لجنة الحريات بنقابة الصحفيني 
املرصيـة واحـدة مـن أهـم لجـان النقابة 
السـت التي نصت عليها الالئحـة الداخلية 
لنقابـة الصحفيـني، والتي نصـت يف البند 
النقابي»  السـادس الخـاص بـ»النشـاط 
عىل أن «يشـكل مجلـس النقابة يف أول كل 
دورة لـه اللجـان الالزمـة، ويكـون مقرر 
كل لجنة مسـؤوال عن دعوة اللجنة وسـري 
العمل فيهـا، وهو الذي يعـرض تقاريرها 
عىل مجلس النقابة وال تعترب هذه التقارير 

نهائية إال بعد تصديق املجلس عليها».
ولجنـة حريـات الصحفيـني هـي اللجنة 
املسـؤولة عـن إصـدار التقاريـر الخاصة 
بأوضـاع الحقوق والحريـات خالل الدورة 
النقابيـة، فضـال عـن تنظيـم املؤتمـرات 
والحمـالت الصحفيـة والنقابية دفاعا عن 
املهنة والحريات بشـكل عام.يشـار إىل أن 
اجتماعات مجلـس نقابة الصحفيني تمتد 
لسـاعات طويلة، قـد تصل إىل ١٢ سـاعة 
النقابـة  متواصلـة، كمـا شـهد مجلـس 
السابق بسبب تلك الخالفات واالنشقاقات 

يف تكوين أعضاء املجلس.

لندن/متابعة الزوراء:
كشـف الصحفـي معـاذ حامد مـا حصل 
معـه خـالل تعرّضـه للتحقيـق مـن قبل 
ضابـط مخابرات إرسائيـيل، بالتواطؤ مع 
جهـاز الحرس املدني اإلسـباني، يف مدريد، 
بسبب تحقيقه املنشور يف موقع وصحيفة 
«العربي الجديد» عن اسـتهداف «املوساد» 
دول  يف  الخـارج  فلسـطينيي  اإلرسائيـيل 

أوروبية. 
وقال حامد لـ»العربي الجديد» إّن األسـئلة 
التـي وجهت لـه خالل عملية االسـتجواب 
ترّكزت حول التحقيق، وكيف تم الكشف أن 
هؤالء يتبعون للموساد اإلرسائييل وما هي 
املصادر الصحفية األمنية التي تم االعتماد 
عليهـا يف التحقيـق، إذ كان واضحـاً أنهـم 
كانـوا معنيـني بمعرفة شـخصّية املصدر 

األمني املذكور يف التحقيق الصحفي.
وكان حامد قد نرش يف ديسمرب/ كانون األول 
٢٠١٩ تحقيقـاً بعنـوان «بالوثائق... هكذا 
يستهدف «املوساد» فلسطينيي الخارج يف 
دول أوروبية»، ضمن قسـم التحقيقات يف 
صحيفة «العربي الجديد»، كشف فيه كيف 
يرصد املوسـاد اإلرسائييل الفلسطينيني يف 
الـدول األوروبّيـة، وتكتيكات اسـتهدافهم 
ومحـاوالت تجنيدهـم عـرب عـروض عمل 
وهمية وغريها، مستخدماً مواقع التواصل 
االجتماعي ومنتحـًال صفة منظمات، كما 

بانتحال شخصيات فلسطينينة.
ويف تحقيقـه، أجـرى حامد مقابـالٍت مع 
اإلرسائيـيل  االحتـالل  حـاول  أشـخاٍص 
تجنيدهم، وكيفّية كشفهم محاوالته، هذا 

باإلضافة إىل مقابلة مع مصدر يف املخابرات 
الفلسـطينّية، أكـد وجود حاالت مشـابهة 
كثـرية ما بني عامـي ٢٠١٦ و٢٠١٩. وقال 
املصـدر إّن االحتـالل اإلرسائيـيل يعمل من 
خالل شـبكة من الرشكات الوهمية يف كل 
من جورجيـا ورومانيا وإيطاليـا وهولندا 
وبلجيكا الستقطاب الشباب الفلسطينيني 
الباحثـني عـن العمـل يف مجـاالت عديدة، 
كالبحـث العلمـي يف العلـوم االجتماعيـة 
والسياسية، التصوير واألفالم، والصحافة، 
كما يستهدف النشطاء عىل مواقع التواصل 

االجتماعي.
ونـرشت صحيفـة «بوبليكـو» اإلسـبانية 
تحقيقـاً مطـوالً حـول الحادثـة، مـا أثار 
غضباً واسـعاً بني الوسط الصحفي، حيث 
كتب كثريون عىل مواقـع التواصل مدينني 
ما حصل مع معاذ، ومعتربين أّنه سـابقة 

خطرة يف تاريخ إسبانيا.
وبحسب ما أورد التلفزيون «العربي»، فقد 
اسـتدعى الحرس املدني اإلسـباني مراسل 
التليفزيون يف إسبانيا معاذ حامد يف اتصال 
هاتفي للحضور إىل مقر أمني تابع للجهاز 
وسط مدريد، ليتبنّي أن ضابطاً من املوساد 
اإلرسائييل موجود يف املقر. وسأله الضابط 
اإلرسائييل عن تفاصيـل وردت يف تحقيقه 
«العربـي  وصحيفـة  موقـع  يف  املنشـور 
الجديد» يف ديسـمرب/ كانون األول ٢٠١٩، 
وكان التحقيق قد سـلّط الضـوء بالوثائق 
عـىل محاولة جهـاز املخابـرات اإلرسائييل 
اإليقـاع بعدد مـن الفلسـطينيني يف أوروبا 

وتجنيدهم للتجسس لصالحه.

اثينا/أ.ف.ب:
طالـب رئيس الوزراء اليوناني، كريياكوس ميتسـوتاكيس، بإجـراء تحقيق رسيع يف جريمة 
قتل صحفي يف عملية اغتيال أدانها مسـؤولون أوروبيون وأحزاب سياسية يونانية ونقابات 
الصحافـة يف البالد.وقـال الوزيـر املكلـف بحمايـة املواطنـني، ماخاليس خريسـوخيذيس، 
ع التحقيق إىل أقىص  للصحافة: «بناًء عىل أمر مسـتعجل (من جانب رئيس الوزراء)، سـُيرسَّ
درجـة». وُقتـل الصحفي يورغوس كارايفـاز الذي كان يعمل لقناة «سـتار» الخاصة ويدير 
موقـع «بلوكو.غر» اإلخبـاري بالرصاص أمام منزلـه يف أثينا. وأفاد مصـدر يف الرشطة بأن 
الصحفـي البالغ ٥٢ عاماً اسـُتهدف من جانب رجلني كانا عىل متـن دراجة نارية أطلقا ١٧ 
رصاصـة، بنـاًء عىل تعـداد الخراطيش التـي ُعِثر عليهـا يف موقع الجريمـة. ووصف الوزير 
خريسـوخيذيس عمليـة االغتيـال بأنهـا «جريمـة كراهيـة»، وأضـاف أن مهنـة «الضحية 
كصحفـي» تعطي التحقيـق أهمية خاصة.وأدانـت املفوضية األوروبيـة واملجلس األوروبي 
لحماية حقوق اإلنسان الجريمة. وكتبت رئيسة املفوضية أورسوال فون دير اليني يف تغريدة: 
«قتل صحفي عمل مشـني وجبان». وأضافت: «أوروبا تدافع عن الحريات، وحرية الصحفة 
هـي األكثر قداسـًة عىل اإلطالق. يجب أن يتمكن الصحفيون مـن العمل بأمان  آمل أن ُيقّدم 
املجرمـون إىل العدالة قريباً». وقالت نقابة الصحافـة يف أثينا، يف بيان، إن يورغوس كارايفاز 
الـذي عمل خالل مسـريته املهنية لصحـف وقنوات رئيسـة يف البالد، كان «أحـد الصحفيني 
الجنائيـني األكثر خربًة يف امليدان، ويحظـى بتقدير كبري من جانـب زمالئه».وتتعرض مقاّر 
وسـائل إعالم يونانية بشـكل منتظـم لعمليات تخريـب وهجمات بالقنابل، إال أنـه نادراً ما 
تحصل اعتداءات تسـتهدف بشـكل مبارش صحفياً.وطلب بعض املراسلني حماية أمنية بعد 
أن تلقـوا تهديـدات، لكن كارايفاز لم يفعـل ذلك. وقال رشطي كان يعـرف الصحفي لوكالة 
فرانس بـرس إن «طلب الحماية لم يكن أسـلوبه».وأخرياً، خضع الصحفـي كارايفاز، وهو 
متـزوج ولديـه ابن يبلغ ٢١ عاماً، لتحقيق بعد أن اتُّهم بتلقي أموال من مجرم سـابق ُقتل يف 
٢٠١٩.وانتقد بشدة هذه االدعاءات، وكتب أخرياً سلسلة مقاالت تشري إىل الفساد يف األجهزة 
األمنية. وكان ينبغي أن يديل بشـهادته قريباً يف ما يخّص هذه القضية.وتأتي هذه الجريمة 
يف وقت تعرّضت فيه السـلطات اليونانية النتقادات بسـبب منحها حماية أمنية كبرية ملذيع 
تلفزيونـي مثري للجدل.ويف تمـوز/ يوليو املايض، نجا الصحفي سـتيفانوس خيوس بعد أن 
تعـرض لهجـوم أمام منزله سـّبب إصابته يف العنق والصـدر، وال يزال التحقيـق جارياً.عام 
٢٠١٠، ُقتل أيضاً سـوكراتيس يولياس، وهو مدير إذاعة ومدّون وصحفي استقصائي، أمام 

منزله، ولم ُيعَثر عىل املجرم اىل االن.
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الدار البيضاء/متابعة الزوراء:
الوطنيـة  الرشكـة  أعلنـت 
لإلذاعـة والتلفـزة املغربية أنها 
 ، سـتعطي، يف فاتـح رمضـان 
 ٢٤ املتواصـل  البـث  انطالقـة 
الجهويتـني  لإلذاعتـني  سـاعة 
”طنجـة“ و“فـاس“، تجسـيدا 
االسـرتاتيجية  للتوجيهـات 
لفيصل العراييش، الرئيس املدير 
الوطنية لإلذاعة  العام للرشكـة 
بمواصلـة  املتعلقـة  والتلفـزة، 
أداء خدمـات الرشكـة  تطويـر 
الفاعـل  بوصفهـا  الوطنيـة 
الوطنـي  العمومـي  املرجعـي 
يف املجـال، وسـعيا إىل مواصلـة 
تجسيد األهداف العامة للخدمة 
وبلـورة  اإلعالميـة،  العموميـة 
عـرض عمومـي متنـوع يتميز 
بربمجة تتسم باُلقرب ومتجذرة 
التجديـد  توخـي  مـع  محليـا، 
واإلبـداع والحرص عىل تحسـني 

جودة املضامني.
وأوضحت الرشكة يف بالغ لها، أنه 
بفضل هذا القرار، املنسجم أيضا 
مع االلتزامات القانونية للرشكة 
الوطنية لإلذاعة والتلفزة، حول 
بث اإلذاعـات الجهوية برامجها 
يوميـا عىل مـدار ٢٤ سـاعة يف 
اليوم، ”تفتـح الرشكة الوطنية 

لهاتـني اإلذاعتـني التاريخيتـني 
أفقـا جديدا يف مجال املسـاهمة 
الفضىل يف االستجابة لحاجيات 
مياديـن  يف  املغربـي  املواطـن 
والرتبيـة  والثقافـة  اإلخبـار 
والرتفيه؛ ودعم وتعزيز الجهوية 
القرب  املجايل وسياسة  والتنوع 
والتنميـة االقتصاديـة وحريـة 
والتنافـس  واملقاولـة  املبـادرة 
الحر والنزيـه والتنمية البرشية 
املسـتدامة والحفاظ عىل البيئة 

والثروات الطبيعية الوطنية“.
وبغية ضمان االنطالقة الناجحة 
لهـذا التمديد يف مـدة بث هاتني 
اإلذاعتـني الجهويتـني، حرصت 
لإلذاعـة  الوطنيـة  الرشكـة 

شـبكتني  إعـداد  والتلفزة،عـىل 
جديدتـني للربامـج بخصائـص 
خصوصيـة  تسـتحرض  عامـة 
شـهر رمضان املبارك وأجواءه، 
ويمثـل فيهـا اإلنتاج السـمعي 
البرصي الجهوي النسبة األهم، 
وتتسـم بالتنـوع واالعتماد عىل 
برامج القـرب واملواضيـع التي 
تخص ساكنة املنطقة الجهوية 
واملحليـة، أخـذا بعـني االعتبار 
التنوع الفئوي والثقايف واللغوي 
ونمـط العيش لهذه السـاكنة، 
لحاجيـات  االسـتجابة  بهـدف 
والرتبيـة  والتثقيـف  اإلخبـار 
الجمهور  والرتفيه ألوسع فئات 
خصوصـا  والجهـوي،  املحـيل 

الشباب والنساء.
ويف هـذا الصـدد، وتحت وسـم 
كل  صـوت  طنجـة  ”إذاعـة 
هـذه  سـتخصص  النـاس“، 
اإلذاعـة الجهويـة، ابتـداء مـن 
فاتح رمضان املقبل، ٢١ سـاعة 
يف اليـوم مـن برمجتهـا للبـث 
الجهـوي، ابتـداء مـن السـاعة 
الثالثة صباحا إىل حدود منتصف 
الليـل، وثالث سـاعات من البث 
الوطنـي، من منتصـف الليل إىل 
حـدود الثالثـة صباحـا، ما عدا 
يوم األحـد، حيث سـتبث إذاعة 
طنجـة عـىل أمواجهـا املحليـة 
عىل مـدار اليوم، وذلـك كله من 
خـالل باقـة مـن ٣٠ برنامجا، 
اإلذاعـة  خاللهـا  مـن  تسـعى 
املسـتمعني،  أذواق  إرضـاء  إىل 
وتأمني حاجياتهم اإلعالمية عىل 
املسـتويات اإلخبارية والروحية 
والثقافيـة  والتحسيسـية 

والرتفيهية والرياضية.
فـاس  إذاعـة  يخـص  وفيمـا 
الجهويـة، التـي يتزامـن تمديد 
إىل ٢٤ سـاعة متواصلـة  بثهـا 
مع الذكرى السـتني إلنشـائها، 
أعـدت، ”وفـاء لرصيدها  فقـد 
التحـول  هـذا  مـع  وانسـجاما 
الجديد يف مسارها، اثنني وثالثني 

(٣٢) برنامجا، تتوزع إىل عرشين 
(٢٠) برنامجـا يف املجال الثقايف 
والرتفيهـي، واثني عـرش (١٢) 
برنامجـا يف املجـال االجتماعي 
الخدماتـي، باإلضافـة إىل أربـع 
(٠٤) نـرشات إخبارية وبرنامج 

إخباري“، يضيف البالغ.
ولتزامـن هـذا االنتقـال يف بـث 
اإلذاعتني إىل البث املسرتسـل ٢٤ 
سـاعة مع شـهر رمضان، فإن 
ستنسـجم  برامجهما  شـبكتي 
مع األجـواء الروحانية للشـهر 
الفضيـل، بإبـراز الخصوصيات 
املتميـزة لهـذا الشـهر، ورصـد 
مـن  بعـدد  وعاداتـه  طقوسـه 
بالجهتـني  والقـرى  الحـوارض 
(طنجـة وفـاس)، عـالوة عـىل 
برامـج تواصلية مبـارشة تعزز 
مبـادئ  وفـق  الروحـي  األمـن 
نموذج اإلسالم الوسطي املعتدل 
الذي ينهجه املغرب، فيما تتنوع 
فقـرات الرتفيـه واملؤانسـة بني 
التفاعليـة  الربامـج  مـن  عـدد 
التثقيفيـة، وكـذا فقـرات فنية 
متميزة مختارة من مهرجانات 
واملوسـيقى  واملديـح  السـماع 
والثقافـة  العريقـة  العامليـة 
الصوفيـة، باإلضافـة إىل أدعية 

وابتهاالت ألشهر املنشدين.
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لندن/أ.ف.ب:
مـن قطـع الربمجـة العاديـة إىل املالبـس 
السـوداء حداداً، مروراً ببث النشيد امللكي 
الربيطانـي يف الخلفيـة الصوتيـة... بـّدل 
إعالن نبأ وفاة األمري فيليب سياق الربامج 
التلفزيونيـة واإلذاعية يف بريطانيا، لدرجة 
أن البعـض ذهـب إىل اتهام «بـي بي يس» 

باملبالغة يف تغطية الحدث.
وقطعت قناة «بي بي يس نيوز» الربيطانية 
اإلخبارية العامة ظهـر الجمعة برامجها، 
لتعلن املذيعـة مارتني كروكسـال مرتدية 
مالبس سـواء وبنـربة صوت جـادة وفاة 
األمـري فيليب زوج امللكـة إليزابيث الثانية 

عن ٩٩ عاماً.
بعدهـا بثـت القناة النشـيد امللكـي «غود 
سـايف ذي كوين» (فليحفـظ الله امللكة) 
مـع صورة لدوق إدنربه مبتسـماً ويرتدي 

زياً موّشحاً بميداليات كثرية.
وبّدلت الهيئة الربيطانية العامة برمجتها، 
إذ بثـت قناتا «بي بـي يس» األوىل والثانية 
ومعهما اإلذاعتان الرابعة والخامسـة عىل 
الراديو برامج خاصة تجمع بني املضامني 
اإلخباريـة واملحطات االسـتعادية املؤثرة. 
أما قناة «بي بـي يس» الرابعة فقد اكتفت 
بنرش رسالة تعلم فيها املشاهدين بتعليق 

الربمجة حداداً.
وقـد أطاحت هـذه الربمجة االسـتثنائية 
عرض الحلقة النهائية من «ماسرتشيف»، 
مـا أثـار انزعـاج متابعي برنامـج الطبخ 
الشـهري. وظهـر جميـع الصحفيـني عىل 

الشاشة بمالبس سوداء.
وينسـجم هـذا األسـلوب يف التغطيـة مع 

مسـارات معتمدة منذ زمن بعيد يف حاالت 
الوفاة يف العائلـة امللكية، يف فرتة كان عدد 
القنـوات أقل بكثـري مما هو اليـوم. لكنه 
بنظر البعض لـم يعد يتالءم مع العرص أو 
يبتعد عن الواقع يف عرص بات املشـاهدون 
معتاديـن عىل حرية الخيار، خصوصاً عرب 

املنصات الرقمية.
لذا فإن عرض هـذه الربامج عىل القنوات 
كافة لم يرِض املشاهدين كلهم، وقد اختار 
البعـض التعبـري عـن اسـتيائه. حتـى إن 
«بي بي يس» اسـتحدثت اسـتمارة خاصة 
عـرب موقعهـا اإللكرتوني لتسـجيل هذه 

االعرتاضات.
وقالت الهيئة اإلعالمية الربيطانية العامة: 
«تردنا شكاوى بشأن التغطية التلفزيونية 
املكثفة لوفاة صاحب السمو امللكي األمري 
فيليب دوق إدنربه. تفضلوا بإدخال عنوان 
بريدكم اإللكرتوني لتسجيل شكوى يف هذا 
الصدد، وسـنوافيكم برد «بي بي يس» فور 

توفره».
وتساءل سـايمن ماكوي املقدم السابق يف 
«بي بـي يس» عن الحكمة من بث برنامج 
موحـد عىل مختلـف القنـوات. وكتب عرب 
تويـرت «بي بـي يس ١» و»بي بـي يس ٢» 
تبثـان األمـر عينه. وعـىل األرجـح القناة 
اإلخباريـة أيضاً. ملـاذا؟ أعـرف أن الحدث 
جلـل. لكـن الجمهـور يسـتحق بالتأكيد 

خياراً يف الربامج».
«فرانـس  وكالـة  مـن  سـؤال  عـىل  ورداً 
بـرس»، قالـت أسـتاذة تاريـخ اإلعالم يف 
جامعة ويستمنسرت جني سيتن إن الهيئة 
الربيطانية العامة «كانت لتواجه انتقادات 

مـن أنـاس آخريـن لـو لـم تفعـل ذلك». 
وأضافـت «بي بي يس جعلتنـا نفكر بأمر 

يشكل لحظة مهمة حقاً يف حياة األمة».
أما القناة العامة الرابعة (تشـانل ٤) فقد 
واجهت انتقادات أيضـاً، لكن ألنها تابعت 
بـث برامجها بصـورة طبيعية باسـتثناء 

بعض الوثائقيات عن دوق إدنربه.
ودافعـت «تشـانل ٤» عـرب صحيفة «ذي 
مـريور» عـن هـذا الخيـار، موضحـة أن 
«الواجب يفرض تقديم بديل عن» القنوات 
األخرى. وتشـري جـني سـيتن إىل «الرابط 
الخـاص بـني (بي بـي يس) واملؤسسـات 

الربيطانية».
وتلفت إىل أن «بي بي يس تشـكل مؤسسة 
بعـض  وتتشـارك  بريطانيـة  وطنيـة 
الخصائـص مـع العائلـة امللكيـة لجهـة 
الواجـب املشـرتك تجـاه أفـراد العامة يف 
بريطانيا، وهذا ال يعني أنها يجب أن تعطي 

الجميع كل ما يريدونه طوال الوقت، بل إن 
واجبهـا يقتيض عليهـا أن تمثل الجمهور 

الربيطاني وتخدمه يف آن معاً».
وتعيش «بي بي يس» حالياً مرحلة دقيقة، 
إذ تحـاول توفـري مئات ماليـني الجنيهات 
نهـج  يف  االسـتمرار  مـع  اإلسـرتلينية 

التحديث.
ويف ظـل االنتقـادات مـن اليمني واليسـار 
بشـأن تغطيتها لربيكسـت، تواجه الهيئة 
العامـة أيضـاً تحدياً للتكيف مـع العادات 
املنصـات  ونجـاح  للجمهـور  الجديـدة 

املدفوعة مثل «نتفليكس».
وقد حذر رئيس الهيئة تيم دايفي يف أيلول/ 
سـبتمرب ٢٠٢٠ مـن أنـه لـن يتوانـى عن 
التدخل مـع موظفي املجموعـة اإلعالمية 
العامة الذين ال يلتزمون رشوط الحياد عرب 
«تويـرت»، وصـوالً إىل رصفهم مـن العمل. 

كما تعهد بتعزيز التنوع يف املجموعة.
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عندمـا كتـب نـزار قبانـي لنجـاة 

الصغرية : يا لِك من أم قاسية
لنجـاة  قبانـي  نـزار  رسـالة  مـن 

الصغرية
”تلقيـت يوما رسـالة من الشـاعر 
الكبري نزار قباني. ووجدت يف ظرف 
الرسـالة ورقة جميلـة مكتوبا بها: 
يا لك من أم قاسـية تحرمي مولودك 
الجديد مـن أبيه“.. بهـذه الكلمات 
روت املطربة املرصيـة الكبرية نجاة 
الصغـرية قصة رسـالة أرسـلها لها 

الشـاعر الكبـري نـزار قبانـي عـام 
.١٩٦٠

وقتهـا كانـت املطربة الكبـرية تبلغ 
مـن العمـر ٢٢ عامـا، ويف التفاصيل 
تقول إنها تلقت تلك الرسالة من نزار 
عتابا منه عىل خـروج أغنية قصيدة 
”أيظن“ دون أن يسـمعها حيث كان 

يعمل دبلوماسيا لبالده يف الصني.
تروي نجاة قصة استقبالها لقصيدة 
بـاب  فتحـت  إنهـا  فتقـول  قبانـي 
شقتها لتستقبل سـاعي الربيد الذي 
قـدم لها رسـالة مـن نـزار، وعندما 
فتحت الرسـالة وجدت بهـا قصيدة 
اسـمها ”أيظن“. وتضيـف، وفق ما 
ذكرت لصحيفة سـورية عام ١٩٦٦، 
”أحسسـت بعد قراءة هذا الشعر أن 
هناك كنزا بني كلمات هذه القصيدة، 

يتطلـب  كان  عليـه  العثـور  ولكـن 
صعوبـة كبـرية“، معرتفـًة بأنها لم 
ألن  بارتيـاح،  القصيـدة  تسـتقبل 
مفرداتهـا صعبة ولم يسـبق لها أن 
غنت بتلك اللغة، فقدمتها للموسيقار 
كمـال الطويـل تسـأله عنهـا وعـن 
إمكانية تلحينها، فأجاب ُمسـتغرباً: 
”إيـه ده!“، ومثله فعل امللحن محمد 

املوجي، رافضني تلحينها.
الصحـايف  بحسـب  نجـاة،  ضيـف 
السـوري شـمس الديـن العجالنـي: 
”شعرت بأن املوضوع لن يتم، وقررت 
أن أرسـل القصيـدة للنـرش يف إحدى 
الصحف املرصيـة، تكريماً لصاحبها 
الذي أرسـلها يل وخصنـي بها، وبعد 
نرشها فوجئت بعبـد الوهاب يتصل 
بـي ويقرأ يل القصيدة من الصحيفة، 
وليسـألني هل هـذه القصيـدة لك؟ 

فقلت له نعم، وكان يريد االستفسار 
مـا إذا كانت قد مرت عـيل أو قرأتها، 
وسـردت له ما جرى، فطلب مني أن 
أراه كي أستـمع إىل لحن األغنية بعد 

تلحينها“.
تقـول املطربة املرصيـة الكبرية إنها 
كانت حينها السـاعة الحادية عرشة 
صباحـاً، ”وأكد عبـد الوهاب عيل أن 
ألتقيه بعد سـاعتني، وفعـًال، حينما 
ذهبت إليه كان اللحن جاهزاً، وغنيت 
للحيـاة  األغنيـة  وخرجـت  أيظـن، 

لتحقق حضوراً ساحراً“.
وقت خـروج األغنية للنـور، وفق ما 
تقـول نجاة، لـم يكن نـزار متواجدا 
يف مرص أو سـوريا حيـث كان يعمل 
السـورية  السـفارة  يف  دبلوماسـيا 
ببكني، وغضب بشـدة مـن أن تخرج 
أوىل قصائده املُغّناة إىل النور دون أن 

يسمعها أو يكون قريباً.
وبعث قباني رسـالة عتاب لها طالبا 
منها إرسال نسـخة من األغنية، كي 
يحتفـل بها، فـكان مفاد الرسـالة: 
”أيتهـا الصديقـة الغالية… ال أزال يف 
آخر الدنيا.. أنتظر الرشيط الذي يحمل 
أغنيتنا ”أيظـن“ تعيش يف الصحف.. 
يف السهرات وعىل شفاه األدباء.. ويف 
كل زاويـة يف األرض العربية.. وأبقى 
أنا محرومـا من األحـرف التي أكلت 
أعصابـي.. يـا لِك مـن أٍم قاسـية يا 
نجـاة.. أريِت ”املولـود“ الجميل لكل 
إنسان، وتغنيت بجماله يف كل مكان.. 
وتركـِت أباه يرشب الشـاي يف بكني، 
ويحلم بطفٍل أزرق العينني يعيش مع 
أمـه يف القاهرة.. ال تضحكي يا نجاة 
إذا طلبـت ممارسـة أبوتـي، فأنـا ال 
يمكن أن أقنع بتلّقي رسـائل التهنئة 
”باملولـود“ دون أن أراه.. فانهـيض 
حـاًال لـدى وصول رسـالتي، وضعي 
”املولـود“ يف طرد بريـد صغري.. هنا 
كنـِت أًمـا عن حـٍق وحقيـق، أما إذا 
تمـردِت فسـأطلبك إىل بيـت الطاعة 
رغم معرفتي بأنـِك تكرهينه“.وصل 
الـرد لنزار قباني بطرٍد يحمل األغنية 
التي هرع بها إىل كاسـيت السـفارة 
لكنه لم يعمل ملشـاكل تقنية، فبعث 
إىل اإلذاعـة الصينيـة يستشـريهم يف 
حل، فمكنوه من سـماعها عىل أحد 

أجهزة استديوهاتهم.

إسالم الرشنوبي
نجيب محفـوظ ظل يدافع عن جمال 

اللغة العربية الفصحى
اسـتخدام الراحـل نجيـب محفـوظ 
للغـة العربية «الفصحى» عىل لسـان 
شـخصياته الشعبية اعتربه كثري من 
النقاد اسـتخداما يحيـد كتاباته عن 

الواقعية.
واظب األديـب العاملي نجيب محفوظ 
عىل الدفاع باستماته عن لغته العربية 
الفصحى عىل مـدار مرشوعه األدبي، 
هـذا التوظيف الـذي تعرض بسـببه 
لكثري من االنتقادات بسـبب تمسكه 
بالفصحـى التـي ُيمررها عىل لسـان 
شـخصياته الروائية قاطنـة األحياء 
الشـعبية مـن أصحـاب املسـتويات 

االجتماعية والثقافية املنخفضة.
اعترب كثري من نقاد تلك الفرتة أن هذا 
االستخدام اللغوي لم يكن موفًقا من 
جانب صاحب نوبل، غري أّن محفوظ 
كان يدافع عن مهمة األديب يف الدفاع 
عـن اللغة كمـا أكد يف حـوار صحفي 
سابق مع الناقد فؤاد دوارة، وقال فيه 
إن دور األديب هو «االرتقاء بالعامية 
وتطور الفصحى لتتقـارب اللغتان»، 
وهـو مـا حملـه عـىل عاتقـه يف كل 
أعماله األدبية التـي كانت تأكيًدا من 

جانبه عىل تلك العالقة.

استعالء
سـاند محفـوظ يف اسـتخدامه للغـة 
العربية الفصحى عميد األدب العربي 
طه حسـني الذي كان موقفه واضحا 
من تلك الجزئيـة، فكانت كتاباته هو 
اآلخـر بالفصحى وال يسـتخدم اللغة 
العاميـة فيهـا أيـاً كان الحـوار بـني 
الشـخصيات، بينما هاجمه عدد من 
الكتاب حينها مربهنني موقفهم بأنه 
«اسـتعالء» يقدمه الكاتـب عىل اللغة 

الشعبية.
التـي  اللغـة  أن  رأي محفـوظ  كمـا 
شـخصياته  حـوار  يف  يسـتخدمها 
هـي لغة فصحى و»وجـه من وجوه 
الحضارة، يتشـكل بتشكلها، ويتقدم 
بتقدمها، ويتنوع بتنوعها، ويستوعب 

من األشياء ما تستوعب».
العامية مرض 

انتقـد الدكتـور عبـد العظيـم أنيس 
لغة نجيـب محفوظ قائًال، «يسـتفز 
القارئ بحـواره الفصيح الذي يجرى 
عىل لسان شخصيات من صميم قلب 
الشـعب املرصي وأحيائه الشـعبية»، 
لريد عليـه محفوظ بأن اللغة العامية 
مـن جملـة األمـراض التـي أصابـت 
مجتمعنا مثل الجهل والفقر واملرض، 
والعامية مرض أساسه عدم الدراسة 
البـالد  يف  انتشـارها  عـدم  بسـبب 

العربية
يقول الناقد الراحـل رجاء النقاش يف 
كتابه «صفحات مـن مذكرات نجيب 
محفـوظ، إّن تفوقـه يف اللغة العربية 
الفصحـى يرجـع ألسـتاذه ومعلمه 
الشـيخ عجاج أسـتاذ اللغـة العربية 
بمدرسـة فـؤاد األول الثانويـة، الذي 
أذاقـه حـالوة اللغة وجمـال معانيها 

وبداعة أسلوبها. 
العربيـة  اللغـة  محفـوظ  يصـف 
الفصحى التي اسـتخدمها يف كتاباته 
وحوار شخصياته قائال «منذ أن بدأت 
الكتابـة وأنـا حريص عىل اسـتعمال 
الفصحـى والبعـد قـدر اإلمـكان عن 
العاميـة، ألن هنـاك يف بالدنـا عـدة 
لهجـات للعاميـة، فالصعيـد يتحدث 
بلهجـة عاميـة، ووجـه بحـري لهم 
لهجتهـم، وداخـل البلـد الواحد قد ال 
يفهم سـكانه بعضهم بعًضا بسـبب 

اختالف اللهجات املحلية». 
ويضيف الراحل عن عاملنا، أّن تمسكه 
باللغة العربية الفصحى يرجع إىل عدة 
أسـباب كونها لغة عامة وغري ملفقة 
وقوميـة ودينية، مشـرًيا إىل أنه حمل 
عـىل عاتقه إعطاءها نوًعا من الحياة 
وتقريبها إىل أذهـان الناس، واالبتعاد 
عـن األلفـاظ الصعبـة التـي تزخـر 
بها، حتى تكون صالحة لالسـتخدام 

الروائي.
وينفـي محفـوظ بحسـب مـا ذكـر 
النقـاش يف صفحـات كتابـه، عـدم 
استخدامه للغة العامية عىل اإلطالق، 
منوًهـا أنـه كان يسـتخدمها أحياًنا 
عندما كان يرى أنها أكثر داللة وتعبريًا 
عـن املعنـى، خاصـة إذا كانـت لتلك 

األلفاظ أصول يف اللغة الفصحى.
ُبعد عن الواقعية

انتقـد أحـد مرتجمـي أعمـال نجيب 
محفـوظ إىل اإلنجليزية، التزام األديب 
املرصي بـ اللغـة الفصحى يف الحوار 
العـام بـني الشـخصيات بأنـه أخـّل 
بمطلـب الواقعيـة، حيـث يوجد لديه 
نـوع مـن «العنـاد الطـارئ» فهو ال 

يؤدي وظيفة فنية صحيحة.
وتشـري الناقـدة الفنية ماجـدة خري 
اللـه، يف ترصيحات خاصـة لـ»بوابة 
العـني» إىل أّن لغة نجيـب محفوظ يف 
روايته لغة «وديعـة» ال بد وأن تكون 
لـدى أي مثقف يحـاول الكتابة، فبها 
تعلـو اللغة ملرتبة راقية، ويشـارك يف 
تغيـري العاميـة املتفشـية يف كل ركن 
من أركان البالد، فالعقاد عىل سـبيل 
املثال كان له لغة ثقيلة وصعبة ولكن 

لها جمهورها.
وتابعـت خري اللـه، أّن اللغـة العربية 
لغـة فضفاضـة، فـهنـاك خريجون 

مـن الجامعـة ال يسـتطيعون كتابة 
جملتني عربيتني بشـكل سـليم، وهو 
ما يوضح مقدار التدهور الذي أصاب 
اللغـة خالل السـنوات األخرية، ولكن 
عـىل الرغم من ذلـك يوجد مـن يقلّل 
من األعمال الجيـدة التي تحافظ عىل 

الرتاث اللغوي.
الفـرتة  أن  إىل  اللـه  خـري  وأشـارت 
األخرية ظهرت األعمال الفنية التي ال 
ترتقي باملـرة ألن تكون عمال ثقافيا، 
بسـبب وجود الجمهور غـري القارئ 
للفصحـى، مؤكدة أن الدول وثقافتها 
بالتعلّـم والقـراءة،  ولغتهـا ترتقـي 
وكون األديب املرصي حمل عىل عاتقه 
ذلك األمر، فهذا من شأنه وداعة اللغة 

واالرتقاء بها.
لغة ضحلة 

وأنهت الناقدة الفنية حديثها، بأن كل 
قارئ ألدب نجيب محفوظ، سـيعرف 
جيًدا مدى عناية الراحل بجزئية اللغة 
الرصينـة التي تعيش أبد الدهر، إال أن 
جمهورهـا بـدأ يقل تدريجًيا بسـبب 
ضحالـة اللغـة التـي يتحدثـون بها، 
فبعض الشـباب اآلن ال يسـتطيعون 
الكتابـة  وال  الشـعر،  أبيـات  قـراءة 
السـليمة، موضحـة أّن لغـة الحـوار 
يف السـينما ال بـد وأن تكتـب عاميـة 
مشـابهة للبيئـة التـي يعيـش فيها 

املتحـدث، فنجيب محفوظ كان يدرك 
جيـًدا الفـرق بـني القـارئ وجمهور 

السينما.
اختـالف  حـول  رأيهـا  يف  يوافقهـا 
الروائيـة  عـن  السـينمائية  الكتابـة 
الكاتـب إحسـان عبد القـدوس الذي 
ذكـر عـىل لسـانه األديـب املـرصي 
يوسـف القعيـد، حديثا سـابقا بينه 
وبني نجيب محفـوظ، أّن األخري ذكر 
عنده ذات مـرة أّنه عندما كان يكتب 
سـيناريوهات أفالم صالح أبو سيف، 
كان يكتفي بكتابة السـيناريو فقط، 
رافًضـا كتابـة الحـوار ألنـه البد وأن 
يكـون بالعاميـة، وهـو ال يسـتطيع 
الكتابة بالعامية. من بني أقوال نجيب 
محفـوظ التي توضح مـدى ارتباطه 
باللغـة العربية قولـه «تحدثك باللغة 
اإلنجليزيـة مع شـخص عربي مثلك، 
ال يعنـي إطالًقا أنك شـخص مثقف، 
بل أنك إنسـان جاهل للغتـك العربية، 

ومحروم أيًضا من جمالها».
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تحتفـل مـدن العالـم الغنيـة بالثقافـة واألدب 
والفنون بمبدعيها الراحلني منهم واألحياء، وهم 
كنوز غـذت املعرفة والعلوم والفنون لشـعوبها، 
الحضـاري  السـجل  يفتخـر  نرباسـا  فكانـت 
بأسـمائهم وتنصـب لهـم التماثيل يف السـاحات 
العامة وتسـمى أشهر شوارع مدنهم بأسمائهم، 
ويف تاريـخ العـراق هنـاك نجوم سـاطعة يف كل 
املجـاالت، منهم مؤسـس املـرسح العراقي حقي 
الشـبيل، الفنان الذي عـاش ومات برفقة املرسح 
بعـد أن ترافقـا طـوال (٧٢) عاما وفـرق بينهما 
الرحيل، تاركا خلفه سجال حافال بالعطاء وتراثا 

ثريا امتد يف عمقه اىل عرشينيات القرن املايض.
ولد حقي رشيد الشبيل يف بغداد عام ١٩١٣، ودرس 
يف مدارسـها، وأعجب بفـن التمثيل مـن صباه، 
فقـام بـأول دور تمثييل سـنة ١٩٢٦ مـع فرقة 
جـورج أبيض املرصية التي زارت العراق يومذاك، 
بدور (ابن أوديب). وأسـس فرقة تمثيلية اسمها 
الفرقـة الوطنيـة للتمثيل، ومـن أعضائها نوري 
ثابـت (حبزبوز) وفائق حسـن وحافظ الدروبي.  
ثم شـارك الفنانة الكبرية فاطمة رشـدي عندما 
زارت العـراق يف السـنة التالية، فأعجبـت بأدائه 
وصحبته معها اىل مرص لدراسة املرسح، ثم أكمل 
الدراسـة يف باريس يف منتصف الثالثينيات. أسس 
بعـد عودته من مرص فرقة تحمل اسـمه. وعمل 
بعد نيله شـهادة التخرج يف وزارة املعارف مرشفا 
عىل النشاط الفني يف املدارس العراقية، وسعى إىل 
تأسيس معهد الفنون الجميلة ونجح يف مسعاه. 
وبعـد ثـورة تمـوز١٩٥٨ عـني مديـراً للسـينما 
واملرسح، واسـتمر لسـنوات، ثم اعتـزل الخدمة، 
وانتخـب نقيباً للفنانني يف منتصف السـبعينيات 

إىل وفاته.
حقي الشبيل الفنان الخالد الذكر منظم ومؤسس 
املـرسح العراقـي، كنـت أول مرة أشـاهده فيها 
حينما حـرض إىل عرض مرسحيـة « أوديب ملكا 
« يف معهـد الفنـون الجميلة، إخراج أسـتاذ مادة 

التمثيل واإلخـراج الفنان املرصي الراحل ممدوح 
عقل يف املعهد، وبطولة جواد الشكرجي وميمون 
الخالـدي وأحـالم عرب، وكنـت حينهـا طالبا يف 
املرحلـة األوىل قسـم التمثيـل ويف الوقت نفسـه 
نلعـب أدوار (الجوقة) التـي كانت تؤجج الرصاع 
بني األبطال للوصول إىل الثيمة أو الختام لسقوط 
البطـل الرتاجيـدي وضمن قواعد سـلوك الكتابة 

املرسحية عند اإلغريق.
رجل بقامة مسـتقيمة وابتسامة مرشقة ال يكل 
وال يهدا حينما يكون عىل املرسح بالرغم من كرب 
سـنه لكن مالمح النجـم طاغية عليه، تحسـبه 
للوهلـة األوىل انك واقـف إزاء تاريخ عظيم صنعه 

للعراق وله شخصيا.
حينما انتهى العرض تسـابقت قدماه نحو سلم 
صغري يف القاعة يؤدي إىل الخشبة، جاء هذا الرجل 
بكل عنفوانه ليقدم لنا نحن الطلبة « الكومبارس 
« تهنئتـه بصوته الرخيم الذي مازال يرن يف إذني 
عىل الرغم من هذه السـنني الطويلة التي تفصل 

بـني اليـوم واألمـس، كانـت فرحتنا كبـرية بان 
نصافـح هـذه القامـة املرسحية التـي عرفناها 
ومهدت للمئات مـن املرسحيني العراقيني طريقا 

سالكا لإلبداع.
انه الراحل الكبري حقي ألشبيل ( ١٩١٣ – ١٩٨٥ ) 
الذي قررت وأنا اسـتوحي تأسيس نهضة املرسح 
العراقـي، أن أقـف عنـد السـنوات األخـرية التي 
عرفت بها أستاذي وأستاذ كل من امتهن املرسح 
ممثال أو مخرجا أو مؤلفـا يف العراق ، عىل الرغم 
إنني لم أكن تلميـذا مبارشا لديه بقدر ما تواترت 
السنني وأصبحنا بحكم التبعية الثقافية واملهنية 
املرسحيـة جزءا من مخاض التجربة التي سـعى 

إليها ألشبيل بكل جوارحه.
لقد رحل ألشـبيل إىل األبد بعد أن كرس جل حياته 
للمرسح، لم يتزوج ولم يرثه أحد بعد الن الجميع 
مرياثـه، وهـو ذلك الشـاب الوسـيم الـذي جعل 
من املرسح بيتـه ومحرابه، لقد كرمته املسـارح 
العربية ونال حظوة املرسحيني العرب أينما ذهب، 
إال املـرسح العراقـي يف حياته ومماتـه!!!، عاش 
أخر أيامه فقريا ووحيدا إال من أحبو فيه إخالصه 
ووفائـه للعـراق. أليـس مـن الواجـب اليـوم أن 
تتذكره، نكتب له حروف الخلود، أليس من واجب 
املرسحيـني العراقيني أن ينصبوا لـه تماثيل أمام 
املسارح واملعاهد، إن ما ورثه املرسح العراقي من 
حقي ألشـبيل مؤسـيس املرسح العراقي الحديث 
الـيشء الكثري. قد ارتقى باملرسح إىل مسـتوى ما 
كان ليصـل إليه ولـواله ملا تمكنا من اسـتيعاب 
ذلك، يجب علينـا أن نضع إبداعاتهم املرسحية يف 
موقعهـا وظرفها التاريخي الـذي يمكن حرصه 
مـا بني الفرتة ١٩٥٠-١٩٧٠، يعني يف فرتة عرفت 
بتطورات سياسية ووطنية عراقية. ونحن نعتقد 
أن قيمة حقي ألشـبيل تكمـن يف املجال التعليمي 
ألنـه مؤسـس قسـم املـرسح يف معهـد الفنـون 
الجميلـة بعد عودته من الخارج ومؤسـس فرقة 

مرسح الزبانية، والفرقة القومية وغريها.
تعرفت عىل األسـتاذ حقي ألشـبيل وكنـت قريبا 
منه، بعد الشـغف الذي كان يدفعنـا نحوه ليس 

لكونـه عالمـة مرشقـة يف الحيـاة املرسحيـة بل 
لكونـه الشـخصية األكثر تأثـريا يف جيل تدرب يف 
املرسح املـدريس الذي كان ألشـبيل يعده الخزين 
الدائـم لتجديـد روح املـرسح من خـالل املواهب 
املكتنـزة لخصوصيات مرسح جاد وأعمال مهمة 
كانت تمثل رصاعا مستديما بني األجيال، السيما 
إن ألشـبيل كان قد عمل لسـنوات طويلة مرشفا 

عىل هذا القطاع.
إما اللقاء املبارش معـه فقد كان يف معهد الفنون 
الجميلـة / قسـم املـرسح ، وكنا حينـذاك نقدم 
مرسحية ( أوديب ملكا ) تأليف سوفوكلس، كما 
ذكـرت ، وتطورت عالقتـي بالفنان ألشـبيل بعد 
هـذا اللقاء املرسحـي ، ربما ألني كنـت اقدر كل 
مجهوداتـه الخالقة يف تأسـيس وتحديث املرسح 
بالرغـم مـن جفـاء تالميـذه األوائـل والخروج 
مـن مظلتـه التـي كانوا جميعـا يتفيـؤون بها ، 
وهذا االنشـطار كان ألشـبيل ينظر إليه من زوايا 
مختلفـة غري مكرتث بما يجري إمامه من تهويل 
وتصديـر األفـكار ألنه بالـذات يـرى إن زرعه قد 
أثمـر وان تفتت الفنانـني إىل أهواء ومذاهب فنية 
مختلفـة نتيجة حتمية لتطور الزمن وهو بدوره 
سـيحمل املرسح إىل أفكار وبنـي حديثة ال تغرب 
الواقع بل تسـتمد منـه الفعل املنظـور يف الحياة 
االجتماعيـة كانعـكاس مرئي يرتبط باألسـاس 
إىل املحـرك الحقيقي الذي يأتي من خارج أسـوار 
املـرسح ، انه بدون طالء أو تزيـف بل الثورة عىل 
القيـم البالية دون تجميل واسـتنهاض الهمم يف 
التصـدي لحاالت الفالتان السـيايس واالجتماعي 

الـذي كان يـرضب يف الثقافـة والفـن عمومـا.
املرحلـة  وانتهـاء   ١٩٥٨ تمـوز   ١٤ ثـورة  بعـد 
الدسـتورية امللكيـة، اعتزل حقي الشـبيل معهد 
الفنـون الجميلـة باتجاه املرسح املـدريس ليس 
ألسباب سياسـية بل تنافسـية بينه وبني بعض 
من طالبـه ، توىل ألشـبيل منصب املـرشف العام 
للمرسح املدريس يف العراق ، لكنه لن ينىس تكملة 
ما بدا به من تأسـيس قسـم التمثيـل إىل األمل يف 
جمع الفنانـني يف فرقة مرسحية رسـمية تكون 

بمثابـة الوجـه الحضـاري للمـرسح العراقـي ، 
وحينما توىل إدارة مؤسسة السينما واملرسح عام 
١٩٦٥ وكانـت تديرها وزارة الثقافة قرر الرشوع 
بتنفيذ حلمه وأسـس الفرقـة القومية للتمثيل ( 
أالن الفرقة الوطنية للتمثيل ) ودعي إليها جميع 
طالبـه املوهوبني الذيـن خربهم أثناء دراسـتهم 
باملعهـد ، كذلك النخبة مـن املخرجني واملؤلفني ، 
واختـار نص الكاتـب العراقي موىس الشـبندر ( 
وحيدة ) لتكون أول إنتاج مرسحي للفرقة ، فيما 
نسـب الفنانني محمد القييس و فخـري الزبيدي 
إلخـراج املرسحية والتي قدمت ألول مرة يف بغداد 

عىل مرسح الفرقة بكرادة مريم .
إن غيـاب حقـي ألشـبيل ألقـرسي عـن الفعـل 
املرسحي العراقي بعد سنوات االحرتاب السيايس 
نهايـة  والشـخصيات  واألحـزاب  الكتـل  بـني 
السـتينات من القرن املايض وانزوائـه بعيدا عن 
صومعـة معبده املقـدس ( املرسح ) ألنه شـعر 
بخيبـة أمل من جيـل مهووس بالتغـري ولو عىل 
حراب البنادق ألنه كان يريد أن يسـيس كل يشء 
لصالح األيدولوجيات السـائدة التي ترى إن الفن 
وسـيلة تـربر لغايتهم ، وبمـا إن املرسح كان هو 
األكثـر تأثـريا بالنـاس يف معركـة وجودهم فقد 
رشعوا باغتيال جهود ألشبيل الذي كان ال يتوافق 
معهـم يف تحريـف املرسح من مهمته اإلنسـانية 
الثقافيـة إىل الدعائية، فذهـب إىل املرسح املدريس 
وعمل سنوات كثرية من عمره مع جيل كان يرى 
فيه نفسه، وبعد تقاعده اتجه إىل نقابة الفنانني 
العراقيني وعمل يف أمـور إدارية أكثر منها مهنية 
، فقـد وضعه ظرفه الصحي وكرب سـنه يف مكان 
يدار بخيوط خفية تأتي وفق حاجة املرحلة اآلنية 
السائدة يف العراق آنذاك ، قليل الكالم ، قليل الفعل 
، وواجهـة لغسـيل أفعال السـلطة القابضة عىل 

حياة الناس جميعا .
إن ما يكتب اليوم عن الفنان الراحل الكبري حقي 
ألشـبيل بهذه العجالة بالتأكيد سـيصاب ببعض 
الهفوات، الن حقي ألشـبيل ارتبط بجذور املرسح 
العراقي ولم يكن يوما خارج معبده، فهو الناسك 

واملتعبـد بحروف كلماته، ثم انـه أول من فكر أن 
للمـرسح أفاقا علمية، لذلك فـان تلك األجيال من 
فنانني ومثقفني وكتـاب وفنيني كبار الذين تربو 
عىل أسـس أكاديميـة أخذت منـه حرفة املرسح 

وتقديسه واإلخالص له.
وحينمـا ودعنا الراحل ألشـبيل إىل مثـواه األخري 
كان من يرفع جنازته تالميـذه النجباء يف منظر 
رهيب وحزين تساقطت فيه دموع وفاء الراحلني 
إبراهيم جالل، جعفر السـعدي، جاسم العبودي، 
قاسم محمد، جعفر عيل، بهنام ميخائيل، طعمة 
التميمـي، عوني كرومـي، عزيز عبـد الصاحب، 
كامل القييس، يوسـف العاني، اسعد عبد الرزاق، 
بدري حسـون فريد، فاضل خليل، فاضل القزاز، 
سـامي عبد الحميد، وأطال الله بأعمار محسـن 
العزاوي، صالح القصب، فخـري العقيدي، جواد 
األسـدي. محمود أبو العباس، فإذا كان االختالف 
عـىل األسـلوب واملعالجة بـني ألشـبيل وتالميذه 
فـان ذوبانه قد تالىش يف وداع أب املرسح العراقي 
ومؤسس حداثته ونهضته التي جعلت منه واحدا 

من املسارح العربية الحديثة املتطورة.
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دوستويفسكي الذي شـغل الدنيا واصبح ايقونة االدب الروائي 
يف األدب العاملـي ، كان يعاني من ضيق مايل شـديد طوال حياته 
، وكان مديونـا دائما لبعض دور النـرش واملجالت األدبية ، التي 
تعاقد معها ، واسـتلم منها جزًء مـن مكافأته مقدماً ، رشيطة 
أن ينتهي من كتابة عمله االدبي الجديد ( رواية أو قصة ) خالل 
فـرتة زمنية محددة . ولم يكن هذا الجزء يكفيه سـوى لبضعة 
أيـام ، وكان مضطرا اىل التعاقـد مجددا مع دور نرش او مجالت 
أخرى . ومن اجل الوفاء بالتزاماته كان يكتب برسعة شـديدة . 
ويقـال انه كان يكتب حـوايل ثمانني صفحة يف اليوم ، أو بتعبري 

أدق يف ليلة واحدة .
قال دوستويفسـكي ألحد أصدقائه : « لو دفعوا يل مكافأة بقدر 
ما يدفعون لتورغينيف ، لكتبت أفضل مما يكتب . ولكن لحسن 
الحـظ لم تتحقـق رغبة دوستويفسـكي ، وظل يكتـب أعماله 
الروائيـة والقصصيـة بعمق سـايكولوجي ال مثيـل له يف األدب 
الـرويس والعاملي . حتى ان فرويد اعـرتف بأنه تعلّم من روايات 
دوستويفسكي ، وانه مدين له بالكثري . كما كان نيتشة مبهورا 

بأعمال دوستويفسكي..
يمكـن تفسـري كالم دوستويفسـكي ، بأنه لم يكـن راضيا عن 
مسـتوى رواياته قط . وكان يسعى دائما اىل تطوير فنه وبلوغ 
مستوى جديد أفضل .. وهذا هو االختالف الحقيقي بني الكاتب 
العظيم ، وبني الكتبة ، الذين يسكرهم رواج كتبهم بفعل حمالت 
الدعايـة واالشـهار التي تقوم بهـا بعض دور النـرش التجارية 

إلصداراتها ، بشتى الوسائل املرشوعة وغري املرشوعة . 
 الصورة يف محطة مرتو دوستويفسكي ، يف شارع دوستويفسكي 
، مقابل متحف دوستويفسكي يف موسكو. هكذا تكرّم الشعوب 

املتحرضة أبناءها األفذاذ

َحدِّثيِه 

ِعندما ال يصُمُت اللّيُل 

وُيصغي لَُكما 

:- عنِك وعن رأِد ُضحاِك

يف قياماِت السطوِع 

عن مالِذ الروِح 

عن كلِّ اقرتاٍف 

َواقرتاٍب يشتهيِه 

َحدِّثيِه ...

َمَثالً  :- 

...

...   

ُكرُهِك لألبيِض 

أو ُحبُّ احتفاٍظ بالسمائيِّ الخفيِف 

أوعِن  القهوِة والوقِت 

َوَصوِت الُعوِد اذ يغمُر امواَج الدموِع 

َوانطفاءاِت الشموِع 

وعِن الُكحِل ونوِع العطِر 

ال ال ، انَُّه يعرُف ِرسَّ الُكحِل

إيَّاِك وان لم تفَضِحيِه 

َحدِّثيِه ...

َمَثالً :- 

...

...   

َشالُلِك التمريِّ 

َهل ما زاَل يسفُح ِمن عىل متَنيِك 
َيجتاُز حدوَد النصِف محتالً

َومحتاالً كما ُكّل الُغزاِة 

َحّرريِه 

َوامالئي كأَس الِغواياِت 

ِبما شئِت ِمراراً 

َواكرعيِه 
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يف  بكثـرة  الكمـون  يسـتخدم 
نكهتـه  العربـي بفضـل  املطبـخ 
الفريدة ويضاف عـادة إىل الكفتة 
وأقراصالفالفـل. فوائـده الغذائية 
عديـدة، فهـو يحتـوي عـىل مواد 
أساسية للجسـم مثل البوتاسيوم 
والربوتـني كمـا أثبتت الدراسـات 
الحديثـة أن للكمون دور أسـايس 
يف انقاص الوزن من خالل خفض 
يف  الضـارة  الدهـون  مسـتويات 
الـدم. فـاذا كنـت تتبعـني حميـة 
غذائية ننصحك سيدتي باستخدام 

الكمون من خالل هذه الطرق!
- حرضي شـاي الكمونان احتواء 
الكمون عىل مـادة الثيمول يحفز 
الغـدد اللعابيـة ما يـرسع عملية 
الهضم وخسـارة الوزن، فاذا كنت 

تعانـني من جهـاز هضمي بطيء 
أو عرس هضم اغيل ملعقة صغرية 

مـن الكمـون الحـب يف كـوب من 
املـاء. اتركي املرشوب يرتاح ملدة 5 

دقائـق قبل رشبه. يمكنـك تناوله 
حتى 3 مرات يومياً.

إىل  الكمـون  حبـات  امضغـي   -
جانـب أهميـة الكمـون بانقاص 
الكمون مسـتوى  الوزن، يخفض 
الـدم  يف  الضـار  الكوليسـرتول 
بطريقـة طبيعيـة لـذا أدخليـه يف 
نظامك الغذائـي! انقعي ملعقتان 
كبريتان من حبات الكمون يف املاء 
لليلة كاملة ثـم اغليها يف الصباح، 
صفيهـا وارشبيها. ال ترمي حبات 
الكمون املتبقيـة بل امضغيها. إن 
اتباع هذه الطريقة بشـكل منتظم 
املرتاكمـة مـن  الدهـون  سـيزيل 

جسمك!
- ارشبـي الكمـون مع العسـل يف 
حال كنت تجيدين صعوبة يف تقبل 

نكهة الكمون وحدهـا، يمكنك أن 
تضعي يف كوب من املاء 3 غرامات 
مـن الكمـون املطحـون وملعقـة 
صغرية من العسـل. فذلك سـوف 
يجعـل طعمه أشـهى بكثـري ولن 

يمنعك من خسارة الوزن.
أطبـاق  إىل  الكمـون  أضيفـي   -
كأضيفـي الكمـون مطحونـاً مع 
كافة األطباق التـي تحرضينها يف 
املنزل، وللحصول عىل نتائج مثالية 
ولعشاء خفيف يضمن لك خسارة 
الـوزن، اسـلقي بعـض الخضـار 
وأضيفـي اليها الكمـون املطحون 
وعصـري  املهـروس  الثـوم  مـع 
الكمون،  الحامض. فكما  الليمون 
يضمن لك كل مـن الثوم والليمون 

الحامض خسارة الوزن.

أكرب مشـكلة تؤرق األم املرضعة يف شـهر رمضان، 
هـي نقص إدرار حليب الثدي، بسـبب الصيام وقلّة 
تنـاول السـوائل وامليـاه لفرتة طويلة خـالل اليوم، 
بالطبع ال يوجد مانع من صيام األم املرضعة، إال إذا 

كانت تعاني من مرض ما وبعد استشارة الطبيب.
حتى تتخلـيص من القلق حيال كميـة حليب الثدي 
خالل فرتة الصيام، نقدم لِك اليوم 7 أرسار تساعدِك 
عـىل املحافظة عـىل زيـادة إدرار حليـب الرضاعة 

لصغريِك.
-ارشبـي مـا يقرب من 3 لـرت من املـاء أو 12 كوًبا 
كبـرًيا يف الفرتة مـا بني اإلفطار والسـحور، بجانب 
العصائـر الطبيعيـة ومرشوبـات رمضـان املليئـة 

بالفوائد، كالخشاف والتمر بالحليب.
- استغيل شهر رمضان، فهو فرصة مناسبة لتناول 
املكـرسات الغنيـة بالفيتامينـات واملعـادن واملُدرة 
للحليـب أيًضـا، مثل عـني الجمـل واللـوز والبندق 

والسـوداني، تناويل ملء قبضـة يديِك من املكرسات 
النيئة أو ادمجيها مع املرشوبات.

- تناويل الحسـاء دائًمـا كأول وجبة عـىل اإلفطار، 
ويفضـل حسـاء الدجـاج واللحـم الحتوائهما عىل 

املعادن والفيتامينات، التي تعوض جسمِك عن فرتة 
الصيام.

-ضعـي رضيعِك عىل ثدييِك كما تعتادين سـواًء كل 
ساعتني أو تحت الطلب، إذ يساعد ذلك يف املحافظة 

عىل كميـة الحليب وزيـادة إدراره، وال تمتنعي عن 
الرضاعة وقت الصيام ألن ذلك يؤدي إىل نقص إدرار 

الحليب.
- تنـاويل الحليـب ومشـتقاته ومنتجـات األجبـان 
الغنية بالكالسيوم، يف الفرتة بني اإلفطار والسحور 
عىل األقل ثالث مرات، فسيسـاعد ذلك جسـمِك عىل 

إدرار الحليب وزيادة نسبة الكالسيوم.
-ال تتهاوني يف تناول املكمالت الغذائية، كالكالسيوم 
والحديـد وحبوب الرضاعـة فرتة اإلفطـار، وكذلك 
حافظـي عىل وجبـة سـحور صحية تحتـوي عىل 

زبادي وبيض وحليب أو جبن وتمر.
-حـاويل االسـرتخاء والراحـة قـدر اإلمـكان، ومن 
األفضـل إعداد إفطار اليوم يف فـرتة الليل، وتجهيزه 
عـىل التسـوية فقـط يف فـرتة الصيام قبـل املغرب 
مبارشة، حتى تتجنبي املجهود والجفاف والشـعور 

بالحرارة أو اإلجهاد والعطش.

سـواء كنتما ثنائًيا متزوًجا حديًثا أو 
لقد مىض عىل زواجكما سنوات عدة، 
بالتأكيـد أنكمـا قـد مررتمـا ببعض 
األوقـات التـي ال تكون فيهـا العالقة 
الشـجارات.  ورديـة ويتخلّلها بعض 
ولكـن مـن قـال إّن الشـجارات بـني 
الحـني واآلخر تـدل اىل عـدم التوافق 
وزوال الحـب بـني الزوجـني؟ بل عىل 
العكـس، إن بعض الشـجارات تكون 
مفيـدة وبّنـاءة يف حيـاة كل ثنائـي 
وتقـّوي العالقة وتحّصنها. إليك عّينة 
مـن أبرز أنواع الشـجارات التي يقوم 

بها كل ثنائي ناجح.
املنزل:  كيفيـة اإلهتمـام بمـرصوف 
غالًبـا  متـزوج  ثنائـي  كل  يختلـف 
عـىل طريقـة رصف املـال مـن حيث 
األولويـات واإللتزامـات العائلية. هذا 
النقاش بينهما طبيعـي للغاية إذا لم 
يتعدّى التجريـح وحدود االحرتام بني 

الزوجني.
كيفية تنظيـم السـؤوليات يف املنزل: 
املتـزوج  وبخاصـة  الثنائـي  يواجـه 

حديًثـا مشـكلة يف تقّبل حـدود اآلخر 
وحّريته ومسـؤوليته يف املنزل. فتكثر 

النقاشات الحادة والشجارات بينهما 
يف هـذا الفـرتة. لذا ننصحـك عزيزتي 

بالجلوس والتحدث مع زوجك إليضاح 
األمـور وتنظيـم املهمـات والحريات 

املتنـازع عليها كما يفعـل كل ثنائي 
ناجح.

الثنائـي  حيـاة  يف  املقربـني  تدخـل 
الخاصـة: ومـن أكثـر األمـور التـي 
تثـري غضـب الـزوج أو الزوجة هي 
تدخل اآلخريـن يف حياتهما وبخاصة 
املقّربني من عائلته أو عائلتها والذي 
يجعلهـم يصّبان غضبهما ببعضهما 
البعـض. لـذا عليكما كثنائي رسـم 
الحدود لآلخرين ووضـع حّد لتطفل 
أي كان وتدّخلـه يف حياتكمـا لكي ال 

تتفاقم املشكالت بينكما.
املشاجرة التي تسببها طريقة التعبري 
عن الغضب: وأخريًا، من مّنا ال يشـعر 
بالغضب أحياًنا كثرية؟ لكن الطريقة 
الخاطئـة واملبالـغ فيهـا يف التعبـري 
قـد تـؤدي إىل النقاشـات الحـادة أو 
املشـاجرة بني الزوجـني. وهنا يكمن 
دور الطرف اآلخر يف استيعاب رشيكه 
لكي ال يـؤّدي النقاش اىل تأّزم الوضع 
بينهما. وهذا ما يفعله الثنائي الناجح 

يف حياتهما الزوجية.
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 يظهـر الصداع النصفي بنسـبة أكرب لدى النسـاء 
باملقارنة مـع الرجال، ويبدو أن النسـاء املصابات 
بالصداع النصفي هن أكثر عرضة لإلصابة بمشاكل 

القلب واألوعية الدموية.
فقـد كشـفت دراسـة جديدة صـدرت عـن معهد 
املصابـات  النسـاء  أن  أملانيـا  العامـة يف  الصحـة 
بالصـداع النصفي (ميغرين) قـد يكّن أكثر عرضة 
لإلصابة بمشاكل القلب واألوعية الدموية كالنوبات 

القلبية والجلطات.
واسـتند الباحثـون إىل بيانـات 115541 ممرضـة 
تراوحـت أعمارهـن بـني 25 و42 عامـا وخضعن 
للدراسـة مـدة 22 عاما مـن عـام 1989 إىل يونيو 

حزيران 2011.
وخلص تحليل البيانات إىل أن النسـاء الالئي يعانني 

مـن الصـداع الصنفي قد يصبن بشـكل عـام أكثر 
بنسـبة 50 % ممـن ال يعانـني من نوبـات الصداع 
القاسـية بمشـكالت يف القلب كبرية ومشـكالت يف 

الدورة الدموية.
واتضـح أن املصابـات بالصداع النصفـي املعروف 
بالشقيقة migraine أكثر عرضة لإلصابة بارتفاع 
ضغط الدم والكولسـرتول ولهـن تاريخ أرسي من 
اإلصابـة بالنوبـات القلبيـة وهـن عـادة مدخنات 

وبدينات.
وفيما لم يعرف بعد ما إذا كان عالج الصداع النصفي 
يـؤدي إىل الحد مـن خطر اإلصابة بمشـاكل القلب 
واألوعية الدموية، أكد توبياس كريث كبري الباحثني 
ومدير معهـد الصحة العامة يف أملانيـا إنه يجب أال 

تشعر النساء بالخوف من النتائج الجديدة.

املكوّنات
سميد ناعم - 3 أكواب

لبن زبادي - كوب
زبدة مذّوبة - كوب

ماء زهر - ملعقة صغرية
بايكنـغ بـاودر - ملعقتـان 

صغريتان
بحسـب   - مقّسـم  لـوز 

الحاجة
قطر - بحسب الحاجة

ماء - القليل
طريقة العمل

- حّمـي الفـرن عـىل حرارة 
180 درجة مئوية.

- يف وعـاء، ضعـي السـميد 
واللبن الزبادي والزبدة وماء 

الزهر والبايكنغ باودر.
- أخلطـي املكونـات بيديـك 

حتى تتجانس.
قهـوة  فناجـني  إدهنـي   -

بالطحينة.
- أسـكبي مقـدار ملعقتـني 
كبريتني من خليط البسبوسة 

يف كّل فنجان.
كّل  يف  لـوز  حّبـة  ضعـي   -

فنجان.

- صّفـي الفناجني يف صينية 
مع قليل من املاء.

- أدخـيل الصينيـة إىل الفرن 
حتى تشقر البسبوسة.

مـن  الفناجـني  أخرجـي   -
النـار واسـكبي فـوراً عليها 
ملعقتني كبريتني من القطر 

وهي ساخنة.
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يشـهد جسـم الصائم يف شهر 
هرمونيـة  تغـريات  رمضـان 
تهـدف إىل الحفاظ عـىل تزويد 
خاليـا الجسـم بحاجتـه مـن 
الطاقة الحيويـة الالزمة، لذلك 
التـي  النصائـح  بعـض  ثمـة 

يتوجب تتبعها تهيُّئا للصيام.
فقد كشـف بعـض األبحاث أن 
الجـوع والعطـش وقلـة النوم 
واالنقطاع املفاجئ عن الكافيني 
والنيكوتـني هي من األسـباب 
الرئيسية لإلعياء والصداع الذي 
يصيب عددا كبريا من الصائمني 
يف اوائل شهر رمضان، ولتجنب 
هذه األعراض الجانبية للصيام 

يمكن اتباع بعض الخطوات.
1 -قلل تدريجيا من الكافيني:

يعترب الصداع من أكرب املشاكل 
التي تواجه الصائم خالل شهر 
رمضان وقد يكون أكرب أسبابه 
نقـص الكافيـني، ومـن أجـل 
التقليل من حدة الصداع نتيجة 
انعدام الكافيني ينصح بالتقليل 
املرشوبـات  مـن  تدريجيـا 
الغنيـة بالكافيني مثـل القهوة 
املرشوبـات  أو  الشـاي  أو 
بالعصائر  الغازية واسـتبدالها 
الطازجـة، كما يمكـن للصائم 
تناول مـرشوب غني بالكافيني 

يف نهاية وجبة السحور.

2 -تغيـري السـاعة البيولوجية 
قبل رمضان:

الطعـام  نظـام  تغـري  يـؤدي 
والـرشاب يف شـهر رمضان إىل 
إصابـة البعـض باضطرابـات 
يف النـوم وربمـا يـؤدي ذلك إىل 
االصابة بالصداع يف األيام األوىل 
من الصيام. لذلـك عىل الصائم 
بدء تغيري السـاعة البيولوجية 
تدريجيا عن طريق االستيقاظ 
مبكرا تحضريا لوجبة السحور، 
لفـرتة  النـوم  حـاول  وكذلـك 
قصرية خـالل سـاعات النهار 
كي تعود جسـمك عـىل الراحة 
السـهر  سـاعات  وتعـوض 

واالستيقاظ املبكر.

3 -احم نفسك من الجفاف:
يجب عىل الصائـم رشب كمية 
كافية من املاء يف الفرتة ما بني 
وجبة االفطار ووجبة السحور 
من اجـل الوقاية مـن الجفاف 
واالعـراض الجانبية املصاحبة 
الجسـم  يف  يوجـد  ال  إذ  لـه، 
”مخـزن“ للماء، لذلـك ينصح 
باالمتنـاع عـن تنـاول األغذية 
املالحة مثل النقانـق والزيتون 
واللحـوم املدخنة والشـوربات 
الجاهزة يف شهر رمضان، النها 
تزيد من حاجة الجسـم اىل املاء 

وتعرضه للجفاف.
4 -عّود جسـمك عىل الوجبات 

القليلة والهضم البطيء:

إن االهتمـام بتنـاول وجبـات 
تحتوي عىل أغذية يتم هضمها 
ببـطء يسـاعد يف الوقايـة من 
أثنـاء  الحـاد  السـكر  هبـوط 
تعويـد  املهـم  ومـن  النهـار. 
الجسـم، قبـل رمضـان، عـىل 
متوازنـة  وجبـات  اسـتهالك 
توفـر الطاقة للجسـم لفرتات 
طويلـة. وعـىل الصائـم تجنب 
تناول األغذية التي تحتوي عىل 
سكريات بسيطة، مثل العسل، 
الحـالوة،  العصـري،  املربـى، 
الن  والشـوكوالتة  الحلويـات 
هذه يتم هضمهـا برسعة مما 
يسبب هبوطا حادا يف مستوى 
السـكر يف الدم الحقا. وينصح 

بالبـدء قبـل رمضـان بتقليـل 
الوجبـات إىل وجبتني أو ثالث يف 
اليوم بحيث تحتوي عىل أغذية 
يتم هضمهـا ببـطء واإلمتناع 

عن تناول الوجبات الخفيفة.
الوجبـات  عـن  -االمتنـاع   5

الدسمة:
يجب االبتعاد عن املأكوالت التي 
تتطلب مجهودا لهضمها، مثل 
الحلويـات، املقايل، النقرشـات 
الحليـب  ومنتجـات  الجاهـزة 
الكاملـة الدسـم، والرتكيز عىل 
تناول االغذية السـهلة الهضم، 
والسـلطات،  الشـوربات،  مثل 
والفواكـه، والحبـوب الكاملـة 
القليلـة  الحليـب  ومنتجـات 

الدسم.
6 -عـىل الصائم بـدء االنقطاع 
شـهر  قبـل  التدخـني  عـن 

رمضان:
فاالنقطاع املفاجئ أثناء النهار 
عن النيكوتني يشكل سببا هاما 
الـذي يداهم  للصـداع واالعياء 
املدخن طوال شهر الصيام، ويف 
حال لـم تنجـح يف التوقف عن 
التدخني قبـل رمضان، خفض 
تدريجيا من عدد السجائر التي 
تدخنهـا أثناء النهـار كي تعود 
جسـمك عـىل الرتتيـب الجديد 

بشأن التدخني.
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 يعّد الصـوم مفيداً للجسـم ولجمال 
البرشة، إذا تّم بشكل صحيح وسليم. 
وقد أظهر الصوم املعتدل، وعىل فرتات 
متقطعة، نتائـج إيجابية عىل جمال 
الجسـم والوجه، نتيجة التحسـن يف 
الجهاز الهضمي، وزيـادة يف الصحة 

العقلية. 
لكـن، إذا كنـت من محبـات املكياج، 
فسـتجدين صعوبـة يف التخيل عنه يف 
هذا الشـهر، وستشـعرين أن وجهك 
مسـتحرضات  دون  مـن  شـاحب 
املوضـوع  هـذا  يف  إليـك  التجميـل. 
خطـوات جماليـة رسيعـة ونصائح 
سـهلة تجعلك تشـعرين بالرضا، من 
خـالل تعزيـز جمالـك الطبيعـي من 

دون مكياج.
حافظـي عـىل جمالـك مـن الداخـل 

لينعكس إىل الخارج:
1-الوجه:

يف  مرتـني  وجهـك  قـرشي 
األسـبوع؛لتجديد الخاليـا وإزالة كل 
الرواسـب املـرضة. إذا كنـت تحبـني 
هـذه  إليـك  الطبيعيـة،  الوصفـات 

الخلطة:
دقيـق  مـن  صغريتـان  -ملعقتـان 

الشوفان
-ملعقتان صغريتان من جبنة الدوبل 

كريم
املكونـات وضعيهـا عـىل  -امزجـي 

برشتك
- دلكـي وجهـك بلطـف باسـتخدام 

أصابعك يف حركات دائرية خفيفة
- اغسيل وجهك باملاء.

بعد تقشري وجهك، تحتاجني إىل قناع 
لرتطيب برشتـك وتأمني الفيتامينات 

الالزمة لها:
” ماسـك ريهيدراتـان ريفاي بوتيه“ 
 Masque Rehydratant Reveil

Dior “من ”ديور Beaute
2 -العينان:

تـزداد البقـع الداكنـة حـول عينيك 
يف هـذا الشـهر إثـر السـهر والتعب. 
وبما أنـه ال يمكنك اسـتخدام الكثري 
التجميـل إلخفاء  من مسـتحرضات 
الهاالت السـوداء، إليك طرق عالجها 

من الداخل:
انقعـي قطعتني من القطن يف شـاي 
البابونج البـارد، ملـدة 10 دقائق، ثم 
ضعيهما عىل عينيك ما يريح منطقة 

العينني.

كما يمكنك استخدام كريم مخصص 
لرتطيب منطقة العينني:

” بيو بريفورمانس سوبر كوريكتيف 
-Bio-Performance S  أي كريـم“
مـن   per Corrective Eye Cream

Shiseido “شيسايدو”
3 -الشفاه

قـد تشـعرين أن شـفاهك أصبحـت 
جافة ومشققة خالل شهر رمضان.
لذلـك، ننصحـك يف فـرتة املسـاء أن 
تضعي طبقة مـن الفازلني أو مرهم 
الشـفة للحفاظ عىل رطوبة شفتيك. 
كمـا يمكنـك متابعة آخـر إصدارات 
مسـتحرضات الشـفاه التـي يمكنك 

top 10 استخدامها يف صفحات
4-تنظيف البرشة:

تحتاجـني إىل محارم تنظيـف ” تايك 
 Take The Day Off أوف“  داي  زو 

Clnique “من ”كلينيك
ُيعد هذا املنّظـف الرغوي خطوة أوىل 
أساسـية لتفتيـح البـرشة. وتتحّول 
تركيبـة هـذا املنّظـف ذات امللمـس 
الحريـري الناعم إىل رغوة غنية تعمل 
عـىل تنظيـف البـرشة من الشـوائب 
واإلفرازات الدهنيـة الزائدة وعالمات 
بقايا التربج، لتحـرضّ البرشة بالتايل 
لالسـتفادة من منافع برنامج امللكة 
البيضاء لتفتيح البرشة بأفضل شكل 

ممكن.
بالتزامك بهذه النصائح سـتحافظني 
عىل إرشاق وجهك بشكل طبيعي دون 
الحاجـة إىل مسـتحرضات التجميل، 
لكـن يمكنـك اسـتخدام القليـل من 
بـودرة الوجـه لتوحيد لـون البرشة، 
رشط أن تكون مطابقة للون برشتك 
بعيـداً عن املبالغـة. وإذا شـعرت أن 
عينيك متعبتـان يمكنك وضع طبقة 
خفيفة من الكحل األسود عىل الجفن 

السفيل. 
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مهنيـاً: تتعّزز قدراتك الخالقة وتنفتـح عىل بعض اآلفاق 
رافضـاً التقوقـع يف محيطك العمـيل، ال بـل االنطالق نحو 

خوض مجاالت جديدة.
عاطفياً: تبتسم لك األقدار، وتجعلك متزناً وقادراً عىل بلورة األمور 

والتأقلم مع األوضاع العاطفية الجديدة والشعور بالراحة الكبرية
صحياً: تقاوم حتى آخر نفس كل ما يسـبب لك السـمنة وتنطلق يف 

مرشوع ريايض جديد.

مهنياً: روح الفريق التـي تتمتع بها واضحة اليوم ألنك 
تضـع االحتياجـات أوالً، وهذا ما يالحظه زمـالؤك ، إذا 

استمررت هكذا ، فسوف يعتربونك القوة الدافعة
عاطفياً: اعتن بالرشيك فاآلن وقت مناسـب لحل النزاعات، قد 
يكون االتصال به مفيداً إليجاد حل جذري ملشكلة مستعصية، فال 

مجال للرتدد أو التكاسل
صحيـاً: يجـب ان تنتقـل اىل ممارسـة الرياضة بال تأخـري، ألن ما 

تبارشه يتطور جيداً ويفيدك عىل املدى املنظور.

مهنيـاً: أخرياً يمكنك تحقيق خططـك الكبرية، فكل ما 
تحتاج إليه موجود ويشري إىل النجاح املهني

عاطفياً: أنت تشـع ثقة وحماس وتسـتطيع الحصول عىل 
دعـم الرشيك فال ترفض املسـاعدة منه فقد يجعلـك أقرب إىل 

تحقيق أحالمك
صحيـاً: اليـوم يكون من السـهل أن تحصل عىل تشـخيص وعالج 

مرض مزعج كان إىل حد ما عالجه بعيد املنال منذ فرتة طويلة

مهنياً: ال تخش التعبري عن رأيك جهاراً إذا كنت مقتنعاً 
بـه، حتى لو كان سـيكلفك غالياً، السـكوت عما تعتربه 

حقاً لك ال يجوز يف هذه الحالة
عاطفياً: عليك اليوم قبل الغد مصارحة الرشيك بما تفكر فيه، 

الرصاحة تعّبد الطريق أمامك نحو خطوات مستقبلية
صحياً: الحساسية التي تصيبك سنوياً يف هذه األيام لن تكون قوية 

بسبب قوة مناعتك

مهنيـاً: ابتعد عن كل أشـكال التوتر، قد تنقلب األوضاع 
وتجعلك مسـتاء أوحزيناً، أترك أفكارك لنفسك وال تعّرب 

عنها منتقداً أو محاسباً
عاطفياً: تجد حلوالً مشرتكه ترضيك وتريض الحبيب وتنتقالن 

معها إىل بداية صحفة جديدة 
صحيـاً: ال تتوتر بـل حاول أن تمـيض فرتة من الراحـة تبعدك عن 

التشنجات

مهنياً: إن كنت من محبي املضاربة يف البورصة عليك أن 
تستغل هذه الفرصة ألنك ستحصل عىل أرباح كثرية

عاطفيـاً: التفكـري بشـأن عالقتـك املتوتـرة بالحبيـب لن 
يجـدي كما تعتقد، حاول أن تنزل إىل أرض الواقع وتعتمد عىل 

املواجهة للتخلص من ظنونك
صحياً: ابتعد عن املرشوبات املنبهة اليوم، فأنت بحاجة إىل التخلص 

من السهر لفرتات طويلة والحصول عىل ساعات كافية من النوم

مهنيـاً: إذا رغبـت يف الحفاظ عىل موقعك ومكاسـبك، 
عليـك أن تكـون أكثر جدّيـة من السـابق، ألّن التجارب 

علمتك كيف تترصف
عاطفيـاً: عليـك مواجهـة الوقائـع كمـا هـي مـع الرشيك، 
فالحقيقـة غالباً ما تكـون ممراً إلزامياً بغيـة وضع النقاط عىل 

الحروف وإنهاء املشاكل
صحيـاً: حاول أن تمارس رياضة امليش باسـتمرار، فهـذا يفيد كل 

أعضاء الجسم 

مهنياً: مهما سمعت من انتقادات ال تستسلم، فالشجرة 
املثمرة وحدها تبقى عرضة للرشق بالحجارة.

عاطفيـاً: ال تحّمـل الرشيـك همـوم املسـتقبل، فهـو غري 
مسـؤول عن أمور لم يرتكبها، والسبب يكمن يف تعاطيك معه 

عىل نحو مستغرب
صحيـاً: ال تكثر من رشب املنّبهات، فهي تسـبب لـك آالما يف املعدة 

وأرقاً وقلة نوم

مهنيـاً: ارتيـاح األجواء يف العمل يظهـر يف تعاطيك مع 
الزمـالء، واملصارحـة تعطـي ثمارها، وتتحـول حياتك 

املهنية إىل سعادة كبرية
عاطفيـاً: الغوص يف بعـض التفاصيل قد يكـون مفيداً، لكنه 

ليس الهدف املحّدد لعالقتك املقبلة للوصول إىل الغاية املنشودة
صحيـاً: تواصـل تنفيـذ حميتـك الغذائيـة املرتافقة مع ممارسـة 

الرياضة بانتظام

مهنيـاً: تواجهك اليوم أفكار جديـدة ، وتنجح إذا قابلت 
املخاطر بشـجاعة، يمكنـك االعتماد عىل دعم زمالئك يف 

حال نجاحك
عاطفياً: يجـب أن ُتظهر بعض الرصاحـة يف عالقتك، األفكار 
غري العادية التي تراود رشيكك قد تؤدي إىل فتح مسارات جديدة ، 

كاشفة لجانب جديد تماماً من ذاتك
صحيـاً: نـّوع يف الئحـة طعامـك، ولكـن فلتكن مدروسـة ومفيدة 

للصحة

مهنياً: تعمل فوراً عىل إزالة العراقيل وتصحيح األخطاء، 
وتربـح قضاياك بـكل جدارة واحـرتام وتتلقى اتصاالت 

متعددة لدعمك والوقوف إىل جانبك
عاطفيـاً: أترك أفـكارك لنفسـك وال تعّرب عنها أمـام الرشيك 

منتقداً أو محاسباً، بل ناقشه يف أفكاره التي يريد طرحها عليك
صحيـاً: الصحـة نعمة من الخالـق، إنما التفريط فيهـا نقمة منك 

وخطأ كبري بحق نفسك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: تكـون متنوراً يف تّرصفاتـك وتعاملك خالل هذا 
اليوم، وتقدم عىل اتخاذ القرار السليم، وتتمتع بالهدوء 

والرتوي والتفكري بعقالنية
عاطفياً: تتقبل النقاش وال تفرض آراءك عىل الحبيب بالقوة، 
وتكـون ليناً يف تعاملك معه، وتمارس مبدأ خذ واعط معه لتعرف 

ماذا يريد بالضبط
صحيـاً: تقرر مع بعض األصدقاء الذهاب يف رحلة صيد خارج البلد 

بغية الرتفيه وممارسة هوايتك املفضلة
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تجتـاح  الرابعـة  الصليبيـة  الحملـة   -  1204
القسطنطينية.

1250 - املسلمون بفارسكور ينجحون يف إلحاق 
الهزيمـة بالصليبيني يف حملتهم السـابعة، وأرس 

لويس التاسع ملك فرنسا.
1635 - إعـدام األمري اللبنانـي فخر الدين الثاني 
شـنًقا يف األسـتانة بعـد أن شـكل حكًمـا ذاتًيـا 
إمتـد من يافـا إىل طرابلس، مما أدى بالسـلطنة 

العثمانية إىل محاربته والقضاء عليه وشنقه.
1772 - هروب عيل بك الكبري من مرص إىل الشام 
بعد فشل حركته يف الخروج عىل الدولة العثمانية 

التي كانت مرص تابعة لها.
1909 - وحـدات مـن الجيـش العثمانـي املؤيدة 
لجمعيـة االتحـاد والرتقـي تقـود عصياًنـا ضد 
السـلطان عبد الحميد الثاني انتهت بخلعه يف 27 

أبريل.
االتحـاد  بـني  حيـاد  اتفاقيـة  توقيـع   -  1941

السوفيتي واليابان يف موسكو.
1950 - توقيع ”اتفاقية الدفاع املشرتك والتعاون 
االقتصادي“ بني الـدول املنضمة يف جامعة الدول 

العربية.
1966 - سـقوط طائـرة مروحيـة تقـل الرئيس 

العراقـي عبد السـالم عـارف تـؤدي إىل مقتله يف 
ظـروف غامضة وذلك أثنـاء تحليقها بني القرنة 

والبرصة.
1975 -وقـوع حادثة عني الرمانة والتي شـكلت 

نقطة بداية الحرب األهلية اللبنانية.
اغتيـال الرئيـس فرنسـوا تومبالبـاي يف ظروف 

غامضة أثناء إنقالب وقع يف تشاد.
الوحـدة  منظمـة  إىل  تنضـم  ناميبيـا   -  1990

األفريقية.
2008 - انتخابـات ترشيعيـة مبكـرة يف إيطاليا 
تؤدي إىل فوز حزب سـيلفيو برلسكوني بأغلبيه 

مقاعد مجليس الشيوخ والنواب.
2011 - النائب العام يف مرص يقرر حبس الرئيس 
السابق محمد حسني مبارك ونجاله عالء وجمال 
خمسـة عـرش يوًمـا عـىل ذمـة التحقيـق وذلك 
للتحقيـق يف اتهامـات تتعلق بالرتبح واسـتغالل 
قتـل  عـىل  بالتحريـض  اتهامـات  ويف  النفـوذ 

املتظاهرين.
2013 - ظهـور أول إصابة بفـريوس اإلنفلونزا أ 

H7N9 يف العالم يف بكني.
2016 - إجـراء انتخابـات ترشيعيـة يف سـوريا، 

وسط جدل دويل وانقسام داخيل.

ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع األرقـام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغـرية، ثم أكمـل توزيع باقـي األرقام يف األعمدة التسـعة 
الرأسـية واألفقيـة يف املربع الكبري وال تسـتخدم الرقم إال مرة 

واحدة.
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غزل عراقي

ــتحقــــــــــهه واهللا  ــا تس ــه م أحبك كلم
ــي  وجدان ــروي  ت ــا  م ــك  احب ــة  كلم ألن 
ال  ــكَ تن ــن  م ــه  الكلم ــروف  ح ــي  وماتهمن
ــي  معـان ــتحمل  وش ــل  الفع ــي  همن ــس  ب
ــاس  الن ــن  ع ــف  اختل ــب  أح ــن  م ــه  ان ألن 
ــي  ربانــــــ ــر  س وال  ــع  طب ــك  ل اكَ ــا  وم
ــالن  يفــــــــــــــ ــي  ان ــالك  م ــك  ل اكَ وال 
ــي  بيبان ــدك  ت ــن  م ــدك  الص ــه  تلكـــ ــس  ب

نقيس  اختبارا  معا  نتناول  اليوم 
منا؛  كل  لدى  الثقة  درجة  به 
بالقدر  ثقته  كانت  إذا  ما  ليحدد 
إنها حتتاج لعدد من  أم  املطلوب، 

املمارسات لتنميتها.
نقدك  ما  شخص  حاول  1) إذا 
تهاجمه  فإنك  سيئة  بصورة 

بشدة وتدافع عن نفسك:
ا أ- دائمً

ب- أحيانًا
ا ج- أبدً

االجتماعية  مكانتك  2) تتخيل 
والوظيفية في املستقبل:

ا أ- دائمً
ب- أحيانًا

ا ج- أبدً
اجلسدية  عيوبك  3) تشغلك 

والشكلية:
ا أ- دائمً

ب- أحيانًا
ا ج- أبدً

في  االنخراط  4)حتاول 
لك  ليس  مختلفة  مجتمعات 

بها سابق معرفة:
ا أ- دائمً

ب- أحيانًا
ا ج- أبدً

ضبط  على  القدرة  5) لديك 
انفعاالتك:

ا أ- دائمً
ب- أحيانًا

ا ج- أبدً
عامة  جلسة  في  كنت  6) إذا 
على  التعليق  أو  التعبير  وأردت 
نظرك.. فإنك  يلفت  ما  شيء 

تفعل ذلك:
ا أ- دائمً

ب- أحيانًا
ا ج- أبدً

ممن  اء  البنّ االنتقاد  7) تتقبل 
تثق فيهم:

ا أ- دائمً
ب- أحيانًا

ا ج- أبدً
عمل  خطة  أمامك  8) تضع 

وتسعى لتطبيقها:
ا أ- دائمً

ب- أحيانًا
ا ج- أبدً

وإذا  القرار  اتخاذ  في  تتردد  9) ال 
أخذته ال تتراجع عنه:

ا أ- دائمً
ب- أحيانًا

ا ج- أبدً
رأسك  ا  رافعً متشي   (10

وجسمك إلى األعلى:
ا أ- دائمً

ب- أحيانًا
ا ج- أبدً

من  إجاباتك  معظم  كان  إذا 
الفئة (أ):

الثقة  شديد  شخص  فإنك 
تسعى  بنفسك،  واالعتداد 
النقد  وتتقبل  لتطويرها  ا  دائمً
في  تثق  من  خالل  من  اء  البنّ
على  وحرصهم  لك  حبهم 
املقابل  في  لكنك  مصلحتك؛ 
أو جتريح  ام  نقد هدّ أي  تدافع عن 
أو سخرية من شخصك.. وأنت 
للنفس؛  إيجابية  بنظرة  تتمتع 
في  معك  تتحول  أن  حاذر  لكن 

يعميك  غرور  إلى  األحيان  بعض 
عن رؤية بعض احلقائق.

من  إجاباتك  معظم  كان  إذا 
الفئة (ب):

نفسك  في  ثقة  درجة  فإن 
رها  وتقدّ ذاتك  حتب  وأنت  جيدة، 
النقد  وتتقبل  معقول،  بقدر 
األحيان،  معظم  في  لك  املوجه 
يصب  اء  بنّ نقد  أنه  شعرت  إذا 
من  الرغم  صاحلك.. وعلى  في 
الذي  واالضطراب  القلق  بعض 
العامة  احملافل  في  يصيبك 
فإنك  جديد؛  جمهور  ومواجهة 
ذلك  من  تتخلص  ما  سرعان 
ا  سريعً التفاعل  وحتاول  القلق، 

وتناسي توترك.
من  إجاباتك  معظم  كان  إذا 

الفئة (ج):
ملا حتدثنا  االلتفات  بك  يجدر  فإنه 
من  السابقني  اجلزأين  في  عنه 
النفس،  في  الثقة  هدم  عوامل 
والعمل  جتنبها،  على  والعمل 
نفسك؛  في  ثقتك  بناء  على 
املواجهات  فأنت غالبًا ما تخشى 
والهدام  البناء  النقد  فيك  ويؤثر 
ألنك  سلبي؛  بشكل  كليهما 
ونظرة  الناس  على  أثره  في  تفكر 
أن  يجب  ما  إلى  ال  لك،  اجملتمع 
تفعله ملواجهة ذلك.. كما أنك 
لالنخراط  املبادرة  روح  تفتقد 

وسط فريق جديد.
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هل أنت واثق من نفسك أم تخاف من المواجهة؟!

الرجل الحكيم 

رأيس
1عواصف الدماغ ونتاجه o إذا أكلته 

كله تعيش وإذا أكلت نصفه تموت
 o (معكوسـة)  مغربيـة  2مدينـة 
غرفـة صغرية مظلمة فيها انعكاس 

الحياة
3اسـرتاق السـمع o تـرأس وتبعـه 

تابعوه
4نصـف رومـا o نصعـد بـه لظهر 

الحصان
 o 5يسـري بال رجلني ويعشق األذنني

نصف ناصع
6الف ليلة وليلة o الكلمة الوحيدة يف 

املعجم التي تقرأ  غلط دائما
7للنداء o الكوكـب الوحيد الذي تراه 

ليال ونهارا
واذا فاعـت  األعشـاش  8تعيـش يف 

هرب الناس
9وطن o ثلثا سوس

10هي سـتة يف فلسـطني وخمسـة 
يف سـوريا وأربعة يف تونس وثالثة يف 

مرص.

أفقي
1اكـرب جزيـرة يف العالـم قبـل 

اكتشاف اسرتاليا
2نبـات مـن فصيلـة الَقرنّيات 

الفراشّية كالبازالء o يابسة
3لبـاس ال تحب لبسـه وعندما 
تلبسه ال تراه o ثلثا صادo طعم 

محبوب
قطعـك  تقطعـه  لـم  4إن 
(معكوسـة) o آلـة موسـيقية 

جلدية
5ثلثا برك o ثلثا ولد

6اعرتف o عاصمة افغانستان
7ثخانة o أعىل ما يف اإلنسان

 o 8قـرشة األرض أو سـطحها
حنق

9اذا تعـدى اثنـني شـاع o كلما 
oباللهجة  تبكـي عليـه  ذبحته 

املرصية تقال للولد الصغري.
10زعيم الثورة الصينية o تاجر 
مـن التجـار إذا اقتلعنـا عينـه 

طار

يحكـى أّنـه كان هنـاك رجل 
حكيـم يأتـي إليه النـاس من 
كّل مكان الستشـارته. لكنهم 
يحّدثونـه  مـرّة  كّل  يف  كانـوا 
عن نفس املشـاكل واملصاعب 
التـي تواجههـم، حتى سـئم 

منهـم. ويف يـوم مـن األيـام، 
الحكيم وقّص  الرجل  جمعهم 
عليهم نكتـة طريفة، فانفجر 
الجميع ضاحكـني. بعد بضع 
دقائـق، قـّص عليهـم النكتة 
ذاتهـا مـرّة أخـرى، فابتسـم 

عدد قليل منهم. ثّم ما لبث أن 
قـّص الطرفة مـرّة ثالثة، فلم 
يضحـك أحـد. عندها ابتسـم 
الحكيـم وقـال: - ”ال يمكنكم 
النكتـة  عـىل  تضحكـوا  أن 
نفسـها أكثر من مـرّة، فلماذا 

تسـتمرون بالتذمـر والبـكاء 
كّل  يف  املشـاكل  نفـس  عـىل 
مرة؟!“ العربة املسـتفادة من 
هـذه القصـة: القلق لـن يحّل 
مشـاكلك، وإّنمـا هو مضيعة 

للوقت وهدر للطاقة. 

هل تعلم: السـمكة التي تملك أسنانا اكثر 
مـن أي حيوان آخر هي سـمكة القطة إذ 
لديها 3980 سـناً اما السـمكة التي تملك 
اقل أسـنانا فهي سـمكة الكر كون وهذه 

السمكة تملك سنني فقط .
هل تعلم:اغرب أنـواع الزواحف هو الثعبان 
الدائـري فمـن املعتقـد انه يأخـذ ذيله بني 
أسنانه ليكون دائرة وبهذه الطريقة يمكنه 
أن يتدحـرج عىل االرض مثل عجلة الدراجة 
ويعتقـد بعـض النـاس أن رسعتـه بهـذه 

الطريقة تفوق رسعة أي حيوان اخر .
هل تعلم:كل أسـماك الحفش ” يستخرج 
منهـا الكافيار“ التي يتـم صيدها يف املياه 
الربيطانيـة، ُتعتـرب ُملـكاً حرصيـاً مللكة 

بريطانيـا .
هل تعلم:الحـوت األحدب ، يلتقط طعامه 
بعد أن يسبح بشكل دائري ومن ثم ينفث 
انبوبـاً هائالً من الفقاعات الصغرية حول 

فريسته .
هـل تعلـم: للسـمك خـط طويل عـىل كل 
جانب من جانبيه وبفحص هذه الخطوط 
دقيقـة  اعضـاء  أنهـا  وجـدت  باملجهـر 
حساسـة إىل درجـة كبـرية فـاذا اقرتبت 
السـمكة من حاجز أو صخرة تحس هذه 
األعضـاء باختـالف ضغـط املـاء نتيجـة 
اصطدامـه بالحاجـز مهمـا كان تمـوج 
املـاء قليال فتتفادى بذلك االصطدام وتغري 

طريقها .
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نـرشت الفنانـة، لطيفة التونسـية، عىل صفحتهـا عىل موقع 

التواصـل االجتماعـي تعليقاً عـىل مقابلتها للرئيـس التونيس 

قيـس السـعيد الذي يزور مـرص، وقالت لطيفـة: ”ان الرئيس 

رشفنا بزيارته اىل مرص وعالقتنا التاريخية واملسـتقبلية دايما 

قويـة... ترشفنا كلنا بهذه الزيارة وكم انا فخورة بهذا الرئيس 

املثقـف امللتزم الرشيف املحب لتونس وشـعبها“. وبدت يف عدة 

لقطات مصورة مع الرئيس. 

يذكر ان الفنانة لطيفة التونسـية كشفت عن تحضريها أغنية 

رياضية وهي األوىل من نوعها يف مسـريتها الفنية، وذلك كدعم 

منها لنادي األهيل الليبي.

ونرشت لطيفـة فيديو من األغنية عىل صفحتها الخاصة، وقد 

علّقت عليه بالقول: ”انتظروا النشـيد الرسـمي للنادي االهيل 

الليبـي قريباً .. لطيفة كلمات الصيـد الرقيعي الحان وتوزيع، 

عـادل العجييل توزيع وتريات: احمد عبد العزيز اخراج بسـام 

الرتك“.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a
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دخَل علينا شـهر رمضان املبارك، وحل ضيفا عزيزا.. هذا الشهر الفضيل 
الذي نرتقبه كل عام.. لكنه، وللعام الثاني، ما زال يختلف عن سابقاته يف 
العراق والعالم أجمع.. فنحن والعالم نعيش ظرفا استثنائيا غري مسبوق 

بسبب تفيش فريوس كورونا.
هـذا الوبـاء الذي أصاب أكثر مـن 136 مليون شـخص، وأودى بحياة ما 

يقرب من ثالثة ماليني آخرين يف أغلب دول العالم.
إن ضغـوط الحيـاة التي تالحقنا يجـب أن ال تبعدنا عمـا أراد الله منا يف 
هذا الشـهر الفضيل.. ضغـوط الحياة ما هي إال رضيبـة وثمن لنجاحنا 
يف عملنـا، أو حتـى النجاح يف أي مرفق من مرافق الحيـاة، فإن كل ما يف 
الحيـاة له ثمن.. وثمن النجاح هو العمل الجـاد، فنجاحنا يف عملنا أو يف 
دراستنا ال يأتي بالتمني، إنما يأتي بالعمل والكد والجد واالجتهاد، ويأتي 
أيضـا عن طريق تخطيطنا املتواصل إلنجاح حياتنا عىل أسـس ممنهجة 

ومدروسة بشكل صحيح، فكل هذا يحتاج إىل الصرب والهدوء واملثابرة. 
ومـن البديهـي أيضا يف حياتنا أن كل من يحـاول أن يختلف أو يتميز عن 
اآلخـر تالحقـه الكثري مـن الضغوط سـواء أكان رجالً أو امـرأة أو حتى 
شـاباً، فكل من يسعى لتحسـني عمله وعلمه وقدراته، يواجه الكثري من 
الضغوط النفسـية واالجتماعية واالقتصادية من حوله، لكن من يسعى 
بتميـزه الفكـري وحبـه لتطوير ذاته يحول السـلبيات التـي تواجهه إىل 
إيجابيـات تدفعـه نحو التمكن من عمل جاد وناجـح، يحقق له األهداف 

املنشودة التي يسعى إليها. 
وبالعودة إىل هذا الشـهر الفضيل الذي جعله الله من أفضل الشهور، فيه 
ليلة خري من ألف شـهر.. شهر أوله رحمة وأوسـطه مغفرة وآخره عتق 
مـن النـار، دعونا نفكـر يف العمل والعبـادة يف آن واحـد.. ننجح يف عملنا 

بشتى أنواعه ونتقرب بالعبادة اىل الله عز وجل.
يف هـذا الشـهر الكريـم تهلل وتكرب املسـاجد، وتكثر النـاس من االعمال 
الصالحـة والعبادات، ومـن مآدب اإلفطـار، وإخراج الصدقـات، وتفقد 
وإكسـاء االيتام وقلة االنفتاح، وترك الجـوارح، والجار يطرق باب جاره 
حامـال معه طبق رمضان، هذا العرف االجتماعي الذي لم يختِف يف أحلك 

الظروف.
نلتمس يف هذا الشهر الفضيل أجمل العبارات ”رمضان يوحدنا، وربانيون 
يف رمضان، واالنسانية مع رمضان“.. لكن رشيحة املدقعني من ”الفقراء 
واأليتام“ يف املجتمع هم أكثر من ينتظر خريات رمضان بمشاعر قد تخلو 

عن الكثري منا.
الفقـر يف اللغة هو ”العـوز والحاجة“، والفقري هو ”مـن ال يملك إال أقل 
القوت“، ويف هذه األيام، ويف الكثري من الدول، فمن يملك 1 اىل 10 دوالرات 

يوميا فهو فقري.
ال ينظر اإلسالم إىل الفقر عىل إنه عيب اجتماعي، أو ذلة للفقري، ومنقصة 
من كرامته، فقد علّم الدين أبناَء هذا املجتمع، ومنهم الفقري نفسـه، ”أن 
الكرامة والرفعة فيه ليسـت بالثروة، ومـا يملك املرء من اموال وعقارات 

وسيارات“، بل باإليمان والعلم والعمل الصالح والتقوى.
وينظر اإلسالم اىل الفقر عىل أنه ابتالء من الله عز وجل لعبده املؤمن.. قال 
َن األَْموَاِل َواألَْنُفِس  َن الَخْوِف َوالُجْوِع َوَنْقٍص مِّ ٍء مِّ تعـاىل (َولََنْبُلوَنَُّكْم ِبَيشْ

ِرْيَن). ـِ ـب ـٰ ِ الَص
َوالَثَمرَاِت َوَبرشِّ

أما رسولنا الكريم (صىل الله عليه وآله وسلم) فقد قال:« ما آمن بي من 
بات شبعان وجاره جائع إىل جنبه وهو يعلم به».

وسـيدنا اإلمام عيل بن أبي طالب (ع) يقول: ”املال يسـرت رذيلة األغنياء، 
والفقر يغطي فضيلة الفقراء“.

أمـا لقمان الحكيم فيقول: ”حملـت الجندل والحديد وكل يشء ثقيل فلم 
أحمل شـيئا هو أثقل من جار السـوء، وذقت املرار فلم أذق شيئا هو أمر 

من الفقر“.
لنجعل من هذا الشـهر الكريم شعارا كبريا ”رمضان يوحدنا ويجمعنا“.. 
نعم، وحدة تحمل انسـانية تليق ببلدنا العظيم.. ووحدة تجعل من نسيج 
ابناء البلد قوة بوجه كل من يريد تقسـيمه، وليتفقد أحدنا اآلخر، ونرفع 
أكفنـا بقلب صـادق بالدعاء ألهلنا وألصحاب الفضـل علينا، ولبلدنا بأن 

يدفع الله عز وجل عنه كل سوء ويحفظه من كل مكروه.
ال نريد أن ننام ويف قلوبنا قسـوة ظلم األقوياء عىل بعضنا!.. وال نريد أن 
ننام ونسـمع جارنا ينئ جوعا، ونحن نجلس أمام مائدة حافلة بصنوف 
الطعام والفواكه.. لنتقاسم رغيف الخبز، وليتفقد بعضنا اآلخر، ونتبادل 

الدعاء مع أهلنا وأحبتنا وأصدقائنا.. ونجعل رمضان يوحدنا ويجمعنا.

áÌç€a@ÛÓ±

Òeãæa@¿

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد
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سـّجلت سـيدة يابانية تبلغ من 
العمـر 90 عاًمـا، وهـي ال تزال 
تعمل يف الرشكة نفسها منذ عام 
1956، رقماً قياسياً يف موسوعة 
غينيـس العامليـة كأكـرب مديرة 

مكتب يف العالم.
وبحسـب املعلومـات، فـال تزال 
ياسوكو تاماكي، التي ستحتفل 
بعيـد ميالدها الــ91 يف 15 أيار، 
تعمـل 5 أيـام يف األسـبوع ملـدة 

7 سـاعات ونصـف السـاعة يف 
اليوم.

تسـلم  عنـد  تاكامـي،  وقالـت 
الشـهادة مـن غينيـس: ”كل ما 
فعلتـه هـو القيام بمـا كان من 
املتوقع أن أقوم به ملدة 90 عاًما، 
لذلـك ال أعرف مـاذا أقـول! لقد 

تأثرت حًقا“.
ولفتت املـرأة التسـعينية اىل أنه 

ليس لديها أي خطة للتقاعد.

اخرتعـت رشكـة ”سامسـونغ“ الكوريـة الجنوبية حيلـة ألصحاب 
”آيفـون“، يف حـال شـعروا بامللل مـن هواتفهـم ورغبـوا بتغيريها 
واستبدالها بهواتف أندرويد.وتكمن هذه الحيلة يف موقع ويب يسمح 
 ،“iTest” لكل من يزوره بتجربة الجانب اآلخر، والذي أطلقت عليه اسم
وهو يقوم بتثبيت تطبيق ويب يفتح شاشـة رئيسية ملحاكاة هواتف 
سامسـونغ غالكيس.ويمنـح املوقع لـزواره من أصحـاب ”آيفون“ 

تجربة كاملة الختبار شـعور التعامـل مع هاتف ”غالكيس“، بدءا 
مـن فتـح التطبيقات واإلعـدادات ومتجـر ”غالكيس“ والسـمات 

والرسائل وغريها.وتهدف ”سامسـونغ“ من هذه الخطوة إىل إقناع 
مستخدمي ”آيفون“ بأن الرشكة الكورية الجنوبية بإمكانها تقديم 

تجربـة أفضل لهم بطريقـة منخفضة املخاطر.وقال جون ألكسـندر 
مـن رشكـة سامسـونغ يف نيوزيلنـدا: ”نحن نعلـم أن فكـرة التحول 

إىل نظـام تشـغيل جديد يمكن أن تكون شـاقة للعديد من مسـتخدمي 
الهواتف املحمولة، ولكن تم تصميم موقع ”iTest“ ملنح املسـتهلكني طعم 

”سامسـونغ“ دون تغيـري هواتفهم“.وبخـالف إظهار املوقـع كيفية عمل 
التطبيقـات، فإنه يشـتمل أيضا عىل مكاملات ورسـائل محـاكاة، إىل جانب 
نصائـح ومحتـوى تفاعيل، كما أنه يعـرض الربامج التعليميـة التي ترشح 
 “Galaxy Wearable”  سمات هواتف ”غالكيس“ وتشغيل الكامريا وتطبيق

لألجهزة القابلة لالرتداء يف اليد واملزيد.

قالت رشكة آبل إنها سرتسـل كبري مسـؤويل االمتثال لديها إىل جلسـة 21 
أبريل أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، حسبما أكد مكتب السناتور 
إيمي كلوبوشـار (D-MN) وهو ما يعد تراجعا يف موقفها السـابق بعدم 
ارسـال شـاهد إىل اللجنة وهو مـا عرضها النتقادات مـن أعضاء مجلس 

 .the verege الشيوخ وفقا ملا نقله موقع
 وبعـث قادة اللجنـة القضائيـة يف مجلس الشـيوخ برسـالة إىل الرئيس 
التنفيذي لرشكة آبل تيم كوك يوم يطالبون فيها الرشكة بإرسال ممثل إىل 

الجلسة، قائلني إن رشكة Apple ترفض املشاركة.
 ويف الخطـاب قـال كلوبوشـار والسـناتور مايك يل (جمهـوري من والية 
يوتا) إن رشكة Apple قررت ”فجأة“ عدم تقديم شاهد لجلسة االستماع 
الخاصة باألسـواق الرقمية التي تركز عىل متجر تطبيقات Apple ومتجر 

.Google Play
 وكتـب أعضاء مجلس الشـيوخ يف الرسـالة: ”التغيـري املفاجئ لرشكة 

Apple يف مسارها لرفض تقديم شاهد لإلدالء بشهادتها أمام اللجنة 
الفرعية بشأن قضايا املنافسة يف متجر التطبيقات يف أبريل، عندما 

تكون الرشكة عىل اسـتعداد واضح ملناقشتها يف املنتديات العامة 
األخرى، أمر غري مقبول“، ”نحن نحث Apple بشـدة عىل إعادة 
النظر يف موقفها، وتقديم شـاهد لإلدالء بشـهادته أمام اللجنة 

الفرعية يف الوقت املناسب.“
 لكـن رشكـة آبل أرسـلت خطاًبـا إىل أعضاء مجلس الشـيوخ 
قائلـة إنها ”فوجئت“ برسـالتهم، وأنها كانت تنوي املشـاركة 
لكنها سـعت ببسـاطة إىل تغيري املوعد، وجاء يف الرسـالة وفًقا 
لبلومـربج: ”لدينا احـرتام عميق لـدورك وعمليتك بشـأن هذه 
 Apple الذي تقول - Kyle Andeer األمور“، سـتجعل الرشكـة
إنـه مثل الرشكة أمـام مجلس النـواب األمريكي وعـدة واليات 
- متاًحـا يف 21 أبريل، تنص الرسـالة عىل ”نتطلع إىل مشـاركة 

وجهة نظرنا عىل متجر التطبيقات“.

-W   أعلنـت رشكة جوجل أنها بدأت باختبار تقنيـات جديدة عرب منصة
bXR التي سـتمنح مستخدمي األجهزة والهواتف الذكية إمكانيات مذهلة 
للتمتـع بمـا حولهـم يف عالم الواقع املعـزز . وقالت جوجـل يف تدوينة لها 
حـول املوضوع ”الواقع املعزز واالفـرتايض يمنحاننا إمكانية تغيري الواقع 
مـن حولنا، تجمـع WebXR بني هاتـني التقنيتني لجعلهمـا أكثر مالءمة 
وسهولة للمسـتخدمني عىل نطاق واسع“.وأشـارت الرشكة إىل أن هدفها 
من هذه التجارب هو جعل التقنيات أكثر فائدة يف الحياة العملية، وتمكني 
املستخدمني العاديني من استعمالها لغايات تعليمية أيضا.ومن بني امليزات 
التي اسـتعرضتها جوجـل ملنصتها مؤخرا هي ميـزة Sodar، والتي تمّكن 
مسـتخدم الهاتف أو الجهـاز الذكي من قياس املسـافة بينه بني اآلخرين 
يف أي مـكان للحفاظ عىل التباعـد االجتماعي يف زمن انتشـار االوبئة عىل 
سـبيل املثال.أما امليـزة الثانية Measure Up فتمكـن صاحب الهاتف من 
استعمال كامريا جهازه لحساب أبعاد ومساحة أي جسم يراه حوله، ومن 
 Floom دون أن يلجـأ ألدوات القياس التقليدية.وامليـزة الثالثة التي تدعى
تمكن مسـتخدم الهاتف من اكتشـاف كوكب األرض بطريقـة ممتعة، إذ 
تظهر له ما يقع عىل الجانب اآلخر من الكوكب من املكان الذي يوجد فيه.
كمـا تخطط جوجل إلضافة تقنية Picturescape إىل تطبيق مكتبة الصور 

يف الهواتف ليتمكن املستخدم من مشاهدة صوره بتقنيات الواقع املعزز.
 

تنتظر، دينا فؤاد، عرض أوىل حلقات مسلسل ”اليل 
مالـوش كبري“ عىل قناة الـ cbc يف السـاعة الثانية 
عرشة بعد منتصف الليل، حيث تفاجئ جمهورها 
بشـخصية ”قدريـة“ التي تلعبهـا ضمن أحداث 
املسلسل، وتراهن النجمة عىل نجاح الشخصية 
التي تقدمها بشـكل جذاب ومختلف سـواء 

عىل مستوى األداء أو ”اللوك“.
وظهـرت دينا فـؤاد يف سيشـن جديد 
جـذب االنتبـاه، وذلـك بالتزامن مع 
إعالن عرض أوىل حلقات املسلسل، 
حيـث اعتـادت دينـا فـؤاد عىل 
حصد اإلشادات من جمهورها 
عـىل موهبتها الفنيـة وأدائها 
املختلـف يف جميـع أعمالها، 
يف  القمـر  وجـه  تتمـرد  إذ 
مسلسل ”اليل مالوش كبري“ 

عـىل جميع الشـخصيات التي قدمتهـا، وتظهر يف 
صـورة فتاة بنت بلد تتميز بـ ”الجدعنة“ وبأخالق 
”بنات البلد الجدعات“، وتواجه منعطفات درامية 
يف حياتهـا، حيث تحمل شـخصية ”قدرية“ الكثري 
من التفاصيل داخل األحداث، وتعد محركا محوريا 
ألحـداث العمل الذي يدور يف إطـار اجتماعي، فمن 
انطـالق تأثري دورها تتواىل األحداث بشـكل درامي 

شيق.
ويشـارك يف مسلسـل ”اليل مالوش كبـري“ النجوم 
أحمـد العـويض وخالد الصـاوي محمـود حافظ، 
دنيـا عبد العزيـز، أحمد عبـد الله محمـود، أحمد 
سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة 
ريـاض، وعدد كبـري من نجـوم الشـباب، وتأليف 
عمـرو محمود ياسـني وإخـراج مصطفى فكري، 
ومـن إنتاج رشكة سـينرجي، ومدير تصوير أحمد 

زيتون.

دينا فؤاد تفاجئ الجمهور بشخصيتها في 
”اللي مالوش كبير“ 

ثالثـة شـبان يجولـون املناطـق العراقيـة، 

ويزورون األرياف واملدن يف مغامرة شـبابية 

مثرية، ضمن املوسم الثالث من برنامج ”بني 

أهلنا“ مع حيدر عبد ثامر، حيدر أبو العباس، 

وطـارق زياد عـىل ”MBC العراق“. يسـلّط 

الربنامـج الضوء عىل املعالم واآلثار والبيوت 

القديمة داخل العراق، ليتعرف املشاهد بذلك 

عىل تاريخها وأصالتها وقصصها املختلفة.. 

ويأخذ الربنامج طابعاً واقعياً، ويشتمل عىل 

تفاصيل إنسـانية نابعة من بساطة الفكرة 

وعفوية الناس الذين يقابلهم املقدمون، عدا 

عن الجوائز املتميزة.

يوضـح حيـدر عبـد ثامـر أن ”املوسـمني 

املاضيـني شـكال رحلـة بحـث عـن معاملنا 

وآثارنـا، وفرصة للتعـرف إىل األرياف، ومن 

خالل جوالتنا صارت لدينا خربة يف اكتشاف 

أماكـن لم يسـبق اإلضاءة عليهـا“. ويردف 

بالقـول: ”إننا نيضء يف املوسـم الثالث عىل 

تجـارب مبدعني عراقيني ونقوم بتكريمهم، 

ونسـعى إىل تغطية قضايا لم يسلط اإلعالم 

الضوء عليها سابقاً.ويشري حيدر أبو العباس 

قائالً: ” أن تفاعل الناس ال يقدر بثمن، وهو 

الدافع األكرب السـتمرار الربنامج يف موسـم 

ثان وثالث، وربما رابع يف املسـتقبل. ويختم 

بالقول: ”نسـعى إىل إظهـار العراق بأفضل 

صورة واإلضاءة عىل محافظاته، وقد وفينا 

بوعودنـا للعراقيني داخل البالد ويف االغرتاب 

أيضاً، كما أرشـدنا النـاس إىل من يحتاج إىل 

املساعدة“.

من جهته، يرى طارق زياد أن الربنامج كان 

بمثابـة تذكرة عبـور ذهبية للسـفر إىل كل 

أنحاء العراق بنواحيه وأقضيته ومحافظاته 

املختلفـة، ويؤكـد زياد: ”إننا أمـام برنامج 

ميدانـي متعـب لجهـة السـفر وتفاصيله، 

النـاس يف  التفاعـل املبـارش مـع  وميزتـه 

الشـارع وأن الربنامج أثر فينـا إيجاباً، وأنه 

رغم اإلرهـاق والسـفر، فإن محبـة الناس 

يف الشـارع تثلج قلوبنا وتنسـينا أي تعب“، 

ومشرياً إىل دور الناس يف إرشادهم إىل األرس 

املحتاجـة، مـن أجل فرصـة الفـوز بهدايا 

قّيمة.

 MBC” وُيعـرض برنامج ”بني أهلنـا“ عىل

العراق“ يف رمضان.

انتـرش مؤخـرًا  اإلعالن التشـويقي 
األول لربنامـج ”رامز عقلـه طار“، 
وتضمـن مشـاهد مرعبـة إللقـاء 
ومحمـد  الرشبينـي  دينـا  الفنانـة 
هنيدي وسـمية الخشـاب ونرسين 
طافش مـن ارتفاع كبري، وعاد رامز 
للتنكـر بصورة سـاحر هندي.وقال 
رامـز جـالل، يف الربومو الرسـمي: 
”الرعـب أنـواع.. وأنا بفضـل أقوى 
نوع.. والخطر مستويات.. وأنا دايما 
باختـار أعىل مسـتوى.. ومبعرفش 
أكون غري يف التـوب ليفل“.وظهر يف 
الربومو أبـرز الضيـوف الذين دوى 

بسـبب رصاخهـم 

املقلـب، ومنهـم رمضـان صبحـي 
ودينا الرشبيني وأحمد سعد وسمية 
الخشـاب وويـزو وجميلـة عـوض 
وملك قورة ونرسين طافش وإسالم 
إبراهيم ومحمد هنيدي وأحمد مالك 
ورحـاب الجمـل ومحمـود جنـش 
وحمـو بيـكا ومحمـد عبدالرحمن.
وسـبق أن أثـار املستشـار تركي آل 
شيخ الكثري من الجدل حول وقوعه 
ضحيـة مقلـب ”رامز عقلـه طار“ 
بعدما انفرد بنرش أول مقطع فيديو 
يكشـف عـن كواليـس املقلـب وما 
يعـرف بـ“غرفـة األرسار“، ولكـن 
تعليقـات رئيس هيئة الرتفيه أملحت 

بوضـوح أنه لم يقـع يف املقلب، وأن 
تواجـده داخـل الكواليـس بسـبب 
تصوير الربنامج هـذا العام برعاية 
تركـي  املستشـار  الهيئة.وكشـف 
آل الشـيخ، رئيـس هيئـة الرتفيه يف 
السـعودية، عرب حسابه عىل تطبيق 
(تويـرت) عن أول فيديو من كواليس 
برنامـج ”رامز عقله طـار“ للفنان 
رامـز جالل، وظهر رامـز يف الفيديو 
بتعليقـه املميز قائـال: بالصالة عىل 
النبـي ألول مـرة يف غرفـة األرسار، 
معانـا معـايل املستشـار، مـع رامز 
الـيل عقله طـار، صقفـة جامدة يا 

جدعان“.

الفنانـة  طمأنـت 
نيكـول  اللبنانيـة، 

محبيهـا  سـابا، 
عـن وضعهـا الصحي، 
بعـد إصابتهـا بفـريوس 
وقالـت:  كورونـا، 
بصحـة  أنـا  ”الحمدللـه 
جيـدة وأصبحـت بآخـر 

الفريوس، وسأخضع  أيام 
لفحص الــpcr، وأعتقد أنه 

سـيكون سـلبيا.. كنت بمرص 

بمهمـة عمـل حني أُصبـت بالفريوس 
عـىل مـا يبـدو، وحني وصلـت اىل 

لبنان ظهرت األعراض“.
وتابعـت نيكـول: ”الحمدللـه 
كانت األعراض خفيفة بشكل 
عـام ولـم أعـان أول يومني 
فقط شـعرت بتعب جسدي 
كبري، والحرارة خفيفة، ولكن 
وجع املفاصـل كان موجودا.. 
بشكل عام مرت عىل خري وأتمنى 

الصحة للجميع“.

كشـفت وسـائل إعـالم مرصية عـن املبالغ 
التي سـيتقاضاها املمثلني الذين سيجسدون 
أدوار البطولـة هذا العام يف موسـم رمضان، 
خصوصاً ان االنتاجـات واالصدارات الدرامية 
قلّت هذا العام.واحتـل الفنان محمد رمضان 
املركز االول، اذ سـيحصل عـىل مبلغ قدره 45 
مليـون جنيـه مقابل تجسـيده دور البطولة يف 
مسلسل ”موىس“.ويف املركز الثاني املمثل املرصي 

أحمد السـقا الذي سـيحصل عىل 33 مليون جينه 
عن بطولته يف مسلسـل ”نسـل األغـراب“، بينما 
سـيحصل املمثل املرصي أمري كرارة، الذي يشارك 
بطولة العمل أيضاً عىل 28 مليون جنيه.ويف املركز 
الرابع، املمثل املرصي يحيى الفخراني بمبلغ قدره 
22 مليـون جنيـه عن بطولة يف مسلسـل ”نجيب 
زاهـي زكش“، أما املركز الخامس فهو من نصيب 
املمثل املرصي كريم عبد العزيز عن بطولته الجزء 

الثانـي من مسلسـل ”االختيار“ وسـيحصل عىل 
مبلغ قدره 20 مليون جنيه.من ناحيتها سـتكون 
املمثلة ياسـمني عبد العزيز صاحبة أعىل أجر بني 
املمثـالت املرصيـات املشـاركات يف دراما رمضان 
2021، بأجـر 20 مليون جنيه عن مسلسـل ”اليل 
مالـوش كبـري“، وحصلت املمثلة نيلـيل كريم عىل 
أجر 18 مليون جنيه عن دورها يف مسلسـل ”ضد 
الكرس“.. واملمثل أحمـد مكي يتعادل باملبلغ الذي 

سـيتقاضاه عن دوره يف ”االختيـار 2“ مع املمثل 
محمـد إمام عـن بطولته ملسلسـل ”النمر“ بأجر 
بلغ 17 مليون جنيه لكليهما.كما تقاسـم املمثالن 
أحمد عز ويوسف الرشيف املركز نفسه يف القائمة 
بأجـر 15 مليون جنيه، عن دوريهما يف مسلسـيل 
”هجمـة مرتـدة“ و“كوفيـد 25“.. يـارس جـالل 
سـيحصل عىل أجـر 14 مليون جنيـه عن بطولته 

ملسلسل ”ضل راجل“.

مغامرة شبابية تجوب المناطق العراقية في ”بين أهلنا“

رامز جالل يهدد حياة ضيوف برنامجه ويعرضهم ألقصى درجات الرعب

لطيفة ترحب بالرئيس التونسي في مصر

نيكول سابا تطمئن محبيها بعد 
إصابتها بكورونا 

أجور الممثلين في شهر رمضان صادمة !
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