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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت خليـة االعـالم االمنـي تدمري 
كهـوف لتنظيـم داعـش يف سلسـلة 
جبـال حمرين.وقالت الخلية يف بيان: 
إنـه ”بتوجيـه مـن قيـادة العمليات 
املشرتكة، ووفقاً ملعلومات استخبارية 
دقيقة مـن قيـادة العمليـات الثانية 

نفـذت  االرهـاب،  مكافحـة  لجهـاز 
طائرات F_16 العراقية اربع رضبات 
جوية، اسـتهدفت خاللهـا كهوف يف 
سلسـلة جبال حمريـن، ضمن قاطع 
عمليـات صـالح الدين“.وأشـارت إىل 
”تدمـري الكهوف وقتل مـن فيها من 

عنارص إرهابية“.

بغداد/ الزوراء:

أعلـن مجلـس القضـاء األعـىل إجـراء 

سلسـلة تغيريات كبـرية يف مناصب عدد 

الوثيقة الصادرة  من القضاة.وبحسـب 

مـن رئيس مجلس القضـاء االعىل فائق 

زيدان، فإنه تم ”تكليف القايض مسـلم 

االرشاف  لهيئـة  رئيسـا  مـدب  متعـب 

القضائي، وتكليف القايض فرقد صالح 

هادي رئيسـا ملحكمة اسـتئناف النجف 

االتحاديـة، وتكليف القايض باسـم عبد 

زيد حمزة رئيسا ملحكمة استئناف بابل 

االتحادية“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت وسـائل إعـالم إيرانيـة، امـس 
الثالثاء، استهداف سفينة تجارية ترفع 
علم إرسائيل قرب السـواحل اإلماراتية.

وقالت وكالة أنباء ”تسـنيم“ اإليرانية: 
إن ”استهداف السفينة اإلرسائيلية كان 
يف مينـاء الفجـرية اإلماراتـي“، مؤكدة 
تـم  التـي  اإلرسائيليـة  ”السـفينة  أن 
اسـتهدافها تحمل الرقـم 9690559“.
وأوضحت أن ”اسـم السفينة ”هيربن“ 
تعود ملكيتها لرشكة PCC اإلرسائيلية، 

وتستخدم لنقل السـيارات.من جانبها 
اتهمـت ارسائيـل طهـران باسـتهداف 
السـفينة .ويأتي اسـتهداف السـفينة 
اإلرسائيلية بعد أيام من تعرض سفينة 
شـحن إيرانية لهجوم يف البحر األحمر، 
أصابهـا  مـا  أريرتيـا  سـواحل  قبالـة 
بإصابات.وقال عضـو يف الفريق الفني 
عـىل  الهجـوم  آثـار  بدراسـة  املكلّـف 
السـفينة اإليرانية، يف حينها: إن ضلوع 
”إرسائيل“ يف عملية استهداف السفينة 

من ”االحتماالت القوية“.

طهران/ متابعة الزوراء:
اعلن مسـاعد وزيـر خارجيـة إيران، 
عباس عراقجي، الـذي وصل إىل فيينا 
لحضـور اجتماع بني إيران ومجموعة 
4 + 1 واالتحاد األوروبي، أنه الربنامج 
السـابق كان من املقرر عقد االجتماع 
مع  1+4 اليوم األربعاء، ولكن بسـبب 
اصابـة أحد أعضـاء الوفد السـيايس 

لالتحـاد األوروبـي بفـريوس كورونا 
والحاجـة إىل االمتثـال لربوتوكـوالت 
غـدا  االجتمـاع  سـيعقد  الرعايـة، 
الخميس يف فيينا.كمـا أعلن عراقجي 
بـدء تخصيب اليورانيوم بنسـبة 60٪ 
الثالثاء.وُعقدت جولـة جديدة  امـس 
من اجتماع اللجنة املشـرتكة لالتفاق 
النـووي يف 2 أبريل، وبعـد التوصل إىل 

االتفـاق تقرر متابعة هـذه املحادثات 
بشـكل مبارش يـوم الثالثـاء 6 أبريل، 
وأخرياً تم عقد هذا االجتماع، وبعد ذلك 
تم االتفاق عىل تشكيل فريقني عاملني 
يف مجال الحظر والربنامج النووي وتم 
تقديـم نتائـج دراسـتهما اىل اجتماع 
لجنـة االتفاق النووي يـوم الجمعة 9 
أبريل قبـل ان يتم االتفـاق عىل عودة 

الوفـود عواصمهـم للتشـاور، ومـن 
املقـرر أن تجتمع مرة أخـرى يف فيينا 
اليوم األربعـاء 14 أبريل.ورصح نائب 
وزير الخارجية يف محادثة يف طهران، 
يـوم السـبت 12 نيسـان / أبريل: أن 
”النهـج الـذي اتبعنـاه يف محادثـات 
فيينـا، وأننـا سـنواصل السـري عليه 
هذا األسـبوع إن شـاء الله، مبني عىل 

اسـاس املواقف املحـددة التي حددها 
النظـام وتم االعـالن عنها ”.وبشـأن 
النهـج الـذي تـم اتباعه وسـيتبعه يف 
فيينـا، أضـاف الدبلومـايس اإليرانـي 
الكبـري: ”نريـد الرفع الكامـل للحظر 
الـذي يشـمل جميـع حظـر االتفـاق 
النـووي ، باإلضافـة إىل جميع الحظر 

الذي ُفرض خالل عهد ترامب. ”

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنـت وزارة الصحـة والبيئـة، امس 
اليومـي  الوبائـي  املوقـف  الثالثـاء، 
لفـريوس كورونـا املسـتجد يف العراق، 
وفيمـا اكـدت تسـجيل ٨١٧٩ اصابـة 
جديدة و٣٩ حالة وفاة وشـفاء ٥٧٩١ 

حالـة، حددت دائـرة صحـة الرصافة 
التوزيـع الجغـرايف لالصابـات حسـب 
بيـان  يف  الـوزارة  املناطق.وذكـرت 
تلقتـه «الزوراء»: ان عـدد الفحوصات 
املختربيـة ليوم امس: ٤٧٣٦٦، ليصبح 
عـدد الفحوصات الكليـة: ٨٥٩٩٩٤٦، 

مبينـة انه تـم تسـجيل ٨١٧٩ اصابة 
جديدة و٣٩ حالة وفاة وشـفاء ٥٧٩١ 
حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء 
الـكيل: ٨٢٦٣٢٣ (٨٧٫٨٪)، أمـا عـدد 
 ،٩٤١٠٧٨ الـكيل:  االصابـات  حـاالت 
بينمـا عدد الحاالت التـي تحت العالج: 

٩٩٩٥٩، يف حـني عدد الحـاالت الراقدة 
يف العنايـة املركـزة: ٤٧٧، وعدد حاالت 
الوفيـات الـكيل: ١٤٧٩٦، الفتـة اىل ان 
عـدد امللقحـني ليـوم امـس: ١٤٢٦٥، 
ليصبح عدد امللقحني الكيل: ١٦٧٤٥٣.
مـن جهتـه، اعلـن مديـر عـام صحة 

بغداد الرصافة، عبد الغني السـاعدي، 
تسـجيل ٩٤٢ اصابة جديـدة بفريوس 
كورونا بينهـا ٨٩٣ حالة رصد الوبائي 
للقطاعات الصحية.وقال السـاعدي يف 
بيان تلقته «الزوراء»: ان «املؤسسـات 
جانـب  يف  امـس  سـجلت  الصحيـة 

الرصافة  ٩٤٢ اصابة جديدة بفريوس 
كورونا موزعة كالتايل: ٨٩٣حالة خالل 
الرصد الوبائـي  للقطاعات الصحية / 
قطـاع البلديات الثانـي ١١٣ حالة من 
خـالل الرصـد الوبائي/ قطـاع املدائن 
١١١ حالـة من خـالل الرصـد الوبائي 

/ قطـاع البلديـات األول ١٠٩حالة من 
خالل الرصـد الوبائي/ قطاع الرصافة 
٥٢ حالـة من خـالل الرصـد الوبائي/ 
قطاع بغداد جديدة ٧٥ حالة من خالل 

الرصد الوبائي.

بغداد/ الزوراء:
الـوزراء،  مجلـس  رئيـس  اعلنـت 
مصطفـى الكاظمـي، وجـود حمالت 
ملنـع التالعب بأسـعار السـلع، مؤكدا 
ان اغلبهـا مرتبطـة بجشـع التجـار، 
وفيما وجه وزارة التجارة بتوفري املواد 

الغذائيـة يف البطاقـة التموينية، وافق 
مجلـس الوزراء عـىل إصـدار التعديل 
األول لنظام مجالـس اآلباء واملعلمني.
وذكر املكتب االعالمـي لرئيس الوزراء 
يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: ان رئيـس 
مجلس الـوزراء، مصطفى الكاظمي، 

ترأس جلسة اعتيادية ملجلس الوزراء، 
تم فيهـا بحث مسـتجدات االحداث يف 
البالد، ومناقشـة املوضوعات املدرجة 
ضمـن جـدول أالعمال.وقـدم رئيـس 
مجلـس الـوزراء، يف مسـتهل اللقـاء، 
تهانيه اىل الشـعب العراقي بمناسـبة 

حلول شهر رمضان املبارك، وان يكون 
هـذا الشـهر الفضيل فرصـة للمحبة 
والتسـامح، وان تضاعف مؤسسـات 
الدولة كافة جهودهـا من اجل خدمة 
احتياجاته.وبـني  وتلبيـة  املواطـن 
الكاظمي، بحسـب البيـان: ان متابعة 

قضايا واحتياجات املواطنني وتخفيف 
االجراءات البريوقراطيـة من اولويات 
العمل الحكومي، داعيا السادة الوزراء 
اىل بـذل اقـىص الجهـود لتوفـري هذه 

االحتياجات.
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الزوراء / يوسف سلمان:
تجـددت الدعـوات النيابيـة اىل تقـيص 
مصيـر األموال العراقية املهربة للخارج، 
وسـط مطالبـات بتفعيـل الترشيعات 
القانونية والحاجة اىل تعاون دويل للميض 
باسـرتدادها ، فيمـا افصحـت اللجنـة 
املاليـة النيابية عن تقديـرات احصائية 
عن حجم األمـوال املهربة للخارج بنحو 
350 مليـار دوالر.وقـال عضـو اللجنة، 
النائب جمال كوجر، لــ“ الزوراء ”: ان  
”األرقام الرسمية لحجم األموال املهربة 
غـري متوافـرة، لكن التقديـرات ترتاوح 
بـني 250 مليار  - 350 مليار دوالر كما 

ذكـره رئيس الوزراء السـابق عادل عبد 
املهدي يف إحـدى اجتماعات الرئاسـات 
الثالث ”.واضاف ان  ”حتى اآلن ليسـت 
لدى العراق آلية محددة السـرتجاع تلك 
األموال، ولم نشـهد إرادة حقيقية لفتح 
هذا امللـف الذي ال يزال ميتـا، ألنه ملف 
سـيايس بامتياز وبحاجـة إلرادة قوية 
وآليـات حقيقيـة من قبـل الحكومة ”، 
مبينا ان ”الحكومة حتى اآلن غري راغبة 
يف التحـرك يف هذا اإلطار وال تمتلك إرادة 
حقيقية، عىل الرغم من إبداء دول غربية 

استعدادها للتعاون“.

الكويت/ متابعة الزوراء:
قـررت محكمة الـوزراء الكويتيـة، امس الثالثـاء، حبس 
رئيـس الوزراء السـابق، الشـيخ جابر املبـارك، احتياطيا 
عىل ذمـة التحقيقات الجارية يف قضايا فسـاد.كما قررت 

املحكمة حظـر النرش يف قضية ”صنـدوق الجيش“ املتهم 
فيهـا رئيـس الـوزراء السـابق ووزيـر الدفـاع والداخلية 
السـابق خالد الجراح، و7 غريه.وحددت املحكمة جلسة يف 

27 أبريل الحايل للنظر يف القضية.

طوكيو/ متابعة الزوراء:
اتفقـت اليابـان وأملانيـا يف محادثات 
تعاونهمـا  توسـيع  عـىل  أمنيـة، 
العسـكري، حيـث تتشـاركان القلق 
يف  املتزايـد  الصـني  تواجـد  بشـأن 
الهنـدي والهادئ. املحيطـني  منطقة 
والدفـاع  الخارجيـة  وزراء  واتفـق 

لـكال البلدين، فيما يعـرف بمحادثات 
”اثنـني زائـد اثنني“ التـي عقدت عرب 
اإلنرتنـت، عـىل تكثيـف تعاونهمـا يف 
العسـكري  الدفاع والتصنيع  مجاالت 
ونقل التكنولوجيا عىل أسـاس اتفاق 
تبـادل املعلومات االسـتخباراتي الذي 
تـم توقيعـه يف مارس.وقالـت وزارة 

الخارجيـة اليابانية يف بيان إن الوزراء 
األربعـة تبادلوا وجهات النظر بشـأن 
بحـر  يف  اإلقليميـة  الصـني  مطالـب 
الصني الرشقي وبحر الصني الجنوبي، 
بشـأن  البالـغ“  ”القلـق  وتقاسـموا 
الوضع يف هونغ كونغ وأوضاع حقوق 

اإلنسان يف إقليم شينجيانغ الصيني.
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الزوراء/ حسني فالح:
الديمقراطـي  الحـزب  كشـف 
الكردسـتاني عن ابـرز امللفات التي 
اقليـم كردسـتان  تباحثهـا رئيـس 
نجريفـان بارزانـي يف بغـداد، وفيما 
اشـارت اىل ان بارزاني حمل رسـالة 
مـن فرنسـا اىل القـوى السياسـية 
العراقيـة، اكـدت عدم حسـم الكتل 
الكردية امرها بشأن كيفية املشاركة 
يف االنتخابات املقبلة، بينما رأت كتلة 
بيـارق الخري وجـود الرغبة والجدية 
بـني حكومتـي املركـز واالقليم لحل 
جميـع الخالفات العالقـة بني بغداد 

واربيل.
الحـزب  يف  القياديـة  وقالـت 
الديمقراطي، النائبة خالدة خليل، يف 
حديث لـ“الـزوراء“: ان زيارة رئيس 
اقليم كردستان اىل بغداد خالل االيام 
املاضية تأتي من اجل حلحلة جميع 
امللفات العالقة بـني املركز واالقليم. 
مـع  بحـث  بارزانـي  ان  اىل:  الفتـة 
القوى السياسية تشكيل التحالفات 
إلجـراء االنتخابات املقبلـة والحوار 
االسـرتاتيجي بني بغداد وواشنطن.

واضافـت: ان بارزانـي كان يحمـل 
رسالة من فرنسا بعد زيارته االخرية 
اىل باريس نقلها اىل القوى السياسية 
العراقية يف بغداد، لكون فرنسا داعمة 

للعملية السياسية يف العراق. مؤكدة: 
ان رئيس االقليم بحث كذلك يف بغداد 
امللفات االخـرى املتعلقة باملادة 140 
سـنجار  واتفاقيـة  الدسـتور،  مـن 
املوقعـة بـني حكومتـي االتحاديـة 
يصـل  ان  نأمـل  واالقليم.وتابعـت: 

الطرفـان اىل حلول جذرية للخالفات 
العالقـة مـن خـالل االجـواء الودية 
،والبد من الحـوارات واالتفاقات الن 
ال سبيل امامنا سـوى الحوار يف ظل 
الظـرف الحرج الذي يمـر به العراق 
املقبلـة،  االنتخابـات  االن.وبشـأن 

اكـدت خليل: انه ال توجـد حتى اآلن 
أي اتفاقات بني الكتل الكردسـتانية 
بكيفيـة املشـاركة باالنتخابات هل 
بقائمـة واحـدة ام متعـددة، وخالل 
االيـام املقبلة سـتتضح االمور اكثر.

من جهته، اشـاد رئيـس كتلة بيارق 

الخالـدي،  النيابيـة، محمـد  الخـري 
الحاصـل بـني حكومتي  بالتقـارب 
اقليـم كردسـتان واالتحادية، مؤكدا 
ان هنـاك رغبـة وجديـة لحل جميع 
بينهما.وقـال  العالقـة  الخالفـات 
الخالـدي يف حديث لـ“الـزوراء“: إن 
زيـارة نيجريفـان بارزانـي اىل بغداد 
مهمة جداً، وهي اسـتمرار للزيارات 
الناجحـة التـي قـام بها وفـد اقليم 
كردسـتان يف الفرتات السابقة، ألجل 
حل املشـكال العالقة بشكل جذري، 
وكذلك حل مسألة املوازنة.ولفت اىل: 
أنـه كان هناك تعاون جيـد جدا بني 
الحكومتني املركزية والكردية، وكانت 
هناك دبلوماسـية واسـعة وممتازة 
من قبـل قيـادة إقليم كردسـتان يف 
حـل املشـاكل العالقـة. مضيفا: أنه 
من الطبيعي ان تكون هناك مشاكل 
بني االخوة. منوهاً اىل: أنه اليوجد حل 
سوى الحوار، والحوار يجب ان تكون 
فيه تنازالت بني االخوة، والتنازل هنا 
يعد مكسباً للطرفني.وذكر الخالدي: 
أن العراق مرَّ بظروف صعبة انتقالية 
افرزت مشاكل، ممكن حلها بالحوار 
والعقالنيـة، واالخوة يف بغداد وإقليم 
كردسـتان بدأوا بحل املشـاكل التي 
تراكمت ضمن الحكومات السـابقة 

والتي اخطأت بحق الشعب.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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«الزوراء»  صحيفة  تحرير  أرسة  تتقدُم 
بأعطر التهاني وأطيب التربيكات اىل الشعب 
واإلسالمية  العربية  واألمتـني  العراقي 
املبارك،  رمضان  شهر  حلول  بمناسبة 
سائلني الله عز وجل أن يعيده عىل الجميع 
واالمان.  والسالمة  والربكة،  واليمن  بالخري 
العراق  بلدنا  يحفظ  أن  تعاىل  نسأله  كما 
يعم  وأن  والبالء،  الوباء  البلدان من  وجميع 

الخري يف ربوع بلدنا.
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بغداد/ الزوراء:

ونقيـب  الثـالث  الرئاسـات  هنـأت 

اتحـاد  رئيـس  العراقيـني،  الصحفيـني 

الالمـي،  مؤيـد  العـرب،  الصحفيـني 

امـس الثالثاء، الشـعب العراقـي واالمة 

االسالمية بحلول شـهر رمضان املبارك.

وقال رئيس الجمهورية، برهم صالح، يف 

تغريدة له تابعتها «الزوراء»: أنه « بحلول 

الشهر الفضيل، اُبارك ألبناء شعبنا الذين 

يقدمـون أروع صـور البـذل والعطاء». 

وأضـاف: أن «رمضان الذي تسـمو فيه 

قيـم الرتاحم والعطـاء، وهي قيم أصيلة 

يف مجتمعنا الطيب، مناسبة للتأكيد عىل 

التعايش والتكافل واستلهام القدرة عىل 

التحمـل وتجاوز املصاعب، ويف مقدمتها 

هزيمة خطر الوباء معاً بوعينا وصربنا».

من جهته، هنأ رئيس الوزراء، مصطفى 

الكاظمـي، العراقيني والعالم اإلسـالمي 

بحلـول شـهر رمضان.وقـال الكاظمي 

يف تغريـدة عىل حسـابه يف تويرت تابعتها 

«الـزوراء»: «مـع حلـول شـهر رمضان 

املبارك، أعـاده الله عىل شـعبنا والعالم 

اإلسـالمي واإلنسـانية بالخـري والربكة، 

نسـتحرض قيم رمضان الصرب والصمود 

ومجاهدة الذات عىل الغرور واالسـتهتار 

التسـامح  وتبنـي  والطغيـان  والتجـّرب 

واملـروءة مـن موقـع القوة».وأضـاف: 

«الصـرب إيمان وعزيمة تليـق باملؤمنني، 

بدينهـم ووطنهم».اىل ذلـك، بارك رئيس 

مجلس النواب، محمد الحلبويس، بحلول 

شـهر رمضان املبارك.وقال الحلبويس يف 

تغريدة له تابعتها «الزوراء»: «يهلُّ علينا 

شـهر الخـري والرحمة رمضـان املبارك، 

وقلوبنا يغمرها الدعاء والرجاء بتفريج 

الكـروب والهمـوم والبـالء، ومزيـد من 

السالم واالطمئنان والرخاء لعراقنا وأمتنا 

العربية واإلسـالمية والعالم أجمع».من 

جانبه، هنأ نقيب الصحفيني العراقيني، 

رئيس اتحـاد الصحفيني العـرب، مؤيد 

الالمي، الشـعب العراقـي والعالم اجمع 

واالرسة الصحفية بحلول شهر رمضان 

لـه  تغريـدة  يف  الالمـي  املبارك. وقـال 

تابعتها «الزوراء»: انه «مع حلول شـهر 

رمضـان املبارك أتقـدم بخالص التهنئة 

للشـعب العراقي الكريم والعالم أجمع، 

وأخـص االرسة الصحفيـة العراقيـة». 

وتابـع: «أدعـو اللـه العزيـز الكريم أن 

يوفق الجميع ويسـعدهم ويحميهم من 

بـالء الوباء ومن كل مكروه انه سـميع 

مجيب».

%@60@∂g@›óm@Újè‰i@‚ÏÓ„aäÏÓ€a@kÓó¶@cájm@ÊaãÌg
@aáyaÎ@bflÏÌ@ÎÏ‰€a@b‰ÓÓœ@ b‡nua@ıbuäg@á»i

بغداد/ الزوراء:
قفزت أسعار رصف الدوالر، مساء امس الثالثاء، يف البورصة الرئيسية يف بغداد و 
اقليم كردستان.وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت 
الكفاح  بورصة  سجلت  فيما  أمريكي..  دوالر   ١٠٠ مقابل  عراقي  دينار   ١٤٩٣٠٠
املركزية خالل افتتاحها صباح امس  ١٤٧٨٠٠ دينار عراقي.وأشار املصدر إىل أن 
بغداد، حيث  املحلية يف  باالٔسواق  الصريفة  ارتفعت يف محال  البيع والرشاء  اسعار 
بلغ سعر البيع ١٥٠٠٠٠ دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الرشاء ١٤٩٠٠٠ دينار 
لكل ١٠٠ دوالر امريكي.أما يف اربيل فقد شهدت اسعار الدوالر ارتفاعا ايضا، حيث 
بلغ سعر البيع ١٥٠٠٠٠ دينار لكل مائة دوالر، والرشاء وبواقع ١٤٩٥٠٠ دينار لكل 

مائة دوالر أمريكي.

@¿@Ú˜ub–fl@Òç–”@›vèÌ@ä¸Îá€a
ÊbnéÜã◊Î@ÜaáÃi
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الزوراء / يوسف سلمان:
تجددت الدعوات النيابية اىل تقيص 
املهربة  العراقية  األموال  مصيـر 
بتفعيل  مطالبات  وسط  للخارج، 
القانونية والحاجة اىل  الترشيعات 
باسرتدادها  للميض  دويل  تعاون 
املالية  اللجنة  افصحت  فيما   ،
احصائية  تقديرات  عن  النيابية 
للخارج  املهربة  األموال  حجم  عن 

بنحو ٣٥٠ مليار دوالر.
جمال  النائب  اللجنة،  عضو  وقال 
كوجر، لـ» الزوراء «: ان  «األرقام 
الرسمية لحجم األموال املهربة غري 
ترتاوح  التقديرات  لكن  متوافرة، 
مليار   ٣٥٠  - مليار    ٢٥٠ بني 
الوزراء  رئيس  ذكره  كما  دوالر 
السابق عادل عبد املهدي يف إحدى 

اجتماعات الرئاسات الثالث «.
واضاف ان  «حتى اآلن ليست لدى 
آلية محددة السرتجاع تلك  العراق 
حقيقية  إرادة  نشهد  ولم  األموال، 

لفتح هذا امللف الذي ال يزال ميتا، 
ألنه ملف سيايس بامتياز وبحاجة 
حقيقية  وآليات  قوية  إلرادة 
ان  مبينا   ،» الحكومة  قبل  من 
راغبة  غري  اآلن  حتى  «الحكومة 
يف التحرك يف هذا اإلطار وال تمتلك 
إرادة حقيقية، عىل الرغم من إبداء 

دول غربية استعدادها للتعاون».
لحسم  األنسب  اآللية    » ان  ورأى 
ملف األموال املهربة هي من خالل 
متخصصة  دولية  رشكات  تكليف 
يف هذا املجال»، مؤكدا ان « اللجنة 
يف  خطوات  عدة  اقرتحت  املالية 
بإعفاء  تتعلق  منها  السياق،  هذا 
القانونية  املالحقة  من  املتورطني 
مقابل إرجاع تلك األموال، وإعطاء 
نسبة للمخربين عن أموال الفساد، 
ال وجود إلرادة حقيقية  ذلك  ومع 

لحسم هذا امللف».
النيابية  النزاهة  لجنة  وكانت 
الستعادة  احصائية  قوائم  اعدت 

األموال املهربة خارج العراق .وقال 
الدفاعي  طه  النائب  اللجنة  عضو 
سابق  ترصيح  يف   ،» الزوراء  لـ» 
متنفذين  اشخاصا  «هناك  ان   :
حالت  جوار  دول  اىل  باإلضافة 
دون رغبة الحكومات املتعاقبة يف 
جدي  بشكل  املهم  امللف  هذا  فتح 
مشريا   ،» طويلة  سنوات  منذ 
محدد  رقم  هناك  ليس   » ان  اىل 
وواضح  دقيق  بشكل  يكشف 
تم  التي  العراقية  االموال  حجم 
«.واضاف  الخارج  اىل  تهريبها 
اسرتداد  قانون  اقر  الربملان   » ان 
عليه  تعديال  واجرى  العراق  اموال 
اآلن  حتى  لكن   ،  ٢٠١٩ ايار  يف 
االموال  من  اي  اسرتداد  يجر  لم 
معلومات   » ان  مبينا   ،» املهربة 
االموال  تلك  عن  النيابية  النزاهة 
مرحلتني،  عرب  تم  تهريبها  بأن 
من  السابق  النظام  زمن  يف  االوىل 
خالل برنامج النفط مقابل الغذاء، 

 ٢٠٠٣ بعد  بدأت  الثانية  واملرحلة 
مقرر  «.لكن  الفاسدين  خالل  من 
االمري  عبد  النيابية،  النزاهة  لجنة 
قوائم  اعداد  عن  كشف  املياحي، 
احصائية الستعادة األموال املهربة 
يف  املياحي،  .وقال  العراق  خارج 
ترصيح صحفي: ان « اللجنة تمتلك 
الئحة كاملة بشأن األموال املهربة، 
واألموال  األشخاص  أسماء  فيها 
مشريا  العراق»،  خارج  املوجودة 
اىل ان «جائحة كورونا حالت دون 

التحرك عىل تلك األموال» .
أموال  لديه  العراق  ان»  واضاف 
مجمد  بعضها  الخارج  يف  كثري 
 ،» أمينة  بأيٍد غري  األخر  والبعض 
مبينا ان « لجنة النزاهة استدعت 
األموال  اسرتداد  قسم  رئيس 
خارج العراق ملعرفة ما قبل وبعد 
انتهاء  وبعد  األموال،  من   ٢٠٠٣
امللف  متابعة  ستتم  الجائحة 

بشكل كامل».

بغداد/ مصطفى العتابي:
الثالثاء،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد 
اصابة   ٨١٧٩ تسجيل  اكدت  وفيما  العراق،  يف 
حالة،   ٥٧٩١ وشفاء  وفاة  حالة  و٣٩  جديدة 
الجغرايف  التوزيع  الرصافة  صحة  دائرة  حددت 
لالصابات حسب املناطق.وذكرت الوزارة يف بيان 
املختربية  الفحوصات  عدد  ان  «الزوراء»:  تلقته 
الفحوصات  عدد  ليصبح   ،٤٧٣٦٦ امس:  ليوم 
انه تم تسجيل ٨١٧٩  الكلية: ٨٥٩٩٩٤٦، مبينة 
 ٥٧٩١ وشفاء  وفاة  حالة  و٣٩  جديدة  اصابة 

حالة.
واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: ٨٢٦٣٢٣ 
الكيل:  االصابات  حاالت  عدد  أما   ،(٪٨٧٫٨)
٩٤١٠٧٨، بينما عدد الحاالت التي تحت العالج: 
العناية  الراقدة يف  الحاالت  ٩٩٩٥٩، يف حني عدد 
الكيل:  الوفيات  حاالت  وعدد   ،٤٧٧ املركزة: 
امس:  ليوم  امللقحني  عدد  ان  اىل  الفتة   ،١٤٧٩٦

١٤٢٦٥، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ١٦٧٤٥٣.
من جهته، اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، 
عبد الغني الساعدي، تسجيل ٩٤٢ اصابة جديدة 

الوبائي  بينها ٨٩٣ حالة رصد  بفريوس كورونا 
للقطاعات الصحية.

ان  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الساعدي  وقال 
جانب  يف  امس  سجلت  الصحية  «املؤسسات 
كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة   ٩٤٢ الرصافة  
الوبائي   الرصد  خالل  ٨٩٣حالة  كالتايل:  موزعة 
الثاني  البلديات  قطاع   / الصحية  للقطاعات 
قطاع  الوبائي/  الرصد  خالل  من  حالة   ١١٣
 / الوبائي  الرصد  خالل  من  حالة   ١١١ املدائن 
قطاع البلديات األول ١٠٩حالة من خالل الرصد 
خالل  من  حالة   ٥٢ الرصافة  قطاع  الوبائي/ 
الرصد الوبائي/ قطاع بغداد جديدة ٧٥ حالة من 
خالل الرصد الوبائي / قطاع الصدر ٤٩ حالة من 
الوبائي/ قطاع الشعب ١٧١ حالة  خالل الرصد 
 ٨٠ االعظمية  قطاع  الوبائي/  الرصد  خالل  من 
حالة من خالل الرصد الوبائي/ قطاع االستقالل 
قطاع  الوبائي/  الرصد  خالل  من  حالة   ٣٧
النهروان ٩٦ حالة من خالل الرصد الوبائي، ٤٩ 
 ، الصحية  للمؤسسات  مراجعتهم  خالل  حالة 
املحالت /   الصدرموزعة عىل  ١١حالة  يف مدينة 
الحميدية /   / ١٤ / معمل الغاز /  االورفيل / 

 : التالية  املناطق  ٣ حاالت يف كل من   ، الحبيبية 
شارع فلسطني / املدائن / االمني / البلديات / 
الشعب / الزعفرانية /النهروان / بغداد جديدة 
الضباط   / البنوك   / قصور  سبع   / الكرادة   /
التالية:  املناطق  من  كل  يف  وحالتني   ، زيونة   /
السيدية / الكاظمية / حي الجهاد / الغزالية / 

حي الجامعة .
واضاف الساعدي انه «تم نقل جميع الحاالت اىل 
الحجر الصحي لتلقي العالج وفق الربوتوكوالت 
املعتمدة»، مشريا اىل ان «العدد الرتاكمي لإلصابات 
ارتفع اىل ١٢٣٧٣٩ تويف منهم ١٥٨٦ لالسف فيما 
اكتسب الشفاء  ١٠٧٩٨٢  حالة شفاء واملتبقي 
قيد العالج ١٤١٧١ «ودعا الساعدي اىل «مراعاة 
الحجم  هذا  عن  اسفرت  والتي  الجهود  تلك 
بإجراءات  االلتزام  خالل  من  الشفاء  اعداد  من 
التباعد  عىل  والرتكيز  الكمامات  ولبس  الوقائية 
االجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود». 

قبل  من  تبذل  التي  «الجهود  الساعدي  وثمن 
مالكات صحة الرصافة ملعالجة مصابي فريوس 
املصابني  إلنقاذ  بأرواحهم  مضحني  كورونا 

الفريوس».

b–€c@QVWÄ€a@åÎbvnÌ@µz‘‹æa@Üá«Î@b–€c@YTQ@Ä€a@Û�Énm@pbibñ�a

للمـرة (األوىل) وبكلفة تخمينية مقدارهـا (٤٤٠,٢٠٤,٠٠٠) دينار عراقي فقط (اربعمائة 
واربعون مليون ومئتان واربعة آالف دينار عراقي ال غري) وبمدة تنفيذ (١٨٠) يوم بموجب 
املواصفـات والرشوط التـي يمكن الحصول عليها مـن امانة الصندوق لقـاء مبلغ قدره 
(١٥٠,٠٠٠) دينار(مائة وخمسون الف دينار ال غري) غري قابل للرد فعىل الراغبني باملشاركة 
مـن ذوي االختصاص تقديم العطاءات بالدينار العراقي (مع مراعاة ترقيم صفحات هذه 
العـروض) ويكون نافذا ملدة ال تقل عن (١٢٠ يوماً) مع ارفـاق التأمينات االولية والبالغة 

(٤,٤٠٢,٠٤٠) دينار عراقي فقط (اربعة ماليني واربعمائة واثنان الف واربعون دينار).
عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية:-

رقم املناقصة-موضوعها-تاريخ الغلق
تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم

تاريخ نفاذ التأمينات االولية
العناوين الرصيحة للرشكة او املكتب مع تثبيت الربيد االلكرتوني

وتسلم اىل استعالمات الرشكة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية 
يف مدة اقصاها السـاعة (الواحدة) بعد الظهر ليوم ٢٠٢١/٥/٤ ويتحمل من ترسـو عليه 

املناقصـة اجـور نـرش االعـالن.. مـع التقديـر.
مالحظة:-

١. يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء يف تطبيق 
الوثيقة القياسـية بكافة اقسـامها فأنه سيتم اسـتبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك 

عند التقديم.
٢. جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :-

أ - كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ .
ب - هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه . 

٣. اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة.
٤. تقدم التأمينات االولية باسـم الرشكة او مديرها املفوض او احد املسـاهمني يف الرشكة 

او الرشكات بموجب عقد مشاركة.
٥. بإمكان كافة ممثيل الرشكات او املكاتب املشرتكني يف املناقصة التواجد يف مقر الرشكة 

لحضور ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ الغلق السـاعة 
العارشة صباحاً.

٦. يف حالـة وجـود مخالفات من قبـل املناقصني توجه باإلنذارات من القسـم القانوني يف 
رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.

٧. تصادر التأمينات االولية للرشكات يف حالة عدم االسـتجابة للمراسـالت اثناء الدراسـة 
الفنية والتجارية للطلبيات .

٨. تقـدم التأمينات االولية عىل شـكل (خطـاب ضمان او صك مصدق او سـفتجة) ومن 
املصارف املعتمدة املتضمنة يف الوثيقة القياسـية.

٩. ال تتـم مطالبـة رشكتنـا بكتاب تسـهيل مهمة من الكمـارك وكذلك الرضيبـة واجازة 
االسـترياد ويتحمل املشـرتك يف املناقصة مسـؤولية تجهيز وايصال املـواد اىل رشكتنا (اذا 

تضمن العمل تجهيز مواد).
١٠. ال تتم املطالبة بأي تمديدات لفرتات التجهيز ألسـباب تتعلق بإخراج املواد من املوانئ 

(اذا تضمن العمل تجهيز مواد).
١١. يتم استبعاد العطاء الذي يزيد او يقل مبلغه عن ٢٠٪ من الكلفة التخمينية .

www.mrc.oil.-:١٢. يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطـاءات وعىل املوقع االلكرتوني
gov.iq

١٣. سـيتم اسـتقطاع (١٠٠٠ دينار) الف دينار عراقي رسـم طابع لبناء مدارس ورياض 
االطفال.

١٤. عىل الرشكات املتقدمة لالشرتاك يف املناقصة اعاله تقديم كتاب تأييد من وزارة العمل 
والشـؤون االجتماعية / دائرة التقاعـد والضمان االجتماعي إلكمال اجـراءات املوافقات 

االمنية يف حال التأهل.
١٥. يتـم اسـتقطاع مبلـغ (٢٥٠٠٠) الف دينار عراقـي عن كل املناقصـات من الرشكات 

العراقية الستحصال صحة صدور من غرفة تجارة بغداد.
د.عائد جابر عمران
                                                                                    عـ . املدير العام
                                                                                     رئيس مجلس االدارة

HYI@·”ä@Ê˝«a
RPRQOTWPY@ÚÓj‹�€a@·”ä

Úó”b‰fl@Â«@Úflb«@Ú◊ãí@¡éÏ€a@¿bófl@Ú◊ãí@Â‹»m
HÒÎb‡è€a@Û–ófl@¿@ıbfl@Ô„açÇ@âÓ–‰mÎ@çÓË§Î@·Ó‡ómI

2 alzawraanews@yahoo.com

سياسة

Úó”b‰fl@Ê˝«g@xàÏπ
ÚÓ”aã»€a@ã–®a@Ú◊ãíO¡–‰€a@ÒäaåÎO÷aã»€a@ÚÌäÏËª

ÚéÜbè€a@Úuäá€a@M@p¸Îb‘æa@pb◊ãíO∂g
H?–€a@›ÓÁdn€a@Ú‘Ìã�iI@HRPRQO@fibÃícOSI@Ú‡”ãæa@Úflb»€a@Úó”b‰æa@Ê˝«g@O‚

١. يَرس(رشكـة الحفـر العراقية-رشكة عامة) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلـني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
للعمل الخاص بـ (تنفيذ مرشوع قواعد االستصالح يف حقل الزبري).

٢. سـيتم العمـل وفق اآللية املعتمـدة للمناقصات الدولية العامـة والتي تتيح ملقدمي العطـاءات كافة من الدول 
املؤهلـة االشـرتاك فيها كما هو محدد يف النـرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحـدة (الخاصة بتعريف الدول 

املؤهلة).
٣. يتم تقديم العطاءات الفنية والتجارية بظرفني منفصلني.

٤. يتم فتح العطاءات الفنية ودراسـتها من قبل لجان التحليـل املختصة يف جهة التعاقد لبيان املناقصني املؤهلني 
واملستجيبني للرشوط املطلوبة.

٥. يتـم فتح العطـاءات التجارية للمناقصني املؤهلني من قبل لجان التحليل وبمـا اليقل عن ثالثة الختيار العطاء 
االفضل منها مع مراعاة الصالحيات املالية املعتمدة ألغراض االحالة.

٦. يتم اعادة ظروف العطاءات التجارية للمناقصني غري املؤهلني فنياً اىل مقدميها دون فتحها.
٧. عـىل مقدمي العطـاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بـ(رشكة الحفر العراقية/

الهيأة التجارية contracts.south@idc.gov.iq (٨ ساعات يومياً) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
٨. بإمـكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاءات باللغـة (العربية) بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان 

املحدد يف التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة بيع للوثائق البالغة (٣٠٠٠٠٠) ثالثمائة الف دينار عراقي.
٩- آخر موعد لتسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي (مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة-الزبري-الربجسية- مقرر 
لجنة فتح العطاءات) يف املوعد املحدد (يوم الخميس املصادف ٢٠٢١/٥/٦ السـاعة الحادية عرش صباحاً) سـوف 
ترفض العطاءات املتأخرة وسـيتم فتـح العطاءات بحضور مقدمي العطـاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف 
العنوان اآلتي (مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة- الزبري- الربجسية- لجنة فتح العطاءات) يف الزمان والتاريخ 
(يـوم الخميس املوافـق ٢٠٢١/٥/٦).. كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطـاء (خطاب ضمان مرصيف او 

صك مصدق او سفتجة) وبمبلغ (٢٦,٢٥٠,٠٠٠) ستة وعرشون مليون ومائتان وخمسون الف دينار عراقي .
١٠-اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم الثالثاء املوافق ٢٠٢١/٥/٤.

١١-يف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسـمية يكون اليوم التايل موعداً للغلق الذي يكون فيه دوام رسمي ويكون 
موعد فتح العطاءات بنفس اليوم املحدد لغلق املناقصة.

١٢-العناوين املشـار اليها آنفاً هي (العراق/البرصة-الربجسية /رشكة الحفر العراقية-الهيأة التجارية/الطابق 
االول).

١٣-الكلفـة التخمينيـة لتنفيـذ (تنفيذ مرشوع قواعد االسـتصالح يف حقل الزبري) للمدة الكليـة (٣٦٠) يوم عمل 
بضمنها ايام الجمع والعطل الرسمية تبلغ (٢,٦٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ملياران وستمائة وخمسة وعرشون مليون دينار 

عراقي فقط.
١٤-يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسـية بكافة اقسامها فأنه يتم استبعاد عطاءه مما 

يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.
١٥-يتم اسـتبعاد العطاء الذي لم ترفق به معايري التأهيل املطلوبة (السـيولة النقدية) الواردة بتعليمات مقدمي 

العطاء (ورقة بيانات العطاء) بموجب وثائق املناقصة.
١٦-يكون العمل وفق متطلبات رشكة الحفر العراقية(Call-Off) وحسب ما محال من عمل عىل رشكتنا من قبل 

. (ENI)رشكة
عـ.املدير العام
رئيس مجلس االدارة
مدير الهيأة التجارية
عبد العزيز جبار كاظم
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القاهرة/متابعة الزوراء:
 تسـعى مرص إىل توظيـف عالقاتها مع 
روسـيا يف البحـث عـن حل ألزمة سـد 
النهضة اإلثيوبي بعد فشـل الرهان عىل 
الوساطة الرباعية ووجود مؤرشات عىل 
فقدان الثقة يف عودة الوساطة األمريكية 

منفردة يف هذا امللف الشائك.
وأعـادت مـرص، االثنـني، تفعيـل طلب 
وسـاطة روسـية يف ملـف أزمـة سـد 
تربطـه  مـا  وهـو  اإلثيوبـي  النهضـة 
موسـكو ضمنيا بمدى تحقيق مكاسب 

من مرص وإثيوبيا.
وطغـى ملف أزمة السـد عـىل غريه من 
امللفـات الثنائية واإلقليمية يف محادثات 
وزير الخارجية الرويس سريجي الفروف 

يف القاهرة.
وأكـد وزيـر الخارجية املرصي سـامح 
شكري يف املؤتمر الصحفي مع الفروف 
أن بـالده تعول عىل عالقات روسـيا مع 
إثيوبيـا للتوصـل إىل اتفـاق إلنهاء أزمة 

سد النهضة.
ويشـري هذا الطلب إىل فشل الرهان عىل 
نجاح طلب الوسـاطة الرباعية املكونة 
مـن األمـم املتحـدة واالتحـاد األوروبي 
والواليات املتحـدة واالتحاد األفريقي يف 

هذا امللف.
وقال الخبري املرصي يف الشؤون الروسية 
نبيـل رشـوان إن ”القاهـرة تسـعى إىل 
حلحلة الجمـود يف األزمة عـرب توظيف 
عالقات موسكو وامتالكها أدوات ضغط 
واملعلوماتـي،  الفنـي  املسـتويني  عـىل 
واالسـتفادة من الصور التـي تلتقطها 
األقمار الصناعية الروسية والتي تخدم 
القاهرة يف توفـري معلومات دقيقة عن 

حالة السد وحجم تخزين املياه“.
وأضاف رشوان ، أن ”موسكو بإمكانها 
تغيري الوضع القائم حال تدخلت بثقلها، 
لكنها ترى أهمية إتاحة الفرصة لالتحاد 
األفريقـي أوالً، فبإمكانه أن يتعامل مع 
التعقيدات بني دولـه، وقد يتغري ذلك إذا 
كان هنـاك تهديد حقيقـي ملصالحها يف 
القـارة من خـالل تقديم مـرشوع قرار 

خاص باألزمة ملجلس األمن“.
ويفسـح توافـق الـدول الثـالث، مرص 
وإثيوبيـا والسـودان، عـىل وجـود دور 
رويس يف األزمـة املجـال أمام موسـكو 
يعـزز  بمـا  الوسـاطة،  بـدور  للقيـام 
حضورها الذي تراجـع كثرياً يف منطقة 
القـرن األفريقـي منـذ تفـكك االتحـاد 
الرئيـس  إدارة  وتحـرص  السـوفييتي، 
فالديمري بوتني عىل استعادته يف إثيوبيا 

والصومال، ما يجعلها تبدو متمهلة.
ويوحـي الطلب املرصي بفقـدان الثقة 
يف عودة الوسـاطة األمريكية منفردة أو 
بشكل رباعي، وعدم توقع الحصول عىل 
نتيجـة إيجابية من اإلشـارات الرمزية 
التي بعثت بها واشـنطن األيام املاضية 

بخصوص رفضها للحلول األحادية.
وأوضحت عضـوة الهيئة االستشـارية 
والدراسـات  للفكـر  املـرصي  للمركـز 
اإلسرتاتيجية نهى بكر أن ”نجاح روسيا 
من عدمه يتوقـف عىل رغبة أديس أبابا 
يف الوصـول إىل اتفـاق قانونـي وُملزم، 
وطاملـا ال توجد هـذه الرغبـة لن يكون 

هناك أثر لدورها“.
وأشـارت ، إىل أن ”قـدرة روسـيا عـىل 
الدخـول عـىل خط أزمـة سـد النهضة 
تتوقـف عـىل األوراق التـي يف جعبتهـا 

ويمكـن أن تسـتخدمها للضغـط عـىل 
األطـراف املختلفة، وهو أمر غري واضح 
حتـى اآلن، وأن فشـل جهـود االتحـاد 
األفريقـي والواليـات املتحـدة ُيصعـب 
مهمة أي أطـراف أخرى قد تكون لديها 

رغبة يف الوصول إىل حل“.
ويقول متابعـون إن ”القاهرة ال تتوقع 
ضغطـا حقيقيا تقوم بـه إدارة الرئيس 
جو بايدن عىل أديس أبابا، والتي أعادت 
إليهـا املسـاعدات التـي أوقفتهـا إدارة 
الرئيس السابق دونالد ترامب، وربطتها 
بتطـورات أزمـة تيغـراي وليـس سـد 

النهضة“.
ويبـدو أن مرص تريد العـودة إىل صيغة 
طرحتها قبل نحو عام ونصف العام عىل 
هامـش قمة أفريقية روسـية، عرضت 
فيها طلب وسـاطة روسـيا يف أزمة سد 
النهضة، غري أن إثيوبيـا رفضته آنذاك. 
ودخلت واشنطن عىل الخط عرب وساطة 
بالرشاكـة مع البنك الـدويل، توصلت إىل 
مسـودة اتفاق عىل قاعدة من التنازالت 
املتبادلة، وقعت عليه القاهرة باألحرف 
أبابـا  أديـس  األوىل وامتنعـت كل مـن 

والخرطوم عن التوقيع عليه.

ويريـد التوجـه املرصي االسـتفادة من 
الخالفـات الروسـية األمريكية يف بعض 
األزمـات اإلقليمية والدوليـة يف التعويل 
عىل موسـكو، غـري أن األخـرية عادة ال 
تتدخـل أو ترمـي بثقلهـا يف أزمة ما لم 
تكن ضامنـة الحصول عىل مزايا نوعية 

من وراء ذلك.
ورغـم أن الفـروف طالـب يف القاهـرة 
برضورة التوصل إىل اتفاق بشـأن سـد 
النهضـة بـني كل من مرص والسـودان 
وإثيوبيا يضمن مصالح جميع األطراف 
اقرتحـت  ”موسـكو  إن  قـال  أنـه  إال 

مسـاعدة فنيـة وتقنيـة يف محادثـات 
سـد النهضة اإلثيوبـي، لكنهـا لم تقم 
بوسـاطة، ويجب عىل االتحاد األفريقي 

أن يحل األزمة“.
وأملـح شـكري عشـية زيـارة الوزيـر 
الـرويس إىل أنه سـيبحث معه موضوع 
سـد النهضة والدور الذي يمكن لروسيا 
أن تلعبه من خالل عضويتها يف مجلس 

األمن الدويل.
وبعد انسـداد أفق املفاوضات بني مرص 
والسـودان من جهـة وإثيوبيا من جهة 
ثانية، تميـل القاهـرة إىل العودة لطرح 
األزمـة عىل مجلس األمن، وكي ال تدخل 
يف تعقيدات سياسـية جديدة تعمل عىل 
ضمـان أن تتعاون معهـا بعض القوى 

اإلقليمية والدولية.
وكشـفت مصـادر مرصيـة مطلعـة ، 
أن فكـرة الوسـاطة من قبل روسـيا أو 
غريها لن تكون منتجة ما لم يكن هناك 
استعداد من جانب إثيوبيا لتقبلها، ومع 
تشـبثها بوسـاطة االتحاد األفريقي لن 
تسـتطيع موسـكو أو غريها ممارسة 

دور فاعل يف هذا الفضاء.
تدخـل  أن  ذاتهـا  املصـادر  وأضافـت 
موسكو بممارسـة ضغوط عىل إثيوبيا 
أو دعم للقاهرة يف مجلس األمن يتوقف 
عـىل مـا سـتحصل عليه مـن مرص يف 
املقابل، فالرباغماتية الطاغية عىل إدارة 
الرئيـس بوتـني تؤكـد أن أي تدخـل لن 

يكون مجانيا.
وعـىل الرغـم مـن التحسـن الكبـري يف 
البلديـن ووصولهـا إىل  العالقـات بـني 
اتفاقيات ومسـتوى رفيع من التحالف 
اإلسـرتاتيجي فإنها عـىل األرض تواجه 

تعثـر  يف  مالمحهـا  ظهـرت  مطبـات 
اسـتئناف تدفق السـياحة الروسية إىل 
مرص، عقب سقوط طائرة روسية فوق 

صحراء سيناء يف أكتوبر 2015.
وتجد موسـكو يف الدور املحـوري الذي 
تلعبه القاهـرة يف ملف غاز رشق البحر 
املتوسـط عائقـا أمـام طموحاتهـا يف 
اسـتمرار احتـكار الغاز ومـد خطوطه 
إىل أوروبـا، وحاولـت البحـث عـن أطر 
مشـرتكة معها، لكن مـرص بدت قريبة 
من التعـاون مع الـدول األوروبية أكثر 

من روسيا.
وتطلعت روسيا إىل أن تسهم االتفاقيات 
العسـكرية يف الحصول عىل تسـهيالت 
بمـرص،  البحريـة  املوانـئ  يف  نوعيـة 
والتنسـيق والتعـاون معهـا يف كل مـن 
ليبيا والسـودان، لكنها لـم تحصل عىل 

نتيجة إيجابية يف هذه القضايا.
وأكـد مراقبـون أن القاهـرة ال تريد 
التضحية بعالقتها اإلسـرتاتيجية مع 
الواليات املتحـدة، وتعمل عىل إحداث 
تـوازن دقيق بني الجانبني، وتلويحها 
بوساطة روسية يف أزمة سد النهضة 
ينطوي عىل رغبة يف اسـتفزاز اإلدارة 
بتحـركات  تقـوم  كـي  األمريكيـة 
حقيقيـة للضغط عـىل إثيوبيـا قبل 

فوات األوان.
وفهمـت موسـكو الرسـالة عـىل هـذا 
النحـو، فلم تقدم ردا واضحا بخصوص 
الوسـاطة أو الضغـوط، ألنهـا تريد أن 
تحقق مكاسـب من الدول الثالث، مرص 
وإثيوبيا والسـودان، حـال اقرتابها من 
أزمة السـد، وهو ما يضمـن لها وجودا 

إسرتاتيجيا مؤثرا يف املنطقة.
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بغداد/ الزوراء:

وجه األمـني العام ملجلس الوزراء، حميد 

الغـزي، امـس الثالثـاء، لجنـة تطويـر 

مداخـل العاصمة بغـداد بعقـد اجتماع 

تشـاوري لتنسـيق الجهود بني الجهات 

ذات العالقـة، للمـيض بتنفيـذ مرشوع 

تطوير مداخل العاصمة.

وأكد األمني العام، خالل ترؤسـه اجتماع 

اللجنـة، بحسـب بيـان لالمانـة العامة 

تلقته ”الزوراء“، عىل ”أهمية اسـتثمار 

املخططات السابقة للجهات القطاعية، 

بينهـا التصاميم التـي قدمتها محافظة 

بغداد التي سبق أن تمت املصادقة عليها 

تطويرهـا  وإمكانيـة   ،2012 العـام  يف 

بمـا يتوافـق مـع التصاميـم الجديـدة، 

فضالً عـن معالجة الجوانـب القانونية 

املرتبطة بمختلف امللفـات للبدء بأعمال 

التطوير“.

وذكـر البيـان أن ”اللجنـة اسـتعرضت 

موقـف تنفيـذ التوصيـات الصـادرة يف 

االجتماع السـابق أبرزها املتعلق بصيانة 

ونصب وإيصـال التيار الكهربائي ملدخل 

(بغداد -كوت)، وإجراء الكشف املوقعي 

عـىل الطريـق الواقع يف حـي الخرضاء، 

وإزالة الشـبكة الكهربائية الواقعة فيه، 

مع استعراض موضوع الطريق الحلقي 

الرابـع ومعوقات إنجـازه، والتأكيد عىل 

التزام وزارة النقل بالتوجيهات الخاصة 

بإيقـاف التعاقد عـىل سـاحات التبادل 

التجـاري يف مداخـل بغداد لحـني إكمال 

اللجنة الرئيسة املذكورة أعمالها“.

يشار إىل أن مجلس الوزراء وافق يف العام 

2019 عـىل تطويـر مداخـل العاصمـة 

بغـداد، كمـا قـرر يف آذار املـايض تأليف 

لجنة بهذا الشـأن، وذلـك ألهمية إظهار 

الوجه الحضاري للعاصمة بغداد.

بغداد/ الزوراء:
حـّدد البنك املركـزي معالجـات مفردات 
البطاقة التموينية، فيما أكد رضورة دعم 

الحكومـة للصناعـة والزراعـة املحليـة.
وقال نائب محافظ البنك املركزي، إحسان 
شـمران اليارسي، يف ترصيح صحفي: إن 
”أحد مطالب البنك الدويل خالل مفاوضات 
رفع سعر رصف الدوالر هو إصالح الدوائر 
املالية العامة، وهـي الرضائب والجمارك 
والجبايـات وتمويـل جزء مـن الوفورات 
املالية املتحققة لصالح الطبقات الهشة“، 
مشـدداً عـىل ”رضورة تحسـني مفردات 
البطاقـة التموينيـة لتقليل الـرضر الذي 

أحدثه تعديل سعر الرصف“.
وأضاف أنه ”من املمكن تحسني مفردات 
البطاقـة التموينيـة مـن خـالل محاربة 
الفساد، والحد من تبديد األموال العراقية 
يف صفقـات فاسـدة، ألن معظم مفردات 
التموينيـة هـي إنتـاج وطني مثـل الرز 

ومعجـون  والزيـت  والطحـني  والسـكر 
”بإمـكان  أنـه  اىل  الفتـاً   ،” الطماطـم 
الحكومة اسـتثمار مبادرة تعديل سـعر 
الرصف مـن خالل دعـم أكثـر للصناعة 
والزراعة املحلية بعدما حصلت عىل ميزة 
تنافسية تزيد عن %23 ضد املستورد من 
املنتجات، وبالتايل أصبح املستورد يواجه 

صعوبة يف منافسة املنتج املحيل“.
وتابـع أن ”البنك الدويل اقـرتح عىل البنك 
العراقـي تعديـل سـعر رصف  املركـزي 
 100 لـكل  ألـف دينـار   160 اىل  الـدوالر 
دوالر كونه السـعر الحقيقي الذي يمكن 
أن يسـتقر عليه السـوق املحلية قياسـاً 
اىل دول الجـوار“، مشـرياً اىل أن ”البنـك 
املركـزي، ومـن خالل دراسـته للسـوق 
والوضع املعييش، وجد أن القيمة الحالية 
لسـعر الرصف هـي 145 ألف مناسـبة، 
وفعالً حققت النتائج املرجوة يف السياسة 

النقدية“.
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بغداد/ الزوراء:
اعلنـت رئيـس مجلـس الـوزراء، 
مصطفى الكاظمي، وجود حمالت 
السـلع،  بأسـعار  التالعـب  ملنـع 
مؤكـدا ان اغلبها مرتبطة بجشـع 
التجار، وفيما وجه وزارة التجارة 
بتوفـري املواد الغذائيـة يف البطاقة 
التموينيـة، وافق مجلـس الوزراء 
عىل إصـدار التعديـل األول لنظام 

مجالس اآلباء واملعلمني.
وذكـر املكتـب االعالمـي لرئيـس 
الـوزراء يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 
الـوزراء،  مجلـس  رئيـس  ان 
مصطفى الكاظمي، ترأس جلسة 
اعتيادية ملجلـس الوزراء، تم فيها 
بحث مستجدات االحداث يف البالد، 
املدرجـة  املوضوعـات  ومناقشـة 

ضمن جدول أالعمال.
الـوزراء،  مجلـس  رئيـس  وقـدم 
اىل  تهانيـه  اللقـاء،  مسـتهل  يف 
الشـعب العراقي بمناسـبة حلول 
شـهر رمضان املبـارك، وان يكون 
فرصـة  الفضيـل  الشـهر  هـذا 
للمحبة والتسـامح، وان تضاعف 
مؤسسـات الدولة كافـة جهودها 
مـن اجـل خدمـة املواطـن وتلبية 

احتياجاته.
وبـني الكاظمـي، بحسـب البيان: 
واحتياجـات  قضايـا  متابعـة  ان 

االجـراءات  وتخفيـف  املواطنـني 
البريوقراطية مـن اولويات العمل 
الحكومـي، داعيا السـادة الوزراء 
اىل بذل اقـىص الجهود لتوفري هذه 

االحتياجات.
الحكومـة  ان  الكاظمـي:  وقـال 
جاءت لخدمة املواطنني ومواجهة 
التحديـات الكبرية التـي يواجهها 
البلـد وليس لهدف سـيايس، وبني 
انهـا نجحـت يف مسـاحات فيمـا 

تحتـاج االخـرى اىل متابعة وعمل 
متزايديـن، ويف هـذا الصـدد اكـد 
سيادته نجاح االجراءات االصالحية 
التي قامـت بها الحكومـة، والتي 
سـاهم بعضها يف زيادة احتياطي 

البنك املركزي من الدوالر.
الـوزراء  مجلـس  رئيـس  وجـدد 
توجيهاته اىل وزارة التجارة بالعمل 
املسـتمر لتوفـري املزيد مـن املواد 
الغذائية يف البطاقة التموينية، وان 

تعمـل بـكل طاقتهـا لتحقيق هذا 
االمر، واشـار اىل الزيادة الحاصلة 
يف اسـعار بعـض السـلع، واكد ان 
اغلبها مرتبط بجشع بعض التجار 
ولدينـا حمـالت ملنع هـذا التالعب 

باالسعار.
واشـار اىل جهـود وزارة الصحـة 
يف توفـري اللقاحـات ضـد فريوس 
كورونـا، مؤكـدا اهمية تشـجيع 
تلقـي  عـىل  وحثهـم  املواطنـني 

اللقاح.
كمـا قـدم وزيـر الصحـة والبيئة 
تقريرا مفصال عن مستجدات عمل 
لجنة تعزيز االجـراءات الحكومية 
والسـيطرة  الوقايـة  مجـاالت  يف 
الصحيـة والتوعويـة بشـأن الحد 
من انتشـار فايروس كورونا، كما 
استعرض جهود الوزارة يف حمالت 
التلقيح التي تقوم بها يف العاصمة 

بغداد وعموم املحافظات.
ان  انـه وبعـد  اىل  البيـان  واشـار 
ناقش مجلس الوزراء املوضوعات 
املدرجة عـىل جدول اعماله، اصدر 

عدد من القرارات منها :
املفاخـر   ) رشكتـا  تعـد  اوال/ 
والتصديـر  التجاريـة  للـوكاالت 
والبشـائر  املسـؤولية،  محـدودة 
منحلتـني  املحـدودة)،  التجاريـة 
بحكـم القانـون، وتـؤول عوائـد 
تصفية الرشكتـني املذكورتني آنفا 

واموالهما اىل وزارة املالية.
ثانًيـا/ املوافقة عـىل إصدار نظام 
التعديل األول لنظام مجالس اآلباء 
واملعلمـني رقم (1) لسـنة 1994، 
إستناًدا اىل أحكام البند (ثالثأ) من 
املادة(80) من الدستور، مع األخذ 
بعـني االهتمام مالحظـات الدائرة 
القانونية يف األمانة العامة ملجلس 

الوزراء.
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عمان/متابعة الزوراء:
 لـم تشـمل قائمـة املتهمـني الذيـن تمـت إحالة 
ملفاتهـم عىل املدعي العام اسـم األمري حمزة، ما 
يعني وفق مصـادر أردنية أن ”تربئـة“ ويلّ العهد 
السـابق من تهمة التآمر لـن تعفيه من محاكمة 
معنوية قد تلزمه بالبقاء ملدة طويلة يف ما يشـبه 
اإلقامة الجربية، والتعهد بعدم اإلدالء بترصيحات 
أو مواقف أو اتصاالت يعّرب من خاللها عن مواقفه 

السابقة التي كانت تنتقد األوضاع.
وقـال مصـدر أردني مطلـع إنه تم تخيـري األمري 
حمزة بني محاكمة علنية يتم فيها كشـف حلقة 
اتصاالته الداخلية والخارجية ودوره يف ”املؤامرة“ 
التـي ”كانـت تسـتهدف األردن وقيادتـه“، وبني 
السـكوت التام يف املسـتقبل ما عـدا الترصيحات 
التـي تظهـر الوالء للعاهـل األردني امللـك عبدالله 

الثاني وويلّ عهده األمري الحسني بن عبدالله.
وأشـار املصدر إىل أن األمري حمزة سـيجد نفسـه 
مجـربا عـىل االعـرتاف بالرتتيبات القائمـة داخل 
األرسة، وهي ترتيبات كان يرفضها ويشـعر أنها 
لم تعطـه حقه، وأن ليس أمامه من خيار سـوى 
إظهـار الطاعـة للملك ولويلّ عهـده كأمر واقع يف 
الحارض واملستقبل، مقابل الخروج من الوضعية 

الصعبة التي هو فيها اآلن.
وكان األمـري حمـزة قـد ظهـر، يف الصـورة التي 

هدفت إلظهار ”تماسك“ األرسة الهاشمية، واقفا 
يف الصـف الثاني خلف امللك ولـم يكن إىل جانبه أو 
إىل جانـب ويل العهد مبارشة، وهي وضعية حملت 
إشـارة قبوله بأنه من أمراء الصف الثاني، وفيها 
اعـرتاف بالواقـع الذي كان يشـتكي مـن أنه قد 

وضعه عىل الهامش.
وسـّمى امللك عبدالله األمري حمزة ولياً للعهد عام 
1999 بنـاًء عىل رغبة والده الراحل امللك الحسـني 
عندما كان ابنه األمري الحسـني يف الخامسة، لكّنه 
نّحـاه عن املنصب عام 2004 ليسـّمي عام 2009 

ابنه الحسني ولًيا للعهد.
وأعلن التلفزيون الرسـمي األردنـي االثنني إحالة 
ملف االعتقـاالت املرتبطة بملـف األمري حمزة إىل 

املدعي العام الستكمال إجراءات املحاكمة.
جـاء ذلك وفق مـا نقلته قناة ”اململكـة“ األردنية 
(رسـمية) نقـال عن مصـدر لم تذكـر طبيعته أو 
تسّمه.وقال املصدر إن ”ملف االعتقاالت املرتبطة 
بملف األمري حمزة بن الحسني (األخ غري الشقيق 
للعاهل األردني امللك عبدالله الثاني) تم تحويله إىل 
املدعـي العام“.وأوضح أن ”مسـألة األمري حمزة 
سـتحل ضمن إطار األرسة الهاشـمية“، ما يعني 

استثناءه من إجراءات املحاكمة أمام القضاء.
وجـاء نفس هـذا املوقف يف كلمـة لرئيس الوزراء 
األردنـي بـرش الخصاونة خـالل لقائـه بمجلس 

األعيان مـا يؤكد أن التوجه الرسـمي يف التعاطي 
مـع موضوع ”املؤامـرة“ هو فصـل األمري حمزة 
عـن مسـار القضـاء وحـّل الخـالف معـه داخل 
األرسة وإلزامه بعدم العودة إىل حمالت النقد ألداء 
املؤسسة الرسـمية يف إدارة األزمات.وال يعني هذا 
الفصـل تربئته، يف وقت يواصل بعض املسـؤولني 
الكشـف عـن تفاصيل مـن ملف األبحـاث لتأكيد 
وقوف األمري حمزة بشـكل مبـارش وراء ما جرى 
من استهداف للملك.وقال الخصاونة إنه تحدث يف 
لقائـه بمجلس األعيان عن تحركات وزيارات قام 
بها األمري حمزة، وإن باسـم عـوض الله (رئيس 
الديوان امللكي األسبق) كان عىل اتصال به وينسق 
معه منذ أكثر من سنة، وأنه كان هناك حديث عن 

تحريض ضد امللك ومخالفة الدستور.
وأضـاف رئيس الـوزراء األردنـي ”إن املتهمني يف 
القضية سيحالون إىل املدعي العام باستثناء األمري 

الذي سيتم التعامل معه داخل إطار العائلة“.
لكّن متابعني للشـأن األردني يحذرون من أن هذا 
التمييـز يف التعامـل قد يثري املزيد مـن الغضب يف 
صفوف العشـائر التـي تم اعتقال بعـض أبنائها 

ممن كانوا يعملون ضمن حاشية األمري حمزة.
وتقول شـخصيات عشـائرية إن العشـائر تدعم 
األرسة الهاشـمية بأكملها، وإنها ال تريد االنجرار 

إىل ما تعتربه رصاًعا عائلًيا داخلًيا.

وقـال أحد الدبلوماسـيني الغربيـني يف ترصيحات 
ُتركـت  ”إذا  جورنـال  سـرتيت  وول  لصحيفـة 
(الجروح بني الدولة والعشـائر) دون عالج، فإنها 
سـترتاكم وتنترش يف الكثري من الجسـد السيايس 
بحيـث لـن تتمكـن (السـلطات) يف النهايـة من 
تضميدها“، وإن هذا ”سـيكون صداعا إضافيا يف 

العالقة بني املواطن والدولة“.
واتهمـت الحكومـة األردنية األسـبوع املايض ويلّ 
العهد السـابق األمري حمزة (41 عاما) وأشخاًصا 
آخرين من الحلقة املحيطة به بالتورط يف مخطط 
”لزعزعـة أمن األردن واسـتقراره“، واعتقل نحو 
عرشين شخصا بينهم باسم عوض الله والرشيف 
حسـن بن زيـد، بينما ُوضـع األمري حمـزة تحت 
اإلقامـة الجربية.لكن امللك عبداللـه الثاني قال يف 
رسـالة بثها التلفزيون الرسـمي األسبوع املايض 
إن ”الفتنة وئدت“ مؤكـدا أن ”األمري حمزة اليوم 

مع عائلته يف قرصه وتحت رعايتي“.
وقال األمري حمزة، بحسـب بيان للديوان امللكي ، 
يف رسالة ”أضع نفيس بني يدّي جاللة امللك، مؤّكداً 
أّنني سأبقى عىل عهد اآلباء واألجداد، وفياً إلرثهم، 
سـائراً عىل دربهم، مخلصاً ملسـريتهم ورسالتهم 
ولجاللـة امللك“.وجـاء ذلـك بعـد تكليـف العاهل 
األردني عمه األمري الحسن بن طالل بالتعامل مع 

قضية األمري حمزة.
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بغداد/ الزوراء:

الثالثاء،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  حذرت 

الوقائية  باالٕجراءات  التهاون  استمرار  أن  من 

وتجاهل قرارات اللجنة العليا للصحة والسالمة 

أستمرار  اىل  املتكررة سيؤدي  الوطنية وبياناتها 

اىل  يؤدي  قد  والذي  والوفيات  االصابات  معدالت 

حجم  بسبب  الوطني  الصحي  النظام  تهديد 

االصابات التي تفوق قابلية املٔوسسات الصحية 

عىل استيعابها والتعامل معها.

«الزوراء»  تلقت  بيان  يف  الوزارة  اعالم  وذكر 

تبارك  والبئية  الصحة  «وزارة  أن  منه:  نسخة 

رمضان  شهر  حلول  العزيز  العراقي  للشعب 

املواطنني  تدعو  العزيزة  املناسبة  وبهذه  املبارك 

وقيمه  الفضيل  الشهر  من  لالستفادة  الكرام 

االنسانية والروحية لاللتزام باالجراءات الوقائية 

للصحة  العليا  اللجنة  عن  الصادرة  والتعليمات 

والسالمة الوطنية واملٔوسسات الصحية الرسمية 

الوضع  يشهد  حيث  الوباء  انتشار  من  للحد 

وذلك  االخرية  االيام  يف  خطريا  تطوًرا  الوبائي 

بمعدالت غري مسبوقة  االصابات  بارتفاع نسب 

منذ بدء الجأيحة».

وتابع البيان: «لقد شهد االسبوع املايض تسجيل 

الخطرية  الجأيحة  بدء  منذ  اسبوعي  رقم  اعىل 

 ٢٥٠ تسجيل  اىل  اضافة  اصابة   ٥١٣٨٧ وهو 

وفاة ناتجة عن مضاعفات الوباء، وهي نتيجة 

مبارشة الستمرار التجمعات البرشية واالكتظاظ 

االلتزام  عدم  مع  والخاصة  العامة  املرافق  يف 

بارتداء الكمامات من قبل املواطنني».

وأكدت الوزارة ان «استمرار التهاون باالٕجراءات 

للصحة  العليا  اللجنة  قرارات  وتجاهل  الوقأيية 

الصحة  وزارة  وبيانات  الوطنية  والسالمة 

االصابات  معدالت  أستمرار  اىل  سيؤدي  املتكررة 

النظام  تهديد  اىل  يؤدي  قد  والذي  والوفيات 

التي  االصابات  حجم  بسبب  الوطني  الصحي 

تفوق قابلية املٔوسسات الصحية عىل استيعابها 

والتعامل معها».

التحذيرات  تأكيد  من  لنا  «البد  انه  اىل  واشارت 

السابقة من خطورة االستهانة باملرض والرتكيز 

عىل نسب الوفيات املنخفضة حاليا بسبب جهود 

انتباه الجميع اىل ان  البطلة، لذا نلفت  مالكاتنا 

تٔوكد  العالم  دول  مختلف  يف  العلمية  البحوث 

عىل ظهور مضاعفات طويلة االمد بعد االصابة 

بكوفيد ١٩ قد تٔودي اىل امراض مزمنة وخطرية 

مما يجعل من الوباء تحديا صحيا خطريا لصحة 

االنسان وحياته».

والبيئة  الصحة  «وزارة  أن  اىل  البيان  ولفت 

رمضان  شهر  أيام  يف  الكرام  باملواطنني  تهيب 

املبارك بالتمسك وااللتزام باالجراءات الوقائية 

من ارتداء الكمام و غسل اليدين واالبتعاد عن 

االفطار  دعوات  تلبية  او  املكتظة  التجمعات 

الجماعية ملا فيها من الخطورة يف نقل العدوى 

الناتج  للخطر  فيها  املشاركني  حياة  وتعريض 

عن الوباء».

واردف: «لقد اكد خرباء الصحة العامة والدراسات 

العلمية الرصينة عىل أن السبيل الوحيد للسيطرة 

عىل الوباء والعودة للحياة الطبيعية هو بتلقيح 

املناعة  اىل  نصل  حتى  املواطنني  من  عدد  اكرب 

املجتمع،  من   ٪  ٧٠-٨٠ تقارب  التي  الجماعية 

وتٔوكد وزارتنا عىل توفر مختلف انواع اللقاحات 

لقاحات  وهي  حاليا،  الصحية  مٔوسساتنا  يف 

فعالة وامنة ومعتمدة من قبل املوسسات العلمية 

لذا  العاملية  الصحة  ومنظمة  املعروفة  العاملية 

اللقاح  بتلقي  اىل االرساع  الكرام  املواطنني  نحث 

اللقاحات  ألخذ  املعتمدة  الصحية  املنافذ  من 

يف  الصحية  واملراكز  املستشفيات  يف  املنترشة 

املحافظات كافة».

للقنوات  املهم  «الدور  عىل  الوزارة  وشددت 

وغري  الحكومية  الدولة  ومؤسسات  االعالمية 

من  املزيد  بذل  يف  الخاص  والقطاع  الحكومية 

باالجراءات  االلتزام  املواطنني عىل  لحث  الجهود 

املٔوسسات  من  اللقاح  ألخذ  والتوجه  الوقأيية 

الصحية».

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الكهرباء، امس الثالثاء، 
الطاقة  ساعات  تجهيز  زيادة  أن 
أسباب  عدة  اىل  تعود  الكهربائية 
أنها  إىل  الفتة  املوسم،  اعتدال  منها 
 ٢٢ بطاقة  الصيف  موسم  ستدخل 

الف ميغاواط.
أحمد  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
ان  صحفي:  حديث  يف  موىس، 
واعتدال  الحرارة  درجات  «انخفاض 
عىل  السيطرة  يف  سببا  املوسم 

«الوزارة  ان  اىل  مشريا  األحمال»، 
بعض  اضافة  عىل  ايضا  عملت 
قيد  كانت  التي  االنتاجية  الوحدات 
الصيانة واكتملت، فضال عن دخول 
وارتفاع  التوليدية  الطاقات  بعض 
بشكل  املستوردة  الغاز  مناسيب 
مرت  مليون   ٢٢ بلغت  والتي  محدد 

مكعب».
التي  االخرى  االمور  «من  ان  وتابع 
هو  الطاقة  تحسني  يف  ساعدت 
التعاون املشرتك بني الوزارة ووزارة 

من  الوقود  توفري  خالل  من  النفط 
مواد الخام  والكازاويل الذي ساهم 
مؤكدا  املحطات»،  بعض  بتشغيل 
تحسنا  سيشهد  رمضان  «شهر  ان 
الطاقة وفقا ملا عملنا من خطط  يف 
وفك  االنتاج  معدالت  رفع  استلزمت 
التوزيع  قطاع  وتدعيم  االختناقات 
مريحة  ساعات  ستزيد  والتي 
هذا  خالل  للمواطنني  ومرضية 

الشهر».
واكد موىس ان «الوزارة لديها خطط 

والتوزيع  االنتاج  قطاع  يف  كبرية 
كما  املقبل  الصيف  خالل  والنقل، 
بعض  ادخال  عىل  تعول  الوزارة  ان 
املحطات الجديدة كمحطة الجالسية 
محطات  وتشغيل  الدين،  صالح  يف 
يف  يف  كي   ١٣٢ مستوى  عىل  جديدة 
بعض املحافظات والتعاون مع وزارة 
املواد  من  العديد  توفري  يف  الصناعة 
كاملحوالت  الشبكة  الدامة  الحاكمة 
ثم سنرشع يف خطة فك االختناقات 

بقطاع التوزيع».

الصيف  «فصل  ان  موىس  وتوقع 
ان  تجهيز  ساعات  ستقدم  املقبل 
مقبولة  ستكون  جيدة  تكن  لم 
للمواطنني وسنصل اىل ٢٢ الف ميكا 
واط، ان لم يكن تجهيز مقبول فهو 

سيكون افضل من الصيف املايض».
ويعاني العراق من انقطاع متواصل 
للطاقة الكهربائية وتشتد االزمة مع 
ارتفاع درجات الحرارة يف الصيف مما 
باملولدات  لالستعانة  املواطن  يدفع 

االهلية لتعويض النقص.

بغداد/ الزوراء:
امس  واآلثار،  والسياحة  الثقافة  وزارة  أعلنت 
الثالثاء، عن تسلم مخطوطة مكتوبة بماء الذهب 

يف محافظة املثنى.
وقالت مفتشة مديرية آثار وتراث محافظة املثنى 
ايثار قاسم مشكور يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة 
قديمة  مخطوطة  تسلمت  ”مديريتها  إن  منه: 

مكتوبة بماء الذهب“.

مديرية  من  تسلمها  تم  ”لقد  مشكور  وأضافت 
التسليم  وتم  املثنى  يف  املنظمة  الجريمة  مكافحة 
توثيق  وسيتم  اصويل  محرض  بموجب  واالستالم 
لآلثار  العامة  الهيئة  إىل  وإرسالها  املخطوطة 

والرتاث/دائرة املتاحف العامة“.
التعاون  ضمن  جاءت  ”العملية  أن  إىل  وأشارت 
االٕرث  عىل  للحفاظ  املعنية  الدوائر  بني  املشرتك 

الحضاري واالٕنساني“.

بغداد/ الزوراء:
أن  الثالثاء،  امس  النيابية،  األزمة  خلية  أكدت 
انه  اىل  الثانية، فيما اشارت  املوجة  العراق يف ذروة 
الحضوري.وقال  الدوام  عن  العدول  الرتبية  عىل 
يف  املوسوي،  جواد  النيابية،  األزمة  خلية  مقرر 
ترصيح صحفي: إن «قرار دوام االطفال للصفوف 
االبتدائية ١ و ٢ و ٣ قرار غري صائب علميا وطبيا».
ودعا وزارة الرتبية لـ»العدول عنه واالكتفاء بدوام 
يف  الكبرية  الزيادة  بسبب  املنتهية  للمراحل  الطلبة 
اعداد االصابات خالل هذه الفرتة، وكوننا يف ذروة 
الرتبية،  وزارة  الثانية».وكانت  للموجة  االصابات 
العليا للصحة  اللجنة  أعلنت حصولها عىل موافقة 

املراحل  من  لعدد  بالسماح  الوطنية  والسالمة 
الدراسية بالدوام الحضوري.وقالت الوزارة، يف بيان: 
(االول  للصفوف  سيكون  الحضوري  «الدوام  ان 
الصفوف  اىل  باالضافة  االبتدائي  والثالث)  والثاني 
املتوسط،  الثالث  االبتدائي،  (السادس  املنتهية 
االسبوع». يف  يومني  وملدة  اإلعدادي)،  السادس 

الكرتونياً،»  املراحل سيكون  باقي  ان «دوام  وبينت 
مشريًة اىل ان «هذا القرار يأتي حفاظاً عىل رصانة 
التعليم مع االستمرار بااللتزام باإلجراءات الوقائية 
برضورة  األهلية  «املدارس  عىل  مشددة  الصحية» 
االلتزام باملدة املحددة أليام الدوام حيث سيتم إلغاء 

إجازة املدارس املخالفة لتلك التوجيهات».

بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  امس  الشعبي،  الحشد  هيئة  اعلنت 
نينوى  محافظة  يف  إرهابية  بشبكة  االطاحة 
ضد  إجرامية  هجمات  لشن  تخطط  كانت 

أهداف أمنية ومدنية يف املدينة.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة 
استخبارية  معلومات  عىل  «بناًء  انه  منه: 
نفذت  قبض،  إلقاء  مذكرات  وبحسب  دقيقة 

نينوى  عمليات  قيادة  من  مشرتكة  قوة 
 ٣٠ اللواء  واستخبارات  الشعبي  الحشد  يف 
أمنية  عملية  الحشد  استخبارات  ومعاونية 
 ٦ اعتقال  من  خاللها  من  تمكنت  محكمة 
وفق  للقضاء  املطلوبة  اإلرهابية  العنارص  من 

مذكرات اعتقال».
تسليمهم  تم  «االرهابيني  أن  البيان  وأضاف 
للجهات االمنية وفق مذكرات تسليم رسمية».

بغداد/ الزوراء:
استثمار  وإحالة  إيجار  وأوليات  أضابري  ضبط  الثالثاء،  امس  االتحادية،  النزاهة  هيئة  اعلنت 
والتعليمات، وعدم وجود جدوى  للقانون  لوجود مخالفاٍت  العمارة؛  لبلديَّة  عائداً  (٢٢) عقاراً 

اقتصادية.
واشارت دائرة التحقيقات يف الهيئة، يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: ان «تفاصيل عمليَّتي 
رتي ضبٍط قضائيَّتني، أفادت بتمكن فريق عمل مكتب تحقيق  َذتا بناًء عىل ُمذكَّ الضبط اللتني ُنفِّ
الهيئة يف ميسان من ضبط (٨) أضابري ومستندات وموافقات لعقارات متعاقد عليها؛ لغرض 
وقسم  االستثمار  قسم  تخص   ٢٠١٩  –  ٢٠١٨ لألعوام  مختلفة  مرشوعات  وإنشاء  االستثمار 

الواردات».
تعبئة غاز ومجمعات  إنشاء محطات وقود ومعمل  املشاربع  تلك  أن» من بني  الدائرة  وتابعت 
تسويقية كفرص استثماريٍَّة تمثلت املخالفات فيها بإحالة قطع األرايض التابعة ملديريَّة بلديَّة 
هذه  تقدير  «قلة  إىل  الفتًة  مساطحة»،  وليس  استثماريٍَّة  كفرص  طرحها  طريق  عن  العمارة 

املرشوعات وطول فرتة اإليجار وعدم وجود جدوى اقتصاديَّة من التأجري».
بلديَّة  مديريَّة  يف  االمالك  لشعبة  االنتقال  بعد  أيضاً،  املكتب  فريق  تمكن  صلٍة،  ذي  سياٍق  ويف 
العمارة، من ضبط أوليات (١٤) عقاراً تابعاً للمديريَّة؛ لقيام شعبة الواردات يف البلديَّة باالتفاق 
مع املستأجرين بعدم استيفاء مبالغ اإليجار لتلك العقارات سنوياً حسب القانون والتعليمات 
واستيفائها كل (٥) أو (١٠) سنوات»، الفتًة إىل» عدم إعادة تقدير مبالغ اإليجار سنوياً حسب 

القانون، بل يجري تقديرها كل خمس سنوات خالفاً للقانون وللضوابط التي تنظم ذلك».
واكدت انه «تمَّ تنظيم محرضي ضبٍط أصوليَّني بالعمليَّتني، وعرضهما رفقة األوراق التحقيقيَّة 

واملُربزات املضبوطة، عىل املحكمة املختصة؛ بغية اتخاذ اإلجراءات القانونيَّـة املناسبة».

بغداد/ الزوراء:
القبض  الثالثاء،  امس  الداخلية،  وزارة  أعلنت 
آخر  وعدد  رسقة  بقضية  أشخاص  ثالثة  عىل 

بتهمة الدكة العشائرية يف محافظة املثنى.
إن  «للزوراء»:  ورد  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
«مفارز مديرية رشطة محافظة املثنى القبض 
عىل ثالثة أشخاص بقضية رسقة قاموا برسقة 
عن  فضال  السماوة،  يف  التجارية  املحالت  أحد 
بتهمة  األشخاص  من  عدد  عىل  القبض  إلقاء 

الدكة العشائرية».
املتهمني  إحالة  «تم  انه  الوزارة  وأوضحت 

رسقة   (٤٤٦) املادة  وفق  وتوقيفهم  للقضاء 
واملادة ( ٤) إرهاب لينالوا جزاءئهم العادل».

من جهتها، اعلنت رشطة بغداد، امس الثالثاء، 
العشائرية  بالدكة  متهمني  عىل  القبض  القاء 

وضبط اسلحتهم يف احدى مناطق العاصمة.
انه  «للزوراء»:  ورد  بيان  يف  الرشطة  وذكرت 
ضمن  كثيف  نار  اطالق  صوت  سماع  «بعد 
الشام  بوب  رشطة  مركز  مسؤولية  قاطع 
التابع للقيادة، تحركت عىل الفور قوة مكونة 
وبدعم  املذكور  املركز  دوريات من  من خمسة 
الجيش  من  لالرض  املاسكة  القوة  واسناد 

العراقي».
الحادث  محل  اىل  الوصول  «تم  انه  واضافت 
عشائرية»،  دكة  عن  عبارة  انه  تبني  والذي 
مشرية اىل «تطويق املنطقة والقاء القبض عىل 
نوع  بنادق  ثالثة  وبحوزتهم  متهمني  سبعة 
مع   ١ عدد   BKC عتاد  رشيط  مع  كالشنكوف 

حاوية عتاد عدد ١».
مركز  اىل  املتهمني  اقتادت  «القوة  ان  واكدت 
قرر  والذي  القايض  اىل  األسلحة  مع  الرشطة 
توقيفهم اصوليا تمهيدا التخاذ كافة االجراءات 

القانونية الالزمة بحقهم وفق القانون».

بغداد/ الزوراء:
تدرس وزارة العمل والشؤون االجتماعيَّة 
بامتيازات  املشمولني  لزيادة  مقرتحاً 
قانون ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة، 
مفصحة عن إعدادها خطة لرصف رواتب 
الشمول الجديد او الرواتب املرتاكمة لثالثة 

اعوام.
االعاقة  ذوي  هيئة  رئيس  وقال 
واالحتياجات الخاصة، عصام عبد اللطيف، 
يف حديث صحفي: إنَّ «الهيئة عملت خالل 
جائحة  بدء  منذ  واملايض  الحايل  العامني 
من  طاقاتها  بكامل  االن  وحتى  كورونا 
اجل تقديم الخدمة للمستفيدين من ذوي 

االعاقة واالحتياجات الخاصة».  
املعنية  االقسام  مع  العمل  «يتم  انه  وبني 
قاعدة  زيادة  إىل  يهدف  مقرتح  لدراسة 
ذوي  قانون  بامتيازات  الجديد  الشمول 
 ٣٨ رقم  الخاصة  واالحتياجات  االعاقة 
موازنة  تعليمات  تنفيذ  بعد   ٢٠١٣ لسنة 
ان  بعد  الهيئة  إىل  وصولها  عند   ٢٠٢١

تكون سارية التنفيذ». 
يشار إىل أنَّ الحاالت املشمولة بقانون ذوي 
والبرصية  الحركية  االعاقات  هي  االعاقة 
اضافة  والعصبية،  والذهنية  والسمعية 
والدم  والكوالجني  الجلدية  االمراض  إىل 
والجهاز  املناعة  ونقص  البويل  والجهاز 
والكبد  الدوران  وجهاز  واالورام  التنفيس 

عالوة عىل متالزمة داون.
الطبية  «اللجان  أنَّ  اللطيف  عبد  وذكر 
رواتب  عىل  املتقدم  شمول  تحدد  التي 
ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة، أتمت 
جائحة  بدء  منذ  متقدم  الف   ٦٨ فحص 
كورونا»، الفتا إىل «مساعي الهيئة الحثيثة 
عن  كاشفا  املالية»،  التخصيصات  لزيادة 
ستعمل  للوزارة  مسبقة  خطة  «وجود 
املوازنة  تعليمات  تنفيذ  مع  بالتزامن  بها 
العامة للعام الحايل من اجل رصف رواتب 
املرتاكمة  الرواتب  او  الجديد  الشمول 
للمستفيدين املشمولني لالعوام: ٢٠١٦ و 

٢٠١٧ و ٢٠١٨».

بغداد/ الزوراء:
الخصويص  املركبات  اصحاب  ملحاسبة  واسعة  حملة  العامة  املرور  مديرية  نفذت 

املستخدمة من قبل اصحابها كأجرة.
ان  صحفي:  حديث  يف  كريم،  حيدر  العميد  املديرية،  يف  واالعالم  مديرالعالقات  وقال 
«املديرية فرضت غرامات مالية وحجزا للمركبات الخصويص املخالفة واملستخدمة من 
امام  الفرصة  اتاحة  الحملة، هو  «الهدف من  ان  مبينا  كأجرة»،  للعمل  اصحابها  قبل 
مركبات االجرة للعمل وكسب اصحابها لقوتهم اليومي وعدم السماح الصحاب املركبات 

الخصويص يف مزاحمتهم يف نقل املواطنني».
إال  العمومي  السارية، منح املوظفني اجازة السوق  املرورية  القوانني واالنظمة  وتمنع 
قيادة  اجازة  بمنحه  وتكتفي  الحمل،  او  الجماعي  بالنقل  املتعلقة  املهن  اصحاب  اىل 
السوق  اجازات  الحمل وال يمتلكون  او  خصويص، وتحاسب من يقود سيارات االجرة 

العمومي وتفرض عليهم غرامات مالية تتضاعف يف حال تكرار املخالفة.
وأضاف كريم ان «اصحاب مركبات االجرة لديهم ترخيص من هيئة النقل الخاص، لقاء 
دفع مبالغ مالية شهرية وسنوية ليتمكنوا من مزاولة العمل يف نقل املواطنني الراغبني 
بتقليل  ايضا  «الحملة ستسهم  ان  املحافظات»، مؤكدا  او  بغداد  التنقل بني مناطق  يف 

زخم الشوارع من خالل تقليل عدد السيارات التي تتجول للعمل كأجرة».

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية رشطة الديوانية، امس الثالثاء، القبض عىل شخصني بحوزتهما حبوب 
مخدرة يف املحافظة.املديرية قالت يف بيان ورد «للزوراء»: ان «سيطرة الشامية تمكنت 
الحبوب  من  كمية  تفتيشهما  أثناء  بحوزتهما  وجد  شخصني  عىل  القبض  إلقاء  من 

املخدرة وآلة جارحة (سكني)».
واضاف البيان انه «تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهما وإحالتهما إىل مكافحة 
لشؤون  الداخلية  وزارة  وكالة  أعلنت  متصل،  جانب  معهما».من  للتحقيق  املخدرات 

الرشطة، امس الثالثاء، عن إلقاء القبض عىل متهم بحوزته ١١١٩٠ حبة مخدرة.
وقال الوكالة يف بيان حصلت «الزوراء» عىل نسخة منهك إنه «تمكنت املديرية العامة 
ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية - قسم مكافحة مخدرات / نينوى من إلقاء القبض 
عىل متهم وضبط بحوزته (١١,١٩٠) إحدى عرش ألف ومائة وتسعون حبة من املؤثرات 

العقلية و(٦٣) زجاجة رشاب من نوع (توسريام-بلموكودين-الريمني)».
القضاء  إىل  وإحالته  بحقه  الالزمة  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  «تم  أنه  البيان  وأضاف 

لينال جزاءه العادل».

بغداد/ الزوراء:
النيابية  الرتبية  لجنة  عضو  أكد 
أن  الثالثاء،  امس  املكصويص،  رعد 
منذ  الكثري  تعاني  الرتبوية  املؤسسة 
بمنصة  العمل  أن  معتربا  سنوات، 
يف  إنجازا  ليس  الكرتوني  التعليم 
للطالب  العلمي  املستوى  تراجع  ظل 

العراقي .
وقال املكصويص يف ترصيح صحفي: 
جدا  مهم  الحضوري  ”التعليم  إن 
من  كنا  ونحن  تشجيعه  وينبغي 
الداعمني لفكرة التعليم الحضوري“.

يعاني  العراقي  ”الطالب  أن  وأضاف 
مشريا  والرتاجع“،  التدني  من  الكثري 

إىل أن ”منصة التعليم اإللكرتوني اقل 
بكثري من التعليم الحضوري“.

”الدوام  ان  اىل  املكصويص  ولفت 
من  تبقى  ملا  جدا  مهم  الخضوري 
النقاذ  الحالية  الدراسية  السنة 

املستوى العلمي للطالب العراقي“.
وكانت وزارة الرتبية قررت بأن يكون 
باألسبوع  يومني  الحضوري  الدوام 
العليا  اللجنة  شملتها  التي  للصفوف 
للصحة والسالمة الوطنية بالدوام يف 
والثالث  والثاني  األول  وهي  املدارس 
الصفوف  إىل  باإلضافة  االبتدائي، 
الثالث  االبتدائي  السادس  املنتهية 

املتوسط السادس االعدادي.
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محكمة:                                                                            جمهورية العراق                               
العدد: ١٧١٨ مجلس القضاء االعىل           

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية               التاريخ:٢٠٢١/٤/١
اعالن

للطلب املقدم من قبل طالبة حجة الحجر والقيمومة (سليمة نارص زميط) 
بتاريخ  املفقود  موىس)  كاظم  (جواد  املفقود  عىل  قيما  نصبه  يطلب  والذي 

١٩٩٥/٢/١ اثناء خروجه من داره سنة ١٩٩٥ ولم يعود لحد اآلن. 
له  او من  املفقود حيا  كان  فإذا  املحلية  الصحف  تقرر نرش فقدانه يف  عليه 
جق االعرتاض حول املوضوع مراجعة هذه املحكمة بنفسه او من ينوب عنه 
سوف  وبعكسه  املحلية  الصحف  يف  النرش  تاريخ  من  ايام  عرشة  مدة  خالل 
تقوم املحكمة بإصدار حجة الحجر والقيمومة وجعل (سليمة نارص زميط) 

قيما عىل املفقود اعاله لقيامه بإدارة شوؤنه حسب القانون.
القايض 
اياد حنون هادي

جمهورية العراق                                      العدد: ١٨٣٠/ش/ ٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل                                       التاريخ : ٢٠٢١/٤/١٢

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اىل املدعى عليه / كاظم خريبط غافل
م/ تبليغ

اعاله  املرقمة  الرشعية  الدعوى  االمري)  عبد  هادي  (ضحى  املدعية  أقامِت 
 ،  ٢٠١٥/١١/٢٤ تولد  (محمد)  الطفل  حضانة  تأييد  فيها  تطلب  والتي 
وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك 
يوم  صباح  املحكمة  هذه  امام  بالحضور  يوميتني  محليتني  بصحيفتني 
املرافعة املوافق ٢٠٢١/٤/٢٢ الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او 

ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون.
القايض
عباس معني كاظم
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بغداد/ الزوراء:
اكـدت عضو لجنـة االتصـاالت النيابيـة، النائب 
اقبال اللهيبي، امس الثالثاء، أن تعرفة االتصاالت 
يف العراق ال تزال مرتفعة جدا مقارنة بالعديد من 
الدول، مشـريا إىل أن الوضـع االقتصادي يفرض 

اعادة النظر بها.
وقالت اللهيبي يف ترصيح صحفي: ان“ االتصاالت 
الخلويـة باتـت مسـارا مهمـا جـدا لتعامـالت 
املواطنني باعتبار %99 مـن العراقيني يعتمدون 
عليها بالوقت الراهن لكن باملقابل التزال التعرفة 
مرتفعـة مـع مالحظـات عـىل نوعيتهـا وكثرة 

الشكاوي يف بعض املناطق“.
واضافت أن ”اللجنة تسعى اىل بلورة حلول تدفع 
اىل خفـض التعرفة وتحسـني االتصاالت بشـكل 
يتالءم مع الوضع االقتصادي الراهن، خاصة مع 
وجـود معدالت كبـرية للفقر والبطالـة وركود يف 

االسواق ”.
واشـار اىل ان “ االتصـاالت يف كل دول العالم هي 
من االنماط االقتصادية املهمـة يف دعم الخزينة، 
ويجـب ان يكون االطار القادم يف هذا االتجاه من 
ناحية خفـض التعرفة قدر االمـكان مع ضمان 

وصول الرضائب اىل خزينة الدولة“.
من جانبها، تقـرتب وزارة االتصاالت من اختيار 
16 رشكة من أصل 42 متقدمة لتشـغيل شبكات 

الكيبـل الضوئي املنجـزة يف بغـداد واملحافظات، 
بينما تنسـق مع رشكـة صينية الكمـال مراحل 

املرشوع.
وأجرت وزارة االتصاالت خالل العام املايض تجربة 
نصـب اول كابينـة للكيبـل الضوئـي يف منطقة 
زيونـة، واكـد أصحابـه أنَّ النتائج املسـتحصلة 
بالتحـول مـن خدمـة ”الوايـر ليـس“ إىل الكيبل 
الضوئي كبرية جدا مقارنة باألسعار األنسب من 
السابق، إذ إنَّ الخدمة توفر رسعة تحميل فائقة، 

تصل إىل أضعاف ما كانت عليه عرب االبراج، وقلَّت 
مدة تحميل امللفات التي كانت تسـتغرق ساعات 

إىل دقائق معدودة.
وقالـت مسـؤولة العالقـات واالعـالم يف الرشكة 
العامة لالتصاالت واملعلوماتية، ايناس الجلبي، يف 
حديث صحقي: إنَّ ”الوزارة فتحت باب العطاءات 
السـتثمار خدمات الشـبكة الضوئيـة، إذ قدمت 
42 رشكة متخصصة، وسـيتم اختيـار 16 منها 
للعمل عىل تشـغيل خدمات املرشوع بعد دراسـة 

امكانياتها من جميع الجوانب لتحقيق الجودة يف 
الخدمات التي ستقدم إىل املواطنني“.

وكانـت وزارة االتصـاالت قـد اعلنت سـابقا ان 
رشكات عربيـة وعامليـة ومحليـة قدمـت عـىل 
مـرشوع الكيبـل الضوئي السـتثماره وتسـويق 
خدماته، وان الوزارة ستعمل عىل اختيار االفضل 

منها يف تقديم الخدمات.
واوضحـت الجلبـي ان ”الـوزارة تسـتعد إلدخال 
الشـبكات الضوئيـة املنجـزة ضمن املـرشوع اىل 
الخدمة، إلحـداث نقلة نوعيـة يف خدمة االنرتنت 
ارسع ممـا هي عليـه اآلن، فضال عـن الخدمات 
االخـرى التي سـتقدمها الشـبكة عنـد ادخالها 
حيز التشـغيل عرب البنى التحتية الخاصة بوزارة 

االتصاالت“. 
وبينت الجلبي ان ”الوزارة ستوزع املناطق واملدن 
بني هذه الرشكات لتشغيل الخدمة يف محافظات 
نينـوى وكركـوك وصالح الديـن وديـاىل واالنبار 
وبابل وواسط والنجف االرشف وكربالء املقدسة 
والديوانيـة وميسـان وذي قار واملثنـى والبرصة 

وبغداد“.
ولفتت اىل ان ”الرشكة تنسق مع احدى الرشكات 
الصينيـة املختصـة يف مجال االتصـاالت، إلكمال 
مراحل مـرشوع الكيبل الضوئي FTTH ليشـمل 

جميع املحافظات“.

بغداد/ الزوراء:
 اعلنـت وزارة التجـارة عـن تحديـد 
اللجنـة املركزية للتسـويق يف الرشكة 
العامة لتجارة الحبوب الخامس عرش 
مـن نيسـان الحـايل موعـدا النطالق 

موسم تسويق الحنطة 2021.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت ”الزوراء“ 
املركزيـة  ”اللجنـة  ان  نسـخة منـه: 
للتسـويق حـددت موعـد بدء موسـم 
تسويق الحنطة لهذا العام، وقررت ان 
تفتتح ابواب املراكز التسويقية رسميا 
الجنـوب  محافظـات  فالحـي  امـام 
والوسـط ابتداًء من يـوم غد الخميس 

املوافق الخامس عرش من نيسان“.
واضافـت ”اىل ان“اللجنة اعتمدت هذا 
املوسـم ثمانني مركز تسويق موزعة 
مـن البرصة حتى زاخو، حيث توزعت 
املراكز التسويقية حسب معدل االنتاج 
املحيل من الحنطة لكل محافظة، فيما 
حددت محافظـات البرصة وكربالء و 
املثنى بمركز تسويق واحد ومحافظة 
واسـط اعتمدت 11 مركزا تسـويقيا، 
وهي اكثر املحافظـات  اعتمدت فيها 

مراكز تسويق“ .
توزعـت  املراكـز  ”تلـك  ان  واشـارت 
بمحافظـات ( ديـاىل و بابـل) ثالثـة 
مراكز تسـويق ومحافظـات ( النجف 

و االنبار وميسان و ذي قار) اعتمدت 
اربعـة مراكز تسـويق، ومحافظات ( 
بغـداد وكركوك ) اعتمد فتح خمسـة 
مراكـز تسـويق، واعتمـاد 8 مراكـز 
تسـويق يف محافظـة الديوانيـة، امـا 
فقـد  كردسـتان  اقليـم  محافظـات 
حـدد عدد املراكز التسـويقية يف اربيل 
باعتماد فتـح مركزين ودهوك ( ثالثة 
مراكـز ) والسـليمانية سـتة  مراكـز 

تسويقية“.
للتسـويق  املركزية  ان“اللجنة  ولفتت 
سـتحدد موعد بدء التسـويق يف بقية 
بـدء  ضـوء  يف  االخـرى  املحافظـات 
عمليـات الحصـاد يف تلـك املحافظات 
من خـالل تقديم او تأخـري موعد بدء 

التسويق“.
الجديـر بالذكـر ان اللجنـة املركزيـة 
الجلسـة  يف  اعلنـت،  قـد  للتسـويق 

متكاملـة  خطـة  اعـداد  التاسـعة، 
لتسويق وتسلم محصول الحنطة من 
الفالحني تتناسـب مع حجم الكميات 
الخطـة  حسـب  تسـويقها  املتوقـع 
وزارة  قبـل  مـن  املعتمـدة  الزراعيـة 
الزراعة، وحسـب املواصفات املعتمدة 
خالل عمليات تسويق وتسلم الحنطة 
من الفالحـني واملزارعني لعام ٢٠٢١ ، 
والتي اعدت بموجب املواصفة العراقية 

والصـادرة من قبـل الجهـاز املركزي 
للتقييس والسيطرة النوعية“.

بينما كشـفت الرشكة العامة لتجارة 
الحبـوب يف وزارة التجارة عن التعاقد 
عـىل تجهيز العـراق بــ120 ألف طن 
من مـادة الرز، يف حني أكـدت تحقيق 
االكتفـاء الذاتي من محصول الحنطة 

املحلية.
وقـال مدير عام الرشكة، عبد الرحمن 
عجي طوفـان، يف حديث صحفي: إنه 
ال توجـد لدى الرشكـة أي تعاقدات أو 
اسـتريادات ملادة الحنطـة بعد تحقيق 

االكتفاء الذاتي من هذا املحصول“.
وأضـاف أنـه ”تـم التعاقد مـع إحدى 
الرشكات االسـتريادية املجهزة لتوريد 
الـرز“،  مـادة  مـن  طـن  ألـف   120
مؤكـداً أن ”الرشكـة معنيـة بتجهيز 
مادتـي الحنطة والرز ضمـن الحصة 

التموينية“.
وتابـع طوفـان: ان ”260 ألـف طـن 
من محصول الشـلب قد سوقت لدعم 
الناتج املحـيل وتصنيعه للحصول عىل 
ما يقارب مـن 150 الف طن من الرز، 
وهي قيـد التجهيـز للمواطنني ضمن 
مفردات الحصة التموينية، بعد توزيع 
رز العنرب وياسـمني العنرب بني جميع 

املحافظات“.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزارة الزراعة، امـس الثالثاء، 
عما يحتاجه العراق من أشجار ملواجهة 
التصحـر، مبينـة ان العـراق يفتقد اىل 

املوارد املائية.
وقـال املتحـدث باسـم وزارة الزراعة، 
حميـد النايـف، يف ترصيـح صحفـي: 
إن ”التصحـر آفة اجتماعية ليسـت يف 
العـراق فقـط انمـا يف العالـم اجمع“، 
مبينا أن ”سـببه يعود اىل قلة املياه التي 
تكون  نتيجـة االنحباس الحراري وقلة 
االمطار، وكذلك قلة االيرادات املائية من 

دول الجوار“.
وأضـاف النايف أن ”العـراق لم يحصل 
عـىل مسـتحقاته املائية بشـكل كامل 
مـن الجانب الرتكي فضـال عن الجانب 

االيراني“.
واشـار املتحـدث باسـم وزارة الزراعة 
اىل  الـوزارة بحاجـة  أن ”اجـراءات  اىل 
مبالـغ كبرية من اجل تشـجري املناطق 
باالشـجار املعمـرة واسـتخدام االبـار 

االرتوازية والواحات“. 

وبني النايف أن ”السـعودية أسهمت يف 
ادخال العراق ضمـن {العرشة مليارات 

شجرة} لكن االموال ال تزال ضعيفة“.
ولفـت املتحـدث باسـم الزراعـة اىل أن 
ومقرتحـات  خطـط  ”لديهـا  وزارتـه 
لتنفيـذ برنامج خاص لتشـجري العراق 
للحـد من التصحـر، لكـن الربنامج ما 
زال مقرتحـا قيـد الدراسـة“.  ونوه اىل 
أن ”العـراق يحتـاج اىل 14 مليار و200 

مليون شجرة“. 
ومىض النايف بالقـول: ”ما زال الوقت 
مبكـر للحكـم عـىل الخطـة املائية الن 
العام الحايل جاف ويفتقر لالمطار، وما 

زلنا نعتمد عىل مياه 2019“. 
وانتهى قائـال: ”اذا لم تحصـل الوزارة 
عىل مسـتحقاتها املالية فال تسـتطيع 
تقديـم خطـة صيفيـة كاملـة، وإنما 

تكون خطة مقننة“.    

بغداد/ الزوراء:
خـام  نفـط  سـعر  ارتفـع 
امـس  الخفيـف،  البـرصة 
الثالثاء، بينما انخفض سعر 

نفط خام البرصة الثقيل.
وارتفع نفط البرصة الخفيف 
املصدر آلسيا إىل 62.96 دوالرا 
للربميل بمقـدار 0.18 دوالر 
وبنسـبة %0.29 عـن يـوم 
االثنني، فيما سـجلت اسعار 
خام البـرصة الثقيل 59.89 
بانخفـاض   للربميـل  دوالرا 

بلغ نسبته 0.81%.
البـرصة  نفـط  وسـجل 

االسـعار  أعـىل  الخفيـف 
مقارنـة بالنفـوط االٔخـرى 

لـدول منظمـة اوبـك، حيث 
سـجل سـعر النفط العربي 

الخفيـف السـعودي 62.07 
دوالرا للربميل، وسجل مزيج 
 61.60 اإلماراتـي  مربـان 
دوالرا للربميل، وسجل مزيج 
 61.70 الجزائـري  سـهران 
دوالرا للربميل،، فيما سـجل 
النيجـريي  الخفيـف  بونـي 
وجرياسـول  دوالرا،   62.20

االنغويل 62.38 دوالرا. 
وكانت أسعار النفط العاملية 
قـد ارتفعـت امـس ليصـل 
 63.47 عـىل  برنـت  خـام 
دوالرا، وخام غرب تكسـاس 
االمريكي عىل 59.87 دوالرا.
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بغداد/ الزوراء:
اعلـن مـرصف الرافدين عن تسـهيالت قدمـت للموظفني ومنتسـبي القوات 
االمنية املوطنة رواتبهم لدى املرصف ومن حاميل بطاقة املاسرت كارد للتقديم 

عىل شقق مجمع بسماية واالولوية لهم للحصول عليها.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسخة منه: ان ”فروعه 
املخصصة ملنح بسماية شهدت زخما كبريا من قبل املواطنني الراغبني يف ترويج 
معاملة الحصول عىل شـقق بسماية“.واوضح ان ”الفروع التي تمنح قروض 
بسماية هي: املستنرص، والخلفاء، واالمني، والباب الرشقي، والفردوس، وحي 
الزهـراء، وبراثا، والقـرص االبيض، والحـي العربي، وحي العامـل، واملعرفة، 

وسبع قصور، والحرية، واملدائن. االمانة العامة ملجلس الوزراء“.

بغداد/ الزوراء:
طالـب رئيـس كتلة التغيـري النیابیة، يوسـف محمـد، بتشـكيل تحالف دويل 
ملحاربة الفساد واعادة االموال العراقية املهربة اىل الخارج.وقال محمد يف بيان 
تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: انه ”بموازاة الخطوات االصالحية يف املجال املايل 
واالقتصـادي ودعم القطاعات االخرى غري النفطية التي تم اقراراها يف قانون 
املوازنـة لهذا العام، وخاصة دعم القطـاع الزراعي والصناعي يف العراق، يجب 
ان تكون هنالك خطوات عملية يف مجال مكافحة الفسـاد قضائيا ومن خالل 
املؤسسـات املوجودة، وتفعيل آليات اعـادة االموال املهربة واملنهوبة من خالل 
وضع ملسـات وآليات معينة فيمـا يتعلق بهذا املجال“.وأضـاف ان“إعادة تلك 
االموال تحتاج اىل آليات سياسـية تتمثل بإدامة الضغط عىل مؤسسات الدولة 
للقيام بمهامها يف هذا املجال، وتفعيل رشاكة التحالف الدويل ملحاربة الفسـاد 
ودعم العراق يف اعادة االموال املهربة جراء الكسـب غري املرشوع او الفساد او 
االموال العراقية التي تم السـيطرة عليها أبان النظام السابق“.وبني ان“اآللية 
الثانيـة هي القانونية بتعديل قانون صندوق إسـرتداد اموال العراق لتسـهيل 
عمليـة إرجاع األموال املهربة، وكذلك وضع آليـات قضائية للمتابعة والتحري 

عن ملفات الفساد واالموال التي هربت اىل الخارج“.

@âœb‰fl@Únèi {oÌç„a6€a}@“b‰˜néa
fiÎÜ@êΩ@…fl

بغداد/ الزوراء:
عقد وزير النقل، نارص حسـني بندر الشـبيل، امس الثالثاء، اجتماعا موسـعا 
بهـدف تفعيـل عمليـات النقل العابـر (الرتانزيـت) يف البالد، وضـم االجتماع 
مديـر عام املنافذ الحدودية عمر الوائيل وممثـيل كل من وزارة التجارة ودائرة 

الگمارگ وقيادة العمليات املشرتكة.
وذكـر اعالم هيـأة املنافذ الحدودية يف بيـان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: أن 
”اجتماعـاً عقد برئاسـة وزيـر النقـل يف وزارة النقل، وبحضـور رئيس هيأة 
املنافـذ الحدودية عمر الوائيل، وممثيل الدوائـر ذات العالقه، حيث جرى خالل 
االجتمـاع حسـم موضوع الرتانزيت ووضـع الضوابط الالزمة له واسـتئنافه 
ابتـداًء من اليـوم األربعاء مـن منافذ (زرباطيـة والقائم وطريبيـل واملنذرية 
وسـفوان وعرعر)“، مشـريا اىل انها ”ستة منافذ حدودية مع خمس دول، من 

اجل نقل البضائع (ترانزيت) عرب العراق لدول الجوار“.
واكـد رئيس هيـأة املنافذ الحدودية، بحسـب البيـان: ان ”هذا االمـر يعد من 

الخطوات املهمة لزيادة إيرادات الدولة وتفعيل موقع العراق املهم“.

@ÚÓqäb◊@pbÓ«aám@Âfl@paãÌâ•
@“ãó€a@ã»é@ b–mäa@äaã‡nébi

@ÚÓ”aã»€a@fib0a@¿@aäaã‘néa@áËìÌ@kÁâ€a

@Ú–‹è€a@Êdìi@|öÏÌ@áÓíã€a
@Ô€á»€a@’‘z‡‹€@ÚyÏ‰‡æa

@Îb–€a@ıb‰Ófl@Z›‘‰€a@ãÌåÎ
÷aã»€a@â‘‰Óé

@Ú€b◊Ï€a@Âfl@áœÎ@…fl@szjÌ@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a@≈œb´
⁄6ìæa@ÊÎb»n€a@›jé@ÚÓ‡‰n‹€@ÚÓè„ã–€a

بغداد/ الزوراء:
حذر نواب من مختلف الكتل السياسـية من تداعيات القرار الحكومي القايض 
برفع سـعر رصف الدوالر باالسواف املحلية، مؤكدين ان نسبة الفقر سرتتفع 

اىل مستويات غري مسبوقة.
وقـال النائب عن تحالف الفتح، فاضل جابر، يف ترصيح صحفي: ان ” العراق 
سـيعاني مـن ارتفاع نسـبة الفقـرة اىل اكثـر مـن 30 باملئة بعد ان سـجلت 
االحصائيات وجود 10 ماليني عراقي دون مسـتوى خط الفقر، حيث سـيأتي 

هذا االرتفاع نتيجة تغيري سعر رصف الدوالر“.
مـن جانب اخر، اكد النائب عن كتلـة صادقون النيابية، احمد عيل، يف ترصيح 
صحفي: ان ”الحكومة تتحمل مسـؤولية رفع سعر رصف الدوالر وتداعياته، 
فضال عن ان البنك املركزي هو االخر يتحمل مسؤولية وعواقب القرارات التي 

تمس حياة املواطن العراقي“.
مـن جهة اخرى، بـني النائب عن كتلة بدر النيابية، مختار محمود، يف ترصيح 
صحفـي ايضـا: ان ”هنـاك ضغوطا متواصلة مـن قبل االطـراف النيابية من 
اجل تخفيض سـعر رصف الدوالر يف االسـواق املحلية، ملا سيسببه من كوارث 

اقتصادية يعاني منها املواطن العراقي“.  

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسـعار الذهب االجنبي والعراقي، يف االٔسواق املحلية، امس الثالثاء.. 
ففي أسـواق الجملة ل   شـارع النهر يف   بغداد، انخفضت اسـعار الذهب ليسجل 
سـعر املثقال الواحد عيـار 21 من الذهـب الخليجي والرتكـي واالٔوربي البيع 

357.500 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 352.500 الف دينار.
أما سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سـجل 331 الف 

دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 326 الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصياغة، يرتاوح سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 بني 360 الفاً 365 ألف دينار، فيما يرتاوح سعر بيع مثقال 
الذهـب العراقـي بـني 335 الفـاً و340 الف دينار.. ويسـاوي املثقـال الواحد 

(خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرشيد، امس الثالثاء، عن نسبة فائدة السلفة املمنوحة للمحقق 

العديل والتي ترتاوح مابني (١٥-٥٠) مليون دينار كحد اعىل.
وذكـر املكتـب اإلعالمـي للمرصف يف بيـان تلقت ”الـزوراء“ نسـخة منه: ان 
”املرصف اوضح ان نسـبة الفائدة ( ٥٪) تسـدد بنظام القسـط الثابت ويتم 
التسـديد من الشـهر الذي ييل شـهر املنح وبمـدة (١٠) سـنوات، وبرشط ان 

اليكون بذمته سلفة سابقة غري مسددة بالكامل“.

 بغداد/الزوراء:

 كشف وزير النقل العراقي، نارص الشبيل، امس الثالثاء، عن كلفة تنفيذ ميناء 

الفاو الكبري ومدة إنجازه.

وقـال الشـبيل، يف مؤتمر صحفي: إن ”كلفة ميناء الفـاو تبلغ مليارين و625 

مليون دوالر بمدة إنجاز ثالث سنوات وستة أشهر“، موضحاً أن ”ميناء الفاو 

مرشوع اقتصادي مهم سينقذ العراق ويرفد ميزانيته“.

وأضاف أن ”ميناء الفاو يعّد مرشوعاً اسـرتاتيجياً سريبط الرشق بالغرب عرب 

القناة الجافة“، مبينا أن ”عمق ميناء الفاو سيكون أكثر من 19 مرتاً باالتفاق 

مع الرشكة املنفذة“.

وأكد الشـبيل أن ”ميناء الفاو سـيكون قادراً عىل اسـتقبال السفن الكبرية“، 

مشـريا إىل أن ”الرشكـة الكورية أنجـزت كارس األمواج الرشقـي بطول 8 كم 

والغربي 16 كم“.

وتابـع وزيـر النقـل ان ”كارس األمـواج الغربي يعـّد األطـول يف العالم ودخل 

موسوعة غينيس“.

بغداد / نينا :
 بحث محافظ البنك املركزي مصطفى غالب مخيف مع وفد من الوكالة الفرنسية 

للتنمية (AFD )،سبل التعاون املشرتك .
وأكد املحافظ / حسـب بيان للبنك / أهمية الدعم الفني الدويل لتنفيذ اإلصالحات 
املاليـة واالقتصادية املطروحة يف الورقة البيضـاء ، مقرتحاً عقد لقاء بني الوكالة 

الفرنسية للتنمية والقطاع املرصيف الخاص لتحديد مجال التعاون املشرتك .
من جانبها ابدت الوكالة الفرنسـية للتنمية رغبتها بتأسـيس فـرع لها يف العراق 
لزيادة التعاون ، فضال عن تقديم قروض للمشـاريع الخدمية واإلنتاجية الخاصة 

بالحكومة العراقية ، وتوفري التمويل للقطاعني العام والخاص .
يذكر أن الوكالة الفرنسـية للتنمية (AFD ) هي مؤسسـة عامة للتمويل التنموي 

تعمل ملكافحة الفقر وتعزيز النمو االقتصادي يف البلدان النامية .
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بغداد/ الزوراء
مشاركة  عىل  التطبيعية  الهيأة  وافقت 
بطولة  يف  الصاالت  لكرة  الوطني  املنتخب 
التي ستقام يف مرص، للفرتة  العرب  كأس 
وتدخل  املقبل،  أيار   ٣٠ و   ٢٠ بني  ما 
البطولة ضمن استعدادات املنتخب الوطني 

لالستحقاقات املقبلة.
عىل  موافقتها  منتخبات  ستة  وأعلنت 
وهي  العرب،  كأس  بطولة  يف  املشاركة 
والبحرين  والسعودية  واملغرب  اإلمارات 

فضال  مرص،  املستضيفة  الدولة  بجانب 
عن العراق.

الدعوة  تلقت  التطبيعية  الهيأة  وكانت 
للمشاركة  املنظمة  اللجنة  من  الرسمية 
املوافقة  وجاءت  العرب،  كأس  بطولة  يف 
التحضري  سبل  أفضل  لتوفري  خطوة  يف 
املقبلة،  الدولية  للبطوالت  الرافدين  ألسود 
مع  املبارش  االحتكاك  من  لالستفادة 
القارتني  يف  القوية  العربية  املنتخبات 

اآلسيوية واإلفريقية.

بغداد/ د. كاظم عيدان
اقرتب مرشوع متحف وقرب شيخ املدربني عمو بابا لصالح وزارة الشباب والرياضة 
من مرحلته النهائية ولم يتبق منه إال مرحلة التشطيبات الختامية، حسب ماذكر 
للمتحف  اإلنجاز  نسبة  إن  نارص:  نارص.وقال  يوسف  للمرشوع  املنفذ  املهندس 
بلغت ٩٩٪ وبانتظار وصول الكؤوس والصور واملقتنيات األخرى التي لها عالقة 
باإلنجازات الرياضية التي تخلد ذكرى شيخ املدربني والتي ستبقى شاهداً عىل مر 
االجيال، مبيناً أنه تم تزويد املتحف بشاشتِي عرض داتا شو من خاللها تستعرض 

حياة الراحل وتحكي قصة خلود الكرة العراقية التي كان بطلها دون منازع.
وأضاف أن تأهيل وإعمار املتحف تجري وفَق التصاميم الحديثة، فضًال عن تزويد 
املتحف بشاشة عرض خارجية وزراعة ٥٠٠٠م للمنطقة التي تحيط به وبالنصب 

الخاص بأبطال أُمم آسيا ٢٠٠٧ بكرة القدم.

@Ú€Ï�i@¿@⁄äbìÌ@p¸bó€a@kÉn‰fl
ãó∑@lã»€a@ëd◊

@l6‘Ì@@µiäáæa@ÑÓí@5”Î@—znfl
ÔˆbË‰€a@åb≠¸a@Ú‹yãfl@Âfl

بغداد/ متابعة الزوراء

القوة  فريق  مدرب  أوديشو،  أيوب  أكد 

الظهور  عىل  عازم  الفريق  أن  الجوية 

بصورة مرشفة يف البطولة االٔسيوية.

الصحفي  املٔوتمر  يف  أوديشو،  وقال 

الشارقة  أمام  الجوية  بمباراة  الخاص 

االٕماراتي، والذي أقيم مساء امس «نعي 

خصوصا  الشارقة  فريق  قوة  جيدا 

تحقيق  عىل  عازمون  لكننا  ملعبه،  يف 

مرشفة  بصورة  والظهور  جيدة  بداية 

يف البطولة االٔسيوية».

وال  للمباراة  جاهز  «الفريق  وأضاف: 

مكتملة  صفوفنا  غيابات،  أي  توجد 

هنا  التدريبية  الوحدة  خاض  وفريقنا 

االٕمارات واالٔمور تسري بشكل جيد،  يف 

بما  املباراة  يف  الفريق  أن يظهر  ونأمل 

يلبي طموحاتنا».

وأعرف  الشارقة  فريق  «تابعت  وتابع 

مفاتيح لعب الفريق ونوعية املحرتفني 

القوة  باملقابل  عاٍل،  مستوى  عىل 

الجوية فريق جيد ونملك مفاتيح لعب 

يف  صحيح  بشكل  لتوظيفها  نسعى 

املباراة».

أن  فأكد  طارق،  همام  الالعب  أما 

وفنًيا  وبدنًيا  نفسًيا  جاهز  الفريق 

ملواجهة الشارقة، مشريًا إىل أن الالعبني 

وخطف  الفوز  لتحقيق  متحفزون 

النقاط الثالث.

البطولة  يدخل  الجوية  «القوة  وقال: 

االٔسيوية بثقة عالية ونسعى الٔن نكون 

يف صدارة املجموعة الثانية ونحن نملك 

الثقة يف تحقيق هدفنا من البطولة».

ومن جانبه وقال عبد العزيز العنربي، 

الصحفي  املٔوتمر  يف  الشارقة،  مدرب 

نبحث  لكننا  الجوية،  القوة  «نحرتم 

فقط عن النقاط الثالث، وهدفنا السري 

يف البطولة الٔبعد نقطة، وندرك أن الكرة 

العراقية دأيما متميزة».

لكن  مؤثر،  سواريز  «غياب  وأضاف: 

الدور  بهذا  القيام  عىل  قادر  كايو 

بنجاح».

الشارقة  العبو  يقدم  أن  «أتمنى  وأتم: 

مستوياتهم القوية املعروفة، ليحققوا 

النتيجة املطلوبة».

من جانبه، أردف كايو لوكاس، مهاجم 

كبرية،  بطولة  «تنتظرنا  الشارقة: 

ونحن جاهزون لتقديم املستوى الالٔيق 

بنا وإسعاد جمهورنا».

بمركز  اللعب  يف  مشكلة  «ال  وختم: 

تجربة  خوض  يل  وسبق  سواريز، 

مماثلة مع العني».

يفتتح  الجوية  القوة  أن  إىل  يشار 

اليوم االٔربعاء مشواره االٔسيوي بلقاء 

منافسات  ضمن  االٕماراتي  الشارقة 

املجموعة الثانية.

جدة / الزوراء

نادي  الوطن  أخُرض  دشَن 

الرسمية  تحضرياته  الرشطة 

يف  للمشاركة  استعداداً 

الثالثة  املجموعة  مباريات 

لالٔندية  آسيا  أبطال  لدوري 

التي تضمه إىل جانب  الدحيل 

القطري واالستقالل االٕيراني، 

أالٔهيل  فريق  عن  فضال 

تضيفها  والتي  السعودي، 

مدينة جدة يف اململكة العربية 

 ١٤-٣٠ من  للمدة  السعودية 

من الشهر الحايل.

 Ú–‹n¨@ �ÅÎäÎ@ �pbjÌäám
التي  التدريبات،  وشهدت 

الفرعي  امللعب  احتضنها 

مللعب الجوهرة، روحاً مختلفة 

وإرصاًرا بأيناً من قبل الالعبني 

أخاذ،  بشكل  الظهور  عىل 

تاركني وراءهم كل منغصات 

املسابقة املحلية.

@Ú«b‘–€a@fiÏÇÜ
االتحاد  تعليمات  وبحسب 

الفريق  دخَل  فقد  االٓسيوي، 

ال  التي  الفقاعة  نظام  يف 

تجيز الٔحٍد مغادرة الفندق مع 

تشديد االٕجراءات الوقأيية ملدة 

١٤ يوما، وإجراء املسحات كل 

إال  التشدد  ورغم  أيام،  ثالثة 

جيدة  بحالة  يمر  الفريق  ان 

التي  الخدمات  نتيجة  نفسياً 

عن  فضال  الفندق،  يقدمها 

اللوجستية  االٔمور  كل  تهئية 

االٔخرى.

 ÚibñaÎ@�·‡èm
(مراد  الفريق  العب  تعرَض 

غدأيي  تسمٍم  إىل  محمد) 

كان  غذأيية  وجبة  نتيجة 

ليغيب  بغداد  يف  تناولها  قد 

الوحدتني  خالل  الفريق  عن 

شفأيه  أمل  عىل  املاضيتني 

جديد.  من  التدريب  ومعاودة 

وما زال العبا املنتخب الوطني 

(امجد عطوان ومحمد قاسم) 

منفرد،  بشكل  يتدربان 

يف  رسمي  بشكل  وشاركا 

الثالثاء،  امس  يوم  تدريبات 

فيما شكا كل من خرض عيل 

وعيل حصني آالماً بسيطة، إذ 

الطبيب  عىل  عرضهما  سيتم 

املختص بعد أخذ الفحوصات 

الالزمة للوقوف عىل حالتهما 

حسن  الالعب  جانب  اىل 

عن  أساسا  املبتعد  عاشور 

يف  إصابته  بسبب  التدريبات 

املباراة السابقة أمام النجف.

اليوم  يقام،  أن  املٔومل  ومن 

الفني  املٔوتمران  االٔربعاء، 

الثالثة  للمجموعة  والصحفي 

ملعب  مٔوتمرات  قاعة  يف 

سيحتضن  الذي  الجوهرة 

رديفه مباريات املجموعة.

بغداد/ متابعة الزوراء

عدسة / قحطان سليم

التغلب  يف  الرشطة  فريق  نجح 

عىل االعظمية ضمن منافسات 

الدوري  املمتاز بكرة السلة.

قاعة  عىل  املواجهة  واقيمت 

لحساب  املغلقة  الشعب 

من  الثانية  املرحلة  منافسات 

املسابقة.

االعظمية  عىل  الرشطة  وتغلب 

اللقاء  لينهي  نقطة   ٢٨ بفارق 

لصالحه بنتيجة ١٠٣-٧٥.

يدار  القيثارة  محرتف  وتألق 

نقطة   ١٩ بتسجيله  ديفيس، 

وصناعته لخمس نقاط.

فريق  تفوق  ثانية  مباراة  ويف 

غاز  مضيفه  عىل  الحشد 

عرشة  ثالث  بفارق  الشمال 

نقطة   ٧٥ وبنتيجة  نقطة 

اقيم  الذي  القاء  يف   ٦٢ مقابل 

ضمن  كركوك  محافظة  يف 

منافسات دوري اللعبة املمتاز، 

فريق  حقق  ثالثة  مباراة  ويف 

عىل  مستحقا  فوزا  الكهرباء 

منافسه فريق الخطوط بفارق 

نقطة   ٨٥ وبنتيجة  نقطة   ١٦

مقابل ٦٩ .

بغداد/ متابعة الزوراء
تغلب نادي الزوراء، امس الثالثاء، عىل نادي الصناعات الكهربائية، 
العراقي  الدوري  الـ٢٨ من  الجولة  بـهدف دون رد ضمن مباريات 
األول  الهدف  الزهرة  عبد  عالء  الالعب  القدم.وسجل  لكرة  املمتاز 
خارج  من  تسديدة  عرب  املباراة  زمن  من   ٨٣ الدقيقة  يف  للزوراء 
منطقة الجزاء، ليصل بذلك الزوراء إىل النقطة ٤٩ يف املركز الثاني، 
ويتجمد رصيد الصناعات الكهربائية عند النقطة ٢٨ يف املركز ١٦ .

‚ÏÓ€a@Òaäbjfl@¬b‘‰i@åÏ–‹€@b‡ËÓ‘Ìãœ@‚ç«@Êaá◊˚Ì@5‰»€aÎ@ÏìÌÜÎa
bÓéa@fib�ia@äÎái@Ú”äbì€a@ÚœbÓõi@ÚÌÏßa
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 بغداد/ متابعة الزوراء
أكـد رئيس نادي خبات الريـايض يف أربيل، نريمان قهار، أن أحد عنـارص داعش املعتقلني ضمن 
الشـبكة «اإلرهابية» التي نرش مجلس أمن إقليم كردسـتان اعرتافاتهم ، كان أحد العبي النادي.

وتضمن الفيديو اعرتافات مجموعة من املعتقلني بينهم فراس حسن حمودي حسني.وقال قهار 
«كان فراس أحد العب نادينا لفرتة طويلة، وكان الالعب الوحيد من املكون العربي يف النادي، وقد 
كان العبـًا جيداً ويتمتـع بمهارات عالية يف خط الهجوم». وكان فـراس يتقاىض ٢٠٠ ألف دينار 
يف الشـهر من النادي، وأشـار رئيس نادي خبات إىل أن فراس تعرض لإلصابة قبل أربعة أسـابيع 

تقريباً «ولم أره منذ ذلك الحني، وقد سمعت نبأ اعتقاله، حتى شاهدنا فيديو االعرتاف».
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احتفل األسـتاذ القدير الدكتور هادي عبد الله قبل أيام 
قليلة بعيـد مياله.. خالص االمنيـات للدكتور العزيز 
بالعمـر املديـد ومواصلة النجاح يف حياته ومشـواره 

املهني واالكاديمي.
  ****************

عضو املكتـب اإلعالمـي يف اللجنة 
األوملبيـة الوطنيـة العراقيـة منى احمد 
اكدت شفاء زوجها مسؤول قسم البدالة يف اللجنة 
األوملبية زياد شـاكر من فايروس كورونا املستجد 

الـذي أصيب به قبـل أسـبوعني.. امنياتنا الصادقة 
بالشـفاء العاجل للعزيز شـاكر وان يلبسه الرحمن 

ثـوب الصحة والعافيـة ليعود من جديد ملمارسـة عمله 
خالل األيام القليلة املقبلة.

 ****************
عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة الرياضية 
الزميل سامان بريفكاني  أسندت له مهمة جديدة يف قناة 
زاكروس الفضائية حيث تسـنم منصب سكرتري تحرير 
األخبـار السياسـية فضال عـن عمله املتمثل بسـكرتري 
تحرير األخبار الرياضية يف القناة، الزميل بريفكاني سبق 
له ان شـغل عدة مناصب سـابقا منها املسـؤول اإلعالمي 
لنادي أربيل ورئيس اللجنة االعالمية لتصفيات شـباب آسيا عام 

2009 كما بحوزته العديد من الكتب واملؤلفات الرياضية باللغة الكردية.



لكرة  اإلنكليزي  فيال  أستون  نادي  أعلن 
محمود  املرصي  الدويل  جناحه  أن  القدم 
لعملية  سيخضع  «تريزيغيه»  حسن 
تعرضه  بعد  اليرسى  ركبته  يف  جراحية 
املمتاز،  الدوري  يف  ليفربول  أمام  إلصابة 
ما سيحتم غيابه عن بقية املوسم الحايل.

واضطر تريزيغيه (٢٦ عاماً و٤٨ مباراة 
بسبب  باكياً  امللعب  مغادرة  إىل  دولية)، 
يف  الصليبي  الرباط  يف  بقطع  اصابة 
خسارة فريقه عىل ملعب «أنفيلد» ١-٢ يف 
برمنغهام  مدينة  نادي  ٣١.وأفاد  املرحلة 
لعملية  تريزيغيه  «سيخضع  بيان:  يف 
جراحية قبل أن يبدأ فرتة إعادة التأهيل».

يتمنى  فيال  أستون  يف  «الجميع  وتابع: 
والرسيع».يف  التام  الشفاء  لرتيزيغيه 
املقابل كتب «تريزيغيه» عرب صفحته عىل 

إنستاغرام عقب تعرضه لإلصابة «بشكر 
كل الناس ليل سألت عليا ومش عارف أرد 
اآلن.  حتى  مطمئنة  غري  اإلصابة  عليها، 
العديد  تريزيغيه  الدعاء».وتلقى  أسألكم 
من رسائل الدعم أبرزها من نجم ليفربول 
محمد صالح الذي حياه متمنياً له عودة 
رسيعة إىل امللعب، وكتب عىل إنستاغرام: 
«أتمنى لك الشفاء العاجل وأتوق لرؤيتك 
مجدداً عىل امللعب قريباً».فيما كتب أحمد 
حجازي: «الف سالمة عليك يا تريزيجيه 
واحسن  أقوى  هرتجع  الله  شاء  ان 
وهتحقق كل أحالمك ولكننا واثقني فيك 
يف  زميله  أحسن».وأضاف  رجوعك  ويف 
يا  أقوى  «ستكون  املحمدي:  أحمد  فيال، 
أخي، أتمنى لك الشفاء العاجل».ويف عامه 
االول مع فيال تألق «تريزيغيه» بتسجيله 

٧ أهداف وتمريره ٣ كرات حاسمة يف ٤١ 
بالزخم  املتابعة  يف  فشل  انه  إال  مباراة، 
للغياب  بعدما اضطر  املوسم  ذاته يف هذا 
الرأس،  يف  اصابة  بسبب  شهرين  لفرتة 
بفريوس  اصابته  تداعيات  بسبب  ثم 
دين  مدربه  ثقة  يستعيد  أن  قبل  كورونا 
مرات  أربع  أساسيا  أرشكه  الذي  سميث 
األخرية.ونجح  الخمس  مبارياته  يف 
للمرة  الشباك  هز  يف  سابقاً  األهيل  العب 
أمام  ثنائية  بتسجيله  املوسم  هذا  األوىل 
مدرب  ٣٠.وعلّق  املرحلة  يف   ٣-١ فولهام 
فيال سميث عىل إصابة العبه يف «أنفيلد» 
بالقول: «حاول املتابعة ولكن، لألسف لم 
وكان  يغادر  أن  اضطر  لذا  مرتاحاً  يكن 
منزعجاً وقلقاً من مدى اإلصابة والوقت 

فقط سيخربنا».
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اسـتعان ريال مدريد بأسـماء مغمورة إلكمال قائمته املتجهة 
لخوض مباراة مصريية أمام ليفربول يف إياب ربع نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
وأعلن ريال مدريد يف موقعه الرسـمي عىل اإلنرتنت عن أسـماء 
الالعبـني املؤهلـني لخـوض مواجهـة العـودة أمـام ليفربـول 
اإلنكليـزي املقررة اليوم األربعاء عقب تفوق الفريق امللكي 3-1 

ذهاباً يف إسبانيا.
وضمـت قائمـة ريال مدريـد ثالثة العبـني من الشـبان بعد أن 
فرضـت اإلصابات املرتاكمة عىل زيـدان التخيل عن أوراق رابحة 

مثل سريجيو راموس وفاران وكارفاخال وهازارد وغريهم.
وسـيتواجد كل من تشوسـت ومارفني وأريباس يف قائمة ريال 
مدريـد رفقة فالفريدي الذي تواجه مشـاركته أساسـياً بعض 
الشـكوك عقـب خروجه مصابـاً من مبـاراة ريال وبرشـلونة 

السبت الفائت.
ويمـر ريـال مدريد بمرحلة حاسـمة يف موسـمه بعـد أن بات 

وصيفاً لليغا وعىل أعتاب نصف نهائي دوري األبطال.

أعلـن أتليتيكـو مدريـد رسـمياً، إصابـة َ العَبْيه الربتغـايل جواو 
فيليكس، واإلنكليزي كريان تريبري.

وكان فيليكـس قـد تعـرَّض إلصابة قاسـية أثناء مبـاراة فريقِه 
ضـدَّ ريال بيتيس، إثر تدخـل الجزائري عيىس منـدي عليه، األمُر 
الذي دفع بمدربِه دييغو سـيميوني إىل تبديلِه مع انطالقِة الشوط 

الثاني.
هـذا وأكـدت الفحوصات وجـوَد التـواء يف كاحـل فيليكس، عىل 
الطرف املقابل خرَج أيضاً تريبري بعد شـعورِه بآالم عىل مسـتوى 
الظهر، وبحسـب النادي املدريـدّي فإن عـودة َ الالعَبنْي للمالعب 

ستعتمد عىل ُرسعِة تعافيهما من اإلصابة.

عاد ساسـوولو إىل سـكة االنتصارات بعـد فوزه عىل 
مضيفه بينيفينتو -1صفر يف ختام منافسات املرحلة 

30 من الدوري اإليطايل لكرة القدم.
وسـجل ساسـوولو هدف اللقـاء الوحيـد يف الدقيقة 
األوىل مـن الوقـت بـدل الضائـع للشـوط األّول، عرب 
النـريان الصديقـة بفضل مجهـود فردي مـن العبه 
اإليفـواري جرييمي بوغا الذي اخـرتق املنطقة ومرر 
كرة عرضية، تابعها عن طريق الخطأ فيديريكو باربا 
يف مرمـى فريقه.وأهدر مهاجم ساسـوولو جاكومو 
راسـبادوري فرصة مضاعفة النتيجة يف الدقيقة 86 
بعدمـا انفرد بالحـارس، إال انه سـدد بجانب القائم، 
فيما تكفل حارس مرماه أندريا كونسـييل بالحفاظ 
عـىل النقـاط الثـالث بتصديـه لكرتـني خطريتني يف 
الدقائـق القاتلة.وحقق ساسـوولو فـوزه األّول بعد 
3 مباريـات حصد خاللها نقطـة واحدة، حيث خرس 
مرتني أمـام تورينو 3-2 وإنرت 2-1 وتعادل مع روما 
2-2.يف املقابـل، فشـل بينيفينتو يف البنـاء عىل فوزه 
املفاجئ عىل يوفنتوس -1صفر يف املرحلة 28، فتعادل 

مع بارما 2-2 يف املرحلة 29 وخرس أمام ساسوولو.
ورفـع األخري رصيـده إىل 43 نقطـة يف املركز الثامن، 
فيما تجمد رصيد بينيفينتو عند 30 يف املركز السادس 

عرش.
ليفركوزن يواصل نزيف النقاط

ـ واصـل بايـر ليفركوزن نزيف النقاط بسـقوطه يف 
فخ التعادل السـلبي أمام مضيفه هوفنهايم يف ختام 
املرحلـة الثامنة والعرشين من الـدوري األملاني لكرة 
القدم.ورفـع بايـر ليفركـوزن رصيـده إىل 44 نقطة 
يف املركـز السـادس بفـارق نقطتني خلف بوروسـيا 
دورتمونـد، فيمـا أوقف هوفنهايم سلسـلة من ثالث 
هزائـم متتالية وحقق التعادل السـابع هذا املوسـم 

رافعاً رصيده اىل 31 نقطة يف املركز الثاني عرش.

وست بروميتش ينعش آماله الضئيلة

ـ أنعـش وسـت بروميتـش ألبيـون آمالـه الضئيلـة 
بالبقاء يف الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم بفوزه 
الكبري عىل ضيفه سـاوثهامبتون -3صفر يف املرحلة 
الحاديـة والثالثني.ورضب وسـت بروميتـش ألبيون 
بقـوة يف الشـوط األول وحسـمه بثنائيـة للربازيـيل 
ماتيـوس برييـرا (32 من ركلة جزاء) واإلسـكتلندي 
ماثيـو فيليبس (35)، قبل أن يضيف االيرلندي كالوم 

روبنسون الهدف الثالث يف الشوط الثاني .(69) 
وأهدر جيمس وارد-براوس ركلة جزاء لساوثهامبتون 
يف الدقيقـة الرابعة من الوقت بدل الضائع تصدى لها 

الحارس سام جونستون.
وهو الفـوز الثاني عىل التوايل لوسـت بروميتش بعد 
األّول عىل تشيليس 2-5، والخامس هذا املوسم فرفع 
رصيده إىل 24 نقطة يف املركز التاسع عرش قبل األخري 
بفـارق ثماني نقـاط خلف نيوكاسـل صاحب املركز 
السـابع عرش وآخـر الناجني من الهبـوط اىل الدرجة 

األوىل (الثانية عملياً).يف املقابل، مني سـاوثهامبتون 
بخسـارته الخامسـة عرشة هـذا املوسـم والثالثة يف 
مبارياته االربع االخرية فتجمد رصيده عند 36 نقطة 
يف املركز الرابع عرش.وجاءت خسـارة ساوثهامبتون 
قبل مواجهته ليسرت سيتي يف نهاية االسبوع يف نصف 

نهائي مسابقة كأس االتحاد االنكليزي.
ويف ختـام املرحلة ذاتها تعـادل برايتون بدون أهداف 
مـع ضيفـه إيفرتون ورفـع برايتون رصيـده إىل 33 
نقطـة يف املركـز الخامس عرش، بينمـا أصبح رصيد 

إيفرتون 48 نقطة وعزز موقعه يف املركز الثامن.
إشبيلية يعزز مركزه الرابع

ـ حقق إشـبيلية فوزاً مثرياً عىل مضيفه سـلتا فيغو 
3-4، يف ختـام منافسـات املرحلـة 30 مـن الـدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
وحقـق النـادي األندليس فـوزه الثاني تواليـاً إذ كان 
أسـقط أتلتيكـو مدريـد املتصدر -1صفـر يف املرحلة 

29، وعزز مركـزه الرابع يف الرتتيب برصيد 61 نقطة 
متأخراً بفارق أربع نقاط عن برشلونة الثالث الخارس 
أمام ريـال مدريـد 2-1 يف قمة املرحلة التي شـهدت 

أيضاً تعادل أتلتيكو أمام ريال بيتيس 1-1.
وبدوره، كان سـلتا فيغو يمني النفس بتحقيق فوزه 
الثاني توالياً بعد خروجـه منترصا أمام أالفيس 3-1 
يف املرحلـة 29، إالّ أنـه اصطدم بالنجاعـة الهجومية 

لرجال املدرب خولن لوبيتغي.
وتجمـد رصيد سـلتا فيغو عنـد 37 نقطـة يف املركز 
العارش.وافتتح إشبيلية التسجيل رسيعا عرب مدافعه 
الفرنيس جول كونديه الذي حّول برأسه كرة من ركلة 
ركنيـة ارتقـى لها الحـارس إيفان فيار مـن دون أن 

يمنعها من هز الشباك .(7) 
غـري أن كونديـه كان أيضـاً مصـدرا لهـدف التعادل 
للضيوف بتسـببه يف ركلة جزاء بعد خطأ عىل سانتي 
مينا داخل املنطقة، سددها ياغو أسباس قوية بنجاح 
(20)، قبل أن يضيف الثاني بعد ثالث دقائق فقط إثر 
تمريرة من دنيس سواريس، فانفرد بالحارس الدويل 

املغربي ياسني بونو وسدد كرة بينية.
فرنانـدو  مـن  بتسـديدة  التعـادل  إشـبيلية  وأدرك 
اصطدمـت بقـدم مدافـع أصحـاب األرض الغانـي 

جوزيف أيدو وخدعت الحارس فيار .(35) 
واسـتعاد فيغـو تقدمه بعد ثاني تمريرة حاسـمة يف 
األمسـية لسـواريس إىل برايـس منديس الـذي انفرد 
بالحـارس بونـو وسـدد كرة سـاقطة عندمـا خرج 
األخـري ملالقاتـه .(44) ومـع بدايـة الشـوط الثاني، 
فرض الكرواتي إيفـان راكيتيش التعادل مرة جديدة 
بعدمـا حـّول تمريـرة مـن املهاجـم الـدويل املغربي 
يوسـف النصريي داخـل املنطقة إىل تسـديدة الهدف 
الثالـث للنادي األندليس (60)، قبـل أن يضيف البديل 
األرجنتيني أليخاندرو غوميس الهدف الرابع مستفيدا 
من خطأ مـن أيدو ليخطف الكرة ويسـدد كرة قوية 

باغتت الحارس .(76) 

ث
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عانـى رحيم سـرتلينج للظهور بنفس مسـتواه العايل يف 
املوسـم املـايض، لكن العب مانشسـرت 
سيتي قال إنه ال يزال يستمتع بوقته يف 
اللعب خالل هذا املوسـم ”الغريب“ مع 
متصدر الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة 
القدم.وسـجل سرتلينج 13 هدفا يف 40 
مباراة يف كل املسـابقات هذا املوسم، مع 
لجوء املـدرب بيب جوارديوال إىل سياسـة 
التنـاوب يف ظل جدول مزدحـم باملباريات، 
بينمـا أحـرز 30 هدفا يف 51 مباراة بموسـم 
2020-2019.ورغم الرتاجع يف املستوى، يبدو 
سرتلينج يف طريقه لحصد لقب الدوري املمتاز 
مرة أخرى مع سـيتي، الذي ال يزال يملك فرصة 
لحصد أربعة ألقاب مع الوصول إىل نهاية املوسم.
وقـال سـرتلينج، الذي جلـس عىل مقاعـد البدالء 

خـالل الفـوز 1-2 عىل بروسـيا دورتمونـد يف ذهـاب دور الثمانية 
لدوري أبطال أوروبا األسـبوع املايض، لشـبكة (بي.تي سـبورت): 
”ال تفهموني بشـكل خاطئ، وهذا املوسـم عىل املسـتوى الشخيص 
سـار بشـكل غريب جدا“.وأضـاف: ”ومع ذلك فإني أسـتمتع بكرة 
القدم وأبذل قصارى جهدي مع الفريق، إذا لم أسـجل أو أفعل شـيئا 
ملسـاعدة الفريق فإني ال أكون سعيدا عند الخروج من امللعب.”بكل 
تأكيـد أنـا سـعيد أننا فزنا، لكـن يف الوقـت ذاته فإني أعتقـد أن ما 
يسـاعدني عىل تحقيق هذه األهـداف هو امتالك هـذه الرغبة وهذا 
هو الوقت املثايل يف املوسـم اآلن“.وأكد سـرتلينج أنه يتطلع إىل إنهاء 
املوسـم بقوة ثم مواصلة هذا املسـتوى مع إنجلرتا يف بطولة أوروبا 
هذا الصيف.وقال سرتلينج: ”بكل تأكيد أريد أن أكون جزءا من هذه 
املجموعة يف ظل توفر العديد من الالعبني الرائعني الذين يتنافسـون 
عـىل دخول التشـكيلة األساسـية.”ينصب تركيزنا حقـا عىل الفوز 
وتقديم مسـتويات رائعة والرتكيـز عىل محاولـة أن نصبح الفريق 

األفضل يف العالم“.

بات سـتيفن كوري أفضل مسـجل يف تاريخ غولدن سـتايت ووريرز 
متخطيـاً األسـطورة ويلـت تشـامربالين، بتسـجيله 53 نقطـة يف 
مبـاراة الفوز عىل دنفر ناغتس 116 - 107، فيما اسـتعاد فيالدلفيا 
سـفنتي سيكرسز صدارة املنطقة الرشقية منفرداً بفوزه عىل داالس 
.NBA مافريكس 95-113 بفضل نجمه الكامريوني جويل إمبيد، يف

يف املبـاراة األوىل، احتـاج كـوري إىل 19 نقطة فقط مـن أجل تخطي 
رصيد أسطورة الستينيات تشامربالين ونقاطه الـ 17,783 بقميص 
ووريـرز محتفظـاً بالرقـم القيـايس ألكثر مـن 50 عامـاً، فنجح يف 
الوصول إىل مبتغاه بعد 10 دقائق فقط من الربع األّول، منهياً املباراة 

مع 53.
ويعترب هـذا املوزع العبقري رمزاً يف ووريرز منـذ زمن طويل، بعدما 
قـاده للفوز بلقـب الدوري 3 مـرات وإىل نهائيني يف غضون خمسـة 
أعـوام (2019-2015)، وهو ما زال يف سـن الـ 33 عاماً شـعلة عىل 

أرض امللعب.
وهي املرة السابعة ينجح فيها كوري يف تسجيل عىل األقل 50 نقطة، 

منها 10 رميات ثالثية.
غري أن هذه األمسـية السـاحرة لكوري انتهت باصابة الكندي جمال 
موراي يف الركبة اليرسى، ما يشـّكل رضبـة موجعة لفريقه ناغتس 
رابـع املنطقـة الغربية الذي سـيفتقد لجهـوده يف حال غـاب لفرتة 
طويلة عن املالعب.ويف داالس، قـاد العب االرتكاز الكامريوني إمبيد، 
املرشح للفوز بلقب أفضل يف املوسم العادي، فريقه فيالدلفيا سفنتي 
سيكرسز للفوز عىل مافريكس بتسجيله 36 نقطة (10 من أصل 17 

من الرميات)، إضافة إىل 7 متابعات يف 26 دقيقة فقط.
أثنـى مدرب سـفنتي سـيكرسز دوك ريفـرز عىل أداء العبـه بالقول 
إنه ”لعب بأسـلوب هجومي طوال األمسـية“، من دون أن يظهر أي 
عالمـات إزعاج من دعامـة الركبة التي كان قال يف وقت سـابق أنها 
تعيـق لعبـه.وأردف: ”من الواضح أنـه يعتاد عليهـا، اعتقد أنه لعب 
بأسـلوب هجومي طوال املباراة ولم يسـتقر“. وختم مبدياً سعادته 
مـن تحقيق فريقه 3 انتصارات يف 4 مباريات خارج ملعبه ”كان من 
بني أهدافنا قبل بداية املوسـم، ويف حـال أردنا أن نكون ما نحن عليه 

علينا اآلن، أن نكون جيدين خارج ملعبنا“.
وانفرد سفنتي سيكرسز بصدارة املنطقة الرشقية مع 37 فوزاً و17 
خسارة، مسـتفيداً من تأجيل مباراة مينيسوتا تمربوولفز وبروكلني 
نتس الثاني بعد مقتل شاب أسود دانتي رايت أثناء استجوابه بالقرب 
مـن املدينة األحد.وسـيكون عىل سـفنتي سـيكرسز تأكيـد زعامته 

للمنطقة يف لقاء قمة أمام نتس اليوم األربعاء.
عند مافريكس، تحمل السـلوفيني لوكا دونتشيتش عبء الهجوم يف 

ظل غياب زميله الالتفي كريسـتابس بورزينغيس للراحة، 
فسـجل 32 نقطة، إال أنه وجد نفسه معزوالً عىل أرض 

امللعب.
وظل داالس سـابعاً يف الغربيـة (24-29) متقدماً 

عـىل ممفيـس غريزليـز الثامـن والفائـز عـىل 
شـيكاغو بولز 101 - 90، وعىل سـان انتونيو 

سـبريز التاسـع الـذي تغلـب عـىل أورالنـدو 
ماجيك 120-97.

وسـقط يوتـا جاز متصـدر الغربيـة أمام 
- 125، عـىل   121 واشـنطن ويـزاردز 

دونوفـان  نجمـه  أن  مـن  الرغـم 
ميتشـل حـاول بفضـل 42 نقطـة 

تقليـص  حاسـمة  تمريـرات  و6 
14 نقطـة، يف  إىل  فـارق وصـل 

لضيف الدقائق الخمس األخرية، إالّ أن  ا
قاوم ببسالة لينتزع الفوز.

راسـل ويديـن يوتا بهـذا االنتصار  إىل 
سلتني  صاحب  مهمتـني يف الدقائـق وستربوك 

لـه  سـمحت  بتحقيق ”تريبل - دابل“ القاتلـة، 
تمريـرة للمرة 23 هذا املوسم  و14  نقطـة   25)

و14  متابعة) والـ 169 يف مسريته حاسـمة 
12 محاولـة فقط عن صاحب متأخـراً بفـارق 
القيايس  أوسكار روبرتسون.الرقـم 
تألـق  براديل بيل تسـجيالً مع 34 نقطة، وبـدوره، 

ليضيـف املزيـد من النقـاط إىل رصيده التهديفي كأفضل مسـجل يف 
الدوري.مـن ناحية جاز، كان الرصبي بوغدان بوغدانوفيتش األفضل 
تسجيالً يف صفوف الخارس مع 33 نقطة، فيما سجل الفرنيس رودي 

غوبري 12 نقطة والتقط نفس عدد املتابعات.
وفشـل جاز يف مجارة منافسـه هجومياً، حيث نجح ويزاردز بنسبة 
52,2 يف املئة من رمياته.وسـمحت خسارة املتصدر يوتا مع 40 فوزاً 
مقابل 14 هزيمة، لوصيفه فينيكس صنز (15-38) بتشديد الخناق 
عليه بعد فوزه عىل هيوسـتن روكتس 120-126.ولم يتمكن حامل 
اللقب لوس أنجليـس ليكرز من املتابعة عىل منوال االنتصارات ذاته 
بعد يومني من فوزه عـىل بروكلني، من دون نجميه ليربون جيمس 
وأنتوني ديفيس بسبب االصابة، فسقط أمام نيويورك نيكس -96
111.ولعب يوليـوس راندل دور الجالد أمام فريقه السـابق ليكرز 
بتسـجيله 34 نقطـة إىل 10 متابعـات، فيما أضـاف زمياله إلفريد 
بايتـون 20 وديريـك روز 14 نقطة.عنـد الخـارس، كان األفضـل 
األملاني دنيس رشودر مع 21 نقطة و6 تمريرات حاسمة، فيما لم 
يفرض العب اإلرتكاز أندري دروموند نفسـه هجومياً مكتفيا بـ 
3 نقـاط و10 متابعات، بخالف مباراته أمام نتس حيث سـجل 
20 والتقـط 11 متابعة.وحافظ ليكرز عـىل املركز الخامس يف 
الغربيـة مع 33 فـوزاً مقابل 21 هزيمة، فيمـا اقرتب نيكس 
(27-28) بفوزه الثالث توالياً من املركز السـابع الذي يحتله 

بوسطن يف الرشقية .(28-26) 

اقرتبـت عالقـة ريال 
بالعبـه  مدريـد 
فاسـكيز  لـوكاس 
مـن خـط النهاية، 
األخري  إصابـة  بعد 
الربـاط  يف  بالتـواء 
الخلفـي  الصليبـي 

للركبة.وتعـرض فاسـكيز لإلصابـة خـالل 
ولـم   ،(2-1) برشـلونة  أمـام  الكالسـيكو 
يسـتطع إكمال املبـاراة، حيث غـادر امللعب 
قبل نهاية الشـوط األول.وبحسـب صحيفة 
ماركا اإلسبانية، فإن إصابة فاسكيز جاءت 
يف توقيت حساس للغاية، حيث يحتاج حاليا 
التخاذ خطوات حاسمة بخصوص مستقبله.

وينتهي عقد فاسكيز مع ريال مدريد، بنهاية 
املوسـم الجاري، وكانت مفاوضات التجديد 
قد توقفت مؤقًتا، بسـبب عـدم االتفاق عىل 
بنود التعاقد.وأوضحت الصحيفة أن اإلصابة 
األخرية، التي سـتبعد فاسـكيز لعدة أشهر، 
باإلضافـة للوضع االقتصـادي لريال مدريد، 

قد تغلق ملف التجديد نهائًيا.
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عدن/متابعة الزوراء:

 أطلـق اإلعـالم اليمنـي الرسـمي التابـع 
الربامـج  قائمـة  الرشعيـة،  للحكومـة 
الرمضانية لهذا العام، رغم صعوبة اإلنتاج 
التلفزيوني وتواضع اإلمكانيات يف ظل عدم 
وجـود ميزانيات تشـغيلية بسـبب ظروف 

الحرب منذ سبع سنوات.
وتنوعـت األعمـال الرمضانية هـذا العام، 
ما بني برامـج دينية وأخرى تعنى باألرسة 
واملـرأة، باإلضافـة إىل برامـج املسـابقات 
الثقافية والجماهريية، مع حضور واسـع 
للكوميديا يف القنوات اليمنية عموما، لكنها 
تبقى متواضعة إنتاجيـا مقارنة بالربامج 

املماثلة يف القنوات العربية املحلية.
الرسـميتني  القناتـني  جمهـور  وينتظـر 
املوسـم  و“عـدن“  الفضائيـة،  ”اليمـن“ 
الرمضاني ملتابعة برامج تقرتب من حياته 

اليومية يف هذا الشهر.
وتسـتعيد القنـوات الفضائيـات املحلية يف 
العالـم العربي عمومـا اهتمـام الجمهور 
الذي يهتم بمتابعة محتوى إعالمي يالمس 

بيئته وعاداته وتقاليده.
وأفاد العاملـون يف الفضائيتـني اليمنيتني 
أن إنتـاج العرشات من األعمال التلفزيونية 
املختلفـة واملتنوعة تطلب جهـدا مضاعفا 
منهم ومبادرات ذاتية لتخرج هذه الربامج 
إىل النور، أبرزها برنامج املسابقات ”وطن 
يجمعنـا“ الذي سـيبث عىل شاشـة اليمن 
الفضائية، ومسلسـل ”واعصيد“ عىل قناة 

عدن.
وكشـف مديـر عـام الربامـج بقنـاة عدن 
الفضائيـة ماجـد محمـود، عن شـحة يف 
اإلمكانات املادية واستمرار القناة يف العمل 
للعام السـادس عـىل التـوايل دون ميزانية 
تشـغيلية يف ظل الوضع السـيايس واألمني 
الراهن إضافة إىل الصعوبات التي أضافتها 

جائحة كورونا.
وأضاف محمـود يف ترصيحـات للصحافة 
املحليـة أن قناة عـدن تفـردت يف رمضان 
لهـذا العـام بمـا يزيـد عـن ثالثـني عمال 
رمضانيا منها عرشة أعمال من إنتاج قناة 
عدن ومسلسل كوميدي اجتماعي حرصي 
إنتاجـه  تـم  بعنـوان ”واعصيـد“ والـذي 

وتصويره يف محافظة عدن.
وأشـار إىل إنتاج برنامج ”رمضان والناس 
من شـبوة“، وقـد تم بجهود طاقـم القناة 
واإلنتـاج يف محافظة شـبوة ويسـتعرض 
تاريـخ املحافظـة وعراقتهـا، موضحا أن 
الربنامـج يسـلط الضـوء عـىل املحافظـة 

والتـي ظلـت مهملة كثريا مـن الحكومات 
املتعاقبة.

وأضاف أن الربنامج يروي تاريخ وحضارة 
محافظة شـبوة عىل لسـان أبنائها كما أن 
الربنامج رحلة استكشـافية يف شبوة ونزل 
إىل الشـارع وتفاعل معه من خالل األسئلة 

وتوزيع الجوائز.
ويقـول متابعـون إن الربامـج الرمضانية 
تعترب بالنسـبة للجمهور اليمني اسرتاحة 
مـن الربامج السياسـية ونـرشات األخبار 
مقارنـة  ومدتهـا  عددهـا  تقلـص  التـي 
باأليـام األخـرى، فرغـم اهتمـام املواطن 
بمتابعة األخبار واملسـتجدات إال أنه خالل 

شـهر الصـوم يفضـل الربامـج الرتفيهية 
واملسابقات واملسلسالت.

وتقدم قناة عدن نرشات إخبارية مع تغيري 
مواعيدها بما يتناسـب مع شهر رمضان، 
وشـملت الخارطة الربامجية للقناة العديد 
من الربامـج اليمنية واملسلسـالت العربية 

التاريخية والكوميدية واالجتماعية.
ولفت مدير الربامج بالقناة إىل أن الخارطة 
الربامجيـة الرمضانية لم تخلو من الثقافة 
برنامجـني  إنتـاج  إىل  مشـريا  والتاريـخ، 
تاريـخ  ”مهنتـي  أحدهمـا  ثقافيـني، 
وحضارة“، تسـتعرض خاللـه القناة أهم 
املهـن التي شـكلت الحضـارة اليمنية عىل 

مر العصور ومحاولتها البقاء رغم التطور 
التكنولوجي.

والربنامج اآلخر ”األثر“، وتتناول فيه قناة 
عـدن شـخصيات صنعـت ذلـك األثر عىل 

املجتمع اليمني يف العديد من النواحي.
وتستمر القناة للعام الخامس يف برنامجها 
”أبـواب الخري“، والذي يسـلط الضوء عىل 

الحاالت اإلنسانية.
كمـا تقـدم قناة عـدن عددا مـن الفواصل 
التعريفية باملساجد اليمنية التاريخية التي 
ُبنيت قبل مئات السنوات وبعضها من أيام 
العهد اإلسـالمي. ومن ضمن برامج القناة 
لهذا العام مسابقة القرآن الكريم التي تضم 
عدة متسـابقني مـن مختلـف محافظات 
الجمهورية يف حفـظ وتالوة القرآن الكريم 

يف قالب تنافيس شيق.
وغابت األعمال الدرامية املحلية عن القنوات 
الرسـمية رغم أن هذه القنـوات هي التي 

كانت تقدم أعماالً درامية قبل الحرب.
وقال العاملون يف قناة اليمن الفضائية، أن 
ذلك يعود إىل عدم وجود موازنة تشغيلية أو 

دعم من الحكومة.
وانفـردت القنـوات الخاصة ببـث الدراما 
اليمنية يف رمضان والتي ركزت عىل املحتوى 
الكوميـدي وعـرض القضايـا السياسـية 

واالجتماعية بطريقة ساخرة.
وتحـدث خالـد عليـان نائب رئيـس قطاع 
بقنـاة  الربامـج  عـام  مديـر  التلفزيـون 
”اليمن“، عن الخارطة الربامجية للقناة يف 
رمضان وعـن املعوقات التي تواجه اإلعالم 

الرسمي وقطاع اإلنتاج باألخص.
وقـال عليان إن الفضائيـة اليمنية تعرض 
برنامج ”وريحهم“، الذي يعد أول رحالتها 
الكوميدية الهادفـة يف أجواء جديدة، حيث 
سـيعرض الربنامج يومياً بقوالب فكاهية 
وغنائية متنوعة ناقدة وسـاخرة تكشـف 

واقـع االنقـالب وتداعياتـه عـىل الحيـاة 
اليومية يف اليمن.

كمـا خصصـت القنـاة برنامـج ”أوفياء“ 
ليكـون مسـاحة متنوعة تسـتعرض آخر 
األخبـار واألحـداث عـرب وسـائل التواصل 
الخاصـة باليمـن، ويقدم باقـة تلفزيونية 
من الفقرات تحوي قصصا اجتماعية حول 
العالـم ملعرفة عـادات وطقوس الشـعوب 

الرمضانية من كل دول العالم اإلسالمي.
وتستمر قناة اليمن يف بث نرشاتها اإلخبارية 
لكنها ستتغري مواعيدها إىل العارشة مساء 
والواحدة ليـًال والرابعة عرصاً باإلضافة إىل 
برنامـج (اليمن الجمهـوري) الذي يغطي 
املستجدات والتطورات امليدانية والسياسية 

واالجتماعية وفق رؤية تحريرية واقعية.
وأكد عليان عدم وجود دعم مايل للقناة من 
الجهات الرسـمية إلنتاج الربامج، موضحاً 
أن بعض الربامج أنتجت بجهود شـخصية 

من طواقم العمل يف مختلف املحافظات.
وتحـدث إعالميـون يمنيـون عـن انهيـار 
مؤسسـات اإلعـالم الرسـمية دون وجـود 
الدعـم مـن الحكومـة، وقالـوا إن اإلعالم 
الحوثـي وقنواتـه يفوقان إعـالم الرشعية 
مـن حيث الدعم املـادي والفني، ويف الوقت 
الـذي تغلـق فيه قنـوات داعمـة للرشعية 

يفتتح الحوثيون قنوات جديدة.
وأضافـوا أن وزارة اإلعـالم اليمنية تعيش 
فوىض حقيقية وتتنازع مؤسساتها القوى 

املتصارعة يف الرشعية وخارجها.
وأصبـح الـوكالء الذين تـم تعيينهم حديثا 

يعملون كأذرع لجهات الرصاع تلك.
فحيث يسـيطر إعالميو اإلصالح عىل قناة 
اليمن الرسـمية، تنامى تيـار مؤيد لجناح 
املؤتمر الشـعبي العام املشارك يف الحكومة 
بالسـيطرة عىل مواقع إعالميـة وتوظيف 

واسع ملنتسبيه.

تونس/متابعة الزوراء:
انطلق االثنني، الساعة العارشة صباحاً بالتوقيت املحيل، يف مقر التلفزيون الرسمي التونيس، 
بـث أول قنـاة تلفزيونية تربويـة يف تونس موجهة إىل تالميـذ املراحل االبتدائيـة واإلعدادية 
والثانوية.ورشعـت املحطة يف بث الدروس عرب الشـبكة األرضيـة التلفزيونية الرقمية وعرب 
األقمـار االصطناعيـة، حتى يتمكن كل التالميـذ يف تونس أينما كانوا من متابعتها.وسـوف 
تكون القناة التلفزيونية الرتبوية تحت إرشاف التلفزيون التونيس تقنياً، بينما ستتوىل وزارة 
الرتبية التونسـية إعداد املضامني التي سـتبثها هذه القناة.وسـتخصص القناة برمجتها يف 
مرحلة أوىل لتالميذ الثانوية العامة.وأعطى وزير الرتبية التونيس، فتحي السـالوتي، إشـارة 
انطالق القنـاة برفقة املدير العـام للتلفزيون التونيس، محمد األسـعد الداهش.وأكد الوزير 
أن القناة سـتدعم عمل املدرسـني يف ظل جائحـة كورونا التي عرفها العالم، والتي تسـببت 
يف تعطـل الـدروس يف أكثر من مناسـبة.من ناحيته، أعلن مسـؤول برمجة القنـاة، مختار 
الخلفـاوي، أن وزارة الرتبيـة دّربت املدرسـني الذين سـيتولون تقديم الـدروس التلفزيونية 
للتالميـذ، ومّكنتهـم من كل آليـات العمل حتى يتمكنوا مـن القيام بدورهـم التعليمي بكل 
ُيرس.ُيذكر أن التلفزيون الرسـمي التونيس يعتزم إطالق باقة من القنوات املختصة يف الفرتة 
املقبلة. وأكدت مصادر من التلفزيون التونيس، أن إدارته تتفاوض مع مجلس نواب الشـعب 
التونيس من أجل إطالق قناة برملانية،كما تعتزم إطالق قنوات، إخبارية ورياضية، إذا توفرت 

لها اإلمكانيات الكافية.

لندن/متابعة الزوراء:
قررت وكالة رويرتز لألنباء تعيني أليسـاندرا جالوني، واحدة من أهم محرريها، رئيسـة 
تحريـر الوكالـة املقبلة، لتصبـح أول امرأة تقـود الوكالة العاملية يف تاريخهـا املمتد ملئة 

وسبعني عاما.
وستحل جالوني (٤٧ عاما)، وهي من سكان روما، محل ستيفن جيه.آدلر، الذي يتقاعد 
هذا الشهر بعد أن قاد غرفة األخبار خالل العقد املايض. وخالل فرتة توليه منصبه، نالت 

رويرتز مئات الجوائز من بينها سبع جوائز بوليتزر.
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 القاهرة/متابعة الزوراء:
أفرجت السلطات األمنية يف مرص 
عن الكاتب الصحفي خالد داوود، 
يف السـاعات األوىل من صباح أول 
أيام شـهر رمضـان، الثالث عرش 

من إبريل/ نيسان الجاري.
حقوقيـون  محامـون  وتـداول 
ونشـطاء سياسيون صوراً لخالد 
داوود لحظـة خروجه من قسـم 
الرشطة، وعقب وصوله إىل منزله 

بعد اإلفراج عنه.
وقال املحامي الحقوقي املرصي، 
خالد عيل، إن خالد داوود خرج من 
السـجن إىل جهاز األمن الوطني، 
حيـث تسـلم سـيارته الخاصة، 

وعاد بها إىل بيته.
املرصيـة  األمـن  قـوات  وكانـت 
قد ألقـت القبض عـىل الصحفي 
املـرصي ورئيس حزب الدسـتور 
ضمـن  داوود،  خالـد  السـابق، 
طالـت  التـي  األمنيـة  الحملـة 
علـوم  وأسـاتذة  سياسـيني 
سياسـية، أبرزهم حسـن نافعة، 
وحازم حسني، يف سبتمرب/ أيلول 
٢٠١٩، وُضـمَّ عىل ذمـة القضية 
دولـة  أمـن   ٢٠١٩ لسـنة   ٤٨٨
واملحبوس فيها عدد من النشطاء 
فيها، عىل رأسهم الناشط العمايل 
كمـال خليل واملحاميـة ماهينور 
املرصي، والحزبـي النارصي عبد 
واملحامـي  إسـماعيل،  النـارص 

الحقوقي عمرو إمام.
القضيـة  يف  املتهمـون  ويواجـه 

جماعـة  بمشـاركة  اتهامـات 
بأغراضها،  العلـم  إرهابيـة مـع 
ونـرش أخبـار كاذبـة، وإسـاءة 
التواصـل  وسـائل  اسـتخدام 

االجتماعي.
وأملح نقيب الصحفيني املرصيني، 
ضياء رشـوان، قبل سـاعات من 
إخالء سـبيل خالـد داوود، إىل أنه 
سيسـري عىل منهجه كمـا هو يف 
ملـف الحريات، الـذي كان يهدف 
إىل السـعي الٕخالء سـبيل الزمالء 
املحبوسني، والسـعي لتيسري كل 
ما تطلبه حاجاتهم الصحية، مع 
االسـتعداد لتلبيـة نـداء أرسهم، 

ودعمهم اجتماعياً.
الصحفيـني  نقيـب  وأضـاف 
املرصيني، خـالل لقائه بمحرري 
النقابـة، قبـل اجتمـاع مجلـس 
نقابة الصحفيني ظهر يوم االثنني 
١٣ إبريـل/ نيسـان الجـاري، أن 
منهجـه يهـدف إىل إخالء سـبيل 

احتياطيـًا،  املحبوسـني  الزمـالء 
وعددهم ١١ صحفياً بأي رشوط، 
وتوفـري كل الدعـم لهم وألرسهم 

إىل أن يخرجوا بسالم.
يشـار إىل أنه قبل إجراء انتخابات 
التجديـد النصفـي األخـرية التي 
عقدت يف الثاني من إبريل/نيسان 
الجـاري، والتـي فاز فيهـا ضياء 
رشـوان نقيبـاً للصحفيني، خرج 
ثالثـة صحفيـني مرصيـني مـن 
السجون، بعد حبس احتياطي ملدد 
متفاوتـة، عىل خلفيـة محاوالت 
حثيثـة مـن نقيـب الصحفيـني 
املرصيني ضياء رشوان، للتفاوض 
مـع السـلطات املرصيـة إلطالق 
رساح صحفيـني محبوسـني من 
أجل ضمـان اسـتمراره نقيباً يف 

انتخابات التجديد النصفي.
وداوود رابع صحفي ُيخىل سبيله 
إجـراء  مواعيـد  مـع  بالتزامـن 
انتخابات التجديد النصفي لنقابة 

الصحافيـني املرصيـني، التي فاز 
فيها ضياء رشـوان نقيبـاً لدورة 

جديدة.
الصحفيون الثالثة املخىل سبيلهم 
االحتياطي  بعد استبدال حبسهم 
بتدابـري احرتازية، هـم الصحفي 
حسن القباني، الذي ألقي القبض 
سـبتمرب/   ١٨ األربعـاء  عليـه 
أيلـول ٢٠١٩ يف أثنـاء حضـوره 
جلسـة تجديد التدابري االحرتازية 
والصحفـي  سـابقة،  قضيـة  يف 
والنارش املرصي، مصطفى صقر، 
وكان محبوسـاً احتياطيـاً عـىل 
ذمـة القضية رقـم ١٥٣٠ حرص 
أمن دولة عليا، والصحفي بموقع 
«درب» إسالم الكلحي، الذي ألقي 
القبـض عليـه يف أثنـاء تغطيـة 
املواطن إسالم «األسرتايل»  جنازة 
الـذي قتـل عىل أيـدي أفـراد أمن 
يف املنيـب بمحافظـة الجيـزة، يف 

سبتمرب/ أيلول ٢٠٢٠.
التـي  هـي  االنتخابـات  وكانـت 
الصحفيـني  ملـف  حركـت 
املحبوسني احتياطياً عىل ذمة عدد 
كبري مـن القضايا، قبـل إجرائها 
بأيام، وأثمرت إخالء سـبيل ثالثة 
منهـم، بينما بقـي العرشات من 
يف  السـجون  داخـل  الصحفيـني 
انتظار أن تشملهم تلك القرارات، 
ويخرجـوا للنـور، ويصل عددهم 

إىل ٢٩ صحفياً عىل األقل.
ومن ضمـن الصحفيني النقابيني 
يف السـجون حالياً، جمال الجمل، 

الذي ألقي القبض عليه من مطار 
القاهـرة عائـداً مـن تركيـا قبل 
أيـام، وعامر عبد املنعـم (جريدة 
الشـعب)، وهشـام فؤاد (جريدة 
العربي)، وحسام مؤنس (جريدة 
الخطيب  الكرامـة)، ومصطفـى 
والعدالـة)،  الحريـة  (جريـدة 
ومحسـن رايض (مجلة املختار)، 
وبـدر محمد بـدر (جريـدة آفاق 
عربيـة)، وأحمد سـبيع (جريدة 
آفاق عربية)، وأحمد شاكر (روز 
اليوسف)، ومحمد سعيد (الحرية 
والعدالة)، وهاني جريشة (اليوم 
السـابع)، وسـيد شـحتة (اليوم 
السـابع)، فضـًال عـن العرشات 
غريهـم غـري أعضـاء يف النقابـة 
لكنهم ممارسـون للصحافة منذ 
سـنوات، وأبرزهم سالفة مجدي، 
وزوجها حسـام الصياد، وإرساء 
عبد الفتاح، ومعتز ودنان، وأحمد 
أبوزيـد الطنوبـي، وهشـام عبد 
العزيز الصحفـي بقناة الجزيرة، 
وإسـماعيل  خليفـة،  وأحمـد 
حمـدي  أرشف  اإلسـكندراني، 
وحمـدي  الكاريكاتـري،  رسـام 
الزعيـم، ودعـاء خليفـة، وعلياء 
الخطيـب،  ومصطفـى  عـواد، 
وغريهم العـرشات البالغ عددهم 
إجمـاالً ٧٦ صحفيـاً نقابياً وغري 
نقابي، حسـب آخر حرص صادر 
عـن املرصد العربي لحرية اإلعالم 
- منظمـة مجتمع مدني مرصية 

- يف أول فرباير/ شـباط املايض. 
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أنقرة/متابعة الزوراء:
ألغـت املحكمـة الدسـتورية الرتكيـة، 
أعىل سـلطة قضائية بالبالد، بنًدا بأحد 
القوانـني يسـمح بإغـالق املؤسسـات 

اإلعالمية بتعليمات من الوزراء.
وذكـر موقـع صحيفـة ”ينـي جـاغ“ 
الرتكية املعارضـة، أن املحكمة اعتربت 
أن وجـود البند املشـار إليه ضمن مواد 
القانون ”جعل القاعدة هي فرض قيود 
عىل حرية التعبري والصحافة من خالل 
إغالق املؤسسات اإلذاعية والتلفزيونية 
ودور  واملجـالت  والصحـف  الخاصـة 

النرش والتوزيع“.
وصدر املرسـوم الحكومي بعد محاولة 
االنقـالب الفاشـلة عـام ٢٠١٦  التـي 
مهـدت الطريـق إلغالق العـرشات من 

الرشكات اإلعالمية.
وسـمح املرسـوم، الصادر يف ٢٧ يوليو 
٢٠١٦، للـوزراء بإصـدار أوامر بإغالق 
رشكات إعالميـة ُيزعـم أنهـا مرتبطة 

بمنظمـات يتبـني أنهـا تشـكل تهديًدا 
لألمن القومي ومصادرة أصولها.

وأفـادت وكالة أنباء أنـكا أن املحكمة، 
رّدا عىل طلب حزب الشعب الجمهوري 
أكـرب أحـزاب املعارضة يف البـالد، ألغت 
املادة والفقرات ذات الصلة من املرسوم 

بأغلبية ثمانية أصوات مقابل سبعة .
وأوضحـت أنـكا أنه تم إغـالق ١٦ قناة 
و٤٥  إذاعيتـني  وقناتـني  تلفزيونيـة 
صحيفـة و١٥ مجلة باإلضافـة إىل ٢٩ 
دار نرش ُيزعـم أنها مرتبطة بمنظمات 

إرهابية بموجب املرسوم.
وقـال محامـي حقـوق اإلنسـان كرم 
ألتيبارمـاك لوكالـة األنبـاء ”يجب عىل 
املحكمـة اإلداريـة أيًضـا إلغـاء أوامـر 
اإلغـالق تماشـياً مـع قـرار املحكمـة 
الدسـتورية، وينبغـي إزالـة العواقـب 

القانونية ألوامر اإلغالق“.
وتم توقيـف العرشات مـن الصحفيني 
يف تركيـا يف أعقـاب محاولـة االنقالب، 

وتراجعت حرية اإلعـالم يف تركيا خالل 
األعـوام املاضية بعـد أن قامـت أنقرة 
بحظـر منصـات التواصـل االجتماعي 
تفـرض  ترشيعـات  وإقـرار  مؤقًتـا، 

قيـوًدا صارمـة عـىل رشكات التواصل 
الصحفيـني  ومضايقـة  االجتماعـي 
واعتقالهـم  واملدونـني  والنشـطاء 

واحتجازهم.
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اقامـت وكالـة تطوير االخباريـة ومجلة 
الحياة اليوم بالتعاون مع جمعية الثقافة 
للجميـع نـدوة خاصـة الخطـاب ما بني 
الرتاث والحداثة وما بعد الحداثة حرضها 
واالدبـاء  النقـاد  كبـار  مـن  مجموعـة 
وجمهـور غفري من املثقفني. وادار الندوة 
والحـوارات الدكتور منصور كاظم هيجل 
رئيس تحرير الوكالة واملجلة الذي اشـار 
اىل أهمية انعقاد هذه الندوة وتطرق أيضا 
إىل أهمية النقـد الثقايف واملراجعة النقدية 
للتاريخ والرتاث والحداثة وما بعد الحداثة 
ورضورة اإلجابة عىل األسـئلة اإلشكالية 
أين نحن؟ ويف  أي اتجاه نسـري؟ أسـباب 
الجمـود والتخلف وما هـو موقفنا تجاه 
الحداثـة ومـا بعـد الحداثة.. وقـدم فيها 
الدكتور سـعد مطر عبود والدكتورة موج 
يوسـف قراءات نقدية ملوضوعة الخطاب 

ما بني الرتاث والحداثة.
وتم تسـليط الضوء عىل الـرتاث وتعريفه 

من قبل الناقد سعد مطر عبود بأن الرتاث 
هـو كل مـا وصلنا مـن أخبـار وقصص 
وروايات عن األحـداث والوقائع واالفكار 
املكتوبـة واملتناقلـة واشـار اىل أن هنـاك 

إشـكالية البد من معالجتهـا نقديا ،وهي 
هـذا الركـود والجمود والتصلـب الفكري 
بسـبب التشـبث والتعكـز عـىل املـايض، 
وكذلك أشـار أن مانبتغيـه ليس القطيعة 

مع الرتاث بل تشـذبيه من مـا افرزه من 
ودوغمائيـات  متناحـرة  ايديولوجيـات 
تتقاطـع مع التطور والتغيـري. كما تمت 
اإلشـارة إىل موضـوع الحداثة وسـماتها 
،التـي اسـتطاعت أن تفتح األبـواب عىل 
مرصاعيها أمام النقد والتنوير... مما ادى 
إىل النهضة الحضارية للغرب. لكن لم تكن 
الحداثة قد تطابقت مع أهدافها يف تحرير 
اإلنسـان من التبعيـة والتهميش واإللغاء 
بل انحرفت عن مسـارها ألنهـا لجأت إىل 
أسلوب االسـتعمار يف اسـتالب الشعوب. 
ولهذا ظهـرت ما بعد الحداثة التي فككت 
املركزيات وأكدت عىل التعددية واالختالف. 
ويف هـذه الفرتة ظهر النقـد الثقايف الذي 
تناولتـه الناقـدة  الدكتورة موج يوسـف 
النقـد  أن  فقالـت  والتحليـل  بالتعريـف 
الثقايف لم يدخل الساحة الثقافية العربية 
األبعد ظهور كتـاب النقد الثقايف يف قراءة 
اشـكال االنسـاق الثقافية العربية ملؤلفه 
د. عبداللـه الغذامي الصادر سـنة٢٠٠٠. 

والنقـد الثقـايف يعـد  نشـاطا مفتوحـا 
بعـدة االتجاهات و عىل مختلـف ميادين 
املعرفـة. وكان الحضـور يف هـذه الندوة 
الثقافية حضورا  نوعيا. وجرت تساؤالت 
ومداخالت حول موضوع الندوة. وخرجت 
النـدوة يف نهاية الجلسـة اىل قضية مهمة 
وملحة مفادها التأكيد عـىل أهمية النقد 
ورضورة االنفتـاح عىل التجارب الثقافية 
واملتغـريات الحضاريـة مـع الحفاظ عىل 
الخصوصيـة الثقافية واسـتثمار ما هو 
إيجابي وتجاوز ما هو سلبي. ويف مداخلة 
للدكتـور عبـد جاسـم السـاعدي أشـار 
إىل أهميـة انعقـاد مثـل هذه النـدوات يف 
تشخيص اإلشكاليات الثقافية ومعالجتها 
من خـالل النقد الثقايف.  وتوضيح ابعاده 
ومجاالتـه . وقد اجاب دكتورسـعد مطر 
عن بعض اسئلة الحارضين يف حني قامت 
دكتورة موج باإلجابة عىل بقية االسـئلة 
التـي اغنت الندوة وعمقـت املفاهيم التي 

طرحت فيها.

CÊaÏ‰»€a@ê–‰i
لبنى ياسني

ثمة عثرٌة تقف يف طريِق الفكرة
تحول بيني وبينها

لعلهـا قادمـٌة.. أو ربمـا تنتظرنـي يف 
مكان ما

تسرتق النظر إيلّ من فتحة الباب
ذلك الباب املوصد بيننا

ترتك يل ما يثري الشبهة بوجودها
وأنا أركن إىل الصمت
أتداول ِفطرة املعنى

لعلها تصل..
عىل ظهر تأويل أسأت فهمه

عىل رشفة الوهم
أصغي إىل ترّهات السحاب

قطرات املطر سكرى بخمر الخلود
تحتفي باالنفالت من براثن الغيم

وقد فقدت بوصلتها
تتساءل فيما بينها وبني نفسها

هـل تسـقط نحـو األرض؟ أم نحـو 
السماء؟

بينما تنهرها األرض برفٍق:
إالَم يطول االنتظار؟

 ومتى ينتهي العطش؟
لكي تصل إىل أتون قلبي

تحتـاج إىل معجزتـني مصلوبتني عىل 
جدار املستحيل

إحداهمـا لعبـور البـاب املغلـق منـذ 
عصور

واألخرى لتعود إىل زمن املعجزات
لسُت الجميلة النائمة...

لكن قلبي كذلك
عريش صدفة يحملها التأويل

مملكتـي كلمـات غافيـة عـىل صدر 
الوحدة

سـبيل  ال  تعجـب  عالمـة  تسـجنني 
الجتيازها

تقف عالمة استفهام مربكة
حارسة لبوابات الرحيل..

ونوافذ األحالم املؤجلة
أي سلطان تملكه أيها الغريب

لكي تفك طالسم وحدتي؟!

ترتعش مرآتي وجىل
وتقرأ تعاويذ الدهشة

كلما عربتها مكللة بالصمت
تربكها التفاصيل الذابلة ذاتها

تتفرس يف مالمحي جيدا
وتعجز عن إخباري بصدق

هل هذا وجهي؟؟ أم وجهك؟
وهل هي خيبتي...أم خيبتك؟

يا كأل املايض السحيق
يا صوت الحكايات األخرس

يا صورتي..وأنا أكنس جدران الذاكرة

ألتخلص من لعنة التفاصيل
التفاصيل التي تصلبني كل ليلة

عند الساعة الثانية عرشة
وتطلق رساحي فجراً

متوعـدة إيـاي بالعـودة عنـد حلـول 
الظالم

أالنني لم أترك فردة حذائي
مهـب  يف  وحيـدة  الحكايـة  تركتنـي 

الكلمات؟!
ثمة التباٌس  حقيقي يسحقني

هل كانت الحكاية يف جويف
أم كنُت يف جوِف الحكاية؟

من منا خرجْت من رحم اآلخرى؟
من منا خلقْت اآلخرى؟

ومن قتلْت اآلخرى؟
قالت شهرزاد باكية

قبل أن تقتلها إشارة التعجب ذاتها
عىل أطراف أصابعي

أخطو فوق عقيق الصدفة
حافية قدماي..

تتلمس برد الخطى املرتددة

الخطى التي ال تدري بأي اتجاه تسري
الخطى التي تتخبط بني عماها..وبني 

جدران االحتماالت
ظيل يسورني من كل اتجاه
عن يميني ويساري، فوقي،

تحتي, ومن حويل
ظيل يسبقني إىل أي مكان ..
ويتجاوزني عند كل منعطف

فكيـف يل أن أعـرف مـن أيـن يأتـي 
الضوء؟

وأين تكمن اإلشارة املنتظرة؟
ال بأس يا صاحبي

ال تدع املعنى يصطاد ارتيابك
واقلع عن البحث فيما بني السطور

أنا جملة اعرتاضية يف نٍص طويل
فقـدت رشعيتها عندما عبثـَت بنوايا 

الحروف
ال ترهق نفسك

فما هي عىل أية حال
إال كلمات

كلمات ال بد أن تقال

›Óvq@Ô‹«
عىل العالـم أْن يقطـع البحار 
واملحيطات، إْن أراد أْن يشرتي 
دمعة مختلفة كالتي انشـأها 
الله.. يوم أراد أْن يجعل للطني 

سبباً كافياً لنفخ الروح فيه.
مـن هنا بـدأت قصـة الدمع.. 
من هنا بـدأت قصـة الخلق.. 
يـوم تكـورت األرض أراد الله 
مـاءاً يمـزج بـه طينـه لتبدأ 
قصـة الخلـق.. أدارها بأقىص 
رسعتهـا.. ثـم وضـع إصبعه 
عليهـا فتوقفـت.. كان يعرف 
جيداً أّن إصبعه ستضغط عىل 
جنـوب اللـه لحظـة التوقف.. 

ليقول للحزن كن فيكون.
تريد أْن تعرف أجود مجبل أكثر 
مما تعرفه.. تستطيع ذلك وإْن 
لم تلتقيه.. الطـري الذي يفوته 
الصبـح يكـون دائمـا يف منأى 
عن تلـك الزرازير التـي تلتقط 
الحبات وتعود ألوكارها.. أجود 

هو ذلك الطري.
الرجل الذي تعرتيه رعشة (كما 
القطر)  بلله  العصفور  انتفض 
هـو أجـود مجبـل.. هـو ذلـك 
الطفل الذي كان يراقب الغيوم 
التـي هّدها الكـدح.. ألنه يعلم 
جيـدا أّن الغمـام الـذي يحـوم 
حـول الوطـن، خراجـه لم يعد 

عائدا اليه.
أجـود يف رائعته (ابـن الطني).. 
ذلك العصفور الذي ينتفض بال 
قطرات تسـعف ريشـاته التي 
هّدها شـيب السـنني، كالغيوم 

التي هّدها الكدح.
هـل تعرفـون مـاذا يعنـي أّن 
بـاب  يـدق  عصفـور  هنالـك 
بـالد نـام حارسـها.. انها من 
أكثـر الصور رعبـاً، التي تؤرق 

سامعها أليام وليال: 
(أدّق باَب بالٍد نام حارُسها

والغيم مّر فقرياً هّده الكدُح)
كان أجود قاسـياً حد اإلفراط، 
ليجلـد  يكفـي،  بمـا  قاسـيا 
بصورتـه الشـعرية هـذه، ما 
تبقـى من فتافيـت الجلد، التي 

ال تقـي عظامنا املنخـورة من 
فرط دخان السكائر.يف كل بيت 
من تلك الرائعـة، ثّمة رصاصة 
رحمة تنبيك أّن هذا الرجل يريد 
أْن يجهز عىل ذاكرتك املبتورة.. 
تنـزف  التـي  النواعـري  مـن 
والتـي يتباهـى بانه سـليلها.. 
إىل السـوادي الـذي يكتـب عىل 
الدروب لكن أقدام السدى تمحو 
لترتكـه رهـني خيبات  وراءه، 

الجغرافيا والتاريخ.
(أنا سليُل النواعرِي التي نزَفْت
ليستدل عىل سيمائه القمح)

ثّمـَة طـري آخـر فاتـه الصبح 
كرشيكه األجـود.. رعد بركات 
هذا الوسـيم الفريد يف وجهه.. 
واملعبـأ بـكل مصـادر الحـزن 
التـي تمنحه هوية الرقص عىل 
جـراح الشـعر، بوتـره الذي ال 
يعـرف للغمـد مكاناً، كسـيف 
بدوي يقفز للحـرب بال تأني.. 
هكذا كانـت صولته أمام أبيات 
األجود، بسـفره بني املقامات، 
لريسـم لنا أجوداً آخر كأننا كنا 

غائبني عنه.
 ال اعـرف كيـف برق، ثـم َرَعَد، 
ثم هطلـت زخته هذا (الرَّعد).. 
ليجعـل من مقام السـيكا، هذا 
املقام الذي خلق لنبض العشاق، 
لكن رعد جعل منه قفزة تجعل 
جسمك يقشعر لها وهو ينادي 

بصوته:
(أنا السوادُي يا أمي كتبُت عىل

السـدى  وأقـداُم  الـدروِب  كّل 
تمحو)

مقـام يمـزج عتبـاً مـراً ألّمِه، 
وشـكوى تنزف مـن األرض اىل 
السـماء، وكأنه يرمـي بنزيف 
نواعـري وتـره ونواعـري قافية 
أجود للسماء، فلم تنزل منهما 

قطرة.
بـدأ رعـد مـن أول رضبـة وتر 
نهاوندي املـزاج، لتحفيز ذاكرة 
العبـاءات  خزيـن  يف  الطـني 
املتهرئـة، التـي انجبـت فحول 
باملقامـات  تالعـب  االبـداع.. 
بـال  كمتمـرس  يتنقـل  وهـو 
يشـدو  وهـو  وقلـم،  ورقـة 
بوتـره ويرسـم تفاصيل أجود 
مجبل.. ذلـك األجود الذي طاملا 
تزلج حـايف القدمـني بني قوايف 
الطـني الجنوبـي، دون أْن يعبأ 
بشـفرات الزجـاج املتناثـرة يف 
ثـم يسـافر  القصيـدة..  أرض 
رعد يف عامله املوسيقي الهادئ، 
الـذي تختفـي خلف سـطوره 
ألـف دمعـة تـرصخ.. مرتنحاً 
يف انتقاالتـه بـني املقامات من 
النهاونـد اىل السـيكا اىل الكـرد 
مياهـه  تنسـاب سـواقي  ثـم 
ملقـام  لتعيدنـا  املوسـيقية 
النهاونـد.. وكأنه يخرب الجميع 
بأننـا، نحن أبنـاء الطـني نبدأ 

بالشجن وننتهي به.
يرسـم  اْن  أحدنـا  يسـتطيع 
وحدتـه لآلخريـن، لكـن ليس 

بعبقرية الصورة الشعرية التي 
رسـمها أجـود.. تلـك الصورة 
التي تثري بداخلك رعب ريح تأّن 
يف شـوارع ليل ممطر يخلو من 

املارة:
(أنا وحيٌد بما يكفي ألساَل عْن
أسمائهم خلَف باٍب مالُه فتُح)

ويستطيع أحدنا أْن يقرأ وحدة 
أجـود منفصلة عـن وتر رعد.. 
لكـّن الوخـزات التـي سـتطال 
ذاكرته.. لن تجعل القشـعريرة 
تـدب دبيـب النمل يف جسـده، 
لـوال عبقريـة رعـد يف توظيف 
موسـيقاه عىل هيئة دبابيس، 
تفزز فينا صحـوة مفادها (أّن 
يف  الـروح  ينفخـون  امللحنـني 

القصيدة لتتمثل حزنا سويا).
عبقريـة رعـد ال تكمن يف وتره 
الـذي يتمـوج كخـرص أنثـوي 
هـّده شـبق الرغبـة، للفارس 
القادم من أقىص الطني.. وانما 
باملؤسسة الكاملة التي تتجمع 

يف رأس هذا الرجل الفنان.
حني تدقق يف العمل سـتجد أنك 
أمام فنان بحجم مؤسسة فنية 
متكاملة.. نعم.. هو مؤسسـة 
فنيـة كاملة.. فالـذي ال يدركه 
اآلخـرون أّن رعد وحيداً وسـط 
هذه امللحمة.. وليس من أدوات 
بني يديه سـوى أبيات األجود.. 
رعـد امللحـن.. رعـد العـازف.. 
رعد املوزع.. رعد الذي يقتنص 
الصـورة والنغمـة والكلمة ثم 

يطلقهـا لنا من فوهـة بندقية 
واحدة.. لتصيب هدف اإلبداع.

فقط تخيل أنك تجمع الصورة، 
والنغـم، والحـرف، والتقنيـة.. 
ثـم تضعهـا يف خـالط.. لتقدم 

لضيفك ما يبهره.
وحـده رعـد.. بخيالـه الثـر.. 
وأوجاعـه التي تـالزم غربته.. 
يعطيك عمالً.. فيه من اإلخراج 
ما عجزت عنه مؤسسات فنية 
تمأل الساحة بذلك الحشو الذي 

شوه الشاشات.
أنـا صعـب املـراس جـداً يف أْن 
يخـرتق أذنـي لحـٌن وحـرٌف.. 
ال أدري مـا لـذي فعلـه بي هذا 
العمل الرائـع.. هل هي حروف 
أجود؟ أم وتر رعد؟ أم عناقهما 
معا فعل ما فعل بي؟ ليجعلني 
أليـام تكـون تعويذتهمـا تلـك 
أرددها  التي  اللجـوج  التعويذة 

دون توقف.
هـل تعلم مـاذا يعنـي أّن ُمدناً 
صديـق؟  لغـرق  احدودبـت 
بالتأكيد ال.. انا أيضا ال اعرف.. 
وحده أجود مجبل رسم ظهور 
تلك املدن يف مخيلتنا.. حتى كأّنه 
تالعب بخيالنا كأطفال صغار، 
لنقـّوس ظهورنـا مـن أجل أْن 
نتخيل حجم الهول الذي يعرتي 
مفردتـه النارية التي تتشـظى 

مرارة لعظمة الفقد.
أعرف أني لم أوف حق هذا العمل 
الفريد.. وأعرف كم اسـتنزفت 
الحروف من ذاكرة أجود.. وكم 
عـدد السـكائر التـي شـاركته 
احرتاق الليل.. وأعرف جيداً كم 
تجّعد قلب رعـد ووجهه.. وكم 
تشـابكت أوتار عـوده معاندة 
إياه، يف أْن يعطي لحروف أجود 
هيبتهـا..  وكم أغمـض عينيه 
ليعرص النغمة حتى اخر قطرة، 
لتخـرج لنـا جاهزة عـىل طبق 
من الدمع، بـال مقبالت تجعلنا 
ننتظر التهام مائدة الحزن التي 
اعدهـا لنا هـاذان العصفوران 

اللذان فاتهما الصبح.
الذي  لكن..لـم يفتهما االبـداع 

أخرج لنا رائعة (ابن الطني).
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بعُض العراِق عىل كلِّ العراِق أنا

املاء ُوالطنُي روٌح ترتدي َبَدنا
غزلُت من َوَهِج األزهار أخيلتي

مؤثثاً بالجماِل الِبكِر يل وطنا 
زخرفُت خارطًة خرضاَء طاَف بها

خّطان للخصِب ينسابان فيَض سنا

ني حنَي أرجو فيِه أمنية ً ـُ حسبت
ني راكضاً كلتا يديِه ُمنى ـُ يجيئ
لكنني كلَّ ما بعثرُت من َزمني

ألجلِه حاملاً لْم يجمِع الزمنا

ه جسدي املكتظَّ أسلحة ً ـُ أعطيت
أعطى يل األلَم املكتظَّ والوََهنا

ه ُبردة َ األشعاِر تنسُجها ـُ ألبست
ـَفنا روحي فينسُج يل من ملِحِه كـ

نا ال نماري فيِه نحُن لُه ـُّ ُيحب
ُنحبُُّه منُذ كاِف اللِه فهَو لنا

لكنني اآلَن ملتاٌع ُيعذبني
أني أراُه أضاَع العنَي واألُذنا

ُه موبوءًة ُجَميل ـُ معاتباً جئت
ـّزنا  وإْن بدا واهُن األبياِت مت

لُه القصائُد منُذ الحرِف أنطقُه
بساحِة الشعر ِال أرجو لها ثَمنا

ُني فإْن عداني إىل غريي أصربِّ
أقول إّياَي عنَد االحتشاد ِعنى
يا أيها الوجُع املمتدُّ من رئتي

نا ـَ إىل شفاهي فأرساري انتهْت َعل
الم يشاهْد عىل حّديِه محرقتي
نا ـَ بذاِت ِمحرقة رشقاً وذاِت ف

إىل هناَك بعيداً يستجرُي بَمْن
أنا أجرُت ومنُذ الصوِت كنُت هنا

ورغم َ ما بي أراني ال أفارقُه
كالنخِل متخذاً من طينِه َسَكنا

فمنُذ أحريفَ األوىل اقرتنُت به
عجبُت يسعى إىل غريي ليقرتنا

هَو العراُق وبعٌض من فرادتِه
بأن َّ أقدَس مقتوٍل بِه ُدِفنا

وأّنُه منُذ فجِر املوِت طاَف بِه
رأٌس ألرشِف محموٍل برأِس قنا

ُعْد نحوَك اآلن وانظْر كي ترى ُمُدناً
جدباَء قاحلة ً ال تشبُه املُُدنا

وكْي ترى دمَي املسفوَح ضاَع ُسدًى
وما جنيُت أنا أو ما سواي جنى
أباً حسبتَك حتى املوِت أنَت أبي

مهما ابتعدَت إىل غريي أقوُل َدنا
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 ال يمكـن أن يكون هناك عالقة بـني الفضيلة واإلجرام، لكن الواقع 
يجعـل كل يشء مـن حولنـا لـه عالقـة بالتسـميات املتقاربـة يف 

حساسيتها، داخل مجتمع ال يتفاعل مع املنطق. 
 تلك الفضيلة التي نريد أن نربي أطفالنا داخل مربعها وتلك العفونة 
املنترشة يف رحاب الشـارع الكبري الذي ال يخلو من جريمة، شـارع 

الضوء والظالم معا.
 املفارقة العجيبة، أن الذي يدعو إىل الفضيلة هو نفسه من يدعو إىل 

الجريمة، من باب التنفيس أو ربما عدم املسؤولية. 
 يحدث ذلك داخل مجتمع ال يؤمن بالحوار والنقاش وكأن الفضيلة 

الصحيحة الوحيدة تحدث داخل بيوت محاطة بسياج. 
 الفضيلـة التـي تالمس الروح واإلنسـانية، والتي تتحـول فجأة إىل 
مرتع من اإلسـفاف واالسـتخفاف يف وجود رشوط الخطيئة، وهنا 
سـأتحدث عن النسـاء الحاملات اللواتي تعقدت ظروفهن ألسـباب 

مختلفة، واتجهت بهن الحياة البائسة إىل الجحيم. 
 يف فوىض الشـارع املتفـرع يف اتجاهات املوت، تنـام فتيات يف عمر 
الربيع عىل األرض، ينتظرن مصريا مجهوال، خائفات، مرتعشـات، 
إىل أن يقـررن تسـليم كل يشء خوفـا مـن رضر يتكرر عـىل مدار 

الوقت. 
 أصحاب الفضيلة يف الغالب هم أفضل من يقوم بالواجب، والغريب 

أن لهم طريقة مرعبة يف القتل. 
 مراهقـة هربـت من بطـش والدها؛ الـذي حاول التحـرش بها، يف 
غيـاب والدتها التـي كانت تعمل كبائعة خضـار، حاولت تحمل ما 
تعودت عليه خوفا من الفضيحة، لكن والدها بقي مرصا عىل تكرار 

تحرشه. 
 املسألة تعقدت، حني قررت املراهقة الهروب إىل أرض الله الواسعة. 
 كنت أقول دائما إن التعليم يحمي النساء من رش املجتمعات، لكنني 
لم أذكر أن نصف املتعلمـني ال يملكون الوعي الكايف لتقبل مراهقة 

هاربة من مصيبة إىل مصيبة أكرب. 
 تقع مثل هذه املراهقة بشـكل مسـتمر يف قبضـة رجال متعلمني، 
لديهم سـعة نظر يف اختيار الفريسـة املناسـبة، لتحقيق الفضيلة 
األخرى، امللونـة واملحصورة يف خانة التجربـة الحياتية أو لتحقيق 

نزوة عابرة، توضع الحقا يف سجل الذكريات. 
 وهذا بالضبط ما حدث لبطلة القصة، التي وقعت فريسـة بني يدي 
رجل متعلم، حاصل عىل الدكتوراه يف الرشيعة اإلسـالمية، أوهمها 

أنه سيتخذها زوجة ثانية وستعيش معه يف أمان. 
 وافقـت وانتظرت أن يجمعهمـا بيت الزوجية، لكنـه تخىل عن كل 
وعـوده حني عرف بحملها منه. تنكر لها وأعادها إىل الشـارع ليال 

وهددها بالقتل؛ إن حاولت االتصال به أو البحث عنه. 
 تأزمـت ظروفها وشـعرت بالظلـم والخيبـة واالنكسـار، فقررت 

االنتحار وماتت فعال. 
  وال أدري من هو املتهم الحقيقي هنا؟ 

 أليسـت الفضيلة حماية للذات ولآلخر؟ أليس مـن العيب أن نتعلم 
مبادئ اإلنسانية، لنخوض حربا ضد أزمة الجوع الجسدي والفساد 

األخالقي؟ 
 ملاذا يتعلم اإلنسان؟ 

 لقد فشلنا جميعا يف ترسيخ اإلنسانية، ألنها يف األصل غري موجودة 
وال يمكـن للقاعدة أن تكون ثابتة مـن دون طهارة النفس والروح 

معا. 
 كنت قد أعدت النظر يف تشـخيص نظرتي للمتعلمني، كون العلم ال 
يسرت عورة الفساد النفيس، لكنني أريد أن أشري إىل نقطة االنفصام 
يف شخصية الكثري من املتعلمني، الذين تربوا يف مربع ضيق وغامض 
وفارغ واتخذوا من التعليم مطية لالنتقام من كل يشء من حولهم. 
 تلـك االزدواجية التـي تنامى فيها صوت الغضب مـن الذات واآلخر 

معا. 
 عليكم الغضب!

لها
شعوٌر   قد  خال   منُه   اغرتاُب
بدا    فيه    عذاٌب     ُمستطاُب 

حروٌف   من  رسوٍر   شارَطتني
َقضت   أن ال   يرافقها  انتحاُب 
َكفانا   من  قياِم   الدهِر   صرباً
اُب  ندى  األحالِم   يرسقُه  الرسَّ

أُساِرُقها   بطرِف   العنِي   َسلماً
وترُمقني    فتزدحُم     الِحراُب 

سهاٌم   من   لحاٍظ    حارصتني 
فيوٌض  من  لَمى فيها  انجذاُب 

اذا    مالَت     ِبِعطَفيها     دالالً
ستصبو  الرِّيُح او تشدو  الرَّباُب 

بدائرِة    الغرام ِ   لنا     اجتماٌع
بنيِل  الوصِل  قد  َكُمَل  النِّصاُب 

حديٌث   من   عيونِك   ما   ُيَملُّ
يسامُرني   وقد  طاَب  الِخطاُب 
ُسكارى     والهياُم    لنا     ُمداٌم

وكأُس   الغيِد   يغذوُه   الرُّضاُب 
أُقبُِّلها    اذا   ما    َشحَّ     َخمري
ففي   فيها    الُثمالُة    والَحباُب 

فمن  اين  العتاُب  يروُم   وصالً
بجوِد   الُودِّ   قد   ُهِجَر   العتاُب
ُغموُم  اللوِم  تحجُب  كلَّ  شوٍق

ويسمو الشوُق إن  ُنِزَع الحجاُب 
فما    ُيغريَك   أن   تأتي    ببابي 
َعذوالً    والحبيُب    فما    ُيعاُب 
وذي    عيناِك     َرنََّقها      املناُم

يلوُذ    برمِشها    َحَوٌر     ُعجاُب 
ُتساِئلني    أُتبحُر    يف    عيوني

بملِء   العنِي    يبتسُم    الجواُب +
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ازدادت تسـاؤالت األشـخاص املقبلني عىل 
تلقـي لقاح فـريوس (كورونا) املسـتجد، 
حول املواد الغذائية املسموح بتناولها قبل 
وبعـد اللقـاح، فهل هنـاك أطعمة محددة 

يفضل تناولها وأخرى علينا تجنبها ؟
و أظهـرت اللقاحـات املتاحـة حاليا ضد 
(كورونـا) فاعليـة يف مواجهـة الفريوس 
بغض النظـر عن النظـام الغذائـي املتبع 
لألشـخاص الحاصلني عـىل اللقاح، ولكن 
هناك مـواد بتناولها يحصل الجسـم عىل 
مـا يحتاج إليه من تغذيـة قبل وبعد تلقي 

اللقاح.
يف اآلتـي األغذيـة التـي ينصـح بتجنبها، 

وأيضا بتناولها، قبل وبعد التطعيم:
-1 رشب املاء

يـوىص برشب ما ال يقل عـن 8 أكواب من 
املياه موزعة عىل اليوم كامال قبل الحصول 

عىل اللقاح وبعده أيضا.
-2 تناول مأكوالت تساعد عىل النوم

الحصـول عـىل املقـدار الكايف مـن الراحة 
يسـاعد الجهاز املناعي عىل العمل بأقىص 
قدراتـه، بمـا يزيد مـن أهمية النـوم قبل 
اللقاح، ومن ثم من الرضوري تناول املواد 

الغذائية الصحيحة التي تساعد عىل النوم، 
وللحصـول عىل نـوم هادئ غـري متقطع 
ينبغـي تجنب املأكوالت التـي تحتوي عىل 
الدهـون والسـكر، وأي أغذيـة قـد تعيق 

نومك.
-3 اسـتبدال املأكـوالت املصنعـة بأخـرى 

طبيعية
يمكن للمأكوالت املصنعة التي تحتوي عىل 

معدالت مرتفعة من الدهون أو السـكر أو 
الصوديـوم أن تثري االلتهابـات التي يؤدي 

استمرارها إىل إضعاف الجهاز املناعي.
وبينما ال تتوفر حتى اآلن أبحاث عن تأثري 
التغذيـة يف اللقـاح، فاألكيـد هـو رضورة 
تناول املـواد الغذائية املضـادة لاللتهابات 
واملقوية للجهاز املناعي بعد الحصول عىل 
اللقاح، وعىل رأسها الخرضاوات والفاكهة 

الطازجة.
-4 وجبة خفيفة قبل اللقاح

للتحكـم  األمريكيـة  املراكـز  اسـتقبلت 
باألمـراض والوقايـة يف الواليـات املتحدة 
(CDC) تقارير عن إصابة بعض الحاصلني 
عـىل اللقاحات باإلغمـاء، إال أن هذا النوع 
من اإلغماء يعود غالبا إىل الشـعور بالقلق 
والتوتر وليس بسـبب اللقاح نفسـه، كما 
يكـون يف أحيـان أخرى بسـبب انخفاض 
مسـتوى السـكر يف الدم، لذلك فإن تناول 
وجبة خفيفة مصحوبـة بمرشوب يمكن 

أن يمنع انخفاض سكر الدم.
-5 تسوق قبل اللقاح

املضـاد  اللقـاح  عـىل  الحصـول  بعـد 
لـ(كورونـا)، يعانـي بعـض النـاس أحد 
األعـراض الجانبيـة وهـو الغثيـان، ومن 
األفضـل االسـتعداد لهذا االحتمـال برشاء 
مـواد غذائيـة مناسـبة يمكـن هضمهـا 
بسـهولة مثل املـوز والبطاطس وحسـاء 
بتجنـب  وينصـح  واألرز،  الخـرضاوات 
األغذية الثقيلة مثل األطباق الغنية بالجبن 
واللحـوم  املقـيل  والطعـام  الكريمـة  أو 

والحلويات.

الدهنيـة  البـرشة  أصحـاب  يعانـي   
من مشـاكل عديـدة بداية من املسـام 
الشـباب  حبـوب  ظهـور  و  الواسـعة 
باسـتمرار وزيادة إفراز الدهون، وهذا 
األمـر يتطلب العنايـة املكثفة بالبرشة 
واسـتخدام الوصفات الطبيعية اآلمنة 
حـال  يف  فعالـة  نتيجـة  تمنـح  التـي 

االستمرار عليها .
يمكنك تجربة ماسك الطماطم و النشا، 

فهـو مـن أكثـر الوصفـات الطبيعية 
املفيـدة للبـرشة الدهنيـة تحديًدا،فهو 
يعمل عىل تفتيح البرشة، وتقليل إفراز 
الدهون، ومكافحة حب الشباب، وعالج 

مشكلة املسام الواسعة .
مكونات املاسك :

نصف ثمرة طماطم + ملعقة نشا
طريقـة اسـتخدام ماسـك الطماطـم 

للبرشة الدهنية :

قومي بوضع ملعقة النشـا عىل نصف 
ثمرة الطماطم من الداخل

دلكي بشـرتك بالطماطم والنشا جيًدا 
ملدة 10 دقائق

اتركيه السائل الناتج عن هذه الوصفة 
الجلـد  يمتصـه  حتـى  برشتـك  عـىل 
وتشعري بجفافه نتيجة مزجه بالنشا

اغسـيل وجهـك باملـاء الفاتـر وكرري 
الوصفة مرتني أسبوعًيا .

 الحيـاة الزوجية الصحية ال تخلو 
من الخالفـات بني الزوجني، ولكن 
تكـرار الخالفات وكثرتها تسـبب 
حالة مـن التوتر تؤثـر يف العالقة، 
وتجعـل أفـراد األرسة جميعـاً يف 
حالة من القلق وتشـيع املشـاعر 
السـلبية بينهـم، لذا أنـِت بحاجة 
إىل اتخـاذ إجـراءات تقلـل حدوث 
الخالفـات بينك وبني زوجك، حتى 
تتخلـيص من التوتـر يف زواجكما، 
وهذه اإلجـراءات تتلخص يف ثالث 

خطوات رئيسة. 
-1 اعتمدي الصدق والشفافية

الكثري مـن الخالفات بني الزوجني 
بسـيطة  تبـدو  بأكاذيـب  تبـدأ 
وتافهة، ولكن هذه األكاذيب تكرب 
مع الوقت لتصبح الحياة الزوجية 
قائمـة عـىل الخـداع، مـا يشـعل 
املشـاكل بـني الزوجني، وينشـئ 

حالة من التوتر وعدم الثقة.
لـذا أول خطـوة يف سـبيل حيـاة 
زوجيـة مسـتقرة وهادئـة، هـي 
يف  والشـفافية  الصـدق  اعتمـاد 
التعامل مع زوجـك، ال تقلقي وال 
ترتددي يف قول الحقيقة، فالصدق 
دائمـاً سـبيل النجـاة مهمـا كان 
املهـم أن تفكـري جيـداً  صعبـاً، 

وتنتقي كلماتك بعناية، وتعتمدي 
أسـلوباً لطيفاً يف قول الحقيقة. 

-2 تخطي أخطاء املايض
ارتكبهـا  التـي  اجـرتار األخطـاء 
زوجـك يف املايض كلما وقع بينكما 
خالف، لن يحل الخالف الحايل، بل 
سـيزيد من حجم الفجوة بينكما، 

ويدفعـه إىل النفـور مـن النقاش 
إخفـاء  يفّضـل  ربمـا  أو  معـِك، 
الحقائـق عنِك حتى ال يسـقط يف 
فخ اللـوم عىل أخطاء قديمة مرّت 

عليها سنوات.
والعالقة الزوجية الصحية تقتيض 
حـل الخالفـات نهائياً، ثـم تركها 

تميض بال محاوالت إليقاظها كلما 
جـّد جديد، لـذا إذا ارتكـب زوجك 
خطـأ مـا، ثم اعتـذر عنـه وتعهد 
بعدم تكـراره، هنا يأتـي دورك يف 
منحه الغفـران والتسـامح معه، 
وعليـِك العمـل عىل تخطـي األمر، 
وعـدم الحديث عنه مرة أخرى، ما 

دام أن الخطأ لم يتكرر.
دعـي املـايض يمـيض بأخطائه، 
حتـى ال يكـون سـبباً يف تكديـر 

صفو حياتك الزوجية لألبد.
-3 اعتمـدي املشـاركة يف تربيـة 

األطفال
زوجـك ليـس ماكينـة رصاف آيل 
لـألرسة، إنـه رب األرسة، ودوره 
كأب ال يقل عن دورِك كأم يف حياة 
أطفالكمـا، لذا ال يصـح إقصاؤه 
من عمليـة تربية األطفـال، فهذا 
يشعره بالتهميش وعدم االحرتام، 
ويدفعـه للنفـور مـن الوجود يف 
املنزل، إذ إنه يشـعر بعدم جدوى 

وجوده معكم.
أيضـاً الكثري من املشـاكل تحدث 
بني الزوجني بسـبب الخالف عىل 
تربية األطفال، خاصة إذا كان لكل 
منهما أسلوب تربوي مختلف، لذا 
عليـِك الجلوس مع زوجـك بعيداً 
عن أطفالكما، ومناقشـة أساليب 
الرتبية، والوصول إىل حلول وسط، 
حتى تتمكنا من املشاركة املتوازنة 
يف تربية أطفالكما، وتتجنبا التوتر 
يف حياتكما الزوجية، وتساعدا عىل 
نرش الطمأنينـة والهدوء يف أرجاء 

بيتكما
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 هل هذه هي السـنة األويل لطفلك 
يف صيـام رمضـان؟ يف الحقيقـة 
يختلـف األمـر من طفـل إىل آخر، 
فقد يكون الطفل شـديد الحماس 
للصيام وتقليد الكبار، ويسـاعده 
يف ذلـك قوة عزيمـة وصحة جيدة 
جهـد  دون  الصيـام  ويسـتطيع 
ظاهر، وقد يكون األمر صعًبا عىل 
الصغـري ويلح يف طلـب الطعام أو 

الرشاب.
إليِك بعض النصائـح للتعامل مع 
صغـريك الصائم ألول مرة:إن كان 
الطفـل ال يزال يف عمر الخامسـة 
أو أكرب قليالً فأرى أن تسـمحي له 
ببعض الدالل، مع االهتمام بتناوله 
أكل صحـي ومفيد يف اليـوم التايل 
ليسـتطيع الصيام فرتة جيدة. إن 
كنت تظنني أنـه فقط مجرد دالل 
وأنه قد تناول ما يشـبعه فيمكنك 
التحايـل عليـه كـي ينـىس طلب 
الطعـام إىل الفـرتة املتفـق عليها 

وهي الظهر أو العرص مثًال.
توقعـي من طفلـك أن يطلب املاء 
أو الطعام أو حتـي يتوجه إليهما 
ناسـًيا غري معتاًدا عىل الصيام، ال 
تنهريـه أو تعنفيه بشـدة حتى ال 

يرتبط األمر معه بالحدة والعنف.
توقعـي التذمر مـن صيامه بينما 
أخوتـه الصغار الزالـوا يفطرون، 
وهنا عليـِك أن تفهميه املغزي من 
الصيـام برفـق بـل وتكافئيه عىل 

قدرته واحتمالـه. ال ترتكيه يلعب 
أثنـاء الحر والشـمس والصيام ال 
تسمحي لصغريك أن يصوم إذا لم 

يتناول السحور.
ال تسـمحي لـه باللعـب البدنـي 
واشـغيل لـه وقتـه أثنـاء الصيام 
بالتسـلية وبعض العبـادات التي 
تناسـب عمرهما تضعي أمامه ما 

يحب من الطعام قبل اإلفطار.
إذا ظهـرت عـىل طفلـك أًيـا مـن 
عالمـات اإلعياء أو التعـب نتيجة 
الحر أو نقص املياه، اجعليه يفطر 
فـوًرا وال تنتظـري حتـي يتفاقم 
األمر.يف النهاية التحاويل أن تنهري 
صغـريك أو تقليل من حماسـه إذا 
لم يسـتطع الصيام طوال النهار، 
اجعـيل األمـر محبب بالنسـبة له 
وتقبـيل ترصفاتـه بصـدر رحـب 

وصبورة.يمكنه  متوقعـة  وكوني 
أيًضا أن يصوم يوًما ويفطر يوًما.

وأيقظيـه  مبكـرًا  ينـام  اجعليـه 
اجعليـه  لـه  وأخريـه  للسـحور 
يتنـاول كثريًا من املاء بعد اإلفطار 
عىل مـدار الليل وبعـض العصائر 
املحـالة لتعويض جسـمه لكن ال 
تكـن عاليـة التحليـة أو طبق من 
الخشـاف اجعيل إفطاره تدريجًيا 
عـىل 3 وجبـات حتـى ال يصيبـه 
غنًيـا  سـحوًرا  اصنعـي  اإلعيـاء 
الجسـم  تمـد  التـي  بالنشـويات 
بالطاقـة والنشـاط أثنـاء النهار، 
وكذلـك الزبـادي واللبـن واإلقالل 
مـن الدهـون والحلويـات حتى ال 
يشعر بالعطش شـجعيه وقدمي 
له مكافئًة يحبها اذا أكمل ما عليه 

من صيام.

املقادير:
1/2 كوب كبري دقيق ذرة

1/2 كوب كبري نشا
1/2 كـوب كبـري أرز مطحـون 

(بودرة)
كوب كبري سكر

1/2 كوب كبري لبن بودرة
1/2 كوب كبري مكرسات

سمسـم  كبـري  كـوب   1/2
محمص

ملعقة صغرية (ملعقة الشاي) 
فانيليا

خطوات التحضري:
يف حلـة كبـرية الحجـم نضـع 
الدقيـق واألرز والسـكر ويقلب 

املزيج جيدا.
البـودرة  السـكر  يضـاف 
املحمص  والسمسم  واملكرسات 
والفانيليا إىل بولة الدقيق ويقلب 

املزيج.
يوضـع مسـحوق السـحلب يف 
برطمان محكم الغلق ثم يحفظ 
يف مكان جاف لحني االستخدام.
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يقوم الكثـريون بارتـكاب أخطاء 
غذائيـة شـائعة يف شـهر رمضان 
سـواء خـالل وجبـة السـحور أو 
اإلفطار وما بعده، و لكن من املهم 
تنـاول الطعام بشـكل متـوازن يف 
رمضـان والرتكيـز عـىل األطعمة 
التي يحتاجها الجسم دون إفراط.

إليـك أهـم األخطاء الشـائعة التي 
نرتكبهـا خـالل السـحور، وخالل 
تناول وجبهة اإلفطار والفرتة التي 

تليها.
أخطاء خالل السحور:

-1 اإلكثـار مـن تنـاول املخلـالت 
واملنبهات

يـؤدي اإلفـراط يف تنـاول األغذيـة 
املحتوية عـىل الصوديـوم أو امللح 
كاملخلالت، وكذلـك رشب املنبهات 
بكميات كبرية كالقهوة أو الشاي، 
إىل إدارار البـول مـا يـؤدي إىل فقد 
بعض األمالح املعدنية من الجسـم 
واإلحسـاس بالعطـش خالل فرتة 

الصيام.
الدسـمة  الوجبـات  تنـاول   2-

والسكريات
عـىل خـالف االعتقاد الشـائع بأن 

جـدا  الدسـمة  الوجبـات  تنـاول 
يزيـل  السـحور  يف  والحلويـات 
الشـعور بالجوع، إال أنها يف الواقع 
تثقـل املعـدة وتسـبب مشـاكل يف 
تناولهـا  أن  إذا  خاصـة  الهضـم 
قبـل النوم، فضال عن أنها تسـبب 

العطش.
الخـرضوات  فـإن  املقابـل،  يف  و 
والفواكـه؛ هـي أكثـر مـا يمنـح 
شـعورا بالشـبع الحتوائهـا عـىل 
نسـبة عالية مـن األليـاف، والتي 

يفضـل أن تشـكل عنرصا رئيسـا 
ضمن التغذية يف رمضان.

-3 رشب املاء بكثرة
يعتقـد الكثـريون أن رشب كميات 
كبرية من املاء خالل فرتة السحور 
قد يقلـل شـعوره بالعطش خالل 
رمضـان، إال أنـه من املستحسـن 
املـاء  مـن  كافيـة  كميـات  رشب 
مقسـمة يف الفـرتة بـني الفطـور 
والسـحور، أي مـا يقـارب اللـرت 
والنصف لتفادي مخاطر الجفاف.

-4 إهمال السحور من األساس
السـحور  وجبـة  البعـض  يهمـل 
تماما، رغم أهميتها البالغة كونها 
تقوي الصائم وتنشـطه يف  مصدر 
الطاقة للجسم خالل نهار رمضان، 
خاصَة إذا كانت هذه الوجبة غنية 
بالنشـويات البطيئـة االمتصاص، 
كما تسـاعد يف منع حدوث اإلعياء 
رمضـان،  نهـار  أثنـاء  والصـداع 
إذ تحافـظ وجبـة السـحور عـىل 
مسـتوى السـكر يف الدم، وتخفف 
من الشعور بالعطش الشديد خالل 

النهار.
أخطاء شائعة خالل فرتة اإلفطار:

-1 البدء باألطعمة الدهنية
يعترب بـدء اإلفطار باألغذية الغنية 
بالدهون كاملقايل واألغذية الدسمة، 
من أهـم األخطـاء الشـائعة التي 
عليك تجنبها يف رمضان، إذ يفضل 
البدء بالسـكريات البسـيطة التي 
يسـهل هضمها، كالتمر فهو غني 
االمتصاص  رسيعـة  بالسـكريات 
التـي ال تحتـاج إىل عمليات معقدة 
يف تمثيلها، ما يؤدي إىل رفع سـكر 

الدم بصورة معتدلة وسهلة.

-2 رشب املاء البارد
يسـبب رشب املاء البارد عىل معدة 
فارغة الكثري من املشاكل الهضمية 

وهو ما يحذر منه األطباء بشدة.
-3 تناول كمية كبرية من الطعام

يعمـد البعض بعد يـوم من الجوع 
الشديد إىل تناول كميات كبرية من 
الطعام مرة واحـدة وقت اإلفطار، 
إال أنـه ينصـح  بتنـاول وجبـات 
صغـرية عىل فـرتات، مثـل: وجبة 
وقت اإلفطـار، ووجبـة بعد صالة 

الرتاويح، ووجبة السحور.
-4 كثرة الحلويات

يشـتهر شـهر رمضان بالحلويات 
كالقطايف والكنافـة واملخبوزات، 
والتي يؤدي اإلفـراط يف تناولها إىل 

تراكم الدهون وحدوث السمنة.
-5 عدم ممارسة الرياضة

الكثريون ال يجدون الوقت ملمارسة 
الرياضة يف رمضـان نظرا لتكدس 
جـدول أعمالهم خاصة خالل فرتة 
املسـاء، وينصح الخرباء بممارسة 
القليـل من الرياضـة  قبل اإلفطار 
بساعة إذا أمكن أو بعده بساعتني 

عىل األقل.
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أمراض تصيب القلب وأسبابها:
النوبة القلبية

ُتعـرّف الّنوبة القلبية عىل أّنها موت جزء مـن عضلة القلب نتيجة عدم 
وصـول الدم إليهـا، ويحدث ذلـك نتيجة وجـود جلطة دموية تسـّببت 

بحدوث انسداد يف أحد األوعية الدموية التي تمّد عضلة القلب بالدم. 
ومن أسـباب اإلصابة بالّنوبة القلبية: تجاوز الرجال 45 سـنة والّنساء 

الـ55 عاًما، والسمنة، والتدخني.
وبالطبـع الّنوبـة القلبية تتطلـب الّتوجه إىل الطوارئ فـوراً؛ إذ إّن حياة 

الشخص تعتمد بشكل رئيس عىل مدى رسعة وصوله إىل املستشفى.
الذبحة الصدرية

ُتعد الذبحة الصدرية أحد أنواع ألم الصدر الناتج عن انخفاض تدفق الدم 
يف القلب، كما تعد أحد أعراض مرض الرشيان التاجي.

وُتوصـف الذبحـة الصدريـة بأّنها الشـعور بضغط، أو ضيـق، أو ألم يف 
الصـدر، ويف الحقيقـة تظهر الذبحـة الصدرية بشـكلني مختلفني: إّما 
املسـتقرة أو إما غري املستقرة؛ بحيث يختلف كل نوع عن اآلخر يف املّدة، 

والشّدة، والخطورة.
الذبحة الصدرية املسـتقرة تحدث عند تعرض الشخص لإلجهاد الشديد 
كممارسـة الرياضة وتسـتمر ملدة قصرية ال تتجـاوز الدقائق الخمس، 

وتنتهي عندما يحصل الشخص عىل الراحة.
الذبحـة الصدرية غري املسـتقرة تحـدث دون بذل مجهـود، يكون األلم 
شـديًدا، ويسـتمر ملـدة طويلة نصـف سـاعة أو أكثـر، ال يختفي األلم 

بسهولة، وقد تكون مقدمة لإلصابة بنوبة قلبية.
وللتفريق بني الذبحة الصدرية والنوبة القلبية، تمتد فرتة الذبحة ملّدة ال 
تزيد عىل خمس دقائق، بينما تصل مّدة النوبة القلبّية إىل نصف ساعة.

كما قد تستجيب الذبحة الصدرية للبخاخ ثالثي نرتات الغليسرييل، وذلك 
من بعد أخذه مبارشة، بينما ال تستجيب النوبة القلبّية لهذا العالج.

آالم أخرى تصيب القلب
التهاب غشاء القلب: وهو ما يدعى بالتهاب التامور، حيث يسّبب العديد 
مـن األعراض التي تبدأ بألم يف القلب، تزداد حّدته مع كل شـهيق وزفري 

وحركة للصدر، وقد يصل إىل الشعور باأللم مع كل نبضة قلبية.
آالم تضّيـق الرشايـني التاجّيـة: وهو الشـعور بانقبـاض القلب، وعدم 
القـدرة عىل التحكم يف الـكالم والتلعثم به، مع الشـعور باآلالم املرافقة 

للخناق القلبي.
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مهنيـاً: تحـاول أن تنعم باالسـتقرار يف املهنـة، فال تؤّزم 
الوضع، بل عالجه بهدوء وبروية، فحكمتك مشهود لك بها

عاطفيـاً: يعتـذر إليـك الرشيك عن سـوء تّرصفه معـك، اقبل 
اعتذاره وافتح صفحة جديدة

صحياً: تشـعر ببعض اآلالم العابرة يف أنحاء مختلفة من جسـمك، 
استرش طبيبك

مهنياً: يجعل هذا اليوم مزاجك متقلباً وصعباً ومشاكساً، 
أنصحك بعدم إظهار ضعفك وترددك أمام اآلخرين

عاطفيـاً: يجتاحك ركود عاطفي لم تعهد من قبل، لكن لن 
األمر يطول حتى يعاود الربكان ثورانه مجدداً

صحيـاً: حـاول أن تعود من عملك سـرياً، فهذا مفيد لـك بعد يوم 
طويل ومتشنج

مهنياً: تواجهك هذا اليوم تحديات غري منتظرة وتتذّمر 
من كثرة املسؤوليات، لذا نّظم وقتك وابدأ باألولويات

عاطفياً: ال تدع الخالفات املاضية تربز مجداً، وعالج األمور 
مع الرشيك بهدوء وتفاهما عىل األولويات

صحيـاً: يغادر املرض سـاحتك ويغمرك شـعور مـن الفرح يريحك 
نفسياً ويخلّصك من ترسبات املايض املزعجة

مهنيـاً: يحمـل إليك هـذا اليوم خـرباً مفرحـاً وفرصة 
استثنائية، فيزودك اندفاعاً ونشاطاً وثقة زائدة بالنفس 

وراحة بال
عاطفياً: تتطلب مواقف معينة مرونة مع الحبيب من دون بذل 

جهد كبري بالرضورة، ومناقشة املوضوعات بوعي وبهدوء
صحيـاً: ال تكثر من السـهر حتى سـاعات متأخرة ثم االسـتيقاظ 

باكراً، فقد ترهق جسمك كثريا

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

مهنيـاً: قـد تكون لهـذا اليوم انعكاسـات سـلبية غري 
مضمونـة النتائـج، فكـن أكثـر جّديـة يف التعاطي مع 

األمور املستجدة والطارئة
عاطفيـاً: كثرة االسـتهزاء بالرشيك قد تـؤّدي إىل عواقب غري 

محسوبة، وهذا لن يكون يف مصلحتكما
صحياً: ال تحاول أن تختار من األدوية ما يحلو لك، بل تناولها كلها 

كما أوصاك الطبيب بذلك

مهنيـاً: تدور عجلة األيام بصـورة ممتازة يف مصلحتك 
عـىل الصعيـد املهنـي، وتصـادف دعماً مـن املحيطني 

واملحبني
عاطفيـاً: ابتعد عن أحد املقربني جداً فهو مصمم عىل إفسـاد 

عالقتك القوية بالرشيك حسداً وغرية وانتقاماً
صحياً: ال تمارس العمل أكثر من طاقتك، فالجسم والعقل يحتاجان 

إىل الراحة

مهنياً: يمكنك أن تتحسب لطارئ، فال تقدم عىل خطوة 
غري محسوبة النتائج وإال دفعت الثمن غالياً

عاطفياً: انصـت جيداً إىل ما يقوله الحبيب، فهو بحاجة إىل 
توضيح األمور الغامضة بينكما

صحياً: قد تظهر أمور مسـتعجلة تتعلّق بصحة أحد أوالدك إذا كنت 
رب عائلة

مهنياً: عىل الرغم من الرتاجع الحاصل يف العمل، حاول 
أن تكون أكثر ابتكاراً لتحتفـظ بموقعك املتقّدم مجالك 

املهني
عاطفيـاً: عليـك أن تسـاعد الرشيـك ليتمّكن مـن التعبري عن 

حقيقة مشاعره، وخصوصاً بعد يوم من الرتّقب بينكما
صحيـاً: قم بما هو مطلوب منك بعد تعرضك لنكسـة صحية أثرت 

كثرياً يف قدرتك عىل العطاء أكثر من طاقتك

مهنيـاً: تتغـري املخططات هـذا اليوم، مـا يجعلك ترزح 
تحـت ثقل الضغوط املتنوعـة وتضطر إىل أن تتكيف مع 

العراقيل
عاطفيـاً: مهما بلغت حّدة الخالف مـع الرشيك، فإن التفاهم 

يكون الحل الوحيد لتقريب املسافة بينكما
صحياً: تشـعر بأن صحتك ليسـت عىل ما يرام، لكنك تتقاعس عن 

االتصال بالطبيب لعرض الوضع عليه

مهنيـاً: يدعـوك هـذا اليـوم إىل تجنـب الجـدال والنزاع 
والحـروب مـع الزمـالء أو مـع الزبائن الذين ال تشـعر 

بارتياح تجاههم
عاطفياً: كل الظروف تدفعك إىل حسم األمور مع الرشيك، فهذا 

أفضل للجميع ونتيجته مضمونة
صحياً: ثابر عىل نشاطك الريايض اليومي، وشجع اآلخرين لالقتداء 

بك وأقنعهم بأهمية ما يقومون به
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الحوت

مهنيـاً: تنهمك بجـدول أعمـال مكثف وتنجز القسـم 
األكـرب منـه رسيعاً، لكن رسعـان ما تجد نفسـك أمام 

ملفات جديدة
عاطفياً: أجواء رائعة مع الرشيك اليوم، ولعّل الخجل يساهم 

يف خلق هذه األجواء بسبب الرتدد غري املربّر
صحياً: أعصابك املتشـنجة تحرمك النوم، وتسبب لك األرق، ما يرتد 

سلباً عىل كل ترصفاتك التي تزعج كل من تواجهه
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1775 - بنجامـني فرانكلني يؤسـس أول جمعية 
أمريكية ملكافحة الرق.

1844 - انـدالع معـارك عنيفـة بـني الجزائريني 
والفرنسـيني يف منطقـة جبـال األوراس بقيـادة 

أحمد باي، واستمرت املعارك عرشين يوًما.
1849 - املجر تستقل عن النمسا.

1894 - توماس إديسون يعرض ”كاينتوسكوب“ 
لعرض الصور املتحركة.

1883 - ألكسـندر غراهام بيل ينجح يف إجراء أول 
مكاملة هاتفية بني مدينتني.

1909 - تأسيس رشكة األنجلو - فارسية يف لندن 
وذلك الستغالل الثروة النفطية يف إيران، وحصول 

اململكة املتحدة عىل امتياز تنقيب النفط فيها.
1912 - السـفينة تايتانيك تصطدم بجبل جليدي 
يف املحيط األطليس مما أدى إىل غرقها بعد أكثر من 

ثالث ساعات .
واعـالن  إسـبانيا  يف  امللكيـة  سـقوط   -  1931

الجمهورية الثانية.
1948 - عصابـات الهاجانـاه الصهيونية ترتكب 
مجـزرة يف ”قرية نـارص الديـن“ يف طربيا، حيث 
قتلـت 50 فلسـطينًيا مـن أصـل 90 هم سـكان 

القرية.
1956 - عـرض أول ”رشيـط فيديـو“ يف مؤتمـر 

املنظمة الوطنية للمذيعني.
1970 - انفجـار خزان األوكسـجني عـىل مركبة 
الفضاء أبولو 13، مما أدى إىل دمار كبري يف املركبة 
حتـى أن رجوعها إىل األرض كان أشـبه باملعجزة 

نظرًا لكمية الدمار الذي حل باملركبة.
1976 - تأسيس املنظمة العربية ألبحاث الفضاء 

عرب سات.
1986 - الواليـات املتحـدة تقصف ليبيـا انتقاًما 
لتفجري ”ديسكو البيل“ يف برلني الغربية الذي أدى 

إىل مقتل جندييني أمريكيني.

1989 - نينتندو تعلن عن إصدار أول جيم بوي.
2009 - الواليـات املتحدة تخفـف القيود املتعلقة 
بالسـفر والتحويـالت املاليـة مع كوبا بالنسـبة 
لألمريكيـني مـن أصل كوبـي، والرئيـس الكوبي 
األسبق فيدل كاسرتو يقول أن التحول يف السياسة 
األمريكية تجاه بالده لم يرش من قريب أو بعيد إىل 
اإلجراءات القاسية املتمثلة يف الحصار االقتصادي 

املفروض عليها منذ نحو 47 عاًما.
2010 - زلـزال بقـوة 6.9 عـىل مقيـاس ريخـرت 
يرضب مقاطعة تشـينخاي شـمال غرب الصني 
ويؤدي إىل سقوط 300 قتيل وإصابة حوايل 8000 
شـخص، وكذلـك إىل طمـر عـدد غري محـدد من 

األشخاص تحت املنازل املنهارة.
2014 - صحيفتا الغارديان الربيطانية وواشنطن 
بوسـت األمريكية تحصـالن عىل جائـزة بوليتزر 
لنرشهما الوثائق املرسبة من قبل إدوارد سنودن.

2015 -مجلس األمن الدويل يعرتف برشعيَّة عمليَّة 
عاصفـة الحزم عرب إقرار مـرشوع القرار العربي 
بشـأن اليمن، الذي ينص عىل فرض ُعقوبات عىل 
الحوثيـني وُمطالبتهم باالنسـحاب مـن املناطق 

التي سيطروا عليها.
الرئيس األمريكي بـاراك أوباما ُيعلن بداية العمل 
عىل إزالة كوبـا من قائمة الُدول الدَّاعمة لإلرهاب 
ضمن املسـاعي ِإلعادة العالقات الدبلوماسيَّة بني 

البلدين.
رشكـة نوكيـا توافق عـىل رشاء رشكـة ألكاتل-

لوسـنت املُصنِّعة ملعدَّات االتصـاالت ُمقابل 15.6 
مليـار يـورو، أي مـا ُيعـادل 16.6 مليـار دوالر 

أمريكي.
2018 - الُقـوَّات الجويَّـة األمريكيَّـة والربيطانيَّة 
والفرنسـيَّة تقصـُف عـدَّة مواقع تابعـة لِلقوات 
املسلحة السورية رًدا عىل هجوم دوما الكيماوي، 

دون وقوع خسائر برشيَّة.

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@ÂflF

غزل عراقي
ــاك وي ــي  جمعن ــا  امل ــان  عالزم ــب  اعت
ــاني مش ــلون  ش ــراب  الس ــدرب  وب
ــل حي ــل  ض ــا  م ــة  وبي ــة  البنيت كل  ــد  بع
ــي بنيان ــدم  وه ــان  الزم ــة  بلحظ ــة  اج
ــاب ماط ــن  زم ــا  ي وك  ــس  األم ــرح  ج ــد  وبع
ــي ثان ــرح  بج ــافيني  تش ــو  كال ــدك  وص
ــاي وي ــب  حبي وال  ــة  تركت ــب  صاح ال 
ــي عنوان ــت  خطي ــزن  ح ــة  صفح ــى  وعل
ــت حبي ــا  م ــى  واغل ــي  ياحبيب ــا  وعموم
ــي وجدان ــتحل  اس ــب  مح اول  ــت  ان
ــان ولس ــب  كل ــن  م ــك  اكل ــروك  مب ــف  ال
ــاني لس ــارف  بط ــي  واجتن ــة  كلم ــو  م

لليد ثالثة خطوط رئيسة. خط 
العلوي  اجلزء  في  الواقع  احلب 
الرأس  وخط  اليد،  راحة  من 
وخط  اليد،  راحة  منتصف  في 
من  السفلي  اجلزء  في  احلياة 
راحة اليد. مع التقدم في العمر 
تتغير اخلطوط مع الشخصية 

واملواقف واخلبرات.
التي  هي  اليد  خطوط  ليست 
احلياة  باألحرى  بل  احلياة،  حتدد 
هي التي حتدد شكل راحة اليد. 
ينشأ  قد  املثال،  سبيل  على 
الرأس  خط  في  قصير  توقف 

نتيجة لتجربة مؤملة.
خط احلب

املشاعر  إلى  يشير  احلب  خط 
ويقع  باحلب.  املرتبطة  واحلاالت 
احلياة،  وخط  الرأس  خط  فوق 

حتت األصابع.
إذا كان اخلط يبدأ حتت السبابة، 
بحياتك  راضية  أنك  يعني  هذا 

العاطفية.
األصبع  حتت  يبدأ  كان  إذا 
أنك  يعني  فهذا  الوسطى، 

أنانية ومادية في احلب.
اخلط  يكون  الذي  األشخاص 
وقصيرا  مستقيما  لديهم 
كبيرة  جنسية  رغبة  لديهم 

وليسوا رومانسيون جدا.
بني  مباشرة  يبدأ  اخلط  كان  إذا 
السبابة والوسطى، فهذا يعني 
بسهولة  قلبك  تعطني  أنك 

كبيرة.
لألسفل  يتجه  اخلط  كان  إذا 

فهذا يعني أن قلبك مكسور.
ومتعرجا،  طويال  اخلط  كان  إذا 

عن  تعبرين  أنك  يعني  فهذا 
مشاعرك بسهولة.

متوازيا  احلب  خط  يكون  حني 
يكشف  فهذا  الرأس  خط  مع 
بشكل  تتكيف  شخصية  عن 

جيد مع عواطفها.
فلديك  متموجا،  اخلط  كان  إذا 
لديك  ليس  ولكن  طيب  حبيب 
عالقة جدية. الدائرة فوق اخلط 
في  اكتئاب  فترة  إلى  تشير 

حياتك.
متتد  التي  الرقيقة  اخلطوط 
هي  احلب  خط  وراء  ما  إلى 
احلب  في  السعادة  على  عالمة 
هي  حتته  متتد  التي  واخلطوط 

عالمة على خيبة األمل.
خط الرأس

للذكاء،  مرادفا  ليس  اخلط  هذا 
التفكير  طريقة  يظهر  ولكنه 
واملواقف  واألخالق  واملعتقدات 

العامة جتاه احلياة.
حتت  مباشرة  الرأس  خط  يبدأ 

خط احلياة.

يكشف  القصير  الرأس  خط 
عن رغبة بالعمل بهدف حتقيق 

إجنازات مادية وليس عقلية.
اخلط املنحني أو املتجه لألسفل 

يشير إلى اإلبداع.
إذا كان خط احلياة وخط الرأس 
يعني  فهذا  متاما  منفصالن 
املغامرات  من  تستفيدين  أنك 
كبير  بحماس  تشعرين  وأن 

للحياة.
أنك  يشير  املتموج  اخلط 
االحتفاظ  تستطيعني  ال 

بانتباهك لفترة طويلة.
وميتد  عميقا  اخلط  كان  إذا 
اليد  راحة  على  أفقي  بشكل 
تصميم  لديك  أن  يعني  فهذا 
بشكل  تفكرين  وأنك  وتركيز 

واضح.
شكل  أو  دائرة  لديك  كان  إذا 
يشبه الصليب على خط الرأس 

فقد تعرضت ألزمة عاطفية.
يعني  املنقطع  الرأس  خط 
غير  تفكيرك  طريقة  أن 

متناسقة.
الرأس  تعبر خط  التي  اخلطوط 
في  مهمة  قرارات  عن  تعبر 

احلياة.
خط احلياة

حافة  عند  احلياة  خط  يبدأ 
راحة اليد، بني السبابة واإلبهام 
اليد  راحة  أسفل  نحو  ويتجه 
وخط  القلب  خط  حتت  ويقع 

الرأس ويعبر عن نوعية احلياة.
خط احلياة الذي مير بالقرب من 
في  متعبة  أنك  يشير  اإلبهام 

أغلب األحيان.
فهذا  متعرجا  اخلط  كان  إذا 
من  الكثير  لديك  أن  يعني 

الطاقة.
وعميقا  طويال  اخلط  كان  إذا 
طويلة  حياة  إلى  يشير  فهذا 

وسليمة ومليئة باحليوية.
وعميقا  قصير  اخلط  كان  إذا 
أن  يعني  فهذا  الشيء  بعض 
على  يسيطر  آخر  شخصا 

حياتك.
وقريبا  إذا كان اخلط مستقيما 
من حافة راحة اليد فهذا يشير 
يتعلق  فيما  حذرة  أنك  إلى 

بالعالقات.
ثالثة  أو  خطني  لديك  كان  إذا 
يعني  فهذا  احلياة  خط  على 

أنك إيجابية ونشطة.
إذا كان اخلط على شكل نصف 
لديك  أن  إلى  يشير  فهذا  دائرة 

قوة وحماس كبيرين.
خط  على  دائرة  هناك  كان  إذا 
احلياة فهذا يعني أنك كنت في 
املستشفى أو تعرضت إلصابة.

ÚÓóÉí@paäbjnÇa
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خطوط يدك تكشف احوالك

 كان لـدى بائع ملح حماٌر يسـتعني به لحمـل أكياس امللح إىل 
السـوق كّل يـوم. ويف أحد األيام اضطّر البائـع والحمار لقطع 
نهـٍر صغري من أجل الوصول إىل السـوق، غـري أّن الحمار تعّثر 
فجأة ووقع يف املاء، فذاب امللح وأصبحت األكياس خفيفة مّما 
أسعد الحمار كثريًا. ومنذ ذلك اليوم، بدأ الحمار بتكرار الخدعة 
نفسـها يف كّل يوم. واكتشـف البائـع حيلة الحمـار، فقّرر أن 
يعلمه درًسا. يف اليوم التايل مأل األكياس بالقطن ووضعها عىل 
ظهـر الحمار. ويف هذه املرّة أيَضا، قـام الحمار بالحيلة ذاتها، 
وأوقع نفسـه يف املـاء، لكن بعكـس املرّات املاضيـة ازداد ثقل 
القطن أضعاًفا وواجه الحمار وقًتا عصيًبا يف الخروج من املاء. 
فتعلّم حينها الدرس، وفرح البائع لذلك. العربة املسـتفادة من 
هذه القصة القصرية: لن تسـلم الجرّة يف كّل مرّة، وقد ال يكون 

الحظ حليفك دوًما!
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الكلمات األفقية 
-1 اسم البحر امليت قديما

-2سـقي - مكائـد - كلمـة 
تحضيض 

ِقلـع   - بالـوالدة  أعمـى   3-
السفينة و مالءتها

-4 مدينة فرنسـية تطل عىل 
البحر األبيض املتوسط - من 

األنبياء عليهم السالم
-5 يقطع - صُلب (م)
-6 رجل دين - ارتواء

عاصمـة   - (م)  شـعور   7-
األلب الفرنسية

-8 يشرتي - لالستثناء
 - باكسـتانية  مدينـة   9-

للنصب
-10 ذهـاب النـوم - فرح و 

رسور

الكلمات العمودية
-1 صـدق - رابع أكرب جـزر البحر 
األبيض املتوسط من حيث املساحة

-2 من اإليمان - رجال دين
-3 لقب - تحن

-4موضـع الجنـني - طائـر جميل 
معروف بألوانه الزاهية 

-5اسـم فعل معناه البعد - راقبته 
و حفظته

-6 متشـابهان - فـرح - صب املاء 
و فرقه

-7 بخل - قهوة - للنداء
-8 عاصمـة آسـيوية - حرف نداء 

للندبة
-9 من الحمضيات (م)

-10  مسـافة مـا بـني الكفـني إذا 
امتدت الذراعان يمينا وشماال (ن) 

- مدينة إيطالية

=الرصاصـري موجـودة عـىل كوكـب 
االرض منذ نحو 300 مليون سنة. 

=يوجـد اكثـر مـن 50 الـف نهـر يف 
الصني. 

=يف القرن السادس عرش امليالدي شيد 
امللك االسـباني فيليب الثاني قرصا له 

2673 بابا. 

=يفقـد االنسـان نحـو 85 يف املئة من 
حاستي الشم والتذوق عند بلوغه سن 

الستني. 
=كوبا هـي الدولة الوحيدة التي يوجد 

بها سكة حديد يف منطقة الكاريبي. 
=سم افعى الكوبرا قوي للغاية لدرجة 
ان غراما واحدا منـه يكفي لقتل أكثر 

من 150 شخصا 
جميـع  تتوقـف  تعطـس،  =عندمـا 
االجهزة يف جسـمك عـن العمل بما يف 

ذلك القلب. 
=ارسع يشء يف الكون هو الضوء حيث 
انـه يتحرك برسعـة ثابتـة تبلغ نحو 

298 الف كيلومرت يف الثانية الواحدة. 
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كلنا يسعى اىل ان تكون حياته اكثر سعادة.. كلنا يسعى اىل ان 
تكون حياته لونهـا ”بمبي“، وهذه السعادة ال تأتي بالتمنيات 
بل بقدرة االنسان عىل اجراء التغيري، ويف كل دول العالم حصلت 
خـالل السنني املاضية طفرات نوعيـة كبرية عىل طريق اسعاد 
املجتمعات، وايجاد طرق لتوسيع آفاق الرفاهية من خالل خلق 
ظـروف مناسبة لراحـة واسعاد الفرد الذي يسعـى اىل ان تعم 
السعادة والفرحة له ولعائلته، إال نحن، فبعد ان كان العراق من 
الدول السباقة يف تأسيس صـاالت السينما، حيث بدأت بدايات 
بسيطة بعد الحرب العاملية الثانية، حيث انتجت رشكة الرشيد 
العراقيـة املرصية خالل عـام ١٩٤٦ اول فيلم عراقي بعنوان ” 
ابن الرشق ” للمخرج املرصي نيازي مصطفى، تبعه فيلم اخر 
عنوانـه ” القاهرة بغداد ”، لكن االكثر اثـارة عن السينما يوم 
اخربنـا ابي، وكان يجلس مع اصدقائـه يف جلسة سمر يف احد 
مطاعـم ابو نواس، انه سيظهر يف فيلـم عراقي تم تصويره يف 
تلك املنطقة بعنوان ” سعيد افندي“ اخراج كامران حسني عام 
١٩٥٨، وحـال عـرض الفيلم يف سينما الوطنـي حرض العرض 
اغلـب اقرباء والدي ووالدتي ملشاهدة ذلك املشهد الذي سيظهر 
فيه الوالد، حتى شـكل عدد االقرباء بحدود ٢٠ باملائة من عدد 
الحضـورن وما ان بدأ الفيلم واالقرباء يف تحفز ملشاهدة الوالد، 
ومـن ثم لـم تظهر إال صورة كتـف الوالد، وهي صـورة يتيمة 
بائسة اثارت ضحـك االقرباء، فكانت محط سخرية الحضور، 
وبقي الوالد واقفا متسمـرا يحس بخيبة االمل من هذا املوقف 
املحرج الـذي وقع فيه.. كانت دور السينمـا العراقية املنترشة 
يف اغلـب مناطق بغـداد اماكن تجذب العائلـة لدخولها للتمتع 
بساعات من الراحة، وهي مشهرة ابوابها من ساعات الصباح 
حتى ساعات متأخرة من الليل، ووصل االمر بالعائلة العراقية 
ان تحجـز مقعدها عرب جهاز الهاتف. أمـا اليوم، فمع االسف 
الشديـد، بعد ان سـادت اجواء املزاجية فقـد اغلقت اغلب دور 
السينمـا ابوابهـا وانطفأت انوار شاشـاتها، واغلقـت اغلبها 
واصبحت مخازن للخردة.. مؤخرا فتحت بعض املحال التجارية 
”املوالت“ صاالت عرض سينمائي بعد فرتة ركود طويلة بسبب 
االوضـاع السياسيـة واالمنية.. وبحسب تقديـري فإن املرحلة 
القادمة تتطلـب عقد اتفاقات مع رشكـات استثمارية عربية 
لفتـح آفاق اقامـة نهضـة سينمية من خـالل ارشاك رشكات 
استثمار عربية إلعادة افتتاح دور السينما بعد اجراء ترميمات 
عليها او بناء دور سينما جديدة تتيح للمواطن وعائلته دخولها 
للتمتع بمشاهدة االفالم، ولتكون حياته ”بمبي بمبي“ بعد أن 

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

كشفـت الفنانة جومانـا مراد عن 
ظهورها كضيفة رشف عىل أحداث 
فيلم «يوم 13» الذي يجري تحديد 
موعد طرحه بدور العرض خالل 
العام املقبل، حيـث تعود جومانا 
بالفيلـم إىل السينمـا بعـد غياب 
ىف  مشاركتهـا  منـذ  سنـوات   7
معـه أيضاً يف فيلـم «الحفلة» مع 
الفنانـني أحمد عـز ومحمد رجب 

ترصيحـات  يف  جومانـا  وروبى.وأضافـت 
صحفيـة أن الفيلم تدور قصته حول فكرة 
مشوقـة ترتقـي إىل نوعيـة الرعب وتجسد 
خالله شـخصية «أحالم» وهـي سيدة من 
طبقـة أرستقراطيـة، الفتـة إىل أن دورها 
له خصوصيـة وغريب وسيكـون مفاجأة 
للجمهـور، كمـا أن الفيلـم يضـم توليفـة 
مميزة مـن الفنانني مثل أحمـد داود ودينا 
الرشبينـي ونرسيـن أمني ومحمد شـاهني 

وضيوف رشف كثريين.
 وأشـارت جومانا إىل أنهـا سعيدة بعودتها 
إىل التمثيـل مـرة أخرىـي رمضـان املايض 
بمسلسـل «خيانـة عهـد»، موضحـة أنها 
اختارت هذا العمل ألنه بطولة نجمة كبرية 
مثـل يرسا فهـي قامة فنية كبـرية والعالم 
كلـه ال يوجد به إال يـرسا واحدة، باإلضافة 
إىل ورق مكتـوب بحرفيـة عاليـة صناعـة 

ورشكة إنتاج كبرية.

الروسيـة   ENIX رشكـة  كشفـت 
 Interpolitex-2020 خالل معرض
التقني الذي عقد مؤخرا يف موسكو 
عن عدة نماذج جديدة من الدرونات 
التي طورتهـا لتستخدم يف عمليات 
اإلنقـاذ والبحـث العلمـي والبيئي. 
ومـن أبرز الدرونـات التي عرضتها 
القـادر   Eleron-7 جـاء  الرشكـة 
عىل التحليـق إىل ارتفاعات تصل إىل 
5000 م، وتبـادل البيانات الرقمية 
واملحطـات  التحكـم  أجهـزة  مـع 
األرضية من مسافة 40 كلم تقريبا. 
كما يمكـن لهـذا الـدرون الطريان 
130 كلم/سـا،  برسعـة تصـل إىل 
ونقـل حمـوالت تزن أكثـر من 1.5 
كلغ، والتحليق ألكثر من 3 ساعات 
متواصلـة. ويمكن االعتماد عليه يف 

عمليات تحديـد مواقع املصابني أو 
الجرحى أثناء الحوادث أو الكوارث 
البيئيـة يف األماكـن التـي يصعـب 
الوصول إليهـا، ويف عمليات إيصال 
الدواء ومعدات اإلسعاف للمصابني، 
وعمليـات البحث. كمـا استعرضت 
الـذي   Veer درون  أيضـا   ENIX
زود بمعـدات قـادرة عـىل توثيـق 
فيديوهـات عالية الدقـة وإرسالها 
مبارشة إىل مراكز التحكم األرضية، 
 GPS وأنظمـة تحديد املواقـع مثل
و»غلوناس». ويمكـن لهذا الدرون 
العمـل يف أصعب الظـروف املناخية 
ويف درجات حرارة تصل إىل 30 درجة 
مئوية تحت الصفر، ونقل حموالت 
يصـل وزنهـا إىل 1 كلـغ، والتحليق 

ألكثر من ساعة متواصلة.

ذكرت صحيفة واشـنطن بوست نقالً 
عـن أربعـة أشـخاص مطلعـني عىل 
األمر أن فيس بوك قد يواجه اتهامات 
أمريكيـة خاصة بمكافحـة االحتكار 
ىف أقـرب وقت ممكن بحلول نوفمرب/ 
ترشين الثاني ، إذ أفادت الصحيفة أن 
لجنة التجارة الفيدرالية اجتمعت عىل 
انفراد، يوم الخميس، ملناقشة تحقيق 
بينما كـان املدعون العامـون للوالية 
بقيادة ليتيسيـا جيمس من نيويورك 
يدققون ىف تعامالت الرشكة بحًثا عن 
للمنافسة، حسبما  تهديدات محتملة 
ذكرت الصحيفة.وقالت الصحيفة إن 
الجـدول الزمنى قد يتغري، مضيفة أن 
املدعـني العامني ىف الواليـة ىف املراحل 
األخرية مـن إعـداد شـكواهم، بينما 

لـم يعلق فيـس بـوك و FTC ومكتب 
املدعى العـام ىف نيويورك عـىل الفور 
إن  أغسطـس  ىف  بـوك  فيـس  وقـال 
الرئيـس التنفيـذى مـارك زوكربريج 
تمت مقابلتـه ىف جلسة تحقيق لجنة 
التجـارة الفيدرالية كجزء من تحقيق 
الحكومة ملكافحة االحتكار ىف الرشكة. 
وواجـه فيس بوك تحقيقـات مماثلة 
من قبل وزارة العدل واملدعني العامني 
بالوالية، وقال سابًقـا إن التحقيقات 
كانـت تبحـث ىف عمليـات االستحواذ 
السابقـة واملمارسـات التجارية التى 
تنطـوى عـىل الشبكـات االجتماعية 
االجتماعيـة،  الوسائـط  خدمـات  أو 
تطبيقـات  أو  الرقميـة،  واإلعالنـات 

الهاتف املحمول أو عرب اإلنرتنت.
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قبل أيام، نـرشت ملكة اإلحساس إليسا 
أحـدث صورها عرب صفحتهـا الخاصة 
عـىل إنستغـرام لتظهـر بيـد مضّمدة، 
وكأنهـا خضعـت مـرة ثانيـة لعمليـة 
جراحية إلزالة املياه من يدها التي كانت 
قد خضعـت لها العـام املـايض، نتيجة 
مضاعفات إصابتهـا بمرض الرسطان، 

لتطمنئ الجمهور عـىل صحتها بصورة 
مليئـة بالحيويـة والطاقة وهـي تقود 
دراجتهـا الهوائية عىل أنغام مقطع من 

أغنيتها «بنحب الحياة».
,فوجـىء جمهور إليسـا بإعالن خاص 
لهـا يف شـوارع بـريوت عـن مفاجـأة 
تحرضهـا إليسـا خـالل األيـام املقبلة، 

حيث يحتفل معها الشاعر شاكر خزعل 
لتكون ضيفة رشف أول صالون أدبي له 
يف بـريوت للحديث عـن مشوارها الفني 
الطويل واالحتفـال معه بمرور عرشين 

عاماً.
 وكان شاكر قد ذكر إليسا يف كتابه أكثر 
مـن مـرة، وقدم لهـا رسالة شـكر عىل 
دعمها للمواهب الشابة كما ذكر والدها 
الشاعـر اللبنانـي زكريا خوري وأشـاد 
 ،OUCH به ضمن فقرة خاصـة بكتابه
الذي ُيعد الكتـاب األكثر مبيعاً يف بريوت 

بعد صدوره بأيام قليلة.  
ويبـدو أن الروايـات تسيطـر عىل حياة 
إليسـا يف الفـرتة الحالية، حيـث ذكرت 
يف إحـدى الروايات التـي قرأتها للكاتب 
الراحـل الربيطانـي ريجينالـد هيـل أن 
البطل كان مسحـوراً بجمالها وصوتها 
وعيونهـا؛ وهي روايـة بوليسية واقعية 
وهنـا تفكـري بتحويلهـا لعمـل درامي 
ويبدو أن الفكرة نالت إعجاب إليسا ومن 

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

دبي \ الزوراء :
 قالـت الفنانـة اإلماراتيـة الشابـة، فاطمـة 
الطائي، إن الساحة الفنية الخليجية والعربية 
بـدأت تتعـاىف من آثـار جائحة كورونـا والتي 
الحيـاة،  مجـاالت  كل  عـىل  بظاللهـا  ألقـت 
وعطلـت الكثري من األعمـال الدرامية واألفالم 

واملرسحيات.
وأضافت عـن تأثـر الدراما بالجائحـة : فيما 
يتعلـق بالدرامـا التلفزيونيـة أتمنـى أن يتـم 
استغـالل الوقت الحـايل يف ظل تقليـل القيود 
الصحيـة املفروضـة لكي نصـور أعمالنا قبل 
دخـول شـهر رمضـان املبـارك، ألن الظروف 
قـد تتغري يف أيـة لحظـة، وهذا قـد يطيل من 
عمليـة التصوير أو يتم تأجيـل العمل إىل أجل 
غـري مسمى، كما أنـي أتوقـع أن تتغري ميول 
الجمهـور يف املستقبل وربمـا رغبته تتجه إىل 
نوعيـة مسلسـالت مختلفة، السيمـا أن فرتة 
«كورونـا» غـرّيت مـن واقـع الكثرييـن ومن 

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

التلفزيونـي، وأعتقـد أن مراعـاة هـذا األمـر 
سيضيف تحديا أكرب لرشكـات اإلنتاج لتقديم 

أعمال درامية ناجحة يف الفرتة املقبلة.
اعمالهـا  يخـص  مـا  يف  الطائـي،  وأشـارت 
القادمة: لقد وصلتني نصوص سينمائية لعدد 
مـن املخرجني واملنتجني والتـي يتم التخطيط 
لتصويرهـا يف السنـة املقبلـة، ضمـن ظروف 
مالئمـة أكثـر، وسأعلـن التفاصيـل بمجـرد 
االتفاقات النهائيـة. مشددة عىل: أنها كفنانة 
لديها رسالة يجب أن تؤديها بالنصح واإلرشاد 
للجمهـور بـأن يأخـذوا الحيطـة مـن الوباء 
لكي يحمـوا أنفسهم ويحافظـوا عىل أرسهم 
ومجتمعهـم. الفتة اىل: أن لديهـا تفاؤال كبريا 
بـأن غمة «كورونـا» ستزول قريبـا، وستعود 

الحياة اىل طبيعتها.
وعـن تجربـة املنصـات الرقمية والتـي بدأت 
تستحوذ عىل اهتمام الناس وأصبحت تنافس 
شاشـات التلفزيون والسينما يف 
تقديم مسلسالت متنوعة 
لـم  جديـدة  وأفـالم 
تعـرض مـن قبل، 
هنـاك  قالـت: 

موجة واضحة جاءت قبيل ظهور املوجة األوىل 
لـ «كورونـا» هي «موجة املنصـات الرقمية» 
مثل «نتفليكـس» وغريها، وسيكون من املثري 
حقـا ان كانت تلك املنصـات ستتصدر اإلنتاج 
الرمضاني املتعـارف عليه يف شاشـة التلفاز، 
ولكـن ال أعتقـد أنها ستكـون العبـا منفردا، 
فشاشة التلفزيون تأثريها موجود والكثريون 

مرتبطون بها.

بإحـراج  السقـا  أحمـد  الفنـان  قـام 
مذيعـة أثناء إجرائها لقـاء تلفزيونيا 
معه، عـىل هامش حفـل افتتاح 
الدورة الرابعـة ملهرجان الجونة 
السينمائي. وضمن إشادة السقا 
مهرجانـات  إقامـة  عـن  للمذيعـة 
مهرجـان  مثـل  عامليـة  سينمائيـة 

”فينيسيـا“، رغم جائحة فـريوس ”كورونا“ 
املستجد، فقد أكد أن هذا ال يمنع من استمرار 
التقيد باإلجراءات االحرتازية الوقائية، ورضب 
مثاال لها أنه لو كان اللقاء يتم يف ظروف عادية 
لكان اقرتب منهـا وليس ابتعد عنها.وبصورة 
عمليـة، اقرتب أحمد السقا مـن املذيعة وجها 
لوجه قبل أن يعود إىل مكانه حيث يبتعد عنها 

وتقـف زوجتـه اإلعالمية، مهـا الصغري، التي 
حرضت معه حفل االفتتاح.وأثار ترصف أحمد 
السقا املفاجئ ضحـك املذيعة وكذلك زوجته، 
وعلقـت فضائية ”أون إي“ عىل ترصف السقا 
عـرب قناتهـا الرسمية عىل موقـع ”يوتيوب“: 
”السقـا دائما يبهرنـا يف كل لقاء له.. وهذا ما 

حدث يف مهرجان الجونة“.

الدائمـة االوىل للفنـان  بعـد أن أتاحـت اإلقامـة 
واملطرب وامللحن املغـرتب، مهند محسن، يف دبي، 
فرصـة اكـرب لالنتشـار واالنطالق يف عالـم الغناء 
واملوسيقـى، السيمـا انـه يتمتـع بصـوت جميل 
النفـاذ اىل ذوق  وموهبـة تلحينيـة قـادرة عـىل 
الجمهور، غادرها باتجـاه اإلقامة الدائمة الثانية 
يف العاصمة بروكسل ببلجيكا، حيث يجد وعائلته 

فرصة لالستقرار واالنطالق من جديد.
الفنـان مهنـد محسن من جيـل املطربـني الذين 
منحـوا األغنيـة العراقية لونا وطـرازا عذبا، ومنذ 
صغره احبه الجمهور ، فكان صوتا متميزا بعد أن 
درس املوسيقى وتعلم أرسارهـا، مؤسسا أرضية 

راسخة يف بورصة الغناء العراقي والعربي.
 يف هـذا الحـوار الذي جرى عن ُبعـد يكشف مهند 
محسـن عن جديـده القادم وطموحاتـه، وأرسار 

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

- جميل أن يكون لألغنية أرسار يف حزنها مع أنها 
نتـاج بيئة اجتماعيـة موروثة وغارقـة يف دالالت 
عميقـة.. والحزن يف األغنية العراقية ذو شـجون 
نفسية طبعت شخصية املواطن العراقي، واصبح 

ال يتذوق سوى هذا الطعم الحزين.. 
• بمعنى ذلك واقعا ؟

- أنـا ال ابصـم بهـذه الحقيقة، خاصـة أن الغناء 
العراقـي يتميز بالتنوع ما بـني الجنوب والشمال 
نتيجة تضاريس األرض املختلفة التي تؤثر بشكل 
مبارش عـىل التلوين يف الغناء، فهنـاك غناء املقام 
املعـروف بجـذوره األصيلـة كذلك اللـون الريفي، 
وهنـاك موجـة األغنية الحديثـة اآلن التـي بدأت 

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

- نعـم، كنت كذلـك، نحن جيل استفـاد كثريا من 
أصالـة الغنـاء العراقـي، إضافـة اىل أننـا درسنا 
الغناء واملوسيقى دراسة أكاديمية، وعىل يد اشهر 
الفنانني املعروفـني، وهم ذوو أفضـال علينا مثل 
فاروق هالل والراحل طالب القرغويل، لذلك فإنني 
اعتقد أننا امتداد لهم وغري متأثرين بموجة الغناء 
التي طرأت عىل ساحة الغناء يف بغداد واملحافظات 

والتي انحرصت فيما بعد بمطربني محدودين. 
• وماذا تشكل إقامتك يف بلجيكا اآلن؟  

- هي هجرة وإقامة استقـرار فقط، أوضاع البلد 
اليوم وقبل ذلك صعبة جدا، وكما تعرف إنني أقمت 
يف دبي سنوات طويلة جدا رغبة يف تطوير قدراتي 
واالنتشـار رسيعا عرب املحطـات الفضائية، وهذا 
ما كنـا نعاني منـه يف بغداد خالل فـرتة الحصار 
والحرب عىل العراق. كما أن دبي كانت ملتقى لكل 

املبدعـني من مطربني وشـعراء أغنية وموسيقى، 
وهـذا سوف يتيح فرصة لالتصال الرسيع وتالقح 

األفكار والتقدم بيشء جديد. 
• هل اختلف التوجه عند مهند محسن؟  

- الفنـان حينمـا يحـط الرحـال يف أي بلـد فإنـه 
سوف يتأثر بالبيئة والـذوق العام سواء يف الحياة 
أو املوسيقـى والغنـاء، وعليـه أن يستشـف هذه 
العالقـة ويعـزز مـن خاللهـا أسلوبـه الجديد يف 
التعامـل، أنا توصلت اىل هـذه القناعة ليس اليوم 
بـل منـذ سنـوات، أن طريقة الفنـان الناجح هي 
التـي تساعده عىل ولوج واهتمـام وسائل اإلعالم 

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

- ملـاذا ال تعتقد ذلك، ربما تطويـرا لهذه الجذور.. 
الغنـاء ليـس حالـة جامدة بـل متحركـة، الغناء 
العراقـي قريب جـدا للمستمـع العربـي، واقصد 
هنـا بالذات يف بلدان الخليـج العربي ربما لتشابه 
العادات والتقاليـد والبيئة واللهجة، وكلما حققنا 
وسيلـة هذا االنتشـار فإننا بالتأكيـد سوف نعزز 

جذورنا يف املستقبل.
• الغربة ومهند محسن هل كانت مؤملة ؟

- الغربـة ومرارتها وابتعادي عـن بغداد واختالف 
املكـان وتـرك العـراق والجمهـور بعـد الظروف 

الصعبـة التي مر به العـراق، كانت والتزال مؤملة، 
كمـا أنها أضافـت يل الكثري من األشـياء وتعرفت 
عىل أناس من غري العراقيني يف الخارج من الوطن 
العربي وكل خطوة من العالقات الخارجية أضافت 

اىل مسريتي الفنية وتعلمت ألحن الغربي كذلك .
• طموحك إذن؟ 

- أن اصـل للمواطن العربي يف كل مكان يف العالم، 
وطبيعي هذا ليس باليشء السهل ويحتاج اىل جهد 

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

أو مطرب؟ 
- حينمـا اختار النصـوص الشعريـة والتي أراها 
قريبة من نفيس، لتبدأ مرحلة التلحني بحيث امنح 
روحا جديدة للكلمة، وهذه التفاصيل الرقيقة هي 
امللتقى األخري يف حنجرتـي، أنا أتعامل مع األغنية 

أوال كملحن، واخترب صوتي بعد ذلك يف األداء.
•  وبما ذلك مع املطربني العرب؟ 

- بالتأكيـد، ألنني أضع اللحـن عىل مستوى قدرة 
أداء هـذا املطـرب أو ذاك، لقد غنـت يل ديانا حداد 
(يا ساكني الضعن) بأداء جميل، وكذلك للمطرب 
راشـد املاجد، وقد اشـتهرت األغنية بنطاق واسع 

جدا  ، ولدي مشاريع أخرى قادمة .
• أخريا .. كيف تقرا األوضاع يف العراق .. وهل أنت 

عائد اىل بغداد ؟
- األوضاع املأساوية التـي يعيشها العراق تحتاج 
اىل تكاتـف وجهـود كل أبنائه، عمـل املبدع يف هذا 
الظـرف صعب لكنه مهـم جداً، اذ يجـب عليه أن 
يعطي يف هذه املرحلـة اكثر من قبل، إذ أن األغنية 
العراقيـة والطرب العراقي جـزء مهم من ثقافات 

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 
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دول كربى فضال عن مرجعيات  ذلك زعماء  بمن يف  الجميع  يتفق  يكاد 
بابا  زيارة  أن  والعالم  املنطقة  مستوى  عىل  وسياسية  وفكرية  دينية 
الفاتيكان (البابا فرنسيس) اىل العراق كانت حدثا تاريخيا.. ومع كل ما 
بدءا  والسياسية  اإلعالمية  املتابعة  مستوى  عىل  سواء  وعنها  فيها  قيل 
من لحظة وصول الحرب األعظم اىل بغداد وتجواله يف عدد من املحافظات 
ولقاءاته عالية املستوى ومن بينها اللقاء الذي جمعه يف النجف األرشف 
الكثري  فإن هناك  السيستاني،  السيد عيل  العظمى  الله  آية  مع سماحة 
مرة  وألول  أكدت  الزيارة  فهذه  للمستقبل..  عليه  التأسيس  يمكن  مما 
بعيدا عن مستويات  والثقافات  األديان  إمكانية فتح حوار حقيقي بني 
التنظري التي سبق لعدد من املفكرين الغربيني أن تناولوها، ومن أبرزهم 

صموئيل هنتنغون يف إطروحته الضخمة «صدام الحضارات».
يمكن القول إن خطاب قداسة البابا، خالل الحفل الرئايس يف بغداد وأمام 
يكون  أن  أهمية  عن  عرب  العراقيني،  واملسؤولني  القادة  كبار  من  جمع 
هناك حوار حقيقي ومبارش. كما أن خطاب الرئيس الدكتور برهم صالح 
العام   الجو   مع  منسجما  جاء  البالد  قادة  وبحضور  البابا  قداسة  أمام 
التأسيس  الحوار من منطلق  هذا  لفتح  اآلن  يحتاجه  الجميع  بات  الذي 

لحقبة جديدة من التآخي والتفاهم والتعاون يف كل امليادين.
ولعل ما عرب عنه البابا بعد عودته اىل روما من خالل الرسالة التي وجهها 
عن  تماما  يفصح  صالح  برهم  الدكتور  الجمهورية  رئيس  اىل  مؤخرا 
الرغبة األكيدة يف أن التكون زيارته اىل العراق والتي وصفها هو شخصيا 
إنما  بروتوكولية  زيارة  مجرد  و»التوبة»  «الحج»  بـ  ببغداد  خطابه  يف 
والثقافات  األديان  بني  العالقة  من  جديدة  ملرحلة  تأسيسية  زيارة  هي 
والحضارات.. يقول البابا يف رسالته «يف هذه األيام التي أمضيتها بينكم 
شعرت إن اإلختالف الديني والثقايف والعرقي الذي يميز املجتمع العراقي 
هو عون ثمني لكم وللعالم». ويضيف قائال «فالعراق اليوم مدعو اىل أن 
يبني للجميع وخاصة يف الرشق األوسط إنه قادر بالرغم من اإلختالفات أن 
يتعاون يف وئام وإنسجام يف بناء الحياة املدنية، ويف ترسيخ روابط األخوة 
أفضل».  مستقبل  يف  األمل  وتغذية  والسالم  الخري  خدمة  يف  والتضامن 
ويميض البابا قائال»السيد الرئيس أود أن أعرب عن شكري الصادق لكل 
ماصنعتموه ومازلتم تصنعونه من أجل بناء مجتمع مؤسس عىل الوحدة 

األخوية والتضامن والوئام».
إذا ربطنا فحوى ما ورد يف رسالة البابا اىل الرئيس صالح بعد أسابيع من 
زيارته اىل العراق مع خطابه يف بغداد ردا عىل خطاب الرئيس والبيانني 
الصادرين عن دولة الفاتيكان واملرجعية الدينية العليا يف النجف األرشف 
البابا مع السيد السيستاني مع رسالته  اللقاء الذي جمع قداسة  خالل 
األخرية التي تناولنا أهم ماورد فيها، فإن هناك رغبة أكيدة يف أن نضع 
ماجرى خالل الزيارة ومابعدها يف سياق من التعاون والتفاهم عىل كل 
قدرات ومؤهالت موطنا  يملكه من  بما  العراق  يكون  بحيث  املستويات 
حوار  لبدء  متاحا  مازال  الوقت  والثقافات..  األديان  بني  حقيقي  لحوار 
جاد وتأسييس، وأرى أن الرئيس صالح هو األجدر يف أن يتبنى ذلك خالل 

املرحلة القادمة.

مؤثرة  بكاء  نوبة  يف  فتحي  بلقيس  اليمنية  الفنانة  دخلت 
نادين  اللبنانية  الفنانة  توجيه  بعد  ذلك  و  الهواء،  عىل 
نسيب نجيم رسالة صوتية لها أشادت فيها بقوتها 
وصربها وقدرتها عىل تجاوز فرتة صعبة من 

حياتها.
رسالة  اللبنانية  الفنانة  ووجهت 
الكبري  دعمها  عن  وعّربت  لبلقيس 
لها بعد الفرتة الصعبة التي مرت 
بمرض  إصابتها  خالل  من  بها 
بالتحدث  وطالبتها  االكتئاب، 
حتى  الصعبة  الفرتة  هذه  عن 
يستفيد منها كل الشباب، معتربة 

إياها «قدوة»
أن  باكية  بلقيس  رّدت  بدورها، 
نفس  ويف  الحالة  بنفس  مرت  نادين 
مرفأ  انفجار  مع  تزامنت  التي  الفرتة 
للغاية،  عليها  صعًبا  كان  واألمر  بريوت 
اللبنانية  الفنانة  تتشابه مع  أنها  إىل  الفتة 

يف العديد من األشياء وترى نفسها فيها.
بعدم  الفتيات  اليمنية  املطربة  وطالبت 
ولكن  مشاعرهن،  وكبت  بصمت  املعاناة 
إىل  الفتة  بقوة،  الحياة  مواجهة  يجب 
أن السيدات يجب أن يتوقفن عن إيذاء 
بعضهن ويقدمن كل الدعم لبعضهن 

حتى يستطعن تجاوز الصعوبات.
أنها  اللقاء  خالل  بلقيس  وكشفت 
مع  غنائي  ديو  إلصدار  تستعد 
عيد  خالل  عربي  شاب  فنان 
عن  اإلفصاح  رافضة  الفطر، 

اسمه بالوقت الحايل.

تحمل  األبواب  تدق  التي  الدرامية  األعمال  من  العديد 
الطابع السوري، فهناك أكثر من عمل سوري قوي يستعد 
الفضائيات  عرب   ٢٠٢١ لرمضان  الدرامية  للمنافسة 

العربية املختلفة.
للدراما الشعبية حضور قوي يف دراما سوريا لعام ٢٠٢١، 
سيكون  الذي  الحارة»  «باب  امللحمي  باملسلسل  وتبدأ 
حلقات  تبدأ  حيث  رمضان،  يف  السورية  األعمال  ضمن 
املوسم الحادي عرش بعد نجاح مواسمه العرشة املاضية 
الجديد  املوسم  وسيضم  السابقة،  السنوات  مدار  عىل 
املصطفى  ومصطفى  ملص  وأمية  الكريم  عبد  زهري 

وسلمى املرصي.
أما «حارة القبة» فسيكون أيضاً ضمن املشاركني يف دراما 

رمضان، وتدور أحداثه يف البيئة الشامية حول العديد من 
وهم  العمل،  أبطال  بني  املتشابكة  االجتماعية  العالقات 

عباس النوري وسالفة معمار ونادين تحسني بك.
الحارة»  «عرس  مسلسل  أحداث  تدور  قديمة  حارة  ويف 
بني  ما   ١٩٠٠ لعام  أحداثه  تعود  حيث  سلطان،  لصفاء 
لبنان وسوريا، واملسلسل يشارك يف بطولته سحر فوزي 

وتولني البكري.
 ٣٥٠» مسلسله  يف  فسيشارك  فهد  عابد  النجم  أما 

حول  أحداثه  وتدور  الله،  رزق  كارين  أمام  غرام» 
الريس  نوح  وهو  قلبية  ألزمة  يتعرض  رجل 

أن  برضورة  األطباء  وينصحه  املحامي، 
يستبدل قلبه بآخر بديل، فتضطر زوجته 

رجل  بقلب  قلبه  ويبّدل  األمر  لقبول 
التوحد  حالة  من  يعاني  كان  بسيط 
االجتماعية  ظروفه  نتيجة  واالكتئاب 
العمل  ويعرض  تماماً،  حياته  فتتغري 
قصة يجري تناولها ألول مرة يف الدراما 
العربية، فهل الذاكرة ترتبط بالقلب أم 

بالدم؟
ينتظر  كان  الجمهور  أن  ورغم 
«مسلسل السنونو» ليارس العظمة 
تأجيله  أعلن  لكنه  فهد،  وعابد 
بسبب  الرمضاني  املوسم  لخارج 

يارس  أعلن  حيث  الوقت،  ضيق 
الفنية  العمليات  أن  العظمة 
املسلسل  بحلقات  الخاصة 
ما  طويالً  وقتاً  استغرقت 
الوقت  أزمة ضيق  وضعهم يف 
هذا  لتأجيله  فاضطروا 

املوسم.

أعلنت رشكة فالكون فيلم عن أن موعد مسلسل 

وستيفاني  بوشوشة  أمل  بطولة  تاون»،  «داون 

والعرب،  اللبنانيني  املمثلني  صليبا ومجموعة من 

لن يبرص النور يف رمضان ، بل سيؤجل اىل عطلة 

بعرضه  املنّصات  ومواقع  املحطات  لتبدأ  العيد 

انستغرام.  عىل  الرشكة  موقع  عىل  تغريدة  وفق 

جيداً  يسري  للمسلسل  التابع  العمل  فريق  وكان 

كافة  عىل  املفروض  الحجز  عراقيل  لوال 

القطاعات ومنذ شهرين ما أوصل اىل 

إلغاء أو تأجيل معظم املسلسالت 

الرمضانية.

وكانت املمثلة ستيفاني صليبا 

كورونا  بعوارض  أصيبت  قد 

أثناء  ايجابية لتحجر نفسها  أن نتيجتها  واتضح 

التصوير وتحاول اليوم العودة إلنهاء ما بقي من 

تنتظر  معافاة  اليوم  وهي  بها،  خاصة  مشاهد 

استئناف ما بقي من مشاهد تصوير.

كان  الذي  العمل  جمهور  من  الرشكة  واعتذرت 

أنها  إىل  ينتظر عرضه يف موسم رمضان، مشريًة 

كفريق عمل من ممثلني وفنّيني وضعوا حياتهم 

عىل املحك، وعملوا يف ظروف غري طبيعية تحدوها 

املخاطر، لكي يقدموا للجمهور عمالً يليق بهم.

وقررت الرشكة عرض املسلسل فور انتهاء شهر 

رمضان مبارشة ليكون «داون تاون» بذلك هدية 

الئقة من فالكون فيلمز لجمهور الدراما العريض 

يف العالم العربي بمناسبة عيد الفطر السعيد «.

وقفة  العراقيني  الفنانني  نقابة  نظمت 
الفنانني  الستذكار  تأبينية،  استذكارية 

الراحلني منذ مطلع العام ٢٠٢٠ وحتى اآلن.
العبودي:  جودي  جبار  الفنانني،  نقيب  وقال 
إن «النقابة نظمت وقفة استذكارية تأبينية، 
أوقدت من خاللها الشموع الستذكار الفنانني 
جهة  من  دجلة  «شاطئ  أن  مبيناً  الراحلني»، 
الفنانني  من  بحشد  اكتظ  النقابة،  مبنى 

الحارضين».
آسيا كمال:  النقيب،  نائبة  أكدت  من جانبها، 
الثقافة  وتاريخ  الجميع،  عىل  حق  «املوت  أن 
العراقية والعربية لن ينىس املبدعني مهما طال 
املضاءة  الوقفة  أن «تنظيم  اىل  الزمن، مشرية 
هي  الخري،  دجلة  شاطئ  عىل  بالشموع 
امتداد يف آفاق الزمان اآلتي الذي يؤكد حضور 

الراحلني بأعمالهم ومآثرهم الجمالية».

بعد مشاركته ضمن لجنة تحكيم 
أيدول» بموسمه االول عىل  «عراق 
شاشة «mbc العراقي «، اىل جانب 
رياض  رحمة  العراقيني  الفنانني 
املشرتك  تّوج  والذي  نبيل،  وسيف 
إختتم  الربنامج،  بلقب  ليو  عيل 
الفنان حاتم العراقي املوسم األول 
بطرحه أغنية «اعرفكم عن نفيس»، 
من كلمات قيص باسل، ألحان عيل 

بدر وتوزيع نور هاشم.»

لوحة  األغنية  عرض  تضّمن 
أجواءاً  حملت  فنية،  استعراضية 
الرومانسية وتفاعل الجمهور  من 

معها بشكل كبري.
تطور  عن  تحدث  قد  حاتم  وكان 
الثالث،  املبارش  يف  املشرتكني  أداء 
واعترب أنهم استفادوا من النصائح، 
واختياراتهم  مميزاً،  أداؤهم  وكان 
مدرب  مع  موفقة  كانت  لألغنيات 

الصوت عيل بدر.

 
تصدر مسلسل «الىل مالوش كبري» للنجمة 

ياسمني عبد العزيز تريند جوجل امس 
الثالثاء بعد عرض الحلقة األوىل عىل 

قناة CBC، ويعرض العمل يف تمام 
 ،cbc قناة  عىل  مساء   ٩ الساعة 
و٥  صباحا   ٢:١٥ الساعة  ويعاد 
قناة  عىل  يعرض  بينما  مساء، 
CBC دراما الساعة ١٠٫٤٥ مساء 

ويعاد ٤٫٣٠ صباحاً و٦ مساء.
من  األوىل  الحلقة  وشهدت 

املسلسل ظهور غزل (ياسمني عبد 
بثراء  تتمتع  أنها  يبدو  التي  العزيز) 

عىل  سيارات  أسطول  ولديها  فاحش، 
وتذهب  فندق  يف  وتعيش  موديل،  أحدث 

للتسوق يف أحد املوالت وتنفق ٥٠٠ ألف جنيه 
ىف الشوبينج.

حفل  إىل  العزيز»  عبد  «ياسمني  غزل  وتذهب 
«دنيا  نادين  صديقتها  برفقة  ديسكو  ىف 
«أحمد  الخديوي  وتقابل  العزيز»،  عبد 
خناقة  الخديوى  ويفتعل  العويض» 
املكان،  يف  األشخاص  أحد  مع 
تعيق  سيارة  يجد  خروجه  وعند 
سيارته، ليتلفظ بالشتائم، ويجد 
ليدخل  صاحبتها  هي  غزل  أن 
لها  ويكرس  معها  مشاجرة  يف 

سيارتها.
الرشطة  غزل  تبلغ  ذلك  وبعد 
وكرس  الخديوى  مع  حدث  ما  عن 
«أحمد  الخديوى  ويذهب  عربيتها، 
املقدم  ويقابل  القسم،  إىل  العوىض» 
عبد  سعيد  «أحمد  الرحاوى  محمود 
وقفت  ألنها  السبب  هي  أنها  ويبلغه  الغني»، 

وراء سيارته.
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بمقدار ٤٤٤ مليار دوالر 
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اكتشـف خرباء ثغرة أمنية جديدة يف ”مسـنجر“ و“واتسـآب“، التي تمكن 
املهاجمني من حظر حسابك، وفق ما نرشته مجلة ”فوربز“ األمريكية.

تجـدر اإلشـارة إىل أن املهاجمني يسـتغلون ”نقطتي ضعـف“ يف التطبيق، 
همـا االرتباط برقم هاتف، والقدرة عىل حرمان املسـتخدم من الوصول إىل 
الحسـاب، عن طريق كتابة طلب استئناف إىل خدمة الدعم، وفقا ملا نرشت 

املجلة عىل موقعها اإللكرتوني.
عنـد إدخـال رقم هاتـف يف التطبيق، تطلـب الخدمة رمز تأكيـد، الذي يتم 

إرساله عادة عرب الرسائل القصرية أو االتصال.
وهنـا يقوم املهاجمون بإدخـال رمز خاطئ ثم يطلبون رمـزا جديدا حتى 

يحظر واتسآب خيار إعادة تعيني الرمز ملدة اثنتي عرش ساعة.
ثم يرسـل املهاجمون طلبا للدعم الفني للمسـنجر من أجل حظر الحساب 

بسبب فقدان الهاتف، موضحني رقم هاتف الضحية.
وفقا للخرباء، تكمن املشـكلة يف حقيقة أن ”واتسآب“ يعالج هذه الطلبات 
تلقائيا، وال يتحقق ما إذا كان الطلب قد تم إرساله بالفعل من قبل صاحب 

الحساب الحقيقي.
يمكن للمسـتخدم محاولة استعادة الوصول بعد اثنتي عرشة ساعة، إذا لم 

يكن لدى املحتال الوقت لبدء اإلجراء بأكمله مرة أخرى.
أكد كاتب املنشور، زاك دوفمان، أن املالك يمكن أن يفقد الوصول إىل حسابه 

بشكل دائم.
وأوضح أنه إذا اسـتفز أحـد املهاجمني إطالق تقرير مدته 12 سـاعة ثالث 
مـرات، فعندئـذ يف املـرة الثالثة سـيطلب املسـنجر االنتظار لثانيـة واحدة 

فقط.
بعدها، قد يؤدي إرسال طلب من شخص ما إىل حظر الحساب إىل األبد.

يف هذه الحالة، سـيتعني عليك االتصال بأخصائيي رشكة ”واتسـآب“ لحل 
هذه املشكلة.

أعلنـت منصة ”تويـرت“ عمالق التدوينـات املصغرة، أنها سـتفتح أول 
مكتـب لها يف أفريقيا ىف غانا، حيث تسـعى املنصة إىل شـق طريقها يف 

بعض األسواق األرسع نموًا يف العالم.
وذكر موقع (يو اس نيوز) األمريكي أن القارة السـمراء غري مسـتغلة 
لرشكات التكنولوجيا، حيث يبلغ اسـتخدام اإلنرتنت لكل السكان حوايل 
39 % مقابل متوسـط عاملي يبلـغ 59 %، وفًقا لرشكة تحليالت الويب 

ستاتكونرت. 
ونوه املوقع األمريكي إىل أن معدل استخدام اإلنرتنت ينمو كل عام بفضل 

توسيع شبكات النطاق العريض للهواتف املحمولة بأسعار معقولة.

أقدم لصوص عـىل رسقة أضخم 
أرنـب يف العالـم مـن حظـرية يف 
بمقاطعـة  سـتولتون  مدينـة 
ورسرتشـاير الربيطانية، يف حني 
أعلنـت مالكتـه عن مكافـأة ملن 

يتمكن من إعادته إليها.
وتعتقـد الرشطـة الربيطانية أن 
األرنب العمـالق، الذي يبلغ طوله 
129 سـم ويدعى ”داريوس“، قد 
رسق من حظرية يف حديقة منزل 

صاحبته ليلة السبت.
آنيـت  األرنـب  مالكـة  وأعلنـت 
إدواردز، عن مكافـأة قدرها ألف 
جنيـه إسـرتليني مقابـل عـودة 

يف  املسـجل  الضخـم،  حيوانهـا 
لألرقـام  ”غينيـس“  موسـوعة 
القياسية عام 2010 لكونه األكرب 

من نوعه.
أسـفها  عـن  إدواردز  وأعربـت 
لفقدان األرنـب، وقالت إنه ”يوم 
حزيـن للغايـة“، وعرب حسـابها 
بموقع ”تويرت“، طلبت من الذين 
رسقوا ”داريوس“ إعادته، قائلة: 

”أرجوكم. أعيدوه إىل حظريته“.
وقـال متحـدث باسـم الرشطة: 
”نحن نناشد الجميع باإلبالغ عن 
أي معلومات تتعلـق باألرنب بعد 

رسقته من منزله“.

إكتشـف علمـاء، حديًثـا، حيوانـا 
جديدا يف غابات األمازون، لم يرصد 
سابقا يف العالم، بعد إعالن حكومة 

البريو اكتشافه.
وجـرى اكتشـاف نـوع جديـد من 
غابـات  يف  الجرابيـة  الضفـادع 
األمـازون يف بريو، بعـد ترصيحات 
نرشتها الخدمة الحكومية للمناطق 
املحميـة الطبيعية يف البـالد ، حيث 
تنتمـي األنـواع الجديـدة إىل فصيل 
”Gastrotheca“ هـي من الضفادع 
التـي ال تمتلـك ذيـال واملنتـرشة يف 

مناطق أمريكا الجنوبية.
وجاء يف ترصيحات حكومة البريو: 
دي  (كورديلـريا  محميـة  ”قامـت 

كـوالن) الوطنيـة باكتشـاف مهم 
للعلـم: نـوع جديـد مـن الضفادع 
الجرابية تـم تسـجيله ألول مرة يف 
هـذه املنطقـة املحميـة يف منطقة 

األمازون“.
ونوهـت إىل أن االكتشـاف تـم قبل 
املناطـق  دراسـة  أثنـاء  أسـابيع 
الرطبـة ومنطقة الغابـات الجبلية 
يف كورديلـرياس دي كـوالن، وهـي 
منطقة تقع شـمايل البريو بالقرب 

من الحدود مع اإلكوادور.
وتتميز هذه األنواع الجديدة بوجود 
جلد حبيبي سميك عىل الظهر، ولون 
ظهـر أخـرض، وقزحيـة فريوزيـة 

وبطن دون بقع أو نقاط“.
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